PLAN WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2018/2019
CEL GŁÓWNY

ZADANIA
Edukacja
regionalna
i patriotyczna
Edukacja
interkulturowa
Pamięć o
Patronie szkoły

Rozbudzenie
tożsamości
szkolnej,
lokalnej
i narodowej

Właściwa
komunikacja
społeczna

Zacieśnianie
więzi
rodzinnych

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Wprowadzenie lub utrwalenie pojęć: Ojczyzna,
narodowość, godło, hymn, stolica.

TERMIN
XI, III, IV

Zapoznanie z historią i legendami Wieliczki.
Realizacja projektu z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości „Powrót Polski na mapę”
Realizacja projektu „Piękna nasza Polska cała”

Cały rok

Uświadomienie wychowankom wartości kultury
polskiej.

II, IV, VI

Poznanie losów dzieci w innych krajach.

Przestrzeganie
zasad
współżycia /
normy
zachowania i
postępowania
według nich

Przypomnienie postaci Patrona i historii naszej szkoły.

IV

Udział w obchodach Dnia Patrona.

IV

Wykonanie prezentów z okazji Dnia Matki i Ojca.

V, VI

Udział w Festynie z okazji Dnia Rodziny i Radości.

V

Zapoznanie wychowanków z zasadami współżycia i
działania w grupie ( regulamin świetlicy, zawarcie
kontraktu z wychowankami ).

IX

Poznanie i utrwalanie norm dobrego zachowania i
postępowanie według nich.

Cały rok

Rozwijanie właściwych relacji interpersonalnych.

Cały rok

Propagowanie postaw prospołecznych poprzez
wolontariat.
Eliminowanie niewłaściwych zachowań. Realizacja
innowacji pedagogicznej w formie konkursu „ Super
wychowanek Świetlicy”
Udział w Projekcie „Mandat”.

Cały rok
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Inspirowanie i
rozwijanie
twórczości
Promocja
twórczości
wychowanków
Stwarzanie
możliwości
osiągania
sukcesu

Praca z uczniem
słabym

Bezpieczeństwo
wychowanków
na terenie
świetlicy
Edukacja
prozdrowotna
i ekologiczna
Bezpieczeństwo
wychowanków

Wyzwalanie twórczej aktywności wychowanków na
zajęciach.
Organizacje konkursów świetlicowych
wewnątrzszkolnych.

Cały rok

X, XII, II

Wspieranie wychowanków w szkolnych i
pozaszkolnych konkursach artystycznych

Cały rok

Prezentacja prac.

Cały rok

Inscenizacje na forum szkoły.

XI, XII, VI

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Utrwalanie
wiedzy zdobytej na lekcjach, powtarzanie materiału,
rozwijanie umiejętności płynnego czytania (w ramach
propagowania czytelnictwa).

Cały rok

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
w czasie zabaw i zajęć.

Cały rok

Ochrona przed zagrożeniami ze strony innych.
Pomoc niepełnosprawnym kolegom.
Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

XI, II

Kształtowanie nawyków żywieniowych.
Uświadamianie wychowankom roli właściwego
i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.

Cały rok

Szanse i zagrożenia ze strony telewizji
i komputera.

III

Realizacja projektu „Nasze rady na odpady”.
Uświadamianie roli ochrony środowiska.

IV
Cały rok
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