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SZKOLENIESZKOLENIE

  „„Funkcje świetlic        Funkcje świetlic        

w rozwiązywaniu problemów dzieckaw rozwiązywaniu problemów dziecka” ” 
Lewin Brzeski, 29 grudzień 2008r.Lewin Brzeski, 29 grudzień 2008r.
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        tel./fax 077 412-89-72   e-mail swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl        tel./fax 077 412-89-72   e-mail swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl



TEMAT PREZENTACJITEMAT PREZENTACJI

  „„Podstawa prawna działalności Podstawa prawna działalności 
oraz funkcje świetlicy                   oraz funkcje świetlicy                       
socjoterapeutycznej na przykładziesocjoterapeutycznej na przykładzie

Świetlicy Terapeutycznej Świetlicy Terapeutycznej 

w Lewinie Brzeskim”w Lewinie Brzeskim”  
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Podstawa prawna działalnościPodstawa prawna działalności

Obecnie świetlica działają na podstawie Obecnie świetlica działają na podstawie 
następujących przepisów prawnych:następujących przepisów prawnych:

Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej      Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej      
   z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek    z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych,opiekuńczo-wychowawczych,

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach 
samorządowych.samorządowych.
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Trochę naszej historii...Trochę naszej historii...

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim 
rozpoczęła swoją działalność 1 września 1998r.rozpoczęła swoją działalność 1 września 1998r.

Budynek świetlicy jest darem Laion's Clubu ze Szwecji Budynek świetlicy jest darem Laion's Clubu ze Szwecji 
przekaznym gminie Lewin Brzeski po powodzi w przekaznym gminie Lewin Brzeski po powodzi w 
1997r. 1997r. 

Nasza gmina wyposażyła budynek w sprzęt                   Nasza gmina wyposażyła budynek w sprzęt                   
i pomoce dydaktyczne.i pomoce dydaktyczne.
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Nadzór nad placówkąNadzór nad placówką

Organem prowadzącym Świetlicę Terapeutyczną Organem prowadzącym Świetlicę Terapeutyczną 
jest gmina Lewin Brzeski. jest gmina Lewin Brzeski. 

Świetlica jest samodzielną jednostką budżetową Świetlica jest samodzielną jednostką budżetową 
finansowaną z budżetu gminy.finansowaną z budżetu gminy.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje 
Urząd Wojewódzki w Opolu.Urząd Wojewódzki w Opolu.
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Profil placówkiProfil placówki

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim 
jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego 
działającą w najbliższym środowisku lokalnym działającą w najbliższym środowisku lokalnym 
dziecka.dziecka.

Pobyt w placówce jest dobrowolny i bezpłatny.Pobyt w placówce jest dobrowolny i bezpłatny.
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Zakres sprawowanej opieki nad dzieckiemZakres sprawowanej opieki nad dzieckiem
organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja 
zabaw i zajęć sportowych, zabaw i zajęć sportowych, 

pomoc w nauce,pomoc w nauce,

stała praca z rodziną dziecka,stała praca z rodziną dziecka,

zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach 
dzieci, dzieci, 

oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne             oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne             
i logopedyczne,i logopedyczne,

indywidualne programy korekcyjne, realizowane podczas zajęć indywidualne programy korekcyjne, realizowane podczas zajęć 
grupowych lub w kontakcie indywidualnym,grupowych lub w kontakcie indywidualnym,

pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, 
rówieśniczych i osobistych.                     rówieśniczych i osobistych.                                                                                                               
                                Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października października 2007r. 2007r. 
                                                               w sprawie  placówek opiekuńczo-                                                               w sprawie  placówek opiekuńczo-wychowawczychwychowawczych
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Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskimwietlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
ul. Moniuszki 41A    49-340 Lewin Brzeskiul. Moniuszki 41A    49-340 Lewin Brzeski
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Świetlica zatrudnia obecnieŚwietlica zatrudnia obecnie

Kadra pedagogicznaKadra pedagogiczna
studia specjalistycznestudia specjalistyczne

pedagog wychowawca,pedagog wychowawca,
pedagog socjoterapeuta  pedagog socjoterapeuta  

- dyrektor,- dyrektor,
logopeda, logopeda, 
psycholog,psycholog,

Pracownicy obsługi Pracownicy obsługi 
po szkoleniu pedagogicznympo szkoleniu pedagogicznym

pomoc wychowawcy, pomoc wychowawcy, 
woźna,woźna,
pomoc wychowawcy, pomoc wychowawcy, 
konserwator.konserwator.



Nasza oferta zajęć dla dzieciNasza oferta zajęć dla dzieci
Zajęcia socjoterapeutyczne, Zajęcia socjoterapeutyczne, 

Zajęcia popołudniowe dla dzieci z rodzin problemowych            Zajęcia popołudniowe dla dzieci z rodzin problemowych            
połączone z podwieczorkiem,połączone z podwieczorkiem,

Terapia psychologiczna,Terapia psychologiczna,

Terapia logopedyczna,Terapia logopedyczna,

Zajęcia świetlicowe Zajęcia świetlicowe (dla wszystkich chętnych dzieci), (dla wszystkich chętnych dzieci), 

Zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i integracyjne,Zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i integracyjne,

Koła zainteresowań,Koła zainteresowań,

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla 
rodziców i nauczycieli,rodziców i nauczycieli,

Imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców.Imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców.
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Zajęcia socjoterapeutyczneZajęcia socjoterapeutyczne
mają na celu dostarczenie dzieciom doświadczeń społecznych mają na celu dostarczenie dzieciom doświadczeń społecznych 
dzięki, którym w zachowaniu dziecka mają nastąpić określone dzięki, którym w zachowaniu dziecka mają nastąpić określone 
zmiany,zmiany,

są to zajecia grupowe, grupa liczy od 3 do 10 osób,są to zajecia grupowe, grupa liczy od 3 do 10 osób,

są przeznaczone dla dzieci z lękami adaptacyjnymi, są przeznaczone dla dzieci z lękami adaptacyjnymi, 
nadpobudliwych, agresywnych, także dla dzieci chcących rozwijać nadpobudliwych, agresywnych, także dla dzieci chcących rozwijać 
swoją osobowość,swoją osobowość,

prowadzi wykwalifikowany socjoterapeuta. prowadzi wykwalifikowany socjoterapeuta. 

Na zajęcia dzieci uczęszczają dobrowolnie, za zgodą rodziców.Na zajęcia dzieci uczęszczają dobrowolnie, za zgodą rodziców.

Nabór dzieci na zajecia przebiega w ścisłej współpracy ze szkołami  Nabór dzieci na zajecia przebiega w ścisłej współpracy ze szkołami  
i przedszkolami.i przedszkolami.

W naszej świetlicy w semestrze istnieje 10 grup W naszej świetlicy w semestrze istnieje 10 grup 
socjoterapeutycznych, z zajęć korzysta od 70 do 90 osób.socjoterapeutycznych, z zajęć korzysta od 70 do 90 osób.
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Zajęcia świetlicoweZajęcia świetlicowe
od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00

Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla wszystkich Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla wszystkich 
chętnych dzieci w wieku szkolnym.chętnych dzieci w wieku szkolnym.

Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach plastycznych, Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach plastycznych, 
sportowych i komputerowych. Grają w bilard, piłkarzyki,      sportowych i komputerowych. Grają w bilard, piłkarzyki,      
  w gry planszowe, zabawy umysłowe. Odrabiają lekcje.  w gry planszowe, zabawy umysłowe. Odrabiają lekcje.

Prowadzimy z dziećmi zajęcia profilaktyczne.Prowadzimy z dziećmi zajęcia profilaktyczne.

Dzieci uczestniczą w  imprezach i zabawach np. andrzejki.Dzieci uczestniczą w  imprezach i zabawach np. andrzejki.

Codziennie w naszej świetlicy z zajeć świetlicowychCodziennie w naszej świetlicy z zajeć świetlicowych

  korzysta od 20 do 30 dzieci.korzysta od 20 do 30 dzieci.

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskimwietlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
ul. Moniuszki 41A    49-340 Lewin Brzeskiul. Moniuszki 41A    49-340 Lewin Brzeski

tel. 077 412-89-72tel. 077 412-89-72



Zajęcia popołudnioweZajęcia popołudniowe  
dla dzieci z rodzin problemowych połączone z powieczorkiemdla dzieci z rodzin problemowych połączone z powieczorkiem
od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zakwalifikowanych.Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zakwalifikowanych.

Kwalifikacja dzieci przebiega we współpracy                      Kwalifikacja dzieci przebiega we współpracy                      
z pracownikami socjalnymi, kuratorami, pedagogami      z pracownikami socjalnymi, kuratorami, pedagogami      
  i psychologami ze szkół.  i psychologami ze szkół.

Dzieci uczęszczają codziennie i uczestniczą:Dzieci uczęszczają codziennie i uczestniczą:
w zajęciach plastycznych, sportowych i komputerowych. w zajęciach plastycznych, sportowych i komputerowych. 

dzieci obowiązkowo odrabiają lekcje, mają dodatkowe dzieci obowiązkowo odrabiają lekcje, mają dodatkowe 
zajęcia z terapii pedagogicznej,zajęcia z terapii pedagogicznej,

uczestniczą w treningach kulinarnych i czystości oraz uczestniczą w treningach kulinarnych i czystości oraz 
treningach umiejętności społecznych. treningach umiejętności społecznych. 
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  cd      cd      Zajęcia popołudnioweZajęcia popołudniowe  

W zajęciach pomagają nam wolontariusze.W zajęciach pomagają nam wolontariusze.

Prowadzimy z dziećmi zajęcia profilaktyczne, Prowadzimy z dziećmi zajęcia profilaktyczne, 
psychoedukacyjne, indywidualne. psychoedukacyjne, indywidualne. 

Realizujemy stałą pracę z rodziną dziecka. Realizujemy stałą pracę z rodziną dziecka. 

Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualny Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualny 
Program Korekcyjny. W świetlicy działa ZDOOSD.Program Korekcyjny. W świetlicy działa ZDOOSD.

Wspólnie z dziećmi organizujemy zabawy i imprezy np. Wspólnie z dziećmi organizujemy zabawy i imprezy np. 
Wigilie, Śnaidania Wielkanocne, Ogniska Rodzinne.Wigilie, Śnaidania Wielkanocne, Ogniska Rodzinne.

    Codziennie w naszej świetlicy z zajeć popołudniowych Codziennie w naszej świetlicy z zajeć popołudniowych 
korzysta 20 dzieci.korzysta 20 dzieci.
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Terapia logopedycznaTerapia logopedyczna
20 godzin w tygodniu20 godzin w tygodniu

Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci z wadami Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci z wadami 
wymowy w wieku przedszkolnym i szkolnym z Lewina i gminy.wymowy w wieku przedszkolnym i szkolnym z Lewina i gminy.

Logopeda we wrześniu przeprowadza w przedszkolach i szkołach Logopeda we wrześniu przeprowadza w przedszkolach i szkołach 
logopedyczne badania przesiewowe i kwalifikuje dzieci do logopedyczne badania przesiewowe i kwalifikuje dzieci do 
terapii.terapii.

Terapia jest dobrowolna, o uczestnictwie decyduje rodzic. Terapia jest dobrowolna, o uczestnictwie decyduje rodzic. 

Na zajęcia logopedyczne dzieci uczęszczają z rodzicami w celu Na zajęcia logopedyczne dzieci uczęszczają z rodzicami w celu 
uzyskania optymalnej współpracy i pożądanych efektów.uzyskania optymalnej współpracy i pożądanych efektów.

Bardzo ważne jest systematyczne (codziennie) wykonywanie z Bardzo ważne jest systematyczne (codziennie) wykonywanie z 
dzieckiem w domu zadanych przez logopedę ćwiczeń.dzieckiem w domu zadanych przez logopedę ćwiczeń.

Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wynika, że wszyscy Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wynika, że wszyscy 
ankietowani rodzice widzą efekty terapii logopedycznej u swoich dzieci.ankietowani rodzice widzą efekty terapii logopedycznej u swoich dzieci.

W tygodniu z terapii logopedycznej korzysta około 50 dzieci.W tygodniu z terapii logopedycznej korzysta około 50 dzieci.
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Terapia psychologicznaTerapia psychologiczna
20 godzin w tygodniu20 godzin w tygodniu

Psycholog prowadzi terapię dzieci w wieku przedszkolnym               Psycholog prowadzi terapię dzieci w wieku przedszkolnym               
i szkolnym.i szkolnym.

Typy zaburzeń dzieci uczęszczających na terapię psychologiczną:Typy zaburzeń dzieci uczęszczających na terapię psychologiczną:
zaburzenia emocjonalne z zachowaniam nerwicowymzaburzenia emocjonalne z zachowaniam nerwicowym
  nieprzystosowanie społeczne, nieprzystosowanie społeczne, 
zaburzenia zachowania (agresja oraz impulsywność), zaburzenia zachowania (agresja oraz impulsywność), 
nadpobudliwość psychoruchowa, nadpobudliwość psychoruchowa, 
specyficzne trudności uczenia się i przyswajania wiedzy, specyficzne trudności uczenia się i przyswajania wiedzy, 
zaburzenia relacji przywiązania,zaburzenia relacji przywiązania,
brak zaspokojonych podstawowych potrzeb psychicznych brak zaspokojonych podstawowych potrzeb psychicznych 
(bezpieczeństwa i akceptacji).(bezpieczeństwa i akceptacji).

Terapia jest dobrowolna, o uczestnictwie decyduje rodzic. Terapia jest dobrowolna, o uczestnictwie decyduje rodzic. 

Obecnie największą potrzebę terapii dziecka u psychologa widzą rodzice Obecnie największą potrzebę terapii dziecka u psychologa widzą rodzice 
dzieci w wieku przedszkolnym.dzieci w wieku przedszkolnym.

  Z terapii korzystają dzieci z Lewina Brzeskiego i z terenu całej gminy.Z terapii korzystają dzieci z Lewina Brzeskiego i z terenu całej gminy.
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Dodatkowe formy pracyDodatkowe formy pracy

Wspólnie z Gimnazjum w Lewinie Brzeskim realizujemy Wspólnie z Gimnazjum w Lewinie Brzeskim realizujemy 
projekt wolontariatu gimnazjalnego projekt wolontariatu gimnazjalnego „Pomagam, bo „Pomagam, bo 
lubię...”lubię...”. Tworzymy Centrum Wolontariatu. Świetlica . Tworzymy Centrum Wolontariatu. Świetlica 
prowadzi szkolenia dla wolontariuszy.prowadzi szkolenia dla wolontariuszy.

Wspólnie ze SPiON Wspólnie ze SPiON „Pomóżmy Im”„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim  w Lewinie Brzeskim 
organizujem terapię pedagogiczną, psychologiczną               organizujem terapię pedagogiczną, psychologiczną               
i logopedyczną oraz rehabilitację dla dzieci i logopedyczną oraz rehabilitację dla dzieci 
niepełnosprawnych. Finansowanie z budżetu gminy              niepełnosprawnych. Finansowanie z budżetu gminy              
i PFRON program „Partner”.i PFRON program „Partner”.

Organizacja półkolonii w wakacje i zajęć w  trakcie ferii Organizacja półkolonii w wakacje i zajęć w  trakcie ferii 
zimowych. Dofinansowanie ze środków gminy.zimowych. Dofinansowanie ze środków gminy.
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Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskimwietlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
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ZALETY ŚWIETLICYZALETY ŚWIETLICY w opinii rodziców w opinii rodziców
ankieta została przeprowadzona wśród rodziców w czerwcu 2008r.ankieta została przeprowadzona wśród rodziców w czerwcu 2008r.

„„poprawa dziecka w nauce”, poprawa dziecka w nauce”, 

„„pomoc przy odrabianiu zadań”, pomoc przy odrabianiu zadań”, 

„„opieka po zajęciach szkolnych”,opieka po zajęciach szkolnych”,

„„możliwość rozwoju zainteresowań”,możliwość rozwoju zainteresowań”,

„„wzbudzanie chęci wykonywania zadań, prac manualnych”,wzbudzanie chęci wykonywania zadań, prac manualnych”,

„„jest trochę spokoju w domu”,jest trochę spokoju w domu”,

„„kontakt z rówieśnikami”,kontakt z rówieśnikami”,

„„zabawy w grupie – dzieci nauczyły się zabaw, kontaktów z zabawy w grupie – dzieci nauczyły się zabaw, kontaktów z 
innymi”,innymi”,
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„„dziecko starannie odrabia lekcje”,dziecko starannie odrabia lekcje”,

„„dziecko chętnie zasiada do książek”,dziecko chętnie zasiada do książek”,

„„dziecko jest dopilnowane”,dziecko jest dopilnowane”,

„„dziecko rozwinęło wyobraźnię”,dziecko rozwinęło wyobraźnię”,

„„dziecko jest „równe” - wszystkie dzieci są równe”,dziecko jest „równe” - wszystkie dzieci są równe”,

„„zajęcia uspokoiły temperament mojego dziecka, zajęcia uspokoiły temperament mojego dziecka, 
zauważyłam widoczną zmianę w zachowaniu”,zauważyłam widoczną zmianę w zachowaniu”,

„„dziecko jest bardzo otwarte”,dziecko jest bardzo otwarte”,

„„dziecko może się pobawić”,dziecko może się pobawić”,

„„dziecko jest bardzo koleżeńskie”.dziecko jest bardzo koleżeńskie”.



Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. 

Dyrektor Świetlicy TerapeutycznejDyrektor Świetlicy Terapeutycznej

mgr Renata Pietruńkomgr Renata Pietruńko

pedagog socjoterapeutapedagog socjoterapeuta
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