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PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
Rok szkolny 2016/17 

 

Cele wychowawczo - dydaktyczne:  

 
1. Rozwijanie zdolności intelektualnych, organizacyjnych, artystycznych.  

2. Zwrócenie uwagi na poszanowanie swojej i cudzej godności, umiejętności bycia tolerancyjnym w stosunku do innych.   

3. Wdrażanie do samodzielności i samokształcenia.  

4.  Zorganizowanie wypoczynku i relaksu po zakończonych zajęciach lekcyjnych, rozładowanie napięć psychicznych poprzez zabawę.  

5.  Spełnianie funkcji wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z potrzebami szkoły i środowiska.  
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Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji 

1. Organizacja pracy w świetlicy (statut szkoły, program 

profilaktyki, program wychowawczy, koncepcja pracy szkoły) 

Przygotowanie dokumentacji świetlicy: 

- dziennik zajęć świetlicowych, 

- zeszyty obecności uczniów dla szkoły podstawowej i gimnazjum, 

- modyfikacja dokumentacji- usprawnienie jej wypełniania – dotyczy 

odbioru /przyprowadzania uczniów (odnotowane w zeszytach 

obecności). 

-karty zgłoszenia na świetlicę 

- karty odwozu 

- organizacja dożywiania (obiady płatne/refundowane, herbata). 

Regulamin świetlicy  i stołówki, plan pracy, wykaz uczniów 

Wnioski do  pracy w roku szkolnym 2016/17: 

 

1. Kontynuowanie działań  nad podnoszeniem kultury  osobistej uczniów, wdrażanie i przestrzeganie zasad savoir – vivre,. 

2. Organizowanie zajęć integracyjnych, pomoc dzieciom nieśmiałym  

i wycofanym poprzez ich aktywizację i zorganizowanie zajęć umożliwiających podwyższenie samooceny uczniów. 

3. Motywowanie uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej w 

celu nadrobienia zaległości.  

4. Wzbogacić świetlicę szkolną o nowe gry i zabawy dydaktyczne, rozwijające zainteresowania oraz umiejętności uczniów 

5. Zakup skakanek, piłek oraz sprzętu do gier i zabaw rekreacyjnych. 

6. Zainstalowanie Internetu. 

 

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze będą prowadzone przez nauczycieli: 



dowożonych,  wykaz uczniów oczekujących na świetlicy, lista uczniów 

spożywających herbatę, obiad płatny                   i refundowany, karta 

zgłoszenia na świetlicę. 

Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy szkolnej: omówienie zasad 

zachowania się w świetlicy,  zapoznanie z regulaminem dowozów, 

przygotowanie tablicy informacyjnej, systematyczne monitorowanie 

odpłatności. 

Wdrażanie do dbania o miejsce pracy(kącik gier, biblioteczny, 

plastyczny). Zwracanie uwagi na pozostawienie miejsc pracy czystych w 

tym po posiłkach (wycieranie stolików,  sprzątanie papierków, 

ustawianie krzeseł). 

Zwroty grzecznościowe w codziennych sytuacjach. 

Wdrażanie uczniów szczególnie najmłodszych do odrabiania pracy 

domowej – wspieranie ich. 

Motywowanie uczniów wycofanych, angażowanie ich w prace świetlicy. 

Stosowanie pochwał za wykonywanie prac organizacyjnych (cztery 

pochwały wpis do zeszytu wychowawcy klasy) 

Podniesienie aktywności uczniów – konkursy dla dorosłych np. ”Mini 

Mistrzostwa dla dorosłych”  

 tabliczka mnożenia- wrzesień 

 HO, HO, HO, zgadnij kto to jest – fotografie z dzieciństwa 

nauczycieli i pracowników szkoły - październik 

 historia Polski w pigułce- listopad 

 12 potraw wigilijnych -grudzień 

 Zabawy, choinki i studniówki szkolne XX wieku -styczeń 

 historia i wydarzenia  z życia szkoły -100 lecie oświaty -luty 

 znane zakłady pracy na terenie naszej gminy -marzec 

 Ekspert zdrowego żywienia – kwiecień  

 majowe święta i uroczystości bardziej i mniej znane – maj 

 

2. Pomoc i wsparcie uczniów młodszych w nauce i w adaptacji 

szkolnej : (koncepcja pracy szkoły, program wychowawczy, 

Pomoc koleżeńska - starsi uczniowie aktywnie pomagają uczniom 

młodszym, słabszym w odrabianiu prac domowych oraz wspierają                



rekomendacje dyrektora) 

 
w procesie adaptacji, rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki, 

prowadzenie gier i zabaw rozwijających pamięć, praca indywidualna              

z uczniem, pomoc w zrozumieniu treści programowych, których uczeń 

nie przyswoił na lekcji, zwracanie uwagi na koncentrację i dokładność 

obliczeń. 

3. Zajęcia relaksacyjne: (program profilaktyki, program 

wychowawczy) 

 

Korzystanie ze środków audiowizualnych, oglądanie programów 

edukacyjnych, korzystanie z różnorodnych gier edukacyjnych, gra w 

szachy, ćwiczenia wyrabiające dodatnie cechy charakteru w 

szczególności świadomą dyscyplinę, karność, samodzielność, śmiałość, 

panowanie nad sobą. 

 

4. Eliminowanie agresji fizycznej i konfliktów rówieśniczych: 

(program profilaktyki, program wychowawczy) 

 

Ćwiczenia grupowe (wzajemne poznawanie się, rozwijanie empatii, 

zrozumienia), ćwiczenie zachowań asertywnych, ćwiczenia jak 

rozwiązać konflikty, ćwiczenia z wyrażaniem uczuć, ćwiczenie 

umiejętności porozumiewania się i współpracy z innymi ludźmi, nauka 

szacunku i pomocy innym. 

5. Kształtowanie aktywności oraz samodzielności uczniów , 

rozwijanie kreatywności uczniów (program wychowawczy, 

koncepcja pracy szkoły). 

Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,  aktywny udział 

uczniów  etapu I-III w życiu dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

samodzielne wykonywanie przez uczniów zaproszeń, elementów 

dekoracji w szkolnej świetlicy – stosowanie pochwał. 

6. Rozwijanie umiejętności manualnych (koncepcja pracy szkoły) 

 
Zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, 

kolorowanie, wycinanie, sklejanie, origami, konkursy plastyczne,  

samodzielne wykonywanie zaproszeń, dekoracji, kartek świątecznych. 

7. Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką (koncepcja 

pracy szkoły, realizacja polityki oświatowej). 

 

Czytanie i oglądanie  baśni np. Andersena, Puszkina, braci Grimm. 

Wykonywanie ilustracji ulubionych postaci z baśni za pomocą techniki 

np. kolażu, projektowanie okładki do wybranej baśni- technika dowolna.  



8. Rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów (program 

wychowawczy, koncepcja pracy szkoły) 

 

Konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry 

dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne. Rozwijanie pasji                       

i zainteresowań. 

 

9. Ochrona zdrowia, promowanie zachowań prozdrowotnych- 

bezpieczeństwo  

(program profilaktyki, koncepcja pracy szkoły, program 

wychowawczy, program profilaktyki „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”) 

 

Jak organizować sobie czas wolny; bezpieczne zabawy- zagrożenia. 

pogadanki o bezpieczeństwie na drodze i w wodzie, zasady zdrowego 

odżywiania, stop uzależnieniom, zasady bezpiecznego zachowania się w  

świetlicy, bezpieczeństwo podczas dowozów i odwozów, popularyzacja 

spożywania posiłków oferowanych przez szkołę, „Śniadanie daje moc”. 

12. Realizacja rekomendacji Dyrektora szkoły; 

 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, 

 wprowadzanie podczas zajęć aktywnych metod pracy,  

 poprawa pisowni w zakresie ortografii i interpunkcji, 

 dostrzeganie zaangażowania poszczególnych uczniów, 

 wykorzystanie wiedzy w praktyce, 

 troska o dyscyplinę i dobrą atmosferę  

Korzystanie ze zbiorów biblioteki, podręcznej biblioteczki świetlicy, 

zasobów internetowych. 

Rozwijanie kompetencji uczniów(wnioskowanie, uzasadnianie własnego 

zdania poprzez dyskusje, debaty, gadające ściany itp. 

Ortografia na wesoło - uczniowie utrwalają znajomość zasad ortografii           

i interpunkcji pod okiem nauczycieli polonistów przy wsparciu 

wychowawców świetlicy. Zabawy, quizy, wystawy prac. 

Uczeń zauważony, doceniony i nagrodzony – pochwały, promocja 

ucznia. 

Zwracanie uwagi na przydatność zdobywanych informacji i umiejętności 

w życiu codziennym. 

Zwracanie uwagi na bezpieczne i kulturalne zachowanie. 

 
 
 
Data…………………………………………                                                         Podpisy nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej: 
 


