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1. Wstęp 

Świetlica szkolna swoją opieką otacza uczniów dojeżdżających , dzieci pracujących rodziców 

(opiekunów) oraz uczniów oczekujących na zajęcia dodatkowe .Czas pracy świetlicy dostosowany jest 

do potrzeb dzieci i ich rodziców .Wychowawca świetlicy korzysta z pomocy nauczycieli, którzy pełnią 

dyżury w ramach art.42 KN .Zajęcia odbywają się w sali świetlicowej oraz w innych pomieszczeniach: 

w sali gimnastycznej ,pracowni komputerowej, 

klasopracowni klasy trzeciej .Gry i zabawy odbywają się również na świeżym powietrzu tj. na boisku, 
podwórzu i zaprzyjaźnionym placu zabaw.  

2. Cele 

I. Opiekuńcze: Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach 

II. Wychowawcze: Zorganizowanie zajęć sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji fizycznej oraz 

integracji społeczności uczniowskiej i kształtowania postaw 

III. Dydaktyczne: rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w nauce 

 

3. Działania realizujące cele: 

I. Działania realizujące cele opiekuńcze 

Zadania: 

Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach 

Opieka nad uczniami w drodze z i na przystanek autobusowy 

II. Działania realizujące cele wychowawcze 

Zadania: Formy realizacji: Osoby odpowiedzialne 

Organizowanie 
zajęć sprzyjających 
wypoczynkowi 

Gry stolikowe, 
gry planszowe, 
zabawy ruchowe ,pląsy ze 
śpiewem. 
 

Teresa Thomas 
Hanna Koczur 
Katarzyna Kuliczkowska i inni 
wychowawcy 
 

Zajęcia relaksacyjne 
 

Teresa Thomas 
Hanna Koczur 

Organizacja spontanicznej  
zabawy 

wszyscy wychowawcy świetlicy 

Organizowanie 
zajęć sprzyjających 
rekreacji fizycznej 

Gry i zabawy ruchowe w sali 
gimnastycznej, 
gry i zabawy ruchowe na boisku i 
podwórku szkolnym oraz na placu 
zabaw, 
wprowadzanie elementów 
ćwiczeń korekcyjnych, 
zachęcanie dzieci do uprawiania 
sportów w różnych porach roku, 
Klubik Małego Sportowca - zajęcia 
ogólnorozwojowe inspirowane 
piłką nożną, 

Tomasz Długosz 
Teresa Thomas 



hartowanie organizmu w czasie 
wyjść poza szkołę. 

Integrowanie 
społeczności 
uczniowskiej  

Organizacja obchodów np. Dnia 
Chłopaka, Andrzejek, 
Walentynek; 
zabawy integracyjne spotkania z 
przedszkolakami. 
 

Teresa Thomas i nauczyciele 
wspomagający w tym dniu 

Kształtowanie 
postaw moralnych 
uczniów 

Rozmowy w kręgu, 
pogadanki przy okazji świąt 
narodowych i innych uroczystości, 
pogadanki dydaktyczne o 
tematyce wychowawczej, 
tematyczne zajęcia plastyczne, 
czytanie opowiadań na temat, 
zajęcia dramowe, 
działalność Klubiku Małego 
Misjonarza. 
 

Katarzyna Kuliczkowska 
Maria Kryś 
wychowawcy świetlicy 

Zapoznawanie 
uczniów z 
obrzędowością i 
tradycjami 

Wykonywanie marzanny … 
Pielęgnowanie tradycji 
związanych z Bożym 
Narodzeniem, Świętami 
Wielkanocnymi ,Świętem  
Wszystkich Świętych, Świętem  
Konstytucji 3 Maja, Świętem 
Niepodległości… 

Teresa Thomas 
Maria Kryś 
Wychowawcy świetlicy 

Przeciwdziałanie 
agresji 

Współpraca z pedagogiem, 
konkurs plastyczny, 
czytanie bajek terapeutycznych. 

Teresa Thomas 
Katarzyna Kuliczkowska 

Pomoc 
pierwszoklasistom 
w adaptacji w 
szkole 

Akcja ”Proszę ,podaj mi rękę" 
 

Teresa Thomas 
 

Wdrażanie uczniów 
do samodzielności 

Porządkowanie świetlicy, 
tworzenie kontraktu dotyczącego 
zasad zachowania na świetlicy, 
odrabianie prac domowych,  
motywowanie do samodzielnego 
inicjowania zabaw i zajęć w 
świetlicy. 

Teresa Thomas 
Hanna Koczur 
Katarzyna Kuliczkowska 

Wykonywanie 
zadań na rzecz 
szkoły 

Dekorowanie świetlicy i korytarza 
szkolnego, 
włączanie się do akcji i projektów 
szkolnych 

Teresa Thomas 

Kształtowanie 
kultury osobistej i 
postawy 
wzajemnego 
szacunku 
 

Bieżąca praca wychowawcza; 
nauka zasad savoir-vivre’u, 
Tydzień Uprzejmości w świetlicy. 

Teresa Thomas 
Katarzyna Kuliczkowska 

Promowanie 
wartości edukacji 

Udział w świetlicowych 
konkursach, przygotowanie 
chętnych uczniów do konkursów 

Hanna Koczur 
Maria Kryś 
Teresa Thomas 



przedmiotowych na wyższych 
szczeblach. 

Walka z hałasem  Rozdzielanie uczniów na dwa 
pomieszczenia, 
adaptacja akustyczna 
pomieszczenia świetlicy, 
częste wyjścia poza budynek 
szkoły, 
pogadanki nt zagrożeń i 
szkodliwości hałasu, 
zabawa w hałasometr, 
5 minut wrzasków, 
zabawy z instrumentami 
muzycznymi, 
stosowanie technik 
wyciszających. 

wszyscy wychowawcy 

III. Działania realizujące cele dydaktyczne 

Zadania:   

Pomoc w 
odrabianiu zadań 
domowych 

Praca w „Strefie Ciszy”. Teresa Thomas 
Hanna Koczur 

Pomoc uczniom z 
trudnościami w 
nauce 

Gry i zabawy stymulujące pamięć, 
myślenie i spostrzegawczość. 

Wszyscy wychowawcy świetlicy 

Rozwijanie 
uzdolnień 

Klubik Małego Artysty-zajęcia 
teatralne, 
zespół wokalno-taneczny, 
Klubik Małego Plastyka, 
klubik sportowy. 
 
 
 
 

Teresa Thomas 
Teresa Thomas 
 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Rozmowy w kręgu, 
zabawy z elementami wiedzy o 
ruchu drogowym, 
stosowanie wiedzy o 
bezpieczeństwie w praktyce 
(podczas spacerów, zabaw na 
podwórzu itp.) 
 
 

Katarzyna Kuliczkowska 
Wszyscy wychowawcy 
 

Edukacja 
czytelnicza 

Czytanie książek i czasopism dla 
dzieci, 
wizyty w szkolnej bibliotece, 
wyprawa do miejscowej biblioteki 
publicznej, 
działalność Klubiku Miłośników 
Książki, 
oglądanie ekranizacji bajek i lektur. 

Hanna Koczur 
Teresa Thomas 

Edukacja 
matematyczna 

Gry strategiczne ,gry planszowe, 
matematyczne zagadki… 
 

Teresa Thomas 
Anna Grzesik 
 
 



Edukacja 
przyrodniczo-
ekologiczna 

Spacery i prace plastyczne, 
pogadanki…  Włączanie się w 
ogólnoszkolne akcje np. Sprzątanie 
Świata, zbiórka kasztanów i żołędzi, 
działalność Klubiku Małego 
Odkrywcy. 

Teresa Thomas 
Zenona Czwojdzińska 
 
 
Róża Rimpler 

 

4. Opis założeń programowych klubików działających w ramach świetlicy szkolnej: 

 

Klubik Małego Artysty prowadzi Teresa Thomas .Są to warsztaty  muzyczne , małe formy 

teatralne takie jak zabawy dramowe ,krótkie przedstawienia oraz przygotowanie występu 

podczas Dnia Teatru. 

 

Klubik Małego Sportowca założył  nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Długosz. 

Prowadzi on gry i zabawy inspirowane piłką ,przygotowując dzieci do gier zespołowych takich 

jak: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka czy koszykówka. 

 

Klubik Małego Odkrywcy prowadzi Róża Rimpler. Zajęcia rozwijają ciekawość przyrodniczą 

dzieci oraz kształtują postawy proekologiczne poprzez pokazy, doświadczenia, spacery, 

obchody świąt takich jak np. Dzień Ziemi, Święto Pieczonego Ziemniaka itp. 

 

Klubik Małego Misjonarza prowadzi katechetka Maria Kryś .Chętni  uczniowie przygotowują 

się do konkursów religijnych oraz biorą udział w takich przedsięwzięciach jak kolędowanie, 

przygotowanie mszy szkolnych ,pomoc w organizacji szkolnych jasełek i wigilii klasowych. 

 

Klubik Miłośników Książki prowadzi Teresa Thomas oraz bibliotekarka Hanna Koczur. Zajęcia 

mają na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych ,zapoznanie dzieci z polskimi 

legendami, a także kształtowanie postaw patriotycznych .Przy tej okazji przybliżona zostanie 

dzieciom historia naszej ojczyzny . 

 

 Realizacja poszczególnych zadań i ich atrakcyjność dla dzieci będzie obserwowana na bieżąco 

przez prowadzących nauczycieli i może być modyfikowana w trakcie roku szkolnego.  

 

 


