
 

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY 

ZESPOLE GIMNAZJALNO – SZKOLNYM W UJEŹDZIE  
 

 
Cele:  

 świetlica szkolna spełnia rolę opiekuńczo – wychowawczą,  

 uczniowie w czasie zajęć mogą odrobić lekcje przy pomocy nauczyciela, 

rozwijają swoje zainteresowania: plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe,  

 uczniowie mają dostęp do pracowni multimedialnych, gdzie mogą korzystać z 

komputerów z dostępem do Internetu,  

 zajęcia świetlicowe zapewniają dzieciom w sposób atrakcyjny i pożyteczny 

spędzenie czasu wolnego,  

 poprzez organizację zajęć świetlicowych pragniemy osiągnąć określone 

zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków, 

m.in. dbanie o higienę osobistą, zdrowe odżywianie się, dbanie o czyste 

środowisko, zwalczanie agresji i przemocy w szkole i poza nią, kultywowanie 

tradycji zwyczajów swojego regiony, a także zwiększenie świadomość uczniów 

na temat szkodliwości używek.  

 

Zadania ogólne  

 
Forma i metoda realizacji  

 

1. Organizacja pracy w roku 

szkolnym  

 

- zaplanowanie pracy (opracowanie 

regulaminu świetlicy, opracowanie 

rocznego planu świetlicy),  

- sporządzenie ewidencji uczniów 

(listy uczniów),  

- zapoznanie uczniów z regulaminem 

oraz zasadami obowiązującymi na 

świetlicy  

 

2. Wspomaganie rozwoju 

umysłowego ucznia  

 

- zorganizowanie pomocy i 

warunków uczniom w przygotowaniu 

się do zajęć lekcyjnych, odrabianiu 

prac domowych,  

- wykorzystanie zajęć świetlicowych 

do kompensowania braków z wiedzy 

szkolnej,  

- praca z uczniami zwolnionymi z 

zajęć lekcyjnych oraz z powodu 

nieobecności nauczyciela 

przedmiotu,  

- nawiązanie współpracy z biblioteką 



szkolną i pracownią informatyczną, 

uzmysłowienie uczniom, że poza 

podręcznikami szkolnymi są inne 

źródła informacji, z których można 

korzystać,  

- nawiązanie współpracy z 

pedagogiem i psychologiem 

szkolnym oraz wychowawcami 

poszczególnych klas 
  

 

3. Troska o psychiczne i fizyczne 

zdrowie uczniów.  

 

- zapewnienie odpowiednich 

warunków do racjonalnego 

wykorzystania czasu wolnego,  

- podnoszenie wiedzy uczniów w 

zakresie znajomości współczesnych 

zagrożeń cywilizacyjnych  

 - wykonywanie przedmiotów  

 użytkowych i elementów 

dekoracyjnych,  

- praca z komputerem (gry 

multimedialne, korzystanie z 

Internetu, zajęcia świetlicowe z 

wykorzystaniem edukacyjnych 

programów komputerowych),  

- rozwijanie zdolności plastycznych, 

technicznych, muzycznych  

4. Rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań i zamiłowań 

twórczych.  

 

 

5. Doskonalenie pracy nauczyciela 

świetlicy  

 

 

- udział wychowawcy świetlicy w 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej,  

- wykorzystywanie technologii 

komputerowej i informacyjnej 

adekwatnej do potrzeb własnych i 

świetlicy,  

- systematyczne zapoznawanie się z 

literaturą przedmiotu  
 

 


