
ROK SZKOLNY 2022 / 2023 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 

 
CELE I ZADANIA DO REALIZACJI : 

 

I. Pomoc w budowaniu przez dziecko pozytywnego obrazu siebie w relacji z 

innymi ludźmi. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem 

szkolnym. Poznanie środowiska ucznia.                                                              

Pomoc dzieciom potrzebującym.                                                

Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych. 

II. Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka. Uświadomienie dziecku 

związku zdrowia ze stylem życia. Wykształcenie nawyku celowych ćwiczeń 

ruchowych oraz rozumienia ich znaczenia dla rozwoju człowieka.  

Wyrobienie świadomej dyscypliny i współdziałania w grupie. Organizowanie 

w czasie zajęć świetlicowych spacerów, zabaw ruchowych, gier terenowych 

i zabaw sprawnościowych. Zapewnienie wychowankom czynnego wypoczynku 

po nauce szkolnej w różnych formach rekreacji ruchowej. 

III. Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań, wiedzy technicznej ( w czasie zajęć 

plastycznych, technicznych, muzycznych ).  Inspirowanie zainteresowań 

twórczych.  Poznawanie różnych technik plastycznych. Słuchanie nagrań 

muzycznych i nauka.  Praca z ciekawą książką. Oglądanie edukacyjnych 

filmów. Organizowanie konkursów plastycznych. Kształcenie umiejętności 

komunikowania się. Troska o prawidłowe posługiwanie się językiem polskim 

( na bieżąco ). Przygotowanie dziecka do odbioru dzieła literackiego 

( współpraca z biblioteką szkolną).  Całoroczne korzystanie z czasopism.  

Rozbudzanie u dziecka twórczej ekspresji słownej. Stworzenie okazji w 

czasie zajęć świetlicowych do spontanicznej odtwórczej i twórczej 

ekspresji muzycznej, rozwoju zdolności muzycznych oraz przygotowanie do 

odbioru dzieła muzycznego. Śpiew piosenek.                                                                             

Słuchanie utworów muzycznych.                                                                     

IV. Przygotowanie zajęć związanych z aktualną porą roku.                             

Pomoc w samodzielnym wyhodowaniu roślin. Spacery w celu zebrania 

materiałów przyrodniczych. Całoroczna opieka nad roślinami znajdującymi 

się w świetlicy. Organizowanie zajęć mających na celu poznania flory i 

fauny. Wyrabianie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna świata 



roślin i zwierząt.  Zapoznanie z formami aktywnego wypoczynku na łonie 

natury. 

V. Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości zdobytych w procesie 

lekcyjnym.  Organizowanie różnego rodzaju konkursów, gier dydaktycznych 

i ćwiczeń.                                                                                       

Omówienie z dziećmi metod pracy umysłowej.                                    

Systematyczne odrabianie zadań domowych.                                                 

Na bieżąco pomoc w rozwiązywaniu trudności. 

VI. Wdrażanie do przestrzegania zasad kultury życia codziennego. 

Konsekwentne przestrzeganie Regulaminu Świetlicy  Szkolnej. Ustalanie 

zasad obowiązujących dzieci, które przebywają w świetlicy , Dostosowanie 

zajęć do rozkładu planu tygodniowego, pory roku, pogody i zainteresowań 

uczniów.  Zwrócenie szczególnej uwagi na wyciszenie dzieci (na bieżąco 

praca z hałaśliwymi i niewłaściwymi formami zachowania). 

VII. Baczne zwrócenie uwagi oraz konsekwentne przestrzeganie zasad savoir 

vivru i wzajemnego szacunku. Eliminowanie konfliktów, rozładowywanie 

złych emocji, umiejętność komunikacji z grupą rówieśniczą oraz 

prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z elementami empatii, 

życzliwości, tolerancji i szacunku. 

VIII. Realizowanie zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy świetlicy 

szkolnej. Ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć wychowawców świetlicy. 

Uzupełnienie bazy materiałowej świetlicy poprzez zakup gier, przyborów, 

pomocy dydaktycznych. Współpraca z rodzicami, pedagogiem, Radą 

Rodziców, nauczycielami, logopedą i wychowawcami. Ustalanie tematyki 

zajęć wg miesięcy. Pozyskiwanie sponsorów. Opieka nad dziećmi 

wyjeżdżającymi na basen. Dyżur w stołówce szkolnej podczas obiadów. 

IX. Kreowanie pozytywnego wizerunku świetlicy  w środowisku lokalnym, 

współpraca z Osiedlowym D.K. „Stokrotka” - korzystanie z dziećmi 

świetlicowymi z programu przygotowanego na cały rok szkolny, 

uczestnictwo w przedstawieniach, konkursach. 

X.  Uwrażliwienie dzieci na ochronę środowiska i działania pro ekologiczne – 

segregacja śmieci, eliminacja woreczków foliowych itp., oszczędność wody 

podczas mycia rąk. Rozmowa z bliskimi na tematy poruszane w świetlicy. 

XI. Pilnowanie ustalonych zasad covidowych (noszenie maseczek, dezynfekcja 

rąk i pomieszczenia świetlicowego, zachowanie dystansu społecznego). 
          


