
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ               

W BOLECHOWICACH 

REGULAMIN  PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ   NA ROK SZKOLNY 2020/2021  

Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważna rolę. Nowa podstawa programowa 

wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne 

miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu 

wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematycznie. Wychowawcy 

organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku 

oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, 

tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując inne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy 

rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci 

uczestniczą w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, 

podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, 

pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku 

uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach 

trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem 

wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych 

ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.     

CELE ŚWIETLICY: 

 1.Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach. 

2.Zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce                                                                      

3.Zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej. 4.Rozwijanie zainteresowań. 

FUNKCJE ŚWIETLICY: 

1. Opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom.                                                                                                                  

2. Wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, wspieranie ich uzdolnień oraz cech, które są 

niezbędne w życiu społecznym. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, 

kształtowanie postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, 

przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.                                                                                                   

3. Profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie  

pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do 

tzw. grup wysokiego ryzyka , pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo , patologicznych, 

którzy często opuszczają lekcje, są odrzuceni przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania 

agresywne oraz wykazujących zachowanie społecznie za nieakceptowane.                                                             

4. Edukacyjna - rozbudzanie ciekawości poznawczej , rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron 

dziecka, indywidualizacja zadań, stwarzanie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu. 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

• Zapoznanie z regulaminem świetlicy oraz regulaminem zachowania bezpieczeństwa podczas 

trwania pandemii COVID - 19                                                                                                                                             

• Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.                                                                                                             



• Integracja zespołu. • Poznanie praw i obowiązków ucznia świetlicy szkolnej.                                                              

• Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy                            

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.                                                                             

• Sporządzenie list grup wychowawczych.                                                                                                                      

• Przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę.                                                                                                                        

• Sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych.                                                                                               

• Otoczenie szczególną opieką ,,nowych ‘’uczniów oraz uczniów klas pierwszych.                                                     

• Uzupełnianie wyposażenia i materiałów potrzebnych do wykorzystania na zajęciach.                                       

• Zwracanie na przestrzeganie przez uczniów regulaminu stołówki szkolnej.                                                                

• Eliminowanie niebezpiecznych sytuacji.                                                                                                                      

• Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości 

szkolnych.                                                                                                                                                                             

• Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.                                                                                                           

• Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.                                                            

• Wartościowane różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.                               

• Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.                                           

• Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy szkolnej.                                                                                                      

• Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych szczególnie w 

czasach pandemii.                                                                                                                                                             

• Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.                                                                          

• Nabywanie umiejętności rozwiazywania konfliktów.                                                                                                  

• Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa:  - w drodze do i ze szkoły  - podczas zabawy w trakcie zajęć 

świetlicowych, przerw,  - podczas ferii zimowych , wakacji , dni wolnych od nauki ( wskazywanie 

ewentualnych zagrożeń )                                                                                                                                                    

• Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie 

dnia świetlicy.                                                                                                                                                                       

• Pomoc w odrabianiu lekcji.                                                                                                                                              

• Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu                                  

i mówieniu.                                                                                                                                                                           

• Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków                                                                                    

• Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.                                                                       

• Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.                                                                                    

• Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek ,rebusów oraz innych form edukacyjnych 

utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.                                                                                                   

• Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć: – 

plastycznych - poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych , 

organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych. – 

teatralnych - przygotowanie przedstawień i inscenizacji , odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w 

teatr pacynkowy . - czytelniczo – medialnych – udział w imprezach kulturalno – rozrywkowych 

organizowanych w szkole , – zabawy , apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki – współpraca z 

biblioteką szkolną . – umuzykalniających :prowadzenie zabaw muzyczno – rytmicznych, nauka 

nowych piosenek i utrwalanie już znanych , słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i 

współczesnej, tańce integracyjne. - hobbystycznych. - Sportowo – zabawowych.                                                  

• Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych                                                      

• Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych,                                                                                                        



• Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.                                                                                                   

• Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.                                                                                                                           

• Organizowanie i udział w imprezach kulturalno rozrywkowych według kalendarza imprez.                            

• Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku ( organizowanie gier i zabaw 

ruchowych na świeżym powietrzu i w Sali )                                                                                                                       

• Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie, wyrabianie nawyku dezynfekcji rąk i zachowywania 

bezpiecznej odległości w czasach pandemii, ( higiena osobista, właściwe odżywianie się)                                        

• Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój. 

  Plan zajęć -zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego 

- Zajęcia relaksacyjne i umuzykalniające.                                                                                                                          

- Odrabianie pracy domowej.                                                                                                                                              

- Gry i zabawy integracyjne.                                                                                                                                          

- Zajęcia artystyczne ( plastyczne, plastyczno-techniczne, muzyczne, teatralne )                                                     

- Czytanie ze zrozumieniem.                                                                                                                                                 

- Zajęcia ruchowe ( ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu , w sali )                             

- Oglądanie filmów edukacyjnych.                                                                                                                           

- Zajęcia z komputerem. Rozwijanie kompetencji informatycznych.                                                                   

- Opieka nad dziećmi w trakcie spożywania obiadów na stołówce szkolnej.                                                          

- Całoroczny projekt działań wychowawczych ,,Wychowywać, ale jak?’’ Kształtowanie postaw. 

Wychowywanie do wartości. -,,Cała Polska czyta dzieciom ‘’ codzienne zajęcia czytelnicze. 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie   ... kompetencji czytelniczych wśród dzieci.   

DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

1. Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2020/ 2021                                                                                                         

2. Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej                                                                                                                  

3. Dziennik pracy świetlicy szkolnej. 

  METODY PRACY:  

• Pogadanka , konkursy , burza mózgów, dyskusja ,rozmowa, scenki sytuacyjne , definiowanie pojęć,  

elementy pantomimy , elementy dramy                                                                                                              

• Metody praktyczne, problemowe ,zabawowe i zadaniowe     

FORMY PRACY: 

 • indywidualna , grupowa ,zbiorowa                                                                                                                                        

• poznawcza, twórcza, ekspresji , zabawowo rozrywkowa     

ŚRODKI PRACY: 

• Pomoce dydaktyczne np. komputer , telewizor , gry edukacyjne, zabawki itp.                                                          

• Materiały biurowe np.: kartki, kredki farby itp.  

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ: WYCHOWANKOWIE POWINNI: 



• Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.                                                                                

• Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.                                                                                                             

• Szanować prawa innych osób.                                                                                                                                               

• Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.                                                                                                           

• Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali                                                                                                                          

• Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia świetlicy.                                                                                       

• Wykonywać polecenia wychowawców świetlicy. 

NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW:  

• Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy                                                                                                                 

• Upomnienie przez wychowawcę świetlicy                                                                                                                    

• Nagana udzielona w obecności wychowawcy. 

 


