
ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

I.        Ogólne założenia 

      Plan pracy świetlicy szkolnej jest skorelowany z programem wychowawczym szkoły. Treści 

programowe podzielone są na cykle tematyczne. 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 różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy 

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

Dzieci uczestniczące 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. 

II.      Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych 

1. Zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych. 

2. Zorganizowanie wypoczynku i relaksu po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

3. Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. 

4. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

5. Kształtowanie empatii i zachowań prospołecznych. 

6. Rozwijanie sprawności fizycznej, propagowanie czynnego wypoczynku. 

7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy, również słownej. 

8. Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. 

9. Kształtowanie w uczniach prawidłowych nawyków żywieniowych. 

10. Kształtowanie w uczniach postaw proekologicznych. 

11. Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie ucznia. 

12. Organizowanie i uczestnictwo w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

13. Kształtowanie kompetencji kluczowych: osobistej, społecznej i uczenia się. 

III.    Organizacja pracy świetlicy 

1. Opracowanie Rocznego Planu Pracy Świetlicy.          

2. Stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego. 

3. Współpraca świetlicy z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym. 

4. Organizacja grup świetlicowych. Przydział grup i czynności dla wychowawców. 

5. Założenie dokumentacji grup oraz dzienników zajęć. 

6. Prowadzenie rejestru uczniów, zbieranie oświadczeń rodziców o sposobie powrotu 

dziecka do domu. 

7. Uzupełnienie (zakup) gier, pomocy i środków dydaktycznych. 



IV.   Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza 

1.         Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa: 

 w drodze do i ze szkoły; 

 podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych lub przerw; 

 podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych 

zagrożeń). 

2.         Tworzenie przyjaznej atmosfery: 

· podmiotowe i indywidualne traktowanie; 

· życzliwy stosunek; 

· pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej 

samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i 

zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania. 

3.         Udzielanie pomocy w opanowaniu wiadomości i umiejętności edukacyjnych: 

· organizacja zajęć o charakterze wyrównawczym będących ważnym elementem 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego każdego dziecka; 

· organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców; 

· organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

· wskazywanie sposobów dobrego uczenia się. 

4.         Kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez: 

· przybliżanie zasad zdrowego żywienia; 

· kształtowanie w uczniach prawidłowych nawyków żywieniowych; 

5.         Kształtowanie zachowań proekologicznych poprzez:              

· Dbanie o najbliższe otoczenie 

6.         Rozwijanie zainteresowań: 

· rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, artystycznych, 

technicznych i sportowych); 

· rozwijanie samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy 

i inwencji twórczej; 

· przygotowanie do życia w społeczeństwie, kształtowanie postaw społecznych, które 

sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w 

grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami 

postępowania. 

7.         Stosowanie ciekawych form zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, 

problemowych (praktycznego działania) mających wpływ na proces rozwoju dzieci w wieku 

szkolnym: 

· stwarzanie okazji do satysfakcji z dobrze wykonanej pracy – nagradzanie; 

· organizowanie wystaw prac dziecięcych; 



· aktywny udział w konkursach świetlicowych. 

8.         Włączenie zespołu świetlicowego do organizowania uroczystości, akcji i imprez 

szkolnych, np.: 

· Dzień Edukacji Narodowej; 

· Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” 

· podtrzymywanie tradycji i zwyczajów: 

· Dzień Wszystkich Świętych; 

· Andrzejki; 

· kiermasz bożonarodzeniowy; 

· kiermasz wielkanocny; 

· Dzień Babci, Dziadka; 

· Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci; 

· Dzień Matki; 

· Dzień Dziecka; 

9.         Współpraca z rodzicami: 

· wymiana informacji o zachowaniu dziecka, jego zainteresowaniach, przekazanie 

indywidualnych spostrzeżeń; 

· zachęcanie do korzystania z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy. 

V.     Formy i metody pracy. 

Zajęcia świetlicowe mogą mieć różnorodny charakter, stąd różnorodność form i metod pracy. Są 

to: 

a. zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, 

malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i 

wyklejanie, modelowanie, origami itp.); 

b. żywe słowo, teatralne formy pracy (pisanie bajek, opowiadań, zabawy z 

zastosowaniem dramy, programy artystyczne, inscenizacje, przedstawienia itp. 

c. zajęcia sportowo-turystyczne (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali 

i na boisku szkolnym, wycieczki itp.); 

d. zajęcia czytelniczo-medialne (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, 

wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych itp.); 

e. zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, profilaktyczne ( rozmowa, pogadanka,    

gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, karty pracy itp.); 

f. zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne, 

konkursy, kwizy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek itp.); 

g. zajęcia o charakterze wyrównawczo-dydaktycznym (zajęcia w grupie, odrabianie 

prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne itp.); 

h. gry i zabawy (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym, gry dydaktyczne i 

edukacyjne, zabawy relaksujące itp.); 

i. zajęcia relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na materacach, 

zabawy wyciszające i relaksujące, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery 

itp.) 



 

MIESIĘCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Miesiąc Data Hasło tygodnia Cele zajęć 

Wrzesień 02.09-06.09 Witaj szkoło! · Poznanie  i powitanie nowych dzieci 

· Zabawy integracyjne w grupie 

09.09-13.09 Regulamin i organizacja 

pracy świetlicy 

· Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa 

i regulaminem świetlicy 

· Zapisanie zasad i zawarcie kontraktu 

świetlicowego 

16.09-20.09 Bezpieczna droga do 

szkoły i ze szkoły 

· Stosowanie zasad ruchu drogowego w 

drodze do szkoły i ze szkoły 

23.09-27.09 Wspomnienia  z wakacji 

i pamiątki z wakacji 

· Rozwianie umiejętności słuchania 

innych 

Październik 30.09-04.10 Jesienne skarby w lesie, 

parku, sadzie i ogrodzie 

· Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania drzew, ich liści i 

owoców 

· Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania warzyw i owoców 

07.10-11.10 Dokąd wędrujesz 

przyjacielu 

· Wyrabianie wrażliwości i troski o 

zwierzęta 

· Poznawanie zwyczajów ptaków i 

zwierząt związanych z okresem 

jesiennym 

14.10-18.10 Ważne telefony. 

Bezpieczny w domu i 

szkole 

· Zapoznanie z numerami alarmowymi 

· Wyrabiamy postawy właściwego 

zachowania w sytuacjach zagrożenia 

21.10-25.10 Sportowe zmagania · Kształtowanie nawyku dbałości o 

własne zdrowie i kondycję fizyczną 

28.10-31.10 Wszystkich Świętych · Wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych 

świąt 

· Nauka odpowiedniego zachowania w 

miejscach pamięci 

Listopad 04.11-08.11 Dbamy o czystość 

naszego otoczenia 

· Kształtowanie postaw 

proekologicznych 

· Wyrabianie nawyku segregowania 

śmieci 



12.11-15.11 Narodowe Święto 

Niepodległości 

· Poznanie narodowych symboli 

· Kształcenie poczucia przynależności 

narodowej 

18.11-22.11 Obchody Światowego 

Dnia Pluszowego Misia 

· Zapoznanie z różnymi postaciami 

misiów, bohaterami literackimi i 

filmowymi 

· Rozwijanie umiejętności kulturalnej 

zabawy 

25.11-29.11 Andrzejki · Wyszukiwanie informacji dotyczących 

Andrzejek 

· Kształcenie umiejętności kulturalnego 

zachowania w czasie wspólnej zabawy 

Grudzień 02.12. -06.12 Międzynarodowy Dzień 

Osób 

Niepełnosprawnych 

· Zwiększenie świadomości dzieci o 

korzyściach płynących z integracji 

· Uwrażliwienie na potrzeby innych 

09.12-13.12 Fabryka świątecznych 

zabawek 

· Zachęcanie do korzystania z różnych 

technik plastycznych 

16.12-20. 12 Zwyczaje Świąt Bożego 

Narodzenia w różnych 

krajach. 

Boże Narodzenie w 

naszych domach 

· Sprawne wyszukiwanie informacji na 

dany temat 

· Doskonalenie umiejętności 

redagowania listu i składania życzeń 

· Kształtowanie właściwego stosunku do 

tradycji i zwyczajów świątecznych. 

Styczeń 07 01. -10. 01 Królestwo Pani Zimy · Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo 

podczas zimowych zabaw 

· Dostrzeganie uroków zimowego 

krajobrazu 

13.01-  17.01 Sandomierz- moje 

miasto 

· Poznanie historii miasta 

· Doskonalenie umiejętności 

wyszukiwania informacji 

20. 01- 24. 01 Zimowy karnawał · Kształcenie umiejętności kulturalnej 

zabawy 

Luty 10. 02-14. 02 Żyj zdrowo · Zapoznanie z piramidą żywienia 

· Propagowanie zdrowego stylu życia 

· Kształtowanie nawyków dbania o 

własne zdrowie i sprawność 

fizyczną        

17.02-21. 02 Poznajemy zawody · Gry i zabawy tematyczne 



· Doskonalenie umiejętności 

plastycznych 

· Quiz -,,Jaki to zawód” 

24. 02 – 28.02 Co robią zwierzęta zimą · Zapoznanie z zimowymi zwyczajami 

zwierząt. 

· Zwierzęta na różnych kontynentach. 

Marzec 02.03. -06.03 Baśnie i legendy · Kształtowanie umiejętności uważnego 

słuchania 

· Doskonalenie umiejętności swobodnej 

wypowiedzi 

09. 03-13. 03 Święto Kobiet · Rozwijanie szacunku do kobiet 

· Zapoznanie z postaciami sławnych 

kobiet 

16. 03-20. 03 Moja rodzina · Dostrzeganie znaczenia tradycji i 

zwyczajów rodzinnych 

· Doskonalenie swobodnej wypowiedzi 

23.03-27.03 Przedwiośnie-

obserwujemy zmiany w 

przyrodzie 

 

Dni z matematyką 

· Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania zwiastunów wiosny 

· Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo 

podczas zabaw  

· Doskonalenie umiejętności 

matematycznych 

· Wzbogacenie posiadanych wiadomości 

Kwiecień 30. 03-03.04 Kwiecień plecień · Zapoznanie z przysłowiami 

· Obserwacja zmian zachodzących w 

przyrodzie     

06. 04 - 08. 04 Wielkanocne ozdoby · Szukanie i czytanie ciekawostek na 

temat Świat Wielkanocnych 

· Zapoznanie z tradycją  wyrobu ozdób 

wielkanocnych    

15.04 – 17.04 Papierowy świat · Doskonalenie umiejętności 

manualnych 

· Zapoznanie ze sztuką orgiami.  

27.04- 30. 04. Witaj majowa jutrzenko! · ·    Zapoznanie z majowymi świętami 

Maj 04.05-08. 05 Majowe święta · Doskonalenie w poszukiwaniu i 

gromadzeniu informacji 

· Kształcenie przynależności narodowej 



11.05-15.05 Książka moim 

przyjacielem 

· Doskonalenie swobodnej wypowiedzi 

· Wyrabianie zainteresowań 

czytelniczych 

18.05-22.05 Kim będę kiedy 

dorosnę? 

· Poznajemy zawody naszych rodziców.  

· Rozwijanie szacunku dla osób 

pracujących dla dobra dzieci 

25. 05-29. 05 Dzień Matki · Doskonalenie umiejętności składania 

życzeń 

· Rozwijanie ekspresji twórczej 

Czerwiec 01.06- 05.06.  Międzynarodowy Dzień 

Dziecka 

· Zapoznanie dzieci z jedynym 

odznaczeniem nadawanym przez 

dzieci dorosłym (Order Uśmiechu) 

· Zapoznanie z prawami dziecka (Karta 

Praw Dziecka) 

08.06-12.06 W zdrowym ciele 

zdrowy duch 

· Doskonalenie nawyków aktywnego 

spędzania czasu 

15.06-19.06 Chcę pojechać do… · Kształtowanie umiejętności 

planowania 

· Doskonalenie swobodnej wypowiedzi 

22.06-26.06 Bezpieczne wakacje · Wyrabiamy postawy właściwego 

zachowania w momencie zagrożenia 

· Doskonalenie umiejętności 

przewidywania zagrożeń 

 
 
   W roku szkolnym 2019/ 2020 w świetlicy szkolnej prowadzone będą zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe: osobiste, społeczne oraz uczenia się.  
 
„Zaczarowany krąg”-stymulacja rozwoju emocjonalnego grupy – środa ( A. Skórska ). 
 
„ Poznajemy się coraz lepiej”-poczucie akceptacji i szacunku do siebie i innych – czwartek (D. 
Frańczak). 
                                                                                        
 
                                                                                            Opracowała: Marzenna Kowalska 
 

 
 


