
Cele pracy świetlicy: 

 

� Zapewnianie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed 

i po zajęciach dydaktycznych. 

� Organizowanie zajęć wychowawczych tak by umożliwiały 

wszechstronny rozwój osobowości uczniów. 

� Kształtowanie właściwej postawy wobec człowieka, niesienie 

pomocy, okazywanie szacunku i poszanowania. 

� Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu i zajęć 

wychowawczych w świetlicy. 

     Do zadań świetlicy należy: 
1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do 

nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy 

umysłowej. 

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w 

tym zakresie. 

3. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej 

aktywności. 

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych. 

5. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w świetlicy. 

6. Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania 

zdrowia. 

7. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

8. Przeciwdziałanie agresji. 

9. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie. 

10.  Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 

11.  Współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem 

lokalnym 



 

Świetlica działa w oparciu o plany pracy opracowane przez  nauczycieli 

świetlicy z uwzględnieniem obowi

wychowawczego. Pełni funkcj

dobierane specyficzne formy i metody pracy.
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Codziennie przez 40 minut prowadzone s

czytelniczej,zajęcia z książ
i niezwykłe opowieści. 

 

HARMONOGRAM

• PAŹDZIERNIK 11.X.2012r

• PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD

fantazyjne origami” między świetlicowy

• STYCZEŃ „DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

• LUTY RECYTATORSKI KONKURS ZIMOWY mi

• KWIECIEŃ/ MAJ KONKURS PLASTYCZNY „Kwiaty z bibuły” mi

oraz wewnętrzne konkursy i zabawy okazjonalne.

 

 

 
 

Codziennie przez 40 minut prowadzone są w  ramach edukacji 

cia z książką, gdzie wychowawcy czytają

 
 

HARMONOGRAM IMPREZ ŚWIETLICOWYCH: 

DZIERNIK 11.X.2012r PASOWANIE NA SWIETLIKA 

DZIERNIK/ LISTOPAD KONKURS PLASTYCZNY „Kiedy pada, dzieci si

świetlicowy 

 BABCI I DZIADKA” 

RECYTATORSKI KONKURS ZIMOWY między świetlicowy 

KONKURS PLASTYCZNY „Kwiaty z bibuły” mię

trzne konkursy i zabawy okazjonalne. 

 w  ramach edukacji 

, gdzie wychowawcy czytają dzieciom bajki                   

KONKURS PLASTYCZNY „Kiedy pada, dzieci się nudzą- 

 

KONKURS PLASTYCZNY „Kwiaty z bibuły” między świetlicowy 


