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PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

OPRACOWANY W OPARCIU O:  

        *  PLAN PRACY SZKOŁY                                                                                               

        *  PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

        *  KONCEPCJĘ PRACY SZKOŁY       

 

Lp. 

 

Cele, zadania, środki realizacji 

 

 

           Osoby odpowiedzialne 

za realizację 

 

Termin realizacji 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

1.    Zebranie  „Kart zgłoszenia” dziecka do świetlicy.  kierownik sierpień - wrzesień 

2. Przygotowanie dokumentacji świetlicy. kierownik wrzesień 

3. Opracowanie: 

- planu pracy świetlicy, 

- miesięcznych planów pracy, 

- tygodniowych bloków tematycznych, 

- tygodniowego rozkładu zajęć, 

- ramowego rozkładu dnia. 

kierownik, 

wychowawcy 

wrzesień 

4. Sporządzenie listy dzieci przyjętych do świetlicy. kierownik wrzesień 

5. Stworzenie optymalnych warunków do odrabiania prac 

domowych. 

kierownik, 

wychowawcy 

cały rok 

6. Systematyczne wyposażanie świetlicy w materiały i pomoce 

niezbędne do prowadzenia zajęć. 

kierownik cały rok 

7. Przygotowanie sal świetlicy i stołówki do przyjęcia 

wychowanków w nowym roku szkolnym. 

 

kierownik                        sierpień 

8. Aktualizacja regulaminów (świetlicy i stołówki) – opracowanie 

ANEKSU NR 1 wchodzącego w życie 01.09.2020 r. w związku z 

pandemią COVID – 19. 

kierownik sierpień 
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9. Opracowanie i wprowadzenie nowych zasad dotyczących 

zachowania dzieci przybywających w świetlicy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad higieny – tzw. „Reguły Bycia Razem”. 

 

kierownik sierpień 

Organizacja pracy stołówki szkolnej 

1. Zebranie „Kart zgłoszenia” dziecka do stołówki szkolnej i 

ustalenie liczby osób uczęszczających na obiady. 

kierownik sierpień/wrzesień 

2. Nawiązanie współpracy z MOPS i GOPS w Zambrowie - 

ustalenie liczby uczniów korzystających z bezpłatnych obiadów. 

 

kierownik sierpień/wrzesień 

 

3. Sporządzenie listy dzieci przyjętych do stołówki szkolnej. 

 

kierownik wrzesień 

Troska o bezpieczeństwo dzieci 

1. Przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego dla 

pieszych i rowerzystów - praktyczna nauka przechodzenia  przez 

jezdnię. 

wychowawcy wrzesień/cały rok 

2. Zajęcia i zabawy utrwalające  zasady bezpieczeństwa na drodze 

(zabawy ruchowe, filmy edukacyjne). 

wychowawcy na bieżąco wg planu zajęć 

 

3.  Organizacja konkursu pt. „Test o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym” – wychowankowie świetlicy - klasy II. 

A. Komiażyk 

B. Głębocka 

wrzesień 

4. Otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz dzieci z 

klas pierwszych. 

wychowawcy cały rok 

5. Zapoznanie z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej. wychowawcy wrzesień 

6. Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych – 

przestrzeganie praw: dziecka, ucznia, człowieka. 

wychowawcy na bieżąco wg planu zajęć 

7. Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych i 

niepożądanych: 

 współpraca z rodzicami  i nauczycielami (psycholog, 

pedagog, wychowawcy klas) w celu zapewnienia 

bezpiecznego pobytu dzieci w świetlicy i w szkole, 

 prowadzenie zajęć o tematyce radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

wychowawcy 

 

 

cały rok 
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8. Przeprowadzenie konkursu w świetlicy szkolnej „ Złoty Świetlik” 

dla najlepszych wychowanków – podsumowanie roku 

świetlicowego. 

 

wychowawcy 

 

czerwiec 

Podnoszenie wyników nauczania wśród uczniów 

1. Organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką 
wychowawców - wskazywanie sposobów dobrego uczenia się. 

wychowawcy cały rok 

2.  Organizowanie pomocy koleżeńskiej. wychowawcy cały rok 

3. Organizowanie: zabaw, gier umysłowych i konkursów. wychowawcy cały rok 

4. Zachęcenie do czytania książek  - wspólne czytanie: czasopism 

dla dzieci, komiksów, wierszy, opowiadań, baśni i bajek.  

wychowawcy cały rok 

5. Rozmowy z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem.  wychowawcy na bieżąco wg potrzeb 

6. Systematyczne odrabianie prac domowych w czasie pobytu dzieci 

w świetlicy szkolnej. 

 

 

wychowawcy 

 

cały rok 

                                                                         

Wdrażanie do umiejętnego korzystania z nowoczesnej technologii 

1. Pogadanka na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.                    wychowawcy                        cały rok 

2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i 

multimedialnego. 

wychowawcy cały rok 

3.  Wzbogacanie biblioteczki o bajki i gry dla dzieci. 

 

wychowawcy cały rok 

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci 

1. Prowadzenie koła: czytelniczego „ W świecie bajek” i prasowego 

gazetki szkolnej „Echo Czwórki”. 

A. Komiażyk cały rok 

2. Prowadzenie koła kulinarnego „Zdrowe kółko kulinarne”. B. Skawska cały rok 

3. Prowadzenie koła zainteresowań z języka angielskiego „Play 

English”. 

K. Knapkiewicz cały rok 

4. Prowadzenie koła: matematycznego i sportowego. Ł. Dębowski cały rok 

5. Prowadzenie koła plastycznego. B. Głębocka cały rok 

6. Prowadzenie koła ekologicznego. M. Pac 

S. Godlewska 

cały rok 
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7. Prowadzenie koła zainteresowań z języka rosyjskiego. J. Makarewicz cały rok 

8. Stosowanie na zajęciach różnorodnych technik plastycznych. wychowawcy cały rok 

9. Organizacja konkursów: plastycznych, czytelniczych, 

wiedzowych. 

wychowawcy 

 

cały rok 

10. Innowacja pedagogiczna „Poznaj Europę” – wychowankowie 

świetlicy z klas I-III – zajęcia 1 raz w miesiącu. 

K. Knapkiewicz 

B. Głębocka 

 

cały rok 

Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci 

1. Współpraca z biblioteką szkolną: 

- zajęcia czytelnicze, 

- lekcje biblioteczne, 

- wizyty w czytelni szkolnej, 

- przygotowanie do samodzielnego korzystania z księgozbioru, 

- wdrażanie do systematycznego czytania. 

wychowawcy cały rok 

2. Udział w akcji „ Czwórka czyta”: 

- czytanie bajek przez nauczycieli świetlicy na zajęciach w 

klasach I-III (każdy wychowawca 1 raz w półroczu), 

- głośne czytanie w świetlicy przez: wychowawców świetlicy, 

innych nauczycieli lub uczniów z klas starszych. 

wychowawcy cały rok 

3. Organizacja konkursów czytelniczych w ramach zajęć 

świetlicowych, np. „Głośne czytanie w świetlicy szkolnej”. 

wychowawcy 

A. Komiażyk 

Ł. Dębowski 

cały rok 

listopad 

4. Prowadzenie kącika czytelniczego w świetlicy szkolnej: 

- uzupełnianie go o nowe, ciekawe pozycje, 

- zachęcanie dzieci do korzystania z książek. 

wychowawcy cały rok 

5. Redagowanie  gazetki szkolnej „Echo Czwórki”. A. Komiażyk 

 

                       cały rok 

6. Prowadzenie koła czytelniczego „ W świecie bajek” dla 

wychowanków świetlicy z klas I. 

 

A. Komiażyk 

 

cały rok 

Wychowanie prozdrowotne 
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1. Promowanie zdrowego stylu życia - wdrażanie nawyków 

prozdrowotnych: 

- podstawowe zasady higieny stosowane w obliczu pandemii 

COVID – 19, 

- zdrowe odżywianie, 

- uprawianie sportów, 

- higiena osobista. 

wychowawcy cały rok 

2. Zorganizowanie  konkursu kulinarno – plastycznego pt. „ Jemy 

smacznie i zdrowo”. 

wychowawcy październik 

3. Profilaktyka uzależnień: 

- pogadanki w grupach, 

- spotkania z: pedagogiem szkolnym, pracownikiem sanepidu i 

pielęgniarką. 

wychowawcy wg potrzeb lub planu zajęć 

4. Wdrażanie do dbania o wygląd zewnętrzny. wychowawcy cały rok 

5. Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu na 

świeżym powietrzu (np. plac zabaw). 

wychowawcy cały rok 

6. Cykl tematów w ramach zajęć świetlicowych pod hasłem 

„Dbamy o nasze zdrowie”. 

wychowawcy kwiecień 

7. Udział w ogólnopolskiej akcji „ Szklanka mleka”. kierownik, intendent wrzesień - maj 

8. Udział w ogólnopolskiej akcji „Owoce w szkole”. 

 

kierownik, intendent wrzesień - maj 

Kształtowanie postaw patriotycznych - wychowanie do wartości  

1. Przybliżenie historii symboli narodowych i kształcenie nawyków 

właściwych postaw wobec nich.  

wychowawcy cały rok 

2. Obchody świąt i uroczystości państwowych: 

- przygotowanie gazetek okolicznościowych, 

- udział w apelach, 

- cykle tematyczne na zajęciach świetlicowych. 

wychowawcy cały rok 

3. Znamy postać patrona naszej szkoły - Władysława Broniewskiego 

(pogadanka, zapoznanie z twórczością, udział w apelu). 

wychowawcy luty 

4. Troska o miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy. wychowawcy cały rok 

5. Zapoznanie z mapą Polski i Europy – praca z mapą: wychowawcy cały rok 
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- nauka umiejętności wskazania na mapie stolicy Polski, 

- odnajdywanie Polski wśród innych krajów Europy, 

- wskazywanie najważniejszych rzek Polski, 

- wyszukiwanie na mapie głównych polskich miast, 

- odnajdowanie miejsc ważnych pod względem historycznym i 

turystycznym. 

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. pracownikiem RIH – u). wychowawcy wg potrzeb lub planu zajęć 

7. Przybliżanie wychowankom historii i tradycji naszego regionu. wychowawcy wg potrzeb lub planu zajęć 

8.  Cykl tematów w ramach zajęć świetlicowych pod hasłem: 

- „Święto Niepodległości”, 

- „Jestem Polakiem – Konstytucja 3 Maja”. 

wychowawcy  

listopad, 

kwiecień 

9. Udział w organizowanych na terenie szkoły akcjach i konkursach 

z okazji obchodów kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

 

wychowawcy październik - listopad 

Współpraca z: rodzicami dzieci , wychowawcami klas, logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym 

1. Indywidualne konsultacje z rodzicami (opiekunami). wychowawcy cały rok 

2. Wykonywanie upominków dla rodziców z okazji ich świąt. wychowawcy cały rok 

3. Udział rodziców w WOŚP. wychowawcy styczeń  

4. Pomoc rodziców w pozyskiwaniu naturalnych zasobów w celu 

wykonywania dekoracji i ozdób świątecznych na kiermasze: 

bożonarodzeniowy i wielkanocny. 

wychowawcy grudzień, marzec 

5. Pozyskiwanie sponsorów (podziękowania). wychowawcy cały rok 

6. Prezentacja osiągnięć dzieci: 

- wystawy prac (sale świetlicy lub korytarz szkolny),  

- strona internetowa szkoły,  

- wirtualna gazetka szkolna REVERSMEDIA, 

- profil Świetlica SP 4 na portalu społecznościowym 

www.facebook.com. 

wychowawcy cały rok 

7. Współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami klas. wychowawcy na bieżąco wg potrzeb 

8. Spotkania  z: logopedą, pedagogiem lub psychologiem - wspólne 

konsultacje lub zasięganie porady. 

wychowawcy na bieżąco wg potrzeb 
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Wdrażanie do nauki postawy poszanowania środowiska 

1. Rozmowy na temat zachowań zagrażających środowisku 

naturalnemu, oglądanie prezentacji multimedialnych i filmów 

edukacyjnych. 

wychowawcy cały rok 

2. Zachęcanie do: 

- segregacji odpadów, 

- używania toreb ekologicznych, 

- wyrzucania zużytych baterii do specjalnych pojemników. 

wychowawcy cały rok 

3. Bierzemy udział w akcjach: 

- „Sprzątanie Świata”, 

- „Święto Drzewa”, 

- „Dzień Ziemi”. 

wychowawcy  

wrzesień, 

październik, 

kwiecień 

 

Działalność charytatywna, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka 

1. Udział w akcjach charytatywnych: 

 Loteria Mikołajkowa, 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

 Góra Grosza, 

 Czerwonokrzyska Gwiazdka, 

 Wirtualna adopcja psa, 

 Innych ogłoszonych przez Szkolny Wolontariat. 

 

 

wychowawcy 

 

 

cały rok 

2. Kiermasze: bożonarodzeniowy i  wielkanocny. wychowawcy grudzień i marzec 

3. Angażowanie wychowanków świetlicy w działalność 

Wolontariatu Szkolnego i Samorządu Uczniowskiego. 

wychowawcy  

cały rok 

4.  Program edukacyjny „Tolerancja” – wychowankowie świetlicy – 

zajęcia 1 raz w miesiącu. 

 

B. Skawska 

         Ł. Dębowski 

cały rok 

Doskonalenie zawodowe wychowawców    

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego o tematyce 

dostosowanej do aktualnych potrzeb. 

wychowawcy wg oferty CEN w Łomży 

2.  Doskonalenie nauczycieli w ramach zespołu po przebytym 

szkoleniu. 

wychowawcy cały rok 
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 3. Referaty w ramach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli 

Świetlicy. 

wychowawcy cały rok 

 4. Aktualizacja wiedzy – śledzenie wydawnictw pedagogicznych 

oraz czasopism związanych z pracą w świetlicy szkolnej. 

 

wychowawcy cały rok 

Promocja szkoły 

1. Promowanie szkoły poprzez udział w konkursach. wychowawcy wg kalendarza 

2. Wystawy prac dzieci na korytarzu szkolnym. wychowawcy cały rok 

3. Zamieszczanie artykułów i zdjęć na stronie internetowej szkoły – 

zakładka ŚWIETLICA SZKOLNA - aktualności. 

wychowawcy cały rok 

4. Systematyczne zamieszczanie informacji z życia świetlicy w 

wirtualnej gazetce szkolnej – REVERSMEDIA. 

wychowawcy cały rok 

5. Prowadzenie konta Świetlica SP 4 na portalu społecznościowym 

www.facebook.com – zamieszczanie wydarzeń i zdjęć. 

wychowawcy cały rok 

6. Aktualizacja wydarzeń z pracy w świetlicy szkolnej w gazetce 

szkolnej „Echo Czwórki” – rubryka pt. NASZA ŚWIETLICA. 

wychowawcy cały rok 

7. Realizacja programu adaptacyjnego „Przedszkolak w szkole” – 

zapraszanie grup wraz z wychowawcami z zambrowskich 

przedszkoli w celu zapoznania ich ze szkołą i świetlicą szkolną – 

pozyskiwanie przyszłych uczniów. 

A. Komiażyk cały rok 

8. Program edukacyjny „Pocztówkowe przedszkole – pocztówkowa 

szkoła” – wymiana pocztówek z przedszkolami i świetlicami 

szkolnymi w całej Polsce. 

 

M. Pac cały rok 

                                                                                                                                                        

 

 Opracował kierownik świetlicy: Aneta Komiażyk 

http://www.facebook.com/

