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Cele i zadania Świetlicy 

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o 

charakterze profilaktycznym. Celem działania Świetlicy jest wspieranie rodziny 

poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. 

Zadania te Świetlica realizuje poprzez: pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, 

rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć w 

stałych grupach oraz pracy indywidualnej z dzieckiem o charakterze profilaktycznym, 

korekcyjnym, terapeutycznym, pracę z rodziną dziecka, współpracę z instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

 Cele i zadania 

1. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja 

oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, oraz 

wymagających wsparcia w sytuacjach kryzysu w rodzinie: 

a) potrzebującej wielorakiego wsparcia 

b) zagrożonej patologiami 

c) przejawiającej zaburzenia i defekty uspołecznienia 

d) mającej trudności w zakresie realizacji programu szkolnego 

e) pragnącej rozwijać swoje możliwości twórcze, zainteresowania i talenty 

f) zainteresowanej ofertą świetlicy i akceptującej jej program. 

2. Świetlica realizuje swój cel przez następujące zadania: 

a) pomoc dydaktyczna 

b) rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych 

c) ochrona zdrowia i rozwój fizyczny 

d) profilaktyka uzależnień 

e) kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych 

f) przeciwdziałanie przestępczości nieletnich 

g) budowanie wspólnoty 

h) pomoc indywidualna 

i) współpraca z rodzicami i instytucjami społecznymi 

3. Świetlica realizuje swoje zadania przez: 

a) zajęcia wyrównujące wiedzę 

b) programy profilaktyczne i terapeutyczne 

c) zajęcia sportowe i rekreacyjne 

d) zajęcia w grupach zainteresowań 

f) tworzenie samorządności wśród wychowanków 

g) dożywianie 

h) organizowanie wypoczynku zimowego i letniego 

            i) współpracę z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, policją i instytucjami 

               działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Prawa i obowiązki wychowanków 

1. Wychowankowie świetlicy mają prawo do: 

a) opieki wychowawczej i dydaktycznej 



b) brania udziału w zajęciach prowadzonych przez świetlicę 

c) korzystania podczas zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych 

d) ochrony i poszanowania ich godności oraz życzliwego traktowania bez względu na 

przekonania religijne i status społeczny 

e) wyrażania własnych myśli, poglądów i przekonań dotyczących spraw osobistych i 

życia świetlicy. 

2. Wychowankowie świetlicy mają obowiązek: 

a) systematycznie uczestniczyć w zajęciach 

b) zachować właściwą postawę na terenie świetlicy 

c) dbać o mienie, ład i porządek świetlicy, 

d) szanować innych uczestników świetlicy 

e) z szacunkiem odnosić się do wychowawców oraz podporządkować się ich 

decyzjom 

f) przestrzegać regulamin i przepisy obowiązujące w świetlicy. 

Plan pracy 

Dział Zadania Formy pracy 

I 

Zorganizowanie 

pracy świetlicy 

 

 

1. Dobór wychowanków wg 

ustalonych kryteriów. 

 

 

 

2. Opracowanie planu 

działalności świetlicy. 

 

3. Przygotowanie bazy do 

realizacji zadań.   

1. Zdiagnozowanie istniejących 

potrzeb nowych wychowanków i 

zakwalifikowanie ich do świetlicy 

 

 

2. Wykorzystanie przy planowaniu 

specyfikacji grupy i potrzeb 

psychofizycznych wychowanków 

 

3. Zakup materiałów do zajęć 

(papierniczych, sportowych, 

dydaktycznych) 



II 

Zajęcia sportowo – 

turystyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Zajęcia artystyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie zainteresowań 

sportowych i turystycznych. 

 

2.Ukazanie różnych sposobów 

organizacji czasu wolnego. 

3.Organizowanie wycieczek. 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie zainteresowań 

artystycznych. 

2. Wykonywanie prac 

plastycznych. 

3. Wykonywanie gazetek 

świetlicowych. 

 

 

4. Integrowanie uczestników 

świetlic. 

 

1.Gry i zabawy zespołowe na boisku 

szkolnym i na sali gimnastycznej. 

2. Spacery i zabawy rekreacyjne. 

3. Uczestniczenie w imprezach 

terenowych w parku i ścieżce 

geoturystycznej. 

 

 

1. Wycieczki piesze wykorzystujące 

walory turystyczne najbliższej 

okolicy. 

2.Wycieczki autokarowe. 

 

1. Występy artystyczne. 

2. Nauka układów tanecznych i 

śpiewu piosenek. 

3. Prace plastyczne, organizowanie 

wystaw. 

4. Ozdoby plastyczne. 

5. Strojenie sali, tworzenie gazetek. 

 

6.Udział w imprezach, grach i 

zabawach integracyjnych.  



IV 

Zajęcia informatyczne 

1. Rozwijanie umiejętności 

korzystania z różnorodnych 

oprogramowań komputerowych. 

2. Uczenie racjonalnego 

korzystania z internetu. 

3.Poszerzania wiedzy. 

1. Korzystanie z szkolnej pracowni 

komputerowej. 

2.Wykorzystanie internetu do 

poszerzania i wyrównywania 

wiedzy. 

3. Gry komputerowe. 

V 

 Zajęcia kulinarne 

1.Wyrabianie w dzieciach zmysłu 

estetycznego przy nakrywaniu 

stołu i przyrządzaniu posiłku. 

 

 

2. Uczenie umiejętności 

korzystania ze sprzętu 

gospodarczego. 

 

1. Wykonanie kanapek. 

2. Nauka pieczenia ciast, 

naleśników, gofrów itp. 

3. Dbanie o higienę i estetykę 

spożywania posiłków. 

4. Bezpieczne korzystanie z 

urządzeń kuchennych. 

 

 

VI 

Elementy socjoterapii 

1.Organizowanie terapii 

zajęciowej, rozbudzanie inwencji 

twórczej „Bajki terapeutyczne”. 

 

2. Umiejętność  radzenia sobie  z 

problemami     i podniesienie 

swojej wartości. 

 

1.Wzmacnianie mocnych stron 

wychowanka. 

2.Uczenie umiejętności 

komunikowania się. 

3.Budowanie zaufania (zajęcia 

warsztatowe).  

4.Nauka rozwiązywania trudnych 

problemów. 

5.Muzykoterapia. 

6. Odreagowanie napięć i przykrych 

doznań 

VII 

Praca z rodziną  

 

1.Rozeznanie potrzeb 

materialnych rodziny – 

łagodzenie niedostatków rodziny. 

 

2. Udzielenie pomocy  w 

1. Sporządzenie diagnozy rodziny 

wychowanka (dotyczy szczególnie 

nowych wychowanków 

zakwalifikowanych do świetlicy). 

2.Indywidualna pomoc rodzinie w 
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sytuacjach kryzysowych. 

 

 

3. Udział rodziców w pracy 

świetlicy. 

  

4.Integrowanie rodziców ze 

środowiskiem szkolnym. 

rozwiązywaniu: 

- problemów wychowawczych 

- problemów alkoholowych  

3. Pedagogizacja rodziców: 

rozpowszechnianie ulotek kampanii 

profilaktycznych. 

6.Pomoc rodziców  w upieczeniu 

ciasta na spotkania integracyjne – 

urodziny, Dzień Dziecka, itp. 

VIII 

Zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze 

Wyrównywanie braków wiedzy i 

umiejętności dydaktycznych 

1.Indywidualna pomoc w nauce w 

zależności od potrzeb wychowanka. 

2.Konkursy tematyczne połączone z 

drobnymi nagrodami. 

3.Rozwiązywanie rebusów, 

zagadek, krzyżówek. 

4.Gry stolikowe – przestrzeganie 

prawideł gry. 

5.Ćwiczenie tabliczki mnożenia w 

formie zabawy. 

6.Loteryjki i uzupełnianki wyrazowe 

– ćwiczenia ortograficzne. 

 



 

 

 

 


