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Zespół wychowawców świetlicy 

❖ Kierownik świetlicy: 
Joanna Strzelecka

❖ Wychowawcy: 
Teresa Calów
Agata Chmielewska 
Emilia Grzesik 
Magdalena Kamińska 
Małgorzata Łukasiewicz 
Katarzyna Macierzyńska
Renata Szarek-Radzio



❖ Świetlica jest integralną częścią szkoły 

- w swojej programowej działalności 

realizuje cele i zadania szkoły, 

ze szczególnym uwzględnieniem treści 

i działań wychowawczo-opiekuńczych

zawartych w programie wychowawczym

szkoły. 

❖ Zapewnia opiekę wszystkim 

potrzebującym dzieciom.

❖ Świetlica jest czynna 

w godzinach  7:30 – 17:00. 

❖ Zapisy do świetlicy   

1 września 2021r. u kierownika świetlicy.



Świetlica:
❖zapewnienia uczniom bezpieczną opiekę przed zajęciami 

lekcyjnymi   i po nich; 

❖ tworzy warunki do nauki własnej i organizuje pomoc w odrabianiu        
lekcji; 

❖organizuje gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe;

❖organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów; 

❖współpracuje z wychowawcami klas w zakresie zadań 
opiekuńczych      i wychowawczych, wynikających z programu 
wychowawczego szkoły; 

❖uczy szacunku do drugiego człowieka oraz kształtuje wśród 
uczniów nawyki kultury   

życia codziennego;

❖ rozwija samodzielność uczniów i pobudza ich do aktywności 
społecznej. 

Zadania świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy            
i miesięcznego rozkładu zajęć, opracowanego w oparciu o roczny 
plan pracy szkoły. 



• Pomoc w odrabianiu lekcji,  ćwiczenia 
w mówieniu i pisaniu oraz gry    
dydaktyczne.

• Pogadanki o tematyce przyrodniczej,  ekologicznej; 
geograficznej, wychowawczej         o wydarzeniach 
bieżących.

• Praca z książką (czytanie lektur, czasopism, bajek, 
ćwiczenia w głośnym czytaniu).

• Gry stolikowe i zabawy w kącikach zainteresowań (gry 
planszowe, układanki, zabawy konstrukcyjne klockami). 

• Zabawy z muzyką (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, 
zabawy ruchowe). 

• Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu.

• Praca i zabawa przy komputerze.

• Zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek, filmów). 

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych 
według haseł tygodni znajduje się wiele form zajęciowych: 



Zajęcia programowe
organizowane według
tygodniowego planu pracy: 
• plastyczno-techniczne, 

• prozdrowotne ,,Moje zdrowie, moja siła, 
wielka moc”, 

• przyrodnicze,

• ekologiczne - ,,Mały ekolog”. 

• komputerowe – podstawy programowania, 

• muzyczne, 

• czytelnicze, 

• profilaktyczne z elementami programu
,,Spójrz inaczej”, 

• multimedialne, 

• relaksacyjne, 

• zajęcia z pierwszej pomocy.



Ponadto: 
• Wdrażamy programy prozdrowotne, 

profilaktyczne i proekologiczne. 

• Realizujemy w  świetlicy innowację
pedagogiczną z zakresu edukacji przyrodniczej
i ekologicznej pod nazwą -,, Mały ekolog” dla
uczniów klas pierwszych. 

• Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji
Charytatywnej: „zaczytani.pl” - zbiórka książek
na rzecz szpitali. 

• Jesteśmy organizatorami wielu konkursów
plastycznych zarówno szkolnych jak i
dzielnicowych. 

• Uczniowie pod opieką wychowawców świetlicy
biorą udział w konkursach międzyszkolnych, 
dzielnicowych i ogólnopolskich. 

• Organizujemy wystawy prac uczniów
wykonanych w  czasie zajęć świetlicowych
podczas Święta Szkoły oraz Święta Saskiej Kępy. 

• Współpracujemy z Biblioteką Publiczną m.st. 
Warszawy Dzielnicy Praga Południe przy ul. 
Meksykańskiej i Ogrodem Jordanowskim nr 4 
w Warszawie. 



Świetlica mieści się
w prawym skrzydle
szkoły w 4 salach. 





Plan dnia klas 1-4: 

730- 800 Schodzenie się dzieci do świetlicy. Zajęcia według zainteresowań dzieci.  

Przygotowanie do zajęć lekcyjnych (I zmiana).

800- 900 Gry planszowe, konstrukcje z klocków. Drugie śniadanie. 

900- 1130 Odrabianie lekcji – praca z książką. Zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu pracy.                               

Przygotowanie do zajęć lekcyjnych (II zmiana). 

1130- 1430 Przygotowanie do obiadu -mycie rąk.  Obiad (według harmonogramu obiadów) – opieka 

nad dziećmi w trakcie spożywania posiłku. Odpoczynek poobiedni – zajęcia relaksacyjne. 

Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu. 

1430- 1630 Odrabianie lekcji – praca z książką. Zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu pracy.

1630- 1700 Możliwość odrobienia pracy domowej. Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek. 

* Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci przebywające w świetlicy korzystają codziennie pod opieką 
wychowawców z zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu. W związku z tym, zajęcia programowe prowadzone w tym 
czasie w salach mogą być odwołane na rzecz wyjścia lub dłuższego pobytu na szkolnym boisku. 



Prace uczniów
oraz dekoracje sal 

i korytarzy szkolnych
wykonane podczas zajęć

świetlicowych.























Ogólnopolska 
Akcja Charytatywna

Wielka Zbiórka Książek 2019
- zbiórka książek na rzecz

szpitali. 



,,Królewna Śnieżka ’’  - przedstawienie kukiełkowe wystawione 
przez uczniów z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy dla zaproszonych gości. 



Dziękujemy za uwagę. 


