
PLAN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY NA ROK 

SZKOLNY  2019/2020 

 

WSTĘP: 

Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczoną dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy. Mogą z niej korzystać uczniowie z kl. I-III 
rodziców pracujących, uczniowie dowożeni autobusem szkolnym oraz w szczególnych 
przypadkach pozostałe. Podopieczni uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez 
wychowawców, mogą zjeść posiłek, odrobić lekcje. Zajęcia świetlicowe mają zapełnić dzieciom 
czas w sposób interesujący. 
W planie rocznym  ujmuje się zadania i cele, które dotyczą najważniejszych dziedzin pracy 
świetlicy.  
 
Celem ogólnym  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej 
wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności 
z uwzględnieniem misji szkoły.  
 
Cele szczegółowe: 
 

• Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz samodzielności    
i otwartości na wiedzę. 

• Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej. 

• Kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów. 

• Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie. 

• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 

• Propagowanie zasad kultury. 

• Budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych. 

• Kształtowanie otwartości na problemy innego człowieka. 

• Wyrabianie umiejętności odróżniania dobra od zła oraz dialogu i rozumienia innych. 

• Budowanie prawidłowych relacji dziecko-rodzice. 

• Poznanie siebie i swoich potrzeb. 

• Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu. 
 

Zadania: 
 

• Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie 
przebywania w świetlicy.  

• Zapoznanie uczniów z zasadami przebywania w świetlicy, na terenie szkoły, poruszania 
się po drogach, regulaminami dowozów. 

• Umożliwianie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji. 

• Udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiazywaniu ich problemów. 

• Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, wycieczki, imprezy integracyjne, 
spotkania, czytanie książek, zajęcia plastyczne) 

• Uwrażliwianie dzieci na wartości uniwersalne(miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) 
oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie. 

• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu 
wolnego.  
 
 

Ważne wydarzenia, w których bierzemy udział: 

• Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 



• Ślubowanie klas pierwszych  

• Dzień Nauczyciela 

• Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

• Koncerty Filharmonii 

• Jasełka Bożonarodzeniowe 

• Święto Szkoły 

• Bal karnawałowy 

• Przywitanie wiosny 

• Międzynarodowy Dzień Ziemi 

• Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

• Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 

 

Wydarzenia organizowane przez nauczycieli wychowawców ze świetlicy: 

• Sprzątanie świata 

• Apel z okazji Dnia Nauczyciela 

• VI  Rodzinny Turniej Układania Puzzli 

• Kiermasz Bożonarodzeniowy 

• Bal karnawałowy 

• Dzień Unii Europejskiej 

• ABC dobrego wychowania  

 

 


