
SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

ZA ROK 2015/2016  

 

 

W bieżącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. 

II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI. Liczba wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia wyniosła 276 

uczniów.  

 Zajęcia świetlicowe odbywały  w godzinach 6.30 – 17.00.W godzinach porannych 

przebywało średnio 66 uczniów, a po lekcjach 117, w tym średnio 8 uczniów niepełnosprawnych. 

Opieką świetlicową objęte były wszystkie dzieci, których rodzice zgłaszali taką potrzebę, jak 

również  nieuczestniczące w lekcjach religii, objęte nauczaniem indywidualnym oraz czekające na 

zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i 

rehabilitantem itp.). 

 Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego 

plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z 

niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i 

grupowy i odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. 

 Zadania główne przyjęte do pracy w świetlicy obejmują następujące zagadnienia: 

1.  Wdrażanie uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, 

2. Kształtowanie u uczniów właściwy  stosunek do przyrody, ukazywanie roli jaką odgrywa 

człowiek w stosunku do otoczenia 

3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych  

4. Kształtowanie wśród uczniów myślenia, spostrzegawczości, koncentracji,  uwagi podczas 

gier i zabaw dydaktycznych, rozgrywek umysłowych, zagadek, rebusów, łamigłówek, 

quizów, krzyżówek,  gier stolikowych 

5. Kształtowanie nawyków  kultury życia codziennego i rozwój społeczny 

6.  Eliminowanie przejawów agresji. Zwrócono szczególną uwagę na zachowania 

przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych 

zasad życia w grupie i społeczeństwie szkolnym. 

7. Zapoznanie uczniów z  tradycjami i obrzędami narodowymi. 

 

 Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych 



bloków, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie: 

- gry i zabawy grupowe w świetlicy, 

- zajęcia plastyczno-techniczne, 

- zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), 

- zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty), 

- zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy), 

- zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów 

literackich), 

- zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów), 

- konkursy, zagadki, łamigłówki, 

- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub placu zabaw ) oraz w 

sali zabaw „Radosnej Szkoły”, Podczas przebywania w świetlicy dzieci miały również czas 

przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z domu, odrabianie zadań domowych oraz 

odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań. 

 Na terenie świetlicy zorganizowano  różnorodne konkursy uwzględniających różne 

zainteresowania i możliwości uczniów: 

„ Zagadki logiczne”, „Gwiezdne wojny”, „Miasta Europy”, „ Zgaduj zgadula”, „ Jeden z 

dziesięciu” układanie puzzli na czas,  

konkursy plastyczne „ Jesienny bukiet”, „Paryż”, „ Zima”, „ Bezpiecznie na drodze”, „Moja 

książeczka” 

 Uczniowie brali udział w konkursach miejskich i ogólnopolskich: 

− konkurs recytatorski „ Strach ma wielkie oczy” - wyróżnienie 

− ogólnopolski konkurs plastyczny „ Gwiezdne Wojny” - II, III miejsce i wyróżnienie 

− ogólnopolski konkurs plastyczny „ Portret” - laureat. 

− Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Bajkowe drzewo w różnych porach roku” – I miejsce 

− Ogólnopolski konkurs plastyczny „Coś niebieskiego” 

− Wojewódzki konkurs plastyczny „Moje ulubione zwierzę lub ptak” – praca zakwalifikowana 

do wystawy pokonkursowej. 

− Międzyszkolny konkurs „ Wiosenne inspiracje” – I miejsce  

 Udział w konkursach stwarzał dzieciom okazje do doskonalenia pracy w grupie, pogłębiania 

osobistych zainteresowań,  prowokował do poszukiwań i zaspakajania ciekawości . 



Ustanowiono nagrodę za całoroczne wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu świetlicy, w 

bieżącym roku otrzymało ją 13 uczniów. 

 Nawiązano bliską współpracę z Miejskim Domem Kultury przy ul. Hallera , co 

zaowocowało sześciokrotnym udziałem naszych uczniów w warsztatach plastycznych. 

Zorganizowano wyjście na wystawę „ Filmowych robotów”. 

Zorganizowano Kiermasz okolicznościowy z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

  Nauczyciele pracujący w świetlicy brali czynny udział w życiu szkoły: pomagali w czasie 

wyjść i wycieczek klasowych, wykonywali dekorację na uroczystości szkolne, służyli pomocą w 

codziennych troskach dzieci i nauczycieli. 

   

Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany , wykorzystane zostały uzdolnienia, 

zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Nadal pragniemy tak dobierać zajęcia, aby 

dawały wytchnienie po nauce, a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i 

rozwijania się uczniów. 

Wnioski do dalszej pracy: 

• Urozmaicić ofertę zajęć o większą liczbę zajęć sportowych z wykorzystaniem sali 

gimnastycznej i placu zabaw. 

•  Motywować uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania prac 

domowych w świetlicy szkolnej w celu nadrobienia zaległości. 

•     Wspierać rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 

•     Poszerzać wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. 

Opracowała E.Łatacz 


