
Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie 
spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, czekając na 
rodziców. 

 Świetlica obejmuje opieką uczniów klas 1-8 w godz. 7.00 – 17.30. Grupy 
zerówkowe w godzinach popołudniowych objęte są opieką nauczycieli oddziału 
przedszkolnego, a  po godz. 17.00 są przyprowadzane do świetlicy. 

 W świetlicy przebywają  uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii 
i wychowania do życia w rodzinie oraz nie biorący udziału w wyjazdach na basen 
i zajęciach sportowych. 
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Dodatkowe dyżury pełnią także inni nauczyciele powołani 

do takiej funkcji w tym roku szkolnym. 

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki 
wychowawczej, tworzenie warunków do nauki 

własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

 
Do podstawowych zadań świetlicy należy: 

 
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych, 
b) pomoc w odrabianiu lekcji, 
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych na 

powietrzu, 
d) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień poprzez 

organizowanie różnorodnych zajęć, konkursów, przeglądów, występów, 
e) współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem w zakresie realizacji zadań 
     opiekuńczych i wychowawczych szkoły, 
f) zapewnienie możliwości spożywania posiłków, 
g) upowszechnianie wśród uczniów zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 
    higieny osobistej oraz troski o własne zdrowie, 
h) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

W naszej świetlicy dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania 
przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i przekonań, staramy 
się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów 
z innymi i zgodnego współżycia w grupie. Staramy się o to, aby 
atmosfera w świetlicy była miła i przyjazna. 

 



 
 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKONEJ 
SP385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 
7.00-8.00 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek, rozmowy     
                         wychowawcze. 
 
8.00-9.00 – Śniadanie, porządkowanie zabawek świetlicowych. 
 
9.00-10.30 - Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z          
                           tygodniowego planu pracy. 
 
10.30- 11.30 - Zajęcia czytelnicze, kolorowanki. Gry planszowe, 
                          konstrukcje z klocków. Możliwość wyjścia do sklepiku 
                          szkolnego i biblioteki szkolnej. 
 
11.30-12.30 - Przygotowanie do wyjścia na obiad. Opieka nad dziećmi 

                          podczas posiłku. 
 
12.30-13.00 - Zajęcia relaksacyjne po obiedzie: słuchanie słuchowiska, 
                          głośne czytanie, muzyka wyciszająca. 
 
13.00-14.00 -Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z  
                           tygodniowego planu pracy. 
 
14.00-15.00 - W zależności od warunków atmosferycznych pobyt na 

                            szkolnym placu zabaw  lub boisku. Zajęcia rozwijające   
                            zainteresowania dzieci: plastyczne, techniczne, 
                            umuzykalniające, komputerowe, sportowe, zagadki, itp. 
 
15.00-16.00 - Możliwość odrobienia prac domowych, zajęcia   
                            wspomagające. 
 
16.00-17.30 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek: gry 

                            planszowe, konstrukcje z klocków. Projekcja filmów 
                            edukacyjnych i dziecięcych. 
 
 
 
* Przedstawiony plan dnia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom 
czasowym w zależności od warunków pogodowych, frekwencji dzieci , obecności 
nauczycieli czy planu imprez przypadających w danym okresie kalendarzowym. 

 


