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Wprowadzenie. 

   Świetlica opiekuńcza w Kańczudze czynna jest codziennie w godzinach popołudniowych.  

W miejscowości Lipnik, Łopuszka Wielka i Rączyna funkcjonowanie świetlicy uzależnione 

jest od potrzeb zapewnienia dotykowej opieki i zorganizowania czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży wynikające z przerw w nauce i potrzeb środowiskowych.  

Świetlica opiekuńcza wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki oraz oddziaływań 

wychowawczych i dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny 

rozwój osobowości, poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Świetlica 

opiekuńcza spełnia funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i profilaktyczną. Do zadań świetlicy 

należy zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkoły podstawowej  

i gimnazjum. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych obejmuje opieką uczniów:  

z problemami w nauce, zniechęconych brakiem osiągnięć, zainteresowanych rozwojem 

własnych pasji. 

 Realizacja zagadnień z zakresu profilaktyki: 

– profilaktyka uzależnień i agresji, 

– prowadzenie zajęć profilaktycznych wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy, 

społeczny, 

– dostarczenie informacji o alkoholu, nikotynie, narkotykach, dopalaczach oraz 

zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, 

– przekazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do osobistych satysfakcji, bez 

używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

– zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, 

– współpraca z podmiotami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów. 

 

Cele działalności świetlicy: 

- zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny 

rozwój osobowości, 

- wdrażanie uczniów do racjonalnej organizacji czasu wolnego, 

- propagowanie wśród uczniów zasad kultury, 

- przygotowanie uczniów do określenia własnych wartości i celów życiowych. 

Sposoby i formy realizacji celów: 

- umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji, 
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- praca indywidualna z uczniem, 

- organizacja uczniom czasu wolnego, 

- wpojenie uczniom zasad bezpieczeństwa, 

- uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne, 

- propagowanie zdrowego stylu życia. 

Ewaluacja: 

Ocena skuteczności programu, prowadzona będzie w ramach ewaluacji wewnętrznej. Źródłem 

informacji dotyczącym realizacji programu opiekuńczego świetlicy i jego skuteczności są: 

dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, rodzice, dokumentacja, obserwacja oraz 

informacje uzyskane w trakcie oceny programu. 

 

Roczny plan pracy Świetlicy Opiekuńczej 

 

Lp. Zagadnienia 

tematyczne. 

Realizacja 

zadania, miesiąc 

Treści Odpowiedzialni 

1. 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy 

świetlicy. 

 

 

 

 

lipiec, sierpień, 

cały rok 

 

 

 

 

- Przygotowanie świetlicy 

do pracy, 

- spotkanie z 

pracownikami świetlic 

opiekuńczych, 

- plany pracy dostosowane 

do potrzeb środowiska 

lokalnego, 

- zajęcia profilaktyczne. 

 

 

Pełnomocnik 

Burmistrza d/s 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, 

Opiekunowie 

Świetlic. 
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2. Zapoznanie z 

zasadami spędzania 

czasu w świetlicy. 

Dbamy o nasze 

bezpieczeństwo. 

wrzesień, 

cały rok 

- Zapoznanie z zasadami 

bezpieczeństwa, 

i regulaminem świetlicy, 

- organizacja przestrzeni 

 w świetlicy, 

- rozmowy z dziećmi na 

temat minionych wakacji, 

- kształtowanie wśród 

uczniów umiejętności 

zgodnego współżycia 

w grupie, 

kształtowanie nawyku 

poprawnego zachowania w 

atmosferze wzajemnego 

szacunku i życzliwości, 

- kształtowanie 

umiejętności współpracy, 

- rozwijanie, 

samoświadomości, 

-tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

Opiekunowie 

Świetlic. 

3. Animacja życia 

kulturowego 

w świetlicy. 

październik, 

cały rok 

-Kształtowanie szacunku 

do pracy, 

-wykonanie gazetki 

tematycznej DEN, 

-inspirowanie do 

obchodzenia rocznic 

państwowych, 

-udział w uroczystościach 

lokalnych, 

-wdrażanie do higieny 

osobistej. 

-tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

Opiekunowie 

Świetlic. 

4. Uczeń w 

środowisku 

szkolnym 

listopad, 

cały rok 

-Kulturowy i  religijny 

aspekt Dnia Wszystkich 

Świętych, 

- tradycje, symbolika, 

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej, 

- kształtowanie postaw 

patriotycznych w 

odniesieniu do obchodów 

Narodowego Święta 

Niepodległości, 

Opiekunowie 

Świetlic. 
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- zwrócenie uwagi na 

kulturę życia codziennego, 

-budzenie szacunku dla 

dobra wspólnego, 

- poszanowania cudzej 

własności i pracy, 

- tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

- zajęcia profilaktyczne. 

 

5. Poznanie 

zwyczajów, 

tradycji ludowych 

i świątecznych. 

grudzień, 

cały rok 

 

- Tradycje i zwyczaje 

związane z dniem 

Świętego Mikołaja, 

- wykonanie świątecznej 

gazetki, 

- tradycje świąteczne ,   

- symbolika Świąt Bożego 

Narodzenia, 

- Kształtowanie 

umiejętności 

przygotowania i 

uczestniczenia w 

wieczerzy wigilijnej, 

- wykonanie ozdób 

świątecznych, dekoracji, 

stroików, 

- bezpieczne ferie 

świąteczne, 

- przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa, 

- rozwijanie umiejętności 

manualnych, 

-tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

Opiekunowie 

Świetlic. 

 

6. Uznawanie zasad 

dobrego 

zachowania. 

styczeń, luty, 

cały rok 

 

- Kształtowanie 

umiejętności kulturalnej 

zabawy, 

- kształtowanie nawyku 

dbałości o estetykę, 

- rozwijanie szacunku dla 

osób starszych, 

- samopomoc koleżeńska, 

- wyrabianie nawyku 

zdrowego odżywiania, 

Opiekunowie 

Świetlic. 
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- przestrzeganie zasad 

higieny w domu, świetlicy, 

szkole, 

-tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

7. Bezpieczne ferie Zgodnie z 

wyznaczonym 

kalendarzem dla 

województwa 

podkarpackiego. 

 

- Omówienie zasad 

bezpieczeństwa na 

drogach, ulicach, 

bezpieczna droga do domu 

i świetlicy, 

- aktywny wypoczynek i 

jego zalety, 

- sposoby aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

(nornic walking) 

- rozwijanie prawidłowej 

postawy i sprawności 

fizycznej, 

- poznanie zasad 

bezpiecznej zabawy, 

- rozwijanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych, 

- zapoznanie z różnymi 

sposobami spędzania 

czasu wolnego w zimie, 

-tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

Opiekunowie 

Świetlic. 

8. W oczekiwaniu na 

wiosnę. 

marzec, 

cały rok 

 

- Uświadomienie 

znaczenia pracy kobiet – 

podział obowiązków w 

rodzinie, 

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej z okazji 

8 marca, 

- rozwijanie postawy 

szacunku wobec kobiet, 

- przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas 

zabaw, 

- wzmocnienie poczucia 

własnej wartości, 

- motywacja do nauki, 

-warsztat tematyczny, 

Opiekunowie 

Świetlic. 
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-zajęcia profilaktyczne. 

 

9. Umiejętność 

komunikowania się 

z innymi. 

kwiecień, 

cały rok 

 

-  Sztuka słuchania, sztuka 

mówienia, 

- zabawy integrujące 

grupę, 

- poznanie zwyczajów i 

tradycji związanych ze 

Świętami Wielkiej Nocy, 

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej, 

- przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa podczas 

ferii świątecznych, 

- umocnienie więzi 

rodzinnych, 

- rozwijanie 

spostrzegawczości, 

- rozbudzanie wrażliwości 

na piękno przyrody i uczuć 

estetycznych, 

- tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

Opiekunowie 

Świetlic. 

 

10. Kultura życia 

codziennego. 

maj, 

cały rok 

 

 

- Kształtowanie postaw 

patriotycznych, 

- wyrobienie szacunku 

wobec tradycji, kultury, 

historii narodu, 

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej z okazji 

Święta Konstytucji 3 maja, 

- pomoc w codziennych 

obowiązkach: odrabianie 

lekcji, 

- kształtowanie poczucia 

przynależności narodowej, 

- wyrabianie nawyku 

szanowania i oddawania, 

- wyrabianie u uczniów 

umiejętności odmawiania, 

proszenia, mówienia o 

swoich uczuciach, -- 

- przyjmowania krytyki i 

pochwał, 

Opiekunowie 

Świetlic. 
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-tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

11. Zasady 

bezpiecznego 

wypoczynku 

podczas wakacji. 

czerwiec, 

cały rok 

 

- Nabywanie umiejętności 

współpracy z innymi 

ludźmi, aktywnego 

słuchania, dochodzenia do 

kompromisu, budowania 

pozytywnego obrazu 

siebie, 

- wyrabianie postawy 

koleżeńskiej i wzajemnej 

pomocy podczas zabaw, 

- zwrócenie uwagi na 

bezpieczne spędzanie 

czasu wolnego, 

- wdrażanie do 

kulturalnego 

wykorzystania czasu 

wolnego, 

- wyrobienie nawyków 

odpowiedniego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia, 

-tematyczne warsztaty 

zajęciowe, 

-zajęcia profilaktyczne. 

 

Opiekunowie 

Świetlic. 

 

12. Zajęcia 

profilaktyczno – 

zdrowotne. 

Zajęcia sportowe, 

Warsztaty 

tematyczne: 

plastyczne, 

kulinarne, 

artystyczne. 

Realizacja zajęć 

wg. potrzeb. 
cały rok 

 

-Dbanie o wszechstronny 

rozwój uczniów w 

aspekcie ich 

indywidualnych 

zainteresowań i zdrowia. 

Instruktorzy 

dyscyplin 

sportowych, 

Opiekunowie 

Świetlic. 

 

 

    


