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PLAN PRACY ZESPOŁU ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

Przewodnicząca: MARTA HOSPOD  

Formy pracy Cele /jakie przyniesie korzyści? 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia, 
studia, studia podyplomowe) 
Awans zawodowy 

- Szkolenia i kursy według indywidualnych 
zainteresowań i harmonogramu rady 
pedagogicznej; 
 
- Studia podyplomowe – Instytut Studiów 
Podyplomowych w Tychach – Język polski. 

Wszyscy 
nauczyciele 
świetlicy 
 
M. Hospod 
 

Cały rok 

 

Praca na rzecz szkoły - Żegnaj Lato, Witaj Jesień – Kolorowy 
Dzień; 
 

- przygotowanie kartek 
świątecznookolicznościowych; 
 
-Andrzejkowe zwyczaje- kultywowanie 
regionalnych tradycji 
 
 
- Dzień Postaci z Bajki; 
 
 
 
- Warsztaty Mikołajkowo – Świąteczne; 
 
 
- kartki świąteczne, dekoracje szkolne; 
 
- Jasełka (we współpracy z wychowawcami 
klas I-III SP); 

Marlena Stefaniak 
 
 
M. Hospod 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
świetlicy 
 
M. Hospod 
M. Stefaniak 
B. Orczykowska 
 
M. Stefaniak 
M. Trzęsiok 
 
M. Trzęsiok 
 
M. Hospod 
M. Stefaniak 

23.09.2020 
 
 
Cały rok 
 
 
30.11.2020 
 
 
 
5.11.2020 
 
 
 
16.12.2020 
 
 
12.2020 
 
12.2020 
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- opieka nad świetlicą szkolną; 
 
 
 
- przygotowanie i prowadzenie następujących 
imprez świetlicowych: Dzień Chłopca, Dzień 
Życzliwości, Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka,, Mikołajki, Bal Karnawałowy, 
powitanie wiosny. 
- prowadzenie w świetlicy zajęć zgodnie z 
kalendarzem świąt nietypowych np. Dzień 
Pluszowego Misia, Dzień Kota, Dzień, Dzień 
Kropki, Dzień Higieny 
 
 
- dekoracje szkolne budynek B (parter); 
 
 
 
 
- Kącik wymiany książek; 
 
- Konkursy plastyczne na szczeblu lokalnym i 
ogólnopolskim; 
 
- wychowawstwo; 
- przygotowanie sprawozdania z działalności 
zespołu świetlicy szkolnej w semestrze 
pierwszym; 

M. Trzęsiok 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
świetlicy 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
świetlicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Stefaniak 
 
 
 
 
M. Hospod 
 
M. Stefaniak 
 
 
Marta Hospod 
 
 
 

 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
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- przygotowanie i prowadzenie dokumentacji 
świetlicy szkolnej i jej modyfikowanie 
(regulamin, kontrakt grupowy, roczny, 
ramowy i szczegółowy plan pracy, rozkład 
dnia, listy obecności, kalendarium imprez, 
karta zapisu); 
- poprawianie jakości pracy świetlicy, 
współpraca nauczycieli; 
- realizacja oddziaływań opiekuńczo- 
wychowawczych i ich koordynacja; 
- diagnoza potrzeb i oczekiwań wobec 
działalności świetlicy, diagnoza potrzeb w 
zakresie wyposażenia świetlicy; 
- działania świetlicy w ramach realizacji 
programu profilaktyki, programu 
wychowawczego i kalendarza imprez 
szkolnych oraz świetlicowych; 
- podział obowiązków między 
wychowawcami świetlicy z wykorzystaniem 
ich indywidualnych  umiejętności i 
predyspozycji, zaangażowanie;  wszystkich 
nauczycieli w realizację zadań świetlicy; 
- stała kontrola odbioru uczniów; 
- bezpieczeństwo wychowanków, 
zapobieganie agresji i przemocy, stworzenie 
bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca dla 
uczniów; 
- monitorowanie niewłaściwych zachowań; 
- integracja zespołu nauczycieli i uczniów; 
- wdrażanie zasad świetlicy szkolnej - 
przestrzeganie regulaminu i zasad panujących                  

 
Wszyscy 
nauczyciele 
świetlicy 
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  w świetlicy; 
- rozwijanie samopomocy koleżeńskiej i 
wzajemnej życzliwości; 
- mocne strony pracy świetlicy i ich 
kontynuacja; 
- słabe strony działalności świetlicy i sposoby 
ich naprawy; 
- sporządzenie zapotrzebowania na 
doposażenie świetlicy, systematyczne 
zaopatrywanie świetlicy w niezbędne pomoce; 
- dbałość o atrakcyjną ofertę zajęć 
świetlicowych, promocja świetlicy w 
środowisku, działania poprawiające 
funkcjonowanie świetlicy; 
- promowanie świetlicy za pośrednictwem 
strony szkolnej; 
- sporządzenie zapotrzebowania na 
doposażenie świetlicy, systematyczne 
zaopatrywanie świetlicy w niezbędne pomoce; 
- dbałość o atrakcyjną ofertę zajęć 
świetlicowych, promocja świetlicy w 
środowisku, działania poprawiające 
funkcjonowanie świetlicy; 
- promowanie świetlicy za pośrednictwem 
strony szkolnej; 
- zajęcia otwarte, przeprowadzanie zajęć 
koleżeńskich; 
- tworzenie, wzbogacanie i doskonalenie 
własnego warsztatu pracy, samodoskonalenie 
się, analiza pracy własnej; 
- usuwanie zniszczonych i niekompletnych 
gier, zabawek, sprzętu; 
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- prace użyteczno- porządkowe w świetlicy; 
- ocena podejmowanych działań. 
 

Praca na rzecz ucznia (także 
wychowawcza) 

- opracowanie planów pracy, rozkładów, itp.; 
- współpraca z pedagogiem i psychologiem 
szkolnym; 
- tworzenie warunków do nauki własnej 
uczniów; 
- poznanie sytuacji wychowanka (analiza kart 
zapisu, rozmowy z rodzicami, nauczycielami, 
uczniami); 
- dbałość o harmonijny rozwój psychofizyczny 
każdego ucznia; 
- pomoc uczniom mającym problemy i praca z 
uczniem zdolnym, zaspokajanie potrzeb i 
zainteresowań wychowanków, wyrównywanie 
szans edukacyjnych; 
- obserwacja uczniów i wymiana informacji na 
temat zaobserwowanych zachowań; 
- funkcjonowanie ucznia w różnych 
sytuacjach, rozwiązywanie bieżących 
problemów; 
- nadzór nad dożywianiem uczniów; 
- motywowanie uczniów do aktywnego 
udziału w życiu świetlicy (konkursy, akcje, 
imprezy); 
- angażowanie uczniów i rodziców do działań 
na rzecz świetlicy i szkoły; 
- wspieranie się w trakcie działań, tworzenie 
wspólnego frontu w wychowaniu i nauczaniu, 
systematyczne spotkania, współpraca, 
wymiana doświadczeń i wiedzy między 

Wszyscy 
nauczyciele 
świetlicy 
 

Zgodnie z 
harmonogramem 
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wszystkimi  pracownikami, zgodna 
komunikacja; 
- realizowanie programu wychowawczego i 
profilaktyki; 
- promowanie uczniów w szkole poprzez 
udział w projektach, konkursach i innych 
wydarzeniach edukacyjnych, społecznych i 
kulturalnych; 
 

Osiągnięcia  
 

   

Konkursy (organizacja, udział) - konkursy wewnętrzne: na najpiękniejsze 
przebranie oraz piosenkę podczas „Dnia 
Postaci z Bajki”; 
 
 
 
- Konkursy plastyczne na szczeblu lokalnym i 
ogólnopolskim; 
 
 

M. Hospod 
M. Stefaniak 
B. Orczykowska 
 
 
 
M. Stefaniak 

  

Współpraca z instytucjami - Współpraca z Domem Oświatowym 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach; 
- Współpraca z Przedszkolem Samorządowym 
„Tęczowa Kraina” w Alwerni (Ogólnopolski 
Projekt Edukacyjny „Idź Ty lepiej, 
Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”); 
 

M. Hospod 
M. Stefaniak 
B. Orczykowska 
 

Cały rok  

Wycieczki i wyjścia  
 

   

Ewaluacja - Współpraca z zespołem ds. edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok  
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świetlicy 
Projekt edukacyjny - Projekt Cykliczny Future Artist - 

Organizator: Dom Oświatowy Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach; 
- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Idź Ty 
lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”  
 

M. Hospod 
M. Stefaniak 
B. Orczykowska 
 

Cały rok 
 
 
 
 

 

Programy i podręczniki     
Propozycje własne  

 
   

 


