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Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6.30 – 17.00. Przebywają w niej 

uczniowie zakwalifikowani na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, jak również 

uczniowie podczas nieobecności nauczycieli. Świetlica zapewnia opiekę 

uczniom dojeżdżającym przewozami publicznymi w godzinach przed lub po 

zajęciach lekcyjnych. Organizuje także zespołową naukę i udziela pomocy 

uczniom w odrobieniu prac domowych. Celem pracy świetlicy jest również 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

W świetlicy szkolnej organizowane są różnego rodzaju  zajęcia:   

- gry i zabawy integracyjne; 

- pogadanki i dyskusje; 

- rozmowy tematyczne; 

-  zajęcia manualne; 

- plastyczno – techniczne;  

- multimedialne; 

- muzyczne; 

- czytelnicze; 

- relaksacyjne; 

- gry i zabawy dydaktyczne; 

- gry i zabawy ruchowe, także przy muzyce; 

- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu; 

- zajęcia z wykorzystaniem bajkoterapii, biblioterapii i muzykoterapii;  



Zajęcia świetlicowe są powiązane z kalendarzem szkolnym oraz planem pracy 

świetlicy. W tym roku po raz kolejny wdrażamy do niego dni z Kalendarza 

Świąt Nietypowych, które świetnie wpisują się w zainteresowania uczniów i 

wywołują sporo uśmiechu podczas imprez, akcji i zabaw tematycznych 

związanych z tymi świętami.  

W tym roku szkolnym również uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej 

pod kierunkiem nauczycieli świetlicy biorą udział w: 

 Innowacji pedagogicznej „Ciszej, spokojniej, uważniej” 

 Ogólnopolskim Projekcie „Eko – Szkoła” 

 Ogólnopolskim Projekcie „Świetlicowa wymiana pocztówkowa” 

 Ogólnopolskim projekcie „Gramy zmysłami” 

 Ogólnopolskim Projekcie „Emocja” 

 Ogólnopolskim Projekcie „ZbieramToWSzkole” 

Współpracujemy także z Fundacją „Niechciane i zapomniane”, która opiekuje 

się kotami wolnożyjącymi na terenie naszej szkoły.  

Organizujemy i bierzemy udział w akcjach o charakterze proekologicznym pod 

patronatem Fundacji „Nasza Ziemia”, np. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” 

Stworzyliśmy też różany ogródek na terenie szkoły. 

Jesteśmy aktywną grupą „Świetliczaków” również w tym roku!  

 

Zapisy do świetlicy szkolnej odbyły się do dn.15 września na podstawie ustaleń 

Zespołu rekrutacyjno – kwalifikacyjnego w składzie: 

- wicedyrektor szkoły; 

- pedagog szkolny; 

- wychowawcy świetlicy. 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w świetlicy szkolnej. 

 

 


