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 I. 

Założenia planu pracy świetlicy programu pracy świetlicy zgodne są  

z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły na rok 2022/2023.  

Opracowane zostały na podstawie: 

 planu pracy Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie 

 statutu SP 55 w Szczecinie, 

 podstawy programowej dla klas I – III, 

 programu profilaktyczno – wychowawczego SP 55, 

 programu profilaktycznego „ Bezpieczna świetlica”, 

 programu ekologiczno - prozdrowotnego świetlicy szkolnej, 

 świetlicowego programu „Czytamy razem”, 

 

II. Realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego świetlicy w grupach  uzależniona jest 

od: 

 wieku grupy – stopień samodzielności  uczniów, zakres umiejętności szkolnych, 

 jej specyfiki – zaobserwowanego zakresu problemów dydaktycznych i wychowaw-

czych oraz zgłaszanych potrzeb edukacyjnych, 

 szczególnych ustaleń z wychowawcami klas , pedagogiem i psychologiem szkolnym 

(całoroczna współpraca). 

III. 

Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

1. zapewnienie opieki uczniom klas 0 – V w szkole przed i po lekcjach. 

2. zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery uczniom uczęszczającym do świe-

tlicy szkolnej, 

3. zaspokajanie potrzeb psycho – fizycznych i społecznych dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, koleżeństwa, i przynależności 

do grupy, 

4. prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania postaw społecznie 

akceptowanych (odpowiednie zachowanie w domu, szkole, środowisku, przeciwdzia-

łanie sytuacjom patologicznym ) i rozwiązywanie problemów wychowawczych, 

5. wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój zain-

teresowań  oraz przyswajanie wiedzy w zabawowej formie edukacji, 



6. propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego (zabawy ruchowe, zajęcia na 

świeżym powietrzu ), 

7. współpraca z rodzicami, 

8. wdrażanie do niesienia pomocy innym ( wolontariat, działalność szkolnego Koła Przy-

jaciół Dzieci przy świetlicy). 

IV.  Metody pracy: 

 W  świetlicy szkolnej cele dydaktyczno – wychowawcze realizowane są głównie po-

przez zabawę, zatem dominują aktywizujące metody pracy, które pozwalają efektywnie 

i  atrakcyjnie organizować czas. Uczniowie mają możliwość działania w różnych rolach : or-

ganizatora, uczestnika i obserwatora, twórcy i odtwórcy, animatora zabawy, nauczyciela i 

ucznia (np. pomoc koleżeńska) – zależnie od własnych możliwości i deklarowanych  chęci.  

Tygodniowa praca, tematycznie zogniskowana wokół jednego przewodniego tematu, organi-

zowana jest z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: 

 dyskusja i rozmowa w kręgu 

 burza mózgów i mapa mentalna [np. przy grupowym tworzeniu plansz edukacyj-

nych]  

 gry i zabawy ruchowe z rekwizytem i muzyką w sali 

 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

 zabawy z chustą animacyjną 

 grupowe i indywidualne czytanie zakończone rozmową, dyskusją lub swobodnymi 

wypowiedziami uczniów 

 zajęcia muzyczne - grupowe śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych 

 zajęcia plastyczne i plastyczno – techniczne z wykorzystaniem różnorodnych 

technik plastycznych i materiałów 

 rozrywki umysłowe – zagadki, rebusy, wykreślanki, krzyżówki 

 teatralizacje –  odgrywanie scenek z pamięci, scenki improwizowane, na migi 

 gry planszowe – rozgrywki towarzyskie i turniejowe 

 spontaniczne zabawy konstrukcyjne i kreacyjne z wykorzystaniem dostępnych w 

świetlicy zabawek                                                                                                                                                                                                                                                         

Metody o charakterze podającym, gdzie aktywność przejmuje na siebie nauczyciel [wykład, 

pogadanka, rozmowa kierowana] wykorzystywane są w szczególnie uzasadnionych sytua-

cjach. 

V.  Formy pracy: 



 zbiorowa, 

 zespołowa, 

 indywidualna. 

VI. Harmonogram przedsięwzięć na rok szkolny 2022/2023 

Głównym celem planowanych przedsięwzięć jest podniesienia aktywności uczniów w róż-

nych zakresach oraz włączenie rodziców do współpracy ze świetlicą szkolną. Poniższa tabela 

przedstawia zaplanowane działania w tej dziedzinie. 

 

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

L.p. Rodzaj PRZEDSIĘ-

WZIĘCIA 

Miesiąc wykonania Osoby odpowiedzialne 

1. Unikamy zagrożeń zdro-

wotnych. 

wrzesień wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 

2. Kodowanie na dywanie październik A.Prewencka 

3. Czytanie wierszy o tema-

tyce narodowej. Śpiewa-

nie utworów patriotycz-

nych 

listopad wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 

4. Świetlicowy turniej „Ma-

łej Halmy” 

listopad wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 

5. Świetlicowy Klub Czytel-

nika – grupa dyskusyjna 

(kl. III) 

na bieżąco M. Bernaś 

6. Andrzejki w świetlicy listopad wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 

7. Święto Pluszowego Misia listopad wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 

8. Międzynarodowy Dzień 

Niepełnosprawności 

grudzień M. Bernaś 

9. Mikołajki w świetlicy 

(w zależności od finan-

sów) 

grudzień K. Rymkiewicz 

J. Bugiel 

10. Kiermasz świąteczny TPD grudzień wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 

11. Działalność Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci  

(Międzynarodowy Dzień 

Wolontariatu) 

grudzień J.Bugiel 

K. Rymkiewicz 

12. Jak wspierać osoby z nie-

pelnosprawnością? - spo-

tkanie z pracownikiem 

PFRON 

styczeń M. Bernaś 

13. Świetlicowy turniej War-

cabowy 

styczeń wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 



14. Zajęcia wokalne dla dzieci 

klas I - III 

na bieżąco M. Bernaś 

15.  Zawody przyszłości – 

konkurs plastyczny 

marzec A.Prewencka, 

A. Grześkowiak 

16. Tydzień gier planszowych luty/marzec A. Grześkowiak 

17. Chrońmy nasza planetę – 

konkurs plastyczny 

kwiecień M. Bogiel, M. Bernaś 

18. Świąteczne ozdoby wiel-

kanocne. – kiermasz świą-

teczny 

kwiecień wszyscy nauczyciele – wycho-

wawcy świetlicy 

19. Moja mała ojczyzna – 

Szczecin 

kwiecień R. Lepieszkiewicz,  

20. „Warto tańczyć dla zaba-

wy” 

na bieżąco M. Bernaś 

VII. Tematyczne założenia pracy świetlicy. 

     Poniższa tabela zawiera tematykę zajęć realizowanych  przez wychowawców świetlicy w poszcze-

gólnych tygodniach roku szkolnego, natomiast, indywidualne szczegółowe plany każdego nauczyciela 

obejmują cele i sposoby realizacji zajęć. 

 

Termin  Tematyka Cele Realizowane programy 

01.09. – 09.09. 

2022 r. 

Rozpoczynamy Nowy 

rok szkolny. 

Witaj szkoło!  

- utrwalanie reguł współ-

pracy i współdziałania w 

społeczności szkolnej, 

- przypomnienie regula-

minu świetlicy, 

- wdrażanie do ich prze-

strzegania; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny „Błękitna”, 

Świetlicowy program wycho-

wawczo – profilaktyczny „Bez-

pieczna świetlica”. 

WRZESIEŃ – Tydzień Rela-

cji 

12.09. – 16.09. 

2022 r. 

Wakacyjne wspo-

mnienia. Pożegnanie 

lata. 

- wdrażanie do popraw-

nego i kulturalnego wy-

powiadania się, 

- ekspresja plastyczna; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

 

19.09. – 23.09. 

2021 r. 

Bawimy się razem. 

Kilka słów o dobrym 

wychowaniu. 

- dobre, optymalne funk-

cjonowanie dziecka w 

grupie; 

-zapoznanie i utrwalenie 

zasad kulturalnego za-

chowania się, 

 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

Świetlicowy program wycho-

wawczo – profilaktyczny „Bez-

pieczna świetlica”. 

26.09. – 30.09. 

2022 r. 

Bezpieczeństwo po-

nad wszystko. 

- wdrażanie do dbałości o 

bezpieczeństwo własne i 

innych; 

- rozwijanie nawyków 

prozdrowotnych prze-

ciwdziałających pande-

mii; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55, 

Świetlicowy program wycho-

wawczo – profilaktyczny „Bez-

pieczna świetlica”; 

Wytyczne MEN, GIS i doku-

menty wewnętrzne SP 55 

 

03.10. -07.10. 

2022 r. 

 

Baśniowy świat. 

 

- propagowanie czytel-

nictwa wśród uczniów; 

 

Program zajęć czytelniczych 

„Czytamy razem”. 



 Kompetencje miękkie:  

KOLEŻEŃSTWO 

10.10. – 14.10. 

2022 r. 

 

Mój ulubiony nauczy-

ciel. Kim będę ,gdy 

dorosnę? 

 

- wzbudzanie szacunku 

dla przedstawicieli róż-

nych zawodów, również 

nauczyciela; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

-  preorientacja zawodowa 

 

17.10 – 21.10. 

2022 r. 

Zwierzęta – naszymi 

mniejszymi braćmi. 

- uwrażliwienie na po-

trzeby zwierząt; 

- zdobywanie wiedzy 

dotyczącej fauny na 

świecie. 

Świetlicowy program przyrod-

niczo-ekologiczny 

24.10 – 28.10. 

2022 r. 

Zamyślona jesień. - obserwacja listopado-

wej przyrody, 

- rozumienie znaczenia i 

specyfiki polskich świąt, 

- kształcenie postaw tole-

rancji i empatii 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

 

02.11. – 04.11. 

2022 r. 
 

Jesienna literatura. - kształtowanie i rozwi-

janie zainteresowań czy-

telniczych, 

- zwracanie uwagi na 

piękno literackiego języ-

ka, 

- wolontariat czytelniczy 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

-świetlicowy program „Czyta-

my razem”, 

 

07.11. – 10.11. 

2022 r. 

Polska – nasz kraj. 

Niepodległa ojczyzna. 

- kształtowanie postaw 

patriotycznych 

- poznawanie historii 

Polski 

- utrwalenie wiadomości 

o symbolach narodowych 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

Kompetencje miękkie -

TOLERANCJA 

LISTOPAD -  wychowanie 

dla wartości 

14.11 –18.11. 

2022 r. 

 

Kosz pełen jesiennych 

darów. 

- kształtowanie postaw 

poszanowania przyrody, 

- uwrażliwienie uczniów 

na piękno otaczającej 

przyrody, 

- kształtowanie nawyków 

zdrowego odżywiania się 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

Świetlicowy program przyrod-

niczo-ekologiczny 

21.11– 25.11. 

2022 r. 

Zabawki, które nam 

pomagają. Święto 

Pluszowego Misia 

 

 

 

 

- werbalizowanie uczuć, 

- poznanie sposobów 

radzenia sobie z emo-

cjami, 

- aktywizowanie do 

wspólnego działania i 

zabawy 

Świetlicowy program wycho-

wawczo – profilaktyczny „Bez-

pieczna świetlica”. 

 

 

 

 

28.11 – 02.12. 

2022 r. 

Sztuka rozwiązywania 

konfliktów i proble-

mów. 

Andrzejki 

- przeciwdziałanie agre-

sji; 

- nauka zgodnego funk-

cjonowania w grupie 

rówieśniczej; 

- zapoznanie się z pol-

skimi tradycjami,, 

- wspólna zabawa 

Kompetencje miękkie -

EMPATIA 
Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55, 

Świetlicowy program wycho-

wawczo – profilaktyczny „Bez-

pieczna świetlica”, 

 



05.12. – 09.12. 

2022 r. 

Mikołajki i choinkowe 

radości. 

- poznanie tradycji zwią-

zanych z choinką, 

- wizyta Mikołaja w 

świetlicy 

- program profilaktyczno – 

wychowawczy SP 55, 

GRUDZIEŃ: WOLONTA-

RIAT 

12.12 – 16.12 

2022 r. 

Wigilijna opowieść. - poznanie polskich zwy-

czajów świątecznych, 

- uwrażliwienie uczniów 

na sytuację innych osób 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55 

 

19.12. – 23.12. 

2022 r. 

Witamy zimę - obserwacja zimowej 

przyrody, 

 

- świetlicowy program przyrod-

niczo - ekologiczny 

02.01 – 05.01. 

2023 r. 

Skok w Nowy Rok 

Czas karnawału 

- utrwalenie nazw dni 

tygodnia i  miesięcy  

- kształcenie umiejętno-

ści czytania dat i liczb; 

- kształcenie zdolności i 

umiejętności plastycz-

nych 

 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55 

Kompetencje miękkie - KO-

MUNIKACJA 

09.01. – 13.01 

2023 r. 

Pomagamy zwierzę-

tom przetrwać zimę. 

 

- rozbudzanie zaintere-

sowania losem zwierząt 

w czasie zimy, 

 -kształtowanie opiekuń-

czej postawy wobec pta-

ków i zwierząt leśnych 

Świetlicowy program przyrod-

niczo-ekologiczny, 

- program profilaktyczno – 

wychowawczy SP 55 

16.01 – 20.01. 

2023 r. 

Święto Babci i Dziad-

ka 

Dzień śniegowego 

bałwana.. 

- rozwijanie postawy 

poszanowania osób star-

szych 

-kształcenie zdolności i 

umiejętności plastycz-

nych 

 

- program profilaktyczno – 

wychowawczy SP 55, 

Świetlicowy program przyrod-

niczo-ekologiczny, 

 

23.01. – 27.01 

2023 r. 

Zimowe dyscypliny 

sportowe. 

- zachęcanie do podej-

mowania aktywności 

fizycznej w wolnym 

czasie 

Świetlicowy program prozdro-

wotny. 

 

30,01. –03.02.. 

2023 r. 

Świat w zimowej sza-
cie 

 

 

 

- kształtowanie postaw 

poszanowania przyrody, 

- uwrażliwienie uczniów 

na piękno otaczającej 

przyrody 

 

 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

Kompetencje miękkie: 

ASERTYWNOŚĆ 

 

06.02. – 10.02. 

2023 r. 

Bezpieczne ferie. - przypomnienie i utrwa-

lenie znajomości zasad 

bezpieczeństwa w domu 

i na podwórku w czasie 

zimowych zabaw; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

Świetlicowy program wycho-

wawczo – profilaktyczny „Bez-

pieczna świetlica” 

 

 

13.02 – 24.02. 

2023 r. 

FERIE ZIMOWE 

 



27.02. – 03.03 

2023 r. 

Tydzień gier plan-

szowych 

- rozwijanie logicznego i 

strategicznego myślenia, 

- organizacja turniejów 

gier planszowych, 

- kształtowanie u 

uczniów zdrowej rywali-

zacji , 

- nauka i utrwalanie za-

sad fair - play 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55, 

06.03. – 10.03. 

2023 r. 

Dzień kobiet. 

Sławne kobiety 

- rozwijanie postawy 

poszanowania drugiego 

człowieka, bez względu 

na płeć i  rasę; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

- preorientacja zawodowa  

Kompetencje miękkie -

WSPÓŁPRACA W GRUPIE 

13.03 -  17.03. 

2023 r. 

W poszukiwaniu wio-

sny. 

- inspirowanie do aktyw-

nego poznawania i ob-

serwowania otaczającego 

świata, 

- kształtowanie postaw 

proekologicznych 

- współpraca z Polskim 

Związkiem Działkowców 

Świetlicowy program przyrod-

niczo-ekologiczny, 

- program profilaktyczno – 

wychowawczy SP 55  

 

20.03. – 24.03 

2023 r. 

Pożegnanie zimy - zapoznanie z tradycjami 

związanymi z nadejściem 

wiosny, 

- obserwacja zmian za-

chodzacych w przyro-

dzie, 

- inspirowanie do dbało-

ści i ochrony fauny i 

flory 

Świetlicowy program przyrod-

niczo-ekologiczny, 

- program profilaktyczno – 

wychowawczy SP 55  

 

27.03. – 31.03. 

2023 r. 

 Magia teatru.  - rozwijanie zaintereso-

wań aktorskich, 

- zdobywanie wiedzy o 

teatrze; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55, 

Program zajęć czytelniczych 

„Czytamy razem”, 

- preorientacja zawodowa 

 

03.04 – 05.04. 

2023 r. 

 

Tradycje wielkanoc-

ne. 

 

 

 

 

- zapoznanie i utrwale-
nie wiadomości o wiel-
kanocnych tradycjach, 
- rozwijanie zdolności 
plastycznych 
 

 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55 

Kompetencje miękkie: KRE-

ATYWNOŚĆ 
 

 

 

 

06.04. – 11.04 WIOSENNA PRZERWA ŚWIATECZNA 

 

12.04. – 14.04. 

2023 r. 

Uwaga komputer, 

uwaga internet. 

- inspirowanie do dbało-

ści o własne bezpieczeń-

stwo; 

- wdrażanie do racjonal-

nego korzystania z me-

diów; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55 

 

 

17.04 – 21.04. Z ekologią na Ty. - uwrażliwienie na pięk- Świetlicowy program przyrod-



2023 r. Dzień Ziemi. no otaczającego świata, 

- kształtowanie postaw 

proekologicznych; 

niczo-ekologiczny. 
 

24.04 – 28.04. 

2023 r. 

Lokalny patriota. 

Szczecin moje miasto 

Majowe święta naro-

dowe. 

 

- wychowanie patrio-

tyczne 

 -wdrażanie do posza-

nowania symboli naro-

dowych, 

- patriotyzm lokalny 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55 

04.05 – 05.05. 

2023 r, 

 

Językowe potyczki. -wdrażanie uczniów do 

rozbudowanych i cieka-

wych wypowiedzi, 

- eliminowanie wulgary-

zmów, 

- zwracanie uwagi na 

poprawność językową 

  

Program wychowawczo – profi-

laktyczny  SP 55 

Kompetencje miękkie: SA-

MODZIELNOŚĆ 

08.05. – 12.05. 

2023 r. 

Zwiedzamy najpięk-

niejsze miasta Polski. 

- rozbudzanie zaintere-

sowania krajem i jego 

historią; 

- rozwijanie czytelnictwa 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

15.05. – 19.05. 

2023 r. 

Jestem Europejczy-

kiem. 

- kształtowanie postawy 

obywatelskiej oraz sza-

cunku dla tradycji, kultu-

ry i życia ludzi w krajach 

Unii Europejskiej ; 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

 

22.05. – 26.05 

2023 r. 

Dzień rodziny. - zachęcanie do aktyw-

nego włączania się w 

życie rodziny 

- rozwijanie postawy 

poszanowania najbliż-

szych 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

29.05. – 02.06. 

2023 r. 

 

Dzień Dziecka 

 

 

 

 

 

- poznawanie praw 

dziecka i sylwetki pierw-

szego polskiego obrońcy 

praw dzieci – Janusza 

Korczaka 

 

 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

 

 

 

 

05.06 – 07.06. 

2023 r. 

Kto czyta książki ,ten 

żyje podwójnie. 

- rozwój zainteresowań 

czytelniczych; 

- przypomnienie zasad 

kulturalnego korzystania 

z książek, czasopism etc, 

- wolontariat czytelniczy 

Świetlicowy program czytelni-

czy „Czytamy razem”, 

Preorientacja zawodowa 

12.06. – 16.06. 

2023 r. 

Dobre rady na waka-

cje. 

- poznawanie i utrwala-

nie zasad bezpiecznej 

zabawy latem 

- wdrażanie do ruchu na 

świeżym powietrzu; 

- minimalizowanie za-

baw i gier komputero-

wych i telefonicznych- 

minimalizowanie zabaw i 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

Świetlicowy program wycho-

wawczo – profilaktyczny „Bez-

pieczna świetlica”, 

Świetlicowy program prozdro-

wotny. 



gier komputerowych i 

telefonicznych 

 

19.06. – 23.06. 

2023 r. 

Co Wy na to? Są Wa-

kacje i jest lato!!! 

- utrwalanie zasad bez-

piecznego spędzania 

czasu podczas wakacji, 

-- nauka planowania 

czasu wolnego i racjo-

nalnego spędzania czasu 

 

Program wychowawczo – profi-

laktyczny SP 55 

Świetlicowy program prozdro-

wotny. 

 

26.06. – 31.08. WAKACJE 

 

VIII. 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczy opracował zespół samokształceniowy nauczy-

cieli – wychowawców świetlicy w składzie: 

 

1. mgr Martyna Bernaś, 

2. mgr Małgorzata Bogiel 

3. mgr Joanna Bugiel 

4. mgr Aneta Czyż 

5.  Kamila Frant 

6. mgr Anna Grzesiuk 

7. mgr Agata Grześkowiak 

8. mgr R. Lepieszkiewicz 

9. mgr A. Prewencka 

10.  mgr K. Rymkiewicz 

 

 

 


