
Wychowankowie świetlicy: 

1.  Mają zapewnioną zorganizowaną opieką, są wspierani w rozwoju psychofizycznym. 

2.  Są wdrażani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, 

komunikowania własnych potrzeb oraz stanów emocjonalnych. 

3.  Są wdrażani do funkcjonowania społecznego, wyrabianie umiejętności nawiązywania 

prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, nauka zasad współżycia w grupie i zachowań 

prospołecznych. 

4.  Mają zapewnione warunki do odrabiania lekcji, są wdrażani do samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielana jest im pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych. 

5.  Mają zapewnioną pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych możliwości, 

predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania. 

6.  Są wdrażani do organizowania czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej 

rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu. 

7.  Rozwijają poczucie estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek. 

8.  Kształtują nawyki higieny i czystości. 

9.  Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku. 

10.  Kształtują właściwą postawę etyczno – moralną, wyrabiają osobowościowe cechy 

charakteru takie jak: otwartość na poglądy i potrzeby innych osób, pracowitość, 

uczciwość, zdyscyplinowanie. 

11.  Są wdrażani do dbania o dobre imię i honor szkoły. 

12.  Są wdrażani do poszanowania tradycji i symboli narodowych. 

13.  Są wdrażani do poszanowania dla dobra wspólnego, jak i cudzej własności i pracy. 

14.  Są wdrażani do dbania o bezpieczeństwo własne i innych. 

 

Organizacja pracy świetlicy 

1. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26  

im. Janusza Korczaka w Lublinie: 

•  dowożeni do szkoły i odwożeni zorganizowanym transportem; 

•  czekający przed lekcjami i po lekcjach na odbiór przez rodziców/opiekunów; 

•  którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne; 

•  którzy nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole; 

•  z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje wychowawca świetlicy. 

2. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie: 

•  na prośbę rodziców/prawnych opiekunów; 

•  na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga. 

Przyjęć uczniów dokonuje się na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/prawnego 

opiekuna. 

3. Opieką świetlicową są objęci uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia świetlicowe. 

4. Czas pracy świetlicy jest skorelowany z czasem trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw. 

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy szkoły świetlicowym 

planem zajęć dnia. 

6. Świetlica jest czynna w dni zajęć dydaktycznych od godz. 6.30 do 17.00. Czas i godziny 

pracy świetlicy szkolnej wynikają z aktualnych potrzeb wychowanków i ich rodziców. 

7. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w stołówce szkolnej podczas spożywania ciepłego 

posiłku. 

 



Formy pracy 

 

Zajęcia świetlicowe przyjmują następujące formy pracy: 

•  zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, 

malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie  

i wyklejanie, modelowanie, origami itp.) 

•  zajęcia muzyczne, ruchowe (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce) 

•  zajęcia sportowo-rekreacyjne (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali  

i na boisku szkolnym, wycieczki, spacery) 

• zajęcia czytelniczo-medialne (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, 

wierszy, oglądanie programów i filmów dla dzieci) 

• zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości i profilaktyczne (rozmowa, pogadanka, 

gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, karty pracy) 

• zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań (zabawy tematyczne, konkursy, 

układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek) 

• zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, terapeutycznym  

i wyrównawczo-dydaktycznym (zajęcia w grupie, ćwiczenia grafomotoryczne, 

odrabianie prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne) 

•  gry i zabawy (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym, gry dydaktyczne  

i edukacyjne, zabawy relaksujące) 

•  relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na materacu, zabawy 

wyciszające i relaksujące, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery) 

•  imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne. 

 


