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Program zajęć Akademii Czasu Wolnego – świetlicy szkolnej 

 

Cele: 

-zapewnienie uczniom właściwej opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych, podczas pobytu na 

terenie szkoły w oczekiwaniu na odbiór przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby 

upoważnione; 

-propagowanie ciekawych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego; 

-nauka pięknego pisania, propagowanie czytelnictwa 

-rozbudzanie zainteresowań i kształtowanie twórczych zachowań; 

-organizacja miejsca pracy do samodzielnych działań ucznia; 

-pomoc podczas odrabiania prac domowych, przygotowanie do zajęć lekcyjnych;  

-angażowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły poprzez udział w organizacji akcji, gazetek, 

wystaw, imprez; 

-czuwanie nad przestrzeganiem zasad ustalonych w Regulaminie Świetlicy Szkolnej w trosce 

o bezpieczeństwo własne i innych; 

-propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację zajęć na boisku szkolnym; 

-dbałość o bezpieczny powrót do domu-wdrażanie procedur odbioru dzieci ze szkoły. 

 

Formy realizacji: 

-pogadanka organizacyjna z zakresu bezpieczeństwa i zasad obowiązujących w świetlicy, ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów klas najmłodszych; 

-zapoznanie z Regulaminem Akademii Czasu Wolnego, Regulaminem boiska szkolnego, 

procedurami opuszczania świetlicy; 

-pogadanki utrwalające zasady bezpiecznego spędzania czasu w świetlicy; 

-organizacja kącików tematycznych i miejsc pracy indywidualnej; 

-prowadzenie pogadanek tematycznych zgodnie z priorytetami szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego; 

-uczestnictwo w zajęciach proponowanych przez nauczycieli opiekunów świetlicowych z 

zakresu działań integracyjnych, plastycznych, teatralnych, filmowych, ruchowych, 

tematycznych i innych; 
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-przygotowywanie wystaw szkolnych, pozaszkolnych; 

-udział w konkursach tematycznych i okolicznościowych; 

-przygotowywanie tablicy informacyjnej dla uczniów i rodziców na temat bieżących 

wydarzeń z życia świetlicy; 

-poznanie nowych rodziców oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci; 

-prowadzenie dokumentacji świetlicowej; 

-udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, korzystanie z apteczki przez nauczyciela ; 

- przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom; 

-prowadzenie działań z zakresu dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne 
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Planowane działania: 

1. Przygotowanie miejsc do spędzania czasu wolnego, nauki, ich właściwe wyposażenie; 

2. Prowadzenie spotkań z uczniami wszystkich klas w obecności wychowawców, 

zapoznanie z pracą świetlicy i obowiązującymi zasadami; 

3. Omawianie z uczniami Regulaminu Akademii Czasu Wolnego i przyjęcie omówionych 

zasad; 

4. Prowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa w świetlicy i utrwalanie zasad; 

5. Wdrażanie procedur opuszczania świetlicy i odbioru dziecka ze szkoły, prowadzenie 

rozmów z dziećmi, rodzicami, osobami upoważnionymi do odbioru dziecka za szkoły; 

6. Omówienie regulaminu boiska szkolnego i zasad przebywania na nim podczas zajęć 

świetlicowych; 

7. przeprowadzanie zajęć integracyjnych; 

8. przygotowywanie dekoracji tematycznych, wystroju świetlicy, tablicy informacyjnej; 

9. Wykorzystanie Gier Planszowych, Rozrywek Umysłowych w organizacji zajęć; 

10. prowadzenie zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik; 

11. projekcje filmów fabularnych i popularnonaukowych, ilustrujących działania 

edukacyjne; 

12. uczestnictwo w zajęciach żonglerki na boisku szkolnym; 

13. doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego, szachów, trambambulę; 

14. zabawy ruchowe na boisku szkolnym, mecze piłki nożnej, siatkówki, zabawy 

zręcznościowe; 

15. organizacja pomocy koleżeńskiej podczas odrabiaia prac domowych; 

16. korzystanie ze szkolnego Centrum Multimedialnego oraz zbiorów biblioteki szkolnej; 

17. przeprowadzanie pogadanek o tematyce prozdrowotnej, z zakresu higieny osobistej, 

zdrowego żywienia, właściwej postawy, radzenia sobie ze stresem; 

18. poruszanie problemów aktywności uczniów w sieci, cyberprzemocy, przemocy 

rówieśniczej; 

19. włączanie uczniów do akcji Samorządu Uczniowskiego, ważnych wydarzeń z życia 

szkoły; 

20. propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieic i rodziców; 

21. wykorzystywanie incjatywy uczniów i realizacja ich pomysłów; 

22. wykonywanie prac konkursowych o różnej tematyce; 

23. włączanie rodzicóa. do działań na rzecz świetlicy szkolnej. 
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REGULAMIN 

AKADEMII CZASU WOLNEGO 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ ŁÓDZKIEGO 

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO 

 

1. Do Akademii przychodzimy po zakończonych zajęciach lekcyjnych; 

2. Plecaki ustawiamy w wyznaczonych miejscach, bluzy i worki wieszamy w szatni; 

3. Czas wolny wykorzystujemy na odpoczynek, zjedzenie posiłku, odrabianie lekcji, gry i 

zabawy oraz rozwijanie swoich talentów i zainteresowań; 

4. Korzystamy z propozycji nauczyciela; 

5. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem, nie hałasujemy; 

6. Utrzymujemy porządek wokół siebie; 

7. Dbamy o wszystkie przedmioty i sprzęty, znajdujące się w pomieszczeniach 

przeznaczonych dla uczniów; 

8. O wszystkich ważnych sprawach informujemy nauczyciela pełniącego dyżur na 

świetlicy; 

9. pamiętamy o zasadach bezpieczeństw podczas pobytu w szkole; 

10. w bibliotece, Centrum Multimedialnym możemy korzystać z księgozbioru, Internetu 

wyłącznie pod opieką nauczyciela; 

11. oglądamy filmy oraz programy edukacyjne; 

12. potrzebę wyjścia do toalety, dystrybutorów wody, na zajęcia dodatkowe zgłaszamy 

nauczycielowi; 

13. szkołę opuszczamy pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru zgodnie 

z obowiązującymi procedurami; 

14. przestrzegamy wszystkich zasad , regulaminów; 

15. wspólnie tworzymy miłą atmosferę, umożliwiającą aktywne spędzanie czasu wolnego. 
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PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWO 

W AKADEMII CZASU WOLNEGO/ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Po przyjściu rano do szkoły dzieci pozostają pod opieką nauczyciel w świetlicy do 

momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w godz.7.15-8.30; 

2. Dzieci biorące udział w konsultacjach przedmiotowych, porannych kołach 

zainteresowań pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia; 

3. Uczniowie klas młodszych idą do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela 

rozpoczynającego zajęcia; 

4. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach wf, pływania oraz innych zajęciach 

programowych pozostają pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur na świetlicy; 

5. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie schodzą do świetlicy pod opieką 

nauczyciela; 

6. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w zajęciach pozalekcyjnych informowani są o 

godzinie rozpoczęcia tych zajęć przez nauczyciela świetlicy i pod jego opieką udają 

się do wyznaczonych sal, po zakończonych zajęciach zgłaszają swoją obecność w 

świetlicy; 

7. Nauczyciel świetlicy sprawuje ciągły nadzór i monitoruje odbiór dzieci przez osoby do 

tego upoważnione; 

8. Świetlica pracuje do godz.17.00 Dzieci przebywają pod opieką nauczyciela do 

momentu odbioru przez osobę upoważnioną; 

9. Nauczyciel informuje rodzica/opiekuna prawnego o wszystkich zaistniałych 

problemach zdrowotnych dziecka, sytuacjach wymagających porady bądź 

niezwłocznego przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego; 

10. Nauczyciel rozwiązuje wszystkie problemy na bieżąco podczas rozmów z uczniami, 

wychowawcami, rodzicami/opiekunami prawnymi; 

11. Nauczyciel świetlicy pełni dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły w godz.16.00-

17.00; 

12. Nauczyciel udziela informacji o miejscu przebywania danego ucznia. 
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