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Świetlica – Szkolna Przestrzeń Czasu Wolnego 

 

Świetlica pełni ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. To 

właśnie tutaj wychowankowie odpoczywają przed lub po zajęciach szkolnych.  Istotną rolę 

odgrywa  tu postawa i zaangażowanie wychowawców;  a przede wszystkim ich życzliwość, 

otwartość i szacunek wobec wychowanków.                                                                     

Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj.:  

o w zakresie komunikacji; 

o w zakresie opieki;                                                                                                                       

o w zakresie wychowania;                                                                                                                

o w zakresie dydaktyki;                                                                                                                         

o w zakresie oddziaływań profilaktycznych. 

Organizowane są tutaj codzienne zajęcia wspierające rozwój komunikacji, a także 

tematyczne, m.in: plastyczne, muzyczne, filmowe. Wychowankowie mają również czas na 

relaks, odpoczynek i zabawę na świeżym powietrzu. Ważną rolę odgrywa nauka prawidłowych 

nawyków higienicznych oraz wdrażanie do samodzielności (np. podczas posiłków).  W 

codziennych planowych działaniach świetlicy uczniowie traktowani są zgodnie z 

przysługującymi im prawami. 

 

 

 



 

 

 



 

             

 

 

 

 

 



Prawa dziecka z perspektywy pracy pedagogicznej  

 

 

 

 

Atmosfera i klimat uczenia się, wiąże się z akceptacją 

dziecka jako osoby o indywidualnym potencjale 

rozwojowym, to wspierające podejście nauczyciela do 

procesu uczenia się wychowanka, wzajemne zaufanie, 

otwartość, jasne postanowienia (kontrakty edukacyjne, 

zasady, umowy, uzgodnienia) a także doradztwo i pomoc. 

Ważne jest także, aby dziecko podczas zajęć postrzegało 

siebie jako wspólnotę osób i doświadczało szacunku oraz 

wsparcia ze strony dorosłego. 

 

Poznanie dziecka (upodobań, zwyczajów, preferencji pokarmowych), jego rodziny i 

środowiska wychowawczego pozwala wybrać jak najlepszą metodę, aby dotrzeć do dziecka i 

zachęcić do aktywności poznawczej.  To także budowanie pozytywnego obrazu samego siebie  

u dziecka; jestem sprawczy, jestem ważny, jestem kochany, mam prawo wyboru zabawy, mogę 

odmówić uczestniczenia w zabawie. 

 

CLmf8YUNLqhuV0Z815H43bY8j4OPsM/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ypWqo_W9OYioLmpt1J3_EFboSJW_HcK9/view?usp=shari
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https://drive.google.com/file/d/1ypWqo_W9OYioLmpt1J3_EFboSJW_HcK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ypWqo_W9OYioLmpt1J3_EFboSJW_HcK9/view?usp=sharing


Projekt „Rodzina Miśków”  

 

Projekt „Rodzina Miśków”, 

realizowany w Placówce wspiera uczniów  

we wszystkich sferach rozwoju: fizycznej, 

emocjonalnej, społecznej, intelektualnej  

i duchowej - wyszczególnionych w 

Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym. Pozytywnie wpływa na 

rozwój w obszarze komunikacji. W działaniach  swoich podejmujemy tematy związane z 

trudnymi zachowaniami, ukazujemy możliwości zastępowania ich działaniami, czy reakcjami 

konstruktywnymi.                       „Rodzina Miśków” stanowi także narzędzie, za pomocą którego 

w sposób  dostosowany  

do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, realizujemy zadania związane z 

respektowaniem Praw Dziecka.                                                                              

Edukowanie, wychowanie i profilaktyka z „Rodziną Miśków” pozwoliło nam na odkrycie 

w uczniach ich możliwości.  Ułatwiło znalezienie obszarów wymagających poświęcenia 

szczególnej uwagi i udzielenia wsparcia terapeutycznego. Zajęcia sprzyjały pobudzaniu 

kreatywności, wyzwalały swobodne działanie oraz zaspokajały ciekawość samego siebie, 

otoczenia  

i świata. Uczyły nowych umiejętności wyrażania emocji, adekwatnych reakcji na trudne 

wydarzenia i wpływały na budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem. Podczas zajęć 

uczniowie nabywali umiejętność eksploracji, budowali poczucie zaufania, wiary w siebie i 

wyrażania siebie.          

Obserwowanie uczniów podczas zajęć daje nam wiele cennych informacji 

diagnostycznych. Na początku zajęć nadawaliśmy w Rodzinie Miśków imiona, gdyż ten 

element personalizacji był istotny dla uczniów. Każdy miał prawo wyboru, uruchamiane były 

procesy związane z zapamiętywaniem i powtarzaniem przy kolejnych spotkaniach.  

Zestaw Miśków składa się z rodziców oraz dwójki dzieci - brata i siostry.  Zajęcia z 

rodziną Miśków uczą rozwiązywania trudności, budowania zaufania i dbałości o siebie. 

Rodzina Miśków uwrażliwia uczniów na znajomość swoich praw i konieczność ich 

respektowania przez wszystkich. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


