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Geneza świetlicy szkolnej
    Świetlica  to  polska  forma  organizowania  zajęć  wolnoczasowych.  Etymologia  terminu  
„świetlica” wywodzi się  z dawnego określenia izby w wiejskiej chacie lub dworze a przeznaczonej 
na  uroczystości  rodzinne  i  spotkania  towarzyskie.  Izba  zwana  świetlicą  miała  służyć  miłemu 
wypoczynkowi, któremu sprzyjał ład i piękny wystrój pomieszczenia. Idea i duch dawnych świetlic 
stały się  inspiracją  dla  pracy społeczno-oświatowej.  W założeniach propagatorów i  entuzjastów 
świetlic  miały  one  pełnić  funkcje  placówki  wczasów  kulturalnych  nastawionej  na  intensywną 
działalność wychowawczą poprzez uruchamianie aktywności umysłowej, artystycznej, rekreacyjnej 
dzieci i młodzieży lub dorosłych. W szerokim rozumieniu świetlica to ośrodek kulturalny-miejsce 
społecznego współżycia i współdziałania-zespół czynników wychowujących-dostarczający przeżyć 
i  wrażeń  wypełniających  wolny  czas  człowieka.  Świetlica  należy  do  placówek  opieki 
wychowawczej wspomagających rozwój dzieci i młodzieży.      

     W Polsce pierwsze świetlice społeczne powstawały już w okresie zaborów a rozwój świetlic 
szkolnych nastąpił w latach 70-tych XX wieku.

Definicja, cele, formy, metody, zadania i funkcje świetlicy szkolnej        
     Przez pojęcie „świetlica szkolna” należy rozumieć zespół środków i form organizacyjnych w 
celu  racjonalnego  gospodarowania  wolnym  czasem  między  zakończeniem  nauki  w  szkole  a 
powrotem  ucznia  do  domu-w  aspekcie  przedłużonego  oddziaływania  dydaktycznego, 
wychowawczego i opiekuńczego szkoły. Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza 
wspomaga  i  uzupełnia  pracę  szkoły  we  wszystkich  jej  zakresach:  opieki,  oddziaływania 
dydaktycznego,  wychowawczego  oraz  poczynań  dydaktycznych.  Świetlice  przeznaczone  są 
głównie  dla  uczniów  klas  młodszych  szkół  podstawowych,  wymagających  opiekuńczego  i 
wychowawczego  wsparcia.  Właściwa  opieka  świetlicy  umożliwia  dziecku  zaspokojenie 
rzeczywistych potrzeb, które są czynnikiem rozwoju całej osobowości. Świetlica  łącząc elementy 
atmosfery  domowej  ze  świadomie  planowaną  i  organizowaną  działalnością  opiekuńczo-
wychowawczą stanowi pomost między domem rodzinnym a szkołą.     

     O efektywności  wychowania w świetlicy decyduje  zasób i  różnorodność  stosowanych form 
pracy z dziećmi. M. Łobocki wyróżnia następujące formy organizowania czasu wolnego: formy 
rekreacji  kulturalno-rozrywkowej,  formy  rekreacji  twórczej,  formy  rekreacji  fizycznej,  formy 
rekreacji przez działalność społeczną. Najczęściej  wykorzystywane formy w działalności świetlicy 
szkolnej to: oddziaływanie werbalne wychowawcy ( opowiadanie, czytanie, wyjaśnianie ),  gry i 
zabawy dzieci, ekspresja twórcza (różne techniki plastyczne), zajęcia z muzyką i rytmem, zajęcia 
przyrodnicze,  o  tematyce  historycznej,  kolekcjonerstwo,  terenowe  imprezy  i  uroczystości 
świetlicowe.        

     W  pracy  świetlicy  szkolnej  stosuje  się  metodę  zadaniową,  wyzwalającą  samodzielność  i 
aktywność własną wychowanków, ułatwiającą rozwój osobowości oraz metodę słowną, oglądową i 
praktyczną.  Metody te  występują  łącznie  a  jedna  świadomie  wybrana  przez  wychowawcę  jest 
metodą dążącą do realizacji określonych celów.



       Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej, stosownie 
do  potrzeb,  zorganizowanej  opieki  i  wychowania,  pozalekcyjnego  rozwoju  ich  zainteresowań, 
uzdolnień i umiejętności. Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje szkoły publiczne do zapewnienia 
uczniom możliwości korzystania ze świetlicy.  

       Z  zadań  świetlicy szkolnej  wynikają  jej  wzajemnie  przenikające  się  funkcje:  opiekuńcza, 
wychowawcza, dydaktyczna, społeczna i kompensacyjna. 

       W zakresie funkcji  opiekuńczej realizuje się zadania: zapewnienie wychowankom opieki w 
godzinach gdy nie  mogą jej  pełnić  rodzice,  organizowanie racjonalnego wypoczynku,  dbanie o 
rozwój zdrowotny i fizyczny, rozwijanie nawyków higienicznego trybu życia, tworzenie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielanie pomocy i wsparcia, zaspokajanie i ukierunkowywanie 
potrzeb emocjonalnych.

        W zakresie  funkcji  wychowawczej  realizowane  są  zadania  szczegółowe  mające  na  celu: 
kształtowanie,  rozwijanie  zainteresowań  i  zamiłowań,  przygotowanie  do  samodzielnego 
podejmowania  inicjatyw  i  kształcenie  pracy  twórczej,  wszechstronny  rozwój  osobowości, 
zachęcanie i utrwalanie nawyku dobrego spędzania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury 
życia codziennego, kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku.  

        Z  funkcji  społecznej  wynikają  następujące  zadania:  wdrażanie  do  działań  grupowych  i 
podejmowanie  aktywności  dla  wspólnego  dobra,  wykonywanie  wspólnych  prac,  organizowanie 
akcji  mających  na  celu  pomoc  słabszym  i  potrzebującym,  współpraca  ze  środowiskiem  i 
aktywizowanie rodziców do współuczestnictwa w działalności świetlicy.

        W  zakresie  funkcji  dydaktycznej  w  świetlicy  szkolnej  realizuje  się  takie  zadania  jak: 
organizowanie nauki własnej i pomocy koleżeńskiej pod nadzorem wychowawcy, organizowanie 
gier i zabaw dydaktycznych, rozwijanie czytelnictwa, odbywanie wycieczek tematycznych, dążenie 
do przewagi metod praktycznych nad werbalnymi.

 

 

 

 

Działalność naszej świetlicy szkolnej
     Przy naszej szkole funkcjonuje świetlica, która zaczęła swoją działalność   od 1 września 2003 
roku. Na początku każdego roku szkolnego odbywają się zapisy dla chętnych uczniów ze Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do pracy. Są to głównie podopieczni z miasta  
Dębicy,  gminy Dębica i  z  innych gmin,  dojeżdżający do szkoły busami.  Praca po południu po 
zakończonych lekcjach odbywa się w dwóch lub więcej grupach z dwoma wychowawczyniami lub 
z innymi nauczycielami, zabierającymi uczniów na ciekawe zajęcia rozwijające ich wszechstronne 
zainteresowania  w  ramach  dodatkowych  godzin  z  Karty  Nauczyciela.  Zajęcia,  w  których 
uczestniczą wychowankowie naszej świetlicy są bardzo urozmaicone i zróżnicowane w zależności 
od  ich  potrzeb,  wieku  i  zainteresowań.  Rozwijają  ich  między  innymi:  twórczość  plastyczną 
( wykorzystywane są różnorodne techniki i środki plastyczne ), zainteresowania umuzykalniające 
( dzieci i młodzież chętnie śpiewają nieraz przy akompaniamencie gitary, tańczą przy muzyce z płyt  
CD,  słuchają  ulubionych  piosenek  z  radio  i  z  nagrań  płytowych,  uczestniczą  w  zabawach 



rytmiczno-ruchowych z muzyką ),  zainteresowania literackie ( kontakt z książką i bajką oraz z 
czasopismem, czytanie dzieciom ulubionych utworów literackich ), filmowe ( wspólne oglądanie 
wartościowych  bajek  i  filmów na  DVD ),  ruchowo-sportowe  (  zabawy ruchowe na  podwórku 
szkolnym, gra w piłkę nożną na boisku-orliku wczesną jesienią i  w okresie  wiosenno-letnim ), 
informatyczne-  bardzo  lubiane  przez  podopiecznych  świetlicy  zajęcia  w  szkolnej  pracowni 
komputerowej, między innymi korzystanie z Internetu i edukacyjnych programów komputerowych. 
Dostępne  też  są  dla  uczniów korzystających  z  opieki  świetlicy  szkolnej  różne  gry  planszowe, 
dydaktyczne, układanki edukacyjne, puzzle, zabawki, czasopisma i książki. Wychowankowie naszej 
świetlicy  biorą  czynny  udział  w  ważnych  wydarzeniach  z  życia  szkoły  takich  jak  np.:  Dzień 
Edukacji Narodowej, Powitanie Nowych Uczniów, Andrzejki, Mikołajki, Szkolna Wigilia, Jasełka, 
Zabawa Karnawałowa, Pierwszy Dzień Wiosny,  Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Dzień 
Matki  i  Ojca,  Dzień Dziecka itd.  oraz w organizowanych przez innych nauczycieli  konkursach 
plastycznych,  o  charakterze  muzycznym,  w  turniejach  warcabowych,  w  wyjściach  do  kina  do 
zaprzyjaźnionej  szkoły-II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  ks.  Jana  Twardowskiego.  Z 
działalnością świetlicy związane jest też dożywianie uczniów. Istnieje w naszej szkole stołówka 
szkolna, w której uczniowie mogą spożyć ciepłe posiłki w formie obiadów dostarczanych do szkoły 
przez Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „Stomilanka” Sp.z.o.o. Na bieżąco odbywa się 
też zbiórka używanych puzzli ,gier, zabawek, czasopism, odzieży używanej dla dzieci i ich rodzin o 
niskich dochodach oraz nakrętek z butelek na rzecz potrzebujących pomocy.              

      Świetlica to dla niektórych uczniów „drugi dom”, w którym można zawsze miło i pożytecznie 
spędzić czas wolny przed jak i po lekcjach, wybrać dla siebie ulubione zajęcie, porozmawiać z 
wychowawcą i z kolegami na różne tematy, w razie potrzeby i jakiegokolwiek problemu liczyć na 
dobre słowo i wsparcie ze strony nauczycieli.  
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