
OGÓLNY PLAN ZAJĘĆ  

 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

2022/2023 
 

Dzień tyg./godzina 

 

Rodzaj zajęć Odpowiedzialny 

Poniedziałek 

6:30-7:30 

 

 

7:30-8:00 

8:00-8:30 

 

8:30-9:30 

 

 

 

 

9:30-11:30 

 

 

 

11:30-14:30 

 

 

 

14:30-15:30 

 

 

15:30-17:00 

Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy 

świetlicowe z wykorzystaniem  gier planszowych, rozmowy 

indywidualne z dziećmi. 

 

Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych. 

Przerwa śniadaniowa. 

 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

 

Zajęcia świetlicowe zgodnie z potrzebami uczniów 

zwolnionych z lekcji religii, wdż, zajęć basenowych, 

mających indywidualne ścieżki nauczania. 

 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w grupach  dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

D. Srokosz 

B. Wątroba 

 

 

D. Srokosz 

B. Wątroba 

 

 

D. Srokosz 

B. Wątroba 

 

 

 

D. Srokosz 

B. Wątroba 

 

 

D. Srokosz 

M. Drab 

 

M. Drab 

J. Cholewa 

R. Budzyń 

J. Cholewa 

Wtorek 

6:30-7:30 

 

 

7:30-8:00 

8:00-8:30 

 

 

8:30-9:30 

 

 

 

9:30-11:30 

 

 

 

11:30-14:30 

 

 

14:30-15:30 

 

 

 

15:30-17:00 

Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy 

świetlicowe z wykorzystaniem  gier planszowych, rozmowy 

indywidualne z dziećmi. 

 

Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych. 

Przerwa śniadaniowa. 

 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

 

Zajęcia świetlicowe zgodnie z potrzebami uczniów 

zwolnionych z lekcji religii, wdż, zajęć basenowych, 

mających indywidualne ścieżki nauczania. 

 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w grupach  dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

R. Budzyń 

J. Cholewa 

 

 

R. Budzyń 

J. Cholewa 

 

 

R. Budzyń 

J. Cholewa 

 

 

J. Cholewa 

D. Srokosz 

 

 

M. Drab 

B. Wątroba 

 

D. Srokosz 

M. Drab 

 

 

R. Budzyń 

Środa 

6:30-7:30 

 

7:30-8:00 

8:00-8:30 

 

Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy 

świetlicowe z wykorzystaniem  gier planszowych, rozmowy 

indywidualne z dziećmi. 

Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych. 

Przerwa śniadaniowa. 

 

D. Srokosz 

J. Cholewa 

 

D. Srokosz 

J. Cholewa 

 



8:30-9:30 

 

 

 

9:30-11:30 

 

 

11:30-14:30 

 

14:30-15:30 

 

 

 

15:30-17:00 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Zajęcia świetlicowe zgodnie z potrzebami uczniów 

zwolnionych z lekcji religii, wdż, zajęć basenowych, 

mających indywidualne ścieżki nauczania. 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w grupach  dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości  uczniów. 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

D. Srokosz  

J. Cholewa 

 

 

J. Cholewa 

D. Srokosz 

 

D. Srokosz 

 

M. Drab 

R. Budzyń 

 

 

M. Drab 

Czwartek 

6:30-7:30 

 

7:30-8:00 

8:00-8:30 

8:30-9:30 

 

 

 

9:30-11:30 

 

 

11:30-14:30 

 

 

14:30-15:30 

 

 

15:30-17:00 

 Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy 

świetlicowe z wykorzystaniem  gier planszowych, rozmowy 

indywidualne z dziećmi. 

Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych. 

Przerwa śniadaniowa. 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Zajęcia świetlicowe zgodnie z potrzebami uczniów 

zwolnionych z lekcji religii, wdż, zajęć basenowych, 

mających indywidualne ścieżki nauczania. 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w grupach  dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

D. Srokosz 

M. Drab 

 

D. Srokosz 

M. Drab 

 

M. Drab 

D. Srokosz 

 

M. Drab 

 

 

M. Drab 

J. Cholewa 

 

J. Cholewa 

R. Budzyń 

 

R. Budzyń 

Piątek 

6:30-7:30 

 

7:30-8:00 

8:00-8:30 

8:30-9:30 

 

 

 

9:30-11:30 

 

 

11:30-14:30 

 

14:30-15:30 

 

 

 

15:30-17:00 

Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy 

świetlicowe z wykorzystaniem  gier planszowych, rozmowy 

indywidualne z dziećmi. 

Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych. 

Przerwa śniadaniowa. 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Zajęcia świetlicowe zgodnie z potrzebami uczniów 

zwolnionych z lekcji religii, wdż, zajęć basenowych, 

mających indywidualne ścieżki nauczania. 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w grupach  dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

Zajęcia zorganizowane w grupach wiekowych: rozwijające 

zainteresowania czytelnicze, plastyczne, muzyczne, 

intelektualne, manualne /według szczegółowych planów 

nauczycieli świetlicy/. 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

M. Drab 

J. Cholewa 

 

M. Drab 

J. Cholewa 

 

J. Cholewa 

M. Drab 

 

J. Cholewa 

M. Drab 

 

M. Drab 

B. Wątroba 

 

D. Srokosz 

B. Wątroba 

 

R. Budzyń 

 

 

* W miarę potrzeb i możliwości realizowane będą zamiennie zajęcia ruchowe: gry i zabawy 

ruchowe na szkolnym placu zabaw, wyjścia do parku miejskiego. 

 
 
 


