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1. Wstęp - przebieg ewaluacji
Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej,
zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące warunków pracy świetlicy szkolnej.
W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia
badawcze opracowane przez zespół ekspertów Monitora Prawnego i udostępnione
w publikacji „Nowy nadzór pedagogiczny w szkole”. Obejmowały one ankiety skierowane do
wybranych dzieci uczęszczających do świetlicy oraz ich rodziców. Kryterium tego wyboru
było regularne uczęszczanie na zajęcia oraz dłuższe przebywanie w świetlicy. Ewaluacja była
realizowana od września 2018 do stycznia 2019 r.
Świetlica szkolna to miejsce, w którym najczęściej dochodzi do regularnych spotkań
na linii szkoła - rodzic, dlatego bardzo ważne jest, by miejsce to było reprezentacyjne
i prezentowało szkołę i podejmowane w niej działania od jak najlepszej strony. Stąd potrzeba
przeprowadzenia niniejszego badania, którego celem jest zbadanie opinii uczniów i rodziców
na temat działania świetlicy, zbadanie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie opieki świetlicowej,
a w rezultacie opracowanie i wdrożenie zmian nakierowanych na poprawę jakości pracy
szkoły w tym aspekcie.
Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym
przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej
do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.
2. Wprowadzenie do problemu
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym szkoła realizuje wszystkie swoje nadrzędne
funkcje: opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą, w którym uczniowie mają zapewnioną
opiekę po lekcjach i przed ich rozpoczęciem, gdzie realizowane są zajęcia rozwijające
zdolności i zainteresowania uczniów oraz integrujące ich środowisko. Tutaj także odbywa się
szeroko pojmowane wychowywanie naszych uczniów poprzez zabawę, współpracę, sport
i aktywność twórczą. Pracy świetlicy szkolnej nie da się więc rozdzielić od działalności
szkoły, dlatego jakość tej pracy jest bardzo ważna w kontekście wyników całej placówki i jej
postrzegania w środowisku.
Podstawą funkcjonowania świetlicy szkolnej Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 105, gdzie wymienione są statutowe zadania
szkoły, z których wynika, że szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość
korzystania ze świetlicy. Wskazano tam również obowiązki organu prowadzącego. Do
ustawowych zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków
działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
oraz możliwości wykonywania przez szkołę zadań statutowych.
Za zorganizowanie w szkole świetlicy odpowiada dyrektor. Środki finansowe na jej
działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy, zapewnić musi organ
prowadzący szkołę.
Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny
i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły
w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki rodziców z kontynuacją działań wychowawczoopiekuńczych szkoły. Świetlica stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego
wychowania i opieki nad dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera
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działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z uczniem (kształcenie
umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia pracę
szkoły we wszystkich jej zakresach, poprzez opiekę nad dzieckiem, oddziaływanie
wychowawcze i pracę dydaktyczną z dzieckiem.
W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego:
odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę (która wyzwala przyjemne
emocje), rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
Do zadań świetlicy należą w szczególności:
 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
 organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień;
 stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych
nawyków życia codziennego;
 upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;
 rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
 współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym
szkoły.
Świetlica realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami (m.in.: gra,
zabawa, konkurs, wycieczka i inne, angażujące całą ich osobowość). Wyodrębniając rodzaje
zajęć, brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele.
Różnice indywidualne między dziećmi sprawiają, że należy podejmować wobec
każdego z nich odmienne działania wychowawcze. Oznacza to konieczność liczenia się ze
stanem psychofizycznego rozwoju dziecka oraz z warunkami środowiskowo
wychowawczymi, w jakich wzrasta.
W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
w grupie nie powinna przekraczać 25.
Odpowiedzialność za realizację statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej ponosi
wychowawca świetlicy, organizując jej pracę zgodnie z przyjętym planem.
Na poziom pracy wychowawczej istotny wpływ mają warunki lokalowe. Prawidłowo
urządzona sala do zajęć świetlicowych stwarza odpowiedni nastrój oraz uprzyjemnia pobyt
dzieci na zajęciach. Dlatego nie jest obojętne, w jakich warunkach przebiega organizacja tych
zajęć. Zajęcia mogą odbywać się nie tylko w specjalnie do tego celu wyznaczonej sali.
Podobną funkcję może pełnić sala lekcyjna odpowiednio przystosowana do spełniania zadań
opiekuńczych, sala gimnastyczna, biblioteka, boisko szkolne, plac zabaw. Świetlica powinna
być wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć
oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych,
czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt
audiowizualny).
Mając na uwadze znaczenie świetlicy szkolnej i jej istotną rolę dla rozwoju uczniów
oraz społeczne zapotrzebowanie na opiekę w świetlicach szkolnych, które będzie wzrastało,
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ze względu na przemiany gospodarcze zachodzące w kraju, a co za tym idzie wpływało na
życie rodzin w kontekście życia jednostkowego (wydłużenie czasu pracy rodziców, brak
wystarczającej opieki nad dzieckiem) w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono
ewaluację wewnętrzną dotyczącą funkcjonowania świetlicy szkolnej w naszej placówce.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
art. 105;
 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.; poz. 649);
 Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
2017 r.; poz. 1646).
3. Cele ewaluacji
1. Pozyskanie informacji dotyczących organizacji pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjności
organizowanych w niej zajęć.
2. Rozpoznanie potrzeb środowiska na pracę świetlicy.
3. Kształtowanie postaw społecznych u uczniów.
4. Dostosowanie warunków pracy świetlicy do oczekiwań uczniów i ich rodziców.
5. Ocena warunków pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb uczniów i rodziców.
4. Problematyka ewaluacji (pytania kluczowe, kryteria)
Pytania kluczowe:
1. Jakie są potrzeby i preferencje uczniów oraz rodziców w odniesieniu do pracy świetlicy
szkolnej? Czy i w jaki sposób świetlica pomaga uczniom w rozwijaniu zainteresowań?
2. Które działania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne najbardziej eksponują funkcję
świetlicy szkolnej jako miejsca mającego wpływ na realizację zadań i wspierającego proces
wychowawczy i edukacyjny dziecka? W jaki sposób świetlica zapewnia warunki do zabawy
i wypoczynku?
3. Jaką świetlica posiada bazę do pełnienia swoich funkcji i zadań?
Kryteria ewaluacji:
1. Adekwatność pracy i zasobów świetlicy szkolnej do potrzeb uczniów oraz rodziców.
2. Trafność podejmowanych działań mających na celu wspieranie przez świetlicę procesu
wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego.
3. Wpływ wyposażenia świetlicy szkolnej na realizację programów wychowawczych
i programów nauczania.
4. Wpływ różnorodnych form pracy świetlicy szkolnej na aktywność społeczną i edukacyjną
uczniów.
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5. Metody i narzędzia ewaluacji
Ankieta skierowana do uczniów
Ankieta skierowana do rodziców
Ankieta skierowana do nauczycieli świetlicy
Analiza dokumentacji pracy świetlicy
Analiza dokumentów oraz obserwacja dotyczyła głównie określenia czy świetlica szkolna
działa zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz z zasadami bezpieczeństwa.
6. Charakterystyka próby badawczej
Badaniem objęto:
 190 uczniów uczęszczających do świetlicy (na 464 zapisanych do świetlicy), co
stanowi 46% ogółu dzieci uczęszczających do świetlicy,
 194 rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy co stanowi 47% ogółu rodziców
dzieci uczęszczających do świetlicy,
 6 nauczycieli pracujących w świetlicy, co stanowi 30% ogółu nauczycieli pracujących
w świetlicy.
7. Opis wyników i ich interpretacja
Na podstawie analizy dokumentów (Statut Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana
Kolbego w Teresinie, Regulamin świetlicy, Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, Dzienniki
zajęć w świetlicy, Plan pracy świetlicy) oraz obserwacji można stwierdzić, że organizacja
pracy świetlicy szkolnej jest zgodna z przepisami prawa.
Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja ściśle
wiąże się z działaniami szkoły. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy
opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy
Szkoły oraz opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy.
Organizacja pracy świetlicy jest dostosowana do organizacji pracy szkoły oraz
tygodniowego rozkładu zajęć uczniów. Czynna jest w godzinach 700- 1630. Korzystają z niej
uczniowie klas 0 - VIII i oddziałów gimnazjalnych. Zapewnia opiekę uczniom zgłoszonym
przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy, dojeżdżającym, oczekującym na lekcje,
zajęcia pozalekcyjne, obiad, nieuczęszczającym na religię i na inne zajęcia, korzystającym
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do świetlicy zapisanych jest 464 uczniów. Szkoła
zapewnia zorganizowaną opiekę świetlicową swoim uczniom w trzech przedziałach
czasowych: przed lekcjami, w trakcie ich trwania oraz po lekcjach.
Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających
na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę
zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym
czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami
i potrzebami.

***
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Zapytano dzieci i rodziców o to, czy lubią przebywać w świetlicy?
UCZNIOWIE

nie lubię

10,52%

raczej nie lubię

8,94%

raczej lubię

35,26%

lubię

43,68%

Blisko 79% badanych uczniów lubi spędzać czas w świetlicy szkolnej.
RODZICE

nie lubię
raczej nie lubię

1,03%
6,18%

raczej lubię

32,98%

lubię

59,27%

92% ankietowanych rodziców stwierdziło, że ich dzieci chętnie uczęszczają do świetlicy.

11,57%

39,47%

39,47%

40,52%

100,00%

51,05%

Czym dla uczniów jest świetlica szkolna przedstawia kolejny wykres:
UCZNIOWIE

0,00%

1.

2.

3.

4.

1. miejscem odrabiania lekcji,
2. miejscem odpoczynku,
3. miejscem zabawy,
4. miejscem oczekiwania na rodziców, zajęcia dydaktyczne,
5. szkołą bez lekcji.

5.
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W opinii nauczycieli (83,33%) wszystkie zaproponowane w kafeterii wskazania
mieszczą się w odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie.
Z przeprowadzonych wśród rodziców ankiet wynika, iż ich dzieci spędzają
w świetlicy szkolnej najczęściej 1 godzinę w ciągu dnia.
Jak długo Państwa
dziecko przebywa
w świetlicy w ciągu
jednego dnia (średnio)?

a) 1 godz.
b) 2 godz.
c) 3 godz.
d) powyżej 3 godz.

102
61
21
9

52,57
31,44
10,82
4,63

RODZICE

41%

56%

Czy wiecie Państwo, jakie zajęcia prowadzone są przez
wychowawców świetlicy?

60%
50%

2,06%

40%
30%
20%
10%
0%

raczej tak

raczej nie

nie interesuję
się

56% ankietowanych rodziców posiada wiedzę na temat zajęć, które oferuje świetlica. Dość
duży odsetek rodziców niezorientowanych w ofercie świetlicy wynika najprawdopodobniej
z niepełnej informacji o organizacji pracy i ofercie świetlicy zamieszczonej na stronie
internetowej szkoły.
Większość ankietowanych uczniów czuje się w świetlicy bezpiecznie.
UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

uczniowie
9%
3%
0%

100%

91%
86%
100%

Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu
w świetlicy szkolnej

50%
0%

tak

nie

Ten stan rzeczy potwierdzają zarówno rodzice, jak i nauczyciele.

rodzice
nauczyciele
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Uczniowie (9%) nie czują się bezpiecznie w świetlicy, ponieważ:
 zdarzają się kradzieże,
 dzieci rzucają się klockami,
 dzieci zachowują się niebezpiecznie,
 jest śliska podłoga,
 dzieci są agresywne.
Uczniowie deklarują wysokie zaufanie do nauczycieli świetlicy.
UCZNIOWIE

86%

Czy masz zaufanie do nauczycieli świetlicy?

9%

100%
50%
0%

tak

nie

W opinii większości ankietowanych rodziców dzieci wypowiadają się pozytywnie na
temat swojego pobytu w świetlicy szkolnej.
RODZICE

5%

80%
60%
40%
20%
0%

pozytywnie

negatywnie

16,46%

77%

Jak Państwa dziecko wypowiada się na temat swojego pobytu
w świetlicy?

nie
wypowiada się

1. Jakie są potrzeby i preferencje uczniów oraz rodziców w odniesieniu do pracy świetlicy
szkolnej? Czy i w jaki sposób świetlica pomaga uczniom w rozwijaniu zainteresowań?
Poszukując odpowiedzi na to pytanie kluczowe, zbadano preferencje uczniów i rodziców
dotyczące zajęć odbywających się w świetlicy.
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Uczniowie znają zasady obowiązujące w świetlicy.
UCZNIOWIE

86%

Czy znasz zasady obowiązujące w świetlicy?

100%
80%

12%

60%
40%
20%
0%

tak

nie

Uczniowie najchętniej spędzają czas na świetlicy, poświęcając go na:
 czas dla siebie i kolegów (74,21%),
 odprężenie po lekcjach (37,36%),
 dowolne zabawy własne (wg zainteresowań) (35,26%),
 zajęcia zorganizowane, np. sportowe (14,21%).
Wśród innych propozycji pojawiły się: oglądanie TV, odrabianie lekcji, zabawa z kolegami
i koleżankami oraz czytanie książek.
NAUCZYCIELE
Zajęcia, z których najchętniej
korzystają uczniowie

ogladanie filmów

zabawy w kącikach zainteresowań

odrabianie prac domowych

zajęcia plastyczne

0

1

2

3

4

5

6

7

Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że wszystkie zajęcia cieszą się zainteresowaniem uczniów
i każde dziecko może w ofercie zajęć znaleźć coś dla siebie.
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Na pytanie o zajęcia preferowane przez uczniów, nauczyciele odpowiedzieli, że po dokładnej
analizie zainteresowań prowadzone są dla uczniów najatrakcyjniejsze dla nich wszelkie formy
plastyczne (100% ankietowanych).
Rodzice z zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej najbardziej cenią odrabianie
prac domowych.
RODZICE
Które z zajęć organizowanych w świetlicy cenią Państwo najbardziej?
zajęcia plastyczne

zabawy dydaktyczne (quizy, zajęcia tematyczne)

zabawy na powietrzu (na placu zabaw, spacery)

odrabianie prac domowych
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aby czuć się w świetlicy szkolnej lepiej, uczniowie i ich rodzice wprowadziliby
następujące zmiany:
UCZNIOWIE
Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w świetlicy, aby czuć się tu lepiej?
więcej zabawek w kącikach tematycznych
więcej gier stolikowych, puzzli
stały dostęp do komputera
zorganizowany kącik wypoczynkowy
0%

Wśród innych propozycji pojawiły się:
 więcej czasu wolnego,
 więcej ciszy,
 więcej czasu na świeżym powietrzu,
 ciche miejsce do odrabiania lekcji,
 więcej zabaw zorganizowanych,
 więcej filmów.
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RODZICE
Co chcielibyście Państwo zmienić w pracy świetlicy?
więcej zajęć relaksacyjnych
więcej gier i zabaw dydaktycznych
więcej zabaw na świeżym powietrzu
więcej zajęć sportowych
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Wśród innych propozycji pojawiły się:
 znalezienie sposobu na efektywne odrabianie prac domowych,
 organizowanie przedstawień,
 mniej krzyku pań,
 więcej zabaw plastycznych,
 tworzenie gier planszowych.
2. Które działania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne najbardziej eksponują funkcję
świetlicy szkolnej jako miejsca mającego wpływ na realizację zadań i wspierającego proces
wychowawczy i edukacyjny dziecka? W jaki sposób świetlica zapewnia warunki do zabawy
i wypoczynku?
Rodzice za najważniejsze z zadań nauczyciela świetlicy uznali rozszerzenie wiadomości
i umiejętności nabywanych przez dzieci w czasie zajęć lekcyjnych.

RODZICE
Które z wymienionych
zadań nauczyciela
świetlicy uważają
Państwo za
najważniejsze?

1. rozszerzenie wiadomości i umiejętności
nabywanych przez dzieci w czasie zajęć
lekcyjnych
2. kształtowanie czynności, z którymi dzieci mają
problemy, np. czytanie, pisanie, liczenie
3. kształcenie u dzieci pozytywnych sposobów
radzenia sobie z emocjami
4. rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
5. stwarzanie dzieciom możliwości odniesienia
sukcesu poprzez zachęcanie i przygotowanie do
udziału w różnorodnych konkursach
6. organizowanie czynnego wypoczynku na
świeżym powietrzu
7. ćwiczenie i poszerzanie samodzielności
dziecka – wdrażanie do przestrzegania zasad
higieny

101

52,06

89

45,87

75

38,65

73

37,62

66

34,02

59

30,41

34

17,52

W opinii badanych rodziców zajęcia świetlicowe korzystnie wpływają na rozwój
emocjonalno - poznawczy dziecka.
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RODZICE
Czy uważają Państwo,
że zajęcia świetlicowe
korzystnie wpływają na
rozwój emocjonalnopoznawczy dziecka?

a) tak
b) nie
c) nie mam zdania

156
3

80,41
1,54

35

18,04

Świetlica w ich opinii jest ponadto pomocnym narzędziem w wychowywaniu dzieci.
RODZICE

86%

Czy uważają Państwo, że świetlica jest pomocnym
narzędziem w wychowywaniu dzieci?

100%
80%

11%

60%
40%
20%
0%

tak

Rodzice
samodzielność.
RODZICE

stwierdzili

Czy sądzą Państwo, że
zajęcia świetlicowe
rozwijają w dzieciach
samodzielność?

także,

nie

że

zajęcia

świetlicowe

rozwijają

a) tak, zadania stawiane dziecku wpływają na jego
samodzielność
b) nie, świetlica nie przygotuje dziecka do
samodzielnego życia

w

dzieciach

168

86,59

25

12,88

Świetlica, zdaniem ankietowanych rodziców, ma także znaczący wpływ na
indywidualny rozwój dziecka.
RODZICE
Czy uważają Państwo,
że świetlica wspomaga
rozwój indywidualny
dziecka?

a) tak, poprzez wzmacnianie więzi ze
środowiskiem społecznym i przyrodniczym
b) tak, poprzez budzenie potrzeby zdobywania
wiedzy o świecie
c) nie uważam, by świetlica wspomagała
indywidualny rozwój dziecka

124

63,91

37

19,07

22

11,34

W opinii badanych rodziców, ich dzieci dzięki uczęszczaniu do świetlicy szkolnej,
lepiej komunikują się w grupie, potrafią współpracować.
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RODZICE

100%
50%

14%

15%

71%

Czy wg Państwa, dziecko uczęszczając do świetlicy, lepiej komunikuje
się w grupie, potrafi współpracować?

0%

tak

nie

nie mam
zdania

Ważnym kryterium oceny zajęć realizowanych w świetlicy jest ich dostosowanie do
potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku.
Z analizy dokumentacji oraz obserwacji można wskazać elementy organizacji pracy świetlicy
sprzyjające zaspokojeniu potrzeb rozwojowych dzieci. Są to:
 stały ramowy plan zajęć uwzględniający czas na zabawę, naukę i rozwijanie
zainteresowań,
 cykliczność zajęć,
 opiekę umożliwiającą korzystanie dzieciom z obiadu (stały nadzór podczas obiadu).
Z przeprowadzonej obserwacji wynika, że stosowane formy pracy również sprzyjają
zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, np.:
 dzieci młodsze, czy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykonują prace
plastyczne z wykorzystaniem szablonu, a dzieci starsze, czy uzdolnione plastycznie
w oparciu o własne pomysły,
 indywidualne podejście do każdego dziecka, indywidualne objaśnienia, instrukcje,
 praca w grupach, czy zespołowe formy wdrażania do życia w grupie.
Zaobserwowane zajęcia dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku to
m.in.:
 zabawy kierowane ułatwiające wejście w grupę,
 rozgrywki zespołowe,
 zajęcia adaptacyjne,
 zajęcia pobudzające ciekawość, wyobraźnię, inwencję twórczą,
 zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania,
 zajęcia manualne, czytelnicze, plastyczne, sportowe itd.
Z zestawienia danych wynika, że nauczyciele mają świadomość konieczności
uwzględniania w planach zajęć potrzeb rozwojowych pozostających pod ich opieką dzieci
w różnym wieku. Indywidualizują formy i metody pracy, organizują zajęcia adresowane do
dzieci w różnym wieku, dbają o adaptację do warunków szkolnych i integrację w grupie
dzieci najmłodszych.
Badaniu poddano również dydaktyczne efekty pracy świetlicy, analizując przede
wszystkim możliwość odrabiania przez uczniów zadań domowych.
Ankietowani nauczyciele stwierdzili, że uczniowie odrabiają prace domowe w świetlicy.
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NAUCZYCIELE

100%

Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie odrabiają w świetlicy prace domowe?

0%

100%
50%
0%

tak

nie

Uczniowie potwierdzają, że dobrze odrabia się im prace domowe podczas pobytu na
świetlicy.
UCZNIOWIE
Czy dobrze odrabia Ci
się zadania domowe
w świetlicy?

a) tak, bo mam pomoc nauczyciela
b) tak, bo nie musze odrabiać w domu
c) nie, bo wolę się bawić
d) nie, bo chcę odrabiać w domu
e) nie, bo jest hałas
f) nie, bo nie lubię zadań domowych

76
101
15
32
63
9

40
53,15
7,89
16,84
33,15
4,73

Istotnym elementem, który ma negatywny wpływ na odrabianie prac domowych przez
uczniów w świetlicy, jest panujący tam hałas.
Rodzice deklarują w ankietach, że są zadowoleni z kontaktu rodzic - wychowawca
świetlicy.
RODZICE

22%

100%
50%

0%

78%

Czy jesteście Państwo zadowoleni z kontaktu
rodzic - nauczyciel świetlicy?

0%

tak

nie

nie wiem

Rodzice wysoko oceniają jakość kontaktu z nauczycielami świetlicy. W ich opinii
wychowawcy przekazują istotne informacje o zachowaniu dziecka podczas pobytu na
świetlicy, chętnie rozmawiają z rodzicami, są kompetentni, zawsze kontaktują się z rodzicami
w trudnych przypadkach, na bieżąco informują o ewentualnych problemach dziecka oraz
o rzeczach, nad którymi rodzic ma pracować z dzieckiem, podkreślają mocne strony, zalety
dziecka, podpowiadają, jak radzić sobie w trudnych wychowawczo sytuacjach.
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Należy dodać, że bardzo wysoko została oceniona przez rodziców postawa
i zaangażowanie kierującej świetlicą pani Beaty Pałuby.
Warto jednak przemyśleć model stałego kontaktu z rodzicami. Ważne jest, aby przed
rozpoczęciem takiej współpracy z rodzicami, omówić i ustalić szereg kwestii związanych
z zasadami nawiązywania kontaktów, oczekiwaniami wobec rodziców i uczniów oraz ofertą
świetlicy itp.
Po pierwsze należy dokładnie omówić, co świetlica oferuje swoim wychowankom
i ich rodzicom. Oferta powinna zawierać opis działań, jakie mogą podejmować uczniowie
w czasie pobytu w świetlicy, ramowy plan dnia, opis zajęć cyklicznych.
Po drugie przedstawić oczekiwania nauczycieli wobec rodziców. Dotyczą one: godzin
pracy świetlicy, wysokości i terminów opłat za obiady, konieczności informowania
o przedłużających się nieobecnościach uczniów, sposobów kontaktowania się z rodzicami,
zasad związanych z samodzielnym wychodzeniem ze świetlicy itp.
Po trzecie nauczyciele pracujący w świetlicy powinni omówić zakres swojej
współpracy z wychowawcami klas i pozostałymi członkami rady pedagogicznej.
Po ustaleniu podstawowych zasad pracy świetlicy i współpracy nauczycieli
z rodzicami, istotnym jest przeprowadzenie zebrania z rodzicami, w czasie którego będą oni
mogli poznać personel świetlicy, zaznajomić się z salą, a także poznać zasady pracy
nauczycieli – wychowawców i pobytu dzieci w świetlicy. Przy organizacji takiego zebrania
ważne jest przede wszystkim ustalenie dogodnego dla rodziców terminu. Kolejnym
elementem, o którym należy pamiętać jest sprawny przebieg spotkania. Jeśli w czasie
zebrania wychowawcy zaprezentują siebie jako dobrze zorganizowany zespół, rodzice
nabiorą do nich większego zaufania i chętniej pozostawią swoje pociechy pod ich opieką.
Dobra współpraca nauczycieli świetlicy z rodzicami wychowanków dotyczyć
powinna:
 stałego informowania rodziców o przebiegu pracy i zajęć świetlicowych np. za
pośrednictwem tablicy informacyjnej przed świetlicą, gazetki, strony internetowej
szkoły. Dzięki temu rodzice dowiedzą się, jakie zagadnienia dzieci omawiają w czasie
zajęć, jakie prace wykonują, itp.
 stałego informowania o zachowaniu, samopoczuciu i osiągnięciach dziecka w czasie
pobytu w świetlicy. Istotne jest to, aby rodzice otrzymywali zarówno negatywne, jak
i pozytywne informacje o dziecku. Najważniejsza jest sprawna wymiana informacji
oraz otwartość na uwagi i komentarze rodziców, dotyczące pracy świetlicy.
Ogólna ocena pracy świetlicy przez rodziców jest wysoka:
1
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A oto inne wypowiedzi rodziców, dokonujące oceny pracy świetlicy szkolnej:
1. Dziecko wraca zadowolone ze świetlicy, to najlepszy wyznacznik oceny świetlicy.
2. Moje dziecko chciałoby odrabiać prace domowe.
3. Dzieci są ograniczane w chęci odrabiania lekcji.
4. Pracę świetlicy oceniam dobrze, ponieważ zaspokaja ona wszystkie potrzeby
mojego dziecka.
5. Wrażenia pozytywne.
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35,56
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6. Moje dziecko jest zawsze dopilnowane.
7. Opieka na świetlicy jest dobra, fachowa. Panie są sympatyczne i dobrze
opiekują się dziećmi.
8. Dzieci mają okazję odpocząć po zajęciach szkolnych, pobawić się na placu
zabaw.
9. Świetlica funkcjonuje prawidłowo pod względem opieki nad dzieckiem po
lekcjach oraz poszerza jego wiedzę.
10. Mało zorganizowany czas, brak konkretnych zajęć.
11. Panie dbają o mile spędzony czas dzieci na świetlicy oraz ich bezpieczeństwo.
Zajęcia są dobrze zorganizowane.
12. Praca świetlicy jest pozytywna, ale za krótko pracuje.
13. Dziecko jest zadowolone, chętnie chodzi.
14. Zabawy są ciekawe, jednak panie niestety krzyczą.
15. Dziecko wraca do domu z odrobionymi lekcjami, mimo że jest dużo dzieci
w świetlicy. Prace domowe odrabiane są z p. Pałubą.
16. Świetlica pracuje na max.
17. Uważam, że opiekunowie świetlicy za często się zmieniają, nie są to osoby
zatrudniane na stałe, tylko na chwilę. Podejrzewam, że jest to związane z brakami
kadrowymi.
18. Funkcjonuje sprawnie, ale zawsze może być lepiej.
19. Nie mam ogólnie zastrzeżeń do pracy świetlicy. Dzieci jedynie zgłaszają, że
w świetlicy jest hałas.
20. Dziecko bardzo chętnie przebywa w świetlicy, nawet prosząc o wydłużenie
czasu. Bardzo pozytywnie wyraża się o opiekunkach. Pozwala to rodzicom odczuć,
że praca świetlicy spełnia oczekiwania dziecka.
21. Moje dzieci są bardzo zadowolone i dopilnowane, a to najważniejsze.
22. Uważam, że świetlica funkcjonuje bardzo dobrze, nigdy nie miałam zastrzeżeń.
23. Jestem bardzo zadowolona z pracy świetlicy, panie dużo pomagają i pracują
z dziećmi.
24. Uważam, że świetlica spełnia oczekiwania moje i mojego dziecka, ponieważ
dziecko czuje się tam dobrze i z chęcią chce tam przebywać.
25. Czas spędzony na świetlicy jest wykorzystany dobrze, na czynności wpływające
na rozwój mojego dziecka.
26. Pracę świetlicy oceniam na 5, ponieważ moje dziecko bardzo chętnie
uczestniczy w zajęciach. Świetlica to dla niej przyjemność, nie obowiązek.
27. Dogodne godziny otwarcia świetlicy, dobry kontakt z opiekunkami.
28. Straszny hałas!
29. Praca świetlicy uzależniona jest od danego wychowawcy. Zajęcia z p. Beatą
Pałubą są przez dziecko chwalone. Świetlica pracuje na pełnych obrotach.
30. Świetlica działa dobrze, ale powinna być czynna od 6.30.
31. Zajęcia świetlicowe mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy
i emocjonalny mojego dziecka. Dziecko chętnie uczęszcza do świetlicy i lubi
pracujące tam wychowawczynie.
32. Nauczyciel zna dziecko, reaguje na niepokojące zachowania, organizuje
dziecku czas wolny.
33. Świetlica pracuje super, „na pełnych obrotach”.
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3. Jaką świetlica posiada bazę do pełnienia swoich funkcji i zadań?
Kolejnym badanym elementem organizacji pracy świetlicy było wyposażenie w sprzęt
i pomoce dydaktyczne.
Ankietowani rodzice i uczniowie ocenili wyposażenie świetlicy:
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RODZICE
Jak oceniacie Państwo wyposażenie świetlicy w sprzęt do
wykorzystania podczas zajęć świetlicowych?
1.

2.

3.

4.

5.

1% 3%
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48%

UCZNIOWIE
Jak oceniacie Państwo wyposażenie świetlicy w sprzęt do
wykorzystania podczas zajęć świetlicowych?
1.

2.

3.

4.

5.
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Powodzenie pracy świetlicy szkolnej jest uzależnione od zapewnienia odpowiednich
pomieszczeń. Warunki lokalowe świetlicy decydują o tym, czy będzie można stosować
różnorodne formy i metody pracy.
W pracy świetlicy szkolnej wykorzystywane są dwa pomieszczenia. W naszej ocenie
stwarzają one możliwość prowadzenia różnorodnych zajęć wymagających ciszy i skupienia,
w tym, np. pracy z książką, odrabiania lekcji, organizowania gier świetlicowych, prac
plastycznych i innych zajęć, uzależnionych od wieku uczestników czy choćby od warunków
atmosferycznych. Na ten aspekt pracy świetlicy szkolnej szczególną uwagę zwrócili rodzice.
Badani rodzice, uczniowie i nauczyciele jednomyślnie wypowiedzieli się
o konieczności zagospodarowania dodatkowych pomieszczeń na potrzeby świetlicy szkolnej.
Warto zauważyć, że na potrzeby świetlicy często wykorzystywane są różne
pomieszczenia, które nie są używane w czasie zajęć edukacyjnych: stołówka, sale sportowe,
ogród, boisko, sale komputerowe itp. Doskonale byłoby, aby najważniejszym kryterium
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organizacji pracy świetlicy była świadomość, że uczeń w świetlicy, przed lekcjami lub po
nich, jest w miejscu ciekawym, gdzie czuje się dobrze, komfortowo, przyjaźnie i przede
wszystkim bezpiecznie.
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8. Wnioski i rekomendacje
Wnioski wartościujące:
1. Oferta świetlicy obejmuje zarówno zadania opiekuńcze jak i różnorodne zajęcia
zapewniające dzieciom optymalny rozwój.
2. Organizacja i formy pracy dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci, sprzyjają nauce
i nabywaniu umiejętności społecznych.
3. Dzieci lubią spędzać czas w świetlicy, mogą liczyć na wsparcie nauczycieli.
4. Baza jest wystarczająca, jednak wymaga ciągłej modernizacji i uzupełnień.
5. Warunki do wypoczynku należałoby dostosować do aktualnych potrzeb dzieci.
6. W świetlicy szkolnej panuje hałas.
7. Dwa pomieszczenia nie w pełni spełniają prawidłowe warunki pracy świetlicy szkolnej.
8. Kadra pedagogiczna świetlicy zbyt często zmienia się.
9. Kierownik świetlicy nie zgłasza na bieżąco Dyrektorowi Szkoły potrzeby doposażenia
w gry i inne potrzebne urządzenia.
10. Godziny pracy świetlicy nie są dostosowane do potrzeb rodziców.
Rekomendacje (wnioski do dalszej pracy):
Poprawę sytuacji świetlicy należy rozpocząć od: udostępnienia jej większej liczby sal
oraz zwiększenia nakładów finansowych na: wyposażenie, bieżące remonty, wymianę
zepsutego sprzętu, aby pobyt dziecka w świetlicy kompensował mu chwilowy brak rodziny,
co jest możliwe tylko poprzez pracę w mało licznych grupach.
1. Uzupełnienie bazy świetlicy szkolnej poprzez zakup mebli do wypoczynku, wykładziny,
budowę altanki, ciągłe doposażanie w gry planszowe, puzzle, filmy, zabawki do kącików
zainteresowań dostosowanych do wieku dzieci oraz materiały, przybory potrzebne do
prowadzenia zajęć cieszących się powodzeniem wśród dzieci.
2. Utrzymanie bogatej oferty zajęć lubianych przez dzieci i oczekiwanych przez rodziców
w taki sposób, który pozwoliłby na zmniejszenie przepełnienia w pomieszczeniach świetlicy.
3. Wypracowanie modelu stałego kontaktu z rodzicami. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem
współpracy z rodzicami, omówić i ustalić szereg kwestii związanych z zasadami
nawiązywania kontaktów, oczekiwaniami wobec rodziców i uczniów oraz ofertą świetlicy itp.
4. Wzbogacenie oferty o zajęcia proponowane przez dzieci i rodziców.
5. Rozważenie możliwości wydłużenia godzin pracy świetlicy.

Opracowali:
Tomasz Daczko
Małgorzata Staniaszek
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9. Załączniki
Załącznik 1
Podsumowanie wyników ankiet z uczniami
liczba ankiet: 190
Lp.
1.

Czym jest dla Ciebie
świetlica?

2.

Czy lubisz przebywać
w świetlicy?

3.

Czy masz zaufanie do
nauczycieli wychowawców świetlicy?
Jeśli nie, to dlaczego?

4.

liczba
odp.

%
odp.

a) miejscem odpoczynku

77

40,52

b) miejscem zabawy

75

39,47

c) miejscem odrabiania lekcji

97

51,05

d) miejscem oczekiwania na rodziców, zajęcia
dydaktyczne

75

39,47

e) szkoła bez lekcji

22

11,57

f) nieprzyjemne miejsce

11

5,78

13

6,84

83
67
17
20

43,68
35,26
8,94
10,52

163

85,78

18

9,47

10

5,26

172

90,52

18

9,47

8

4,21

Pytanie

Czy czujesz się
bezpiecznie podczas
przebywania w świetlicy
szkolnej?
Jeśli nie, to dlaczego?

Odpowiedź

g) inne (jakie?)
- czas dla siebie
- rysowanie, malowanie
- jest fajnie
- mogę odpocząć
- mogę zjeść śniadanie
- miejsce nudy
a) lubię
b) raczej lubię
c) raczej nie lubię
d) nie lubię
a) tak
b) nie
- nie reagują, gdy dzieje się coś złego
- nie reagują na łobuzów szkolnych
- ponieważ krzyczą i boję się ich
- nie wiem
- są dziwni i nie lubię tam chodzić
a) tak
b) nie
- ponieważ są tam agresywne dzieci
- śliska podłoga
- kradzieże
- boję się kolegów
- dzieci biją się
- dzieci zachowują się niebezpiecznie
- boję się
- dzieci rzucają się klockami i dostaję nimi po
głowie
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5.

W jaki sposób
najchętniej spędzasz czas
w świetlicy szkolnej?

6.

Jak oceniasz wyposażenie
świetlicy w sprzęt do
wykorzystania podczas
zajęć świetlicowych?

7.

Co chciałbyś/chciałabyś
zmienić w świetlicy, aby
czuć się tu lepiej?

8.

Czy dobrze odrabia Ci
się zadania domowe
w świetlicy?

9.

Czy znasz zasady
obowiązujące
w świetlicy?

a) dowolne zabawy własne (wg zainteresowań)
b) czas dla siebie i kolegów
c) możliwość odprężenia po lekcjach
d) zajęcia zorganizowane, np.:
- sportowe
- inne (jakie?)
- oglądanie TV
- odrabianie lekcji
- zabawa z kolegami i koleżankami
- czytanie książek
e) quizy, rebusy, zagadki, krzyżówki
1
2
3
4
5
a) więcej zabawek w kącikach tematycznych
b) więcej gier stolikowych, puzzli
c) stały dostęp do komputera
d) więcej książek, gazetek, czasopism
e) zorganizowany kącik wypoczynkowy
(z materacami, poduszkami)
f) inne (jakie?)
- więcej czasu wolnego
- więcej ciszy
- więcej czasu na świeżym powietrzu
- brak cichego miejsca do odrabiania lekcji
- więcej zabaw zorganizowanych
- więcej filmów
a) tak, bo mam pomoc nauczyciela
b) tak, bo nie musze odrabiać w domu
c) nie, bo wolę się bawić
d) nie, bo chcę odrabiać w domu
e) nie, bo jest hałas
f) nie, bo nie lubię zdań domowych
a) tak
b) nie

67
141
71

35,26
74,21
37,36

27

14,21

7

3,68

22
9
19
28
60
51
36
39
95
22

11,57
5
11
17
36
31
19,13
20,52
50
11,57

96

50,52

18

9,47

76
101
15
32
63
9
163

40
53,15
7,89
16,84
33,15
4,73
85,78

22

11,57

Opracowały: Bożena Bęzel
Anna Urbanek
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Załącznik 2
Podsumowanie wyników ankiet z rodzicami
liczba ankiet: 194
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

liczba
odp.

%
odp.

a) lubi

115

59,27

b) raczej lubi

64

32,98

c) raczej nie lubi

12

6,18

d) nie lubi

2

1,03

a) 1 godz.
b) 2 godz.
c) 3 godz.
d) powyżej 3 godz.
a) raczej tak

102
61
21
9

52,57
31,44
10,82
4,63

109

56,18

b) raczej nie
c) nie interesuję się

80

41,23

4

2,06

62

31,95

63
59
42
29

32,47
30,41
21,64
14,94

47

24,22

2
5
58
89
30

1
3
32
48
16

101

52,06

89

45,87

34

17,52

75

38,65

66

34,02

Pytanie
Czy Państwa dziecko
lubi przebywać
w świetlicy?

Jak długo Państwa
dziecko przebywa
w świetlicy w ciągu
jednego dnia (średnio)?
Czy wiecie Państwo,
jakie zajęcia
prowadzone są przez
wychowawczynie
w świetlicy?
Co chcielibyście
Państwo zmienić
w pracy świetlicy?

Jak oceniacie Państwo
wyposażenie świetlicy
w sprzęt do
wykorzystania podczas
zajęć świetlicowych?
Które z wymienionych
zadań nauczyciela
świetlicy uważają
Państwo za
najważniejsze?

Odpowiedź

a) więcej zabaw na świeżym powietrzu
b) więcej zajęć sportowych
c) więcej gier i zabaw dydaktycznych
d) więcej zajęć relaksacyjnych
e) więcej zajęć czytelniczych, filmowych
f) inne propozycje (jakie?)
- nie należy nic zmieniać
- znaleźć sposób na efektywne odrabianie prac
domowych
- organizować przedstawienia
- mniej krzyków pań
- więcej zabaw plastycznych
- tworzenie gier planszowych
1
2
3
4
5
a) rozszerzenie wiadomości i umiejętności
nabywanych przez dzieci w czasie zajęć
lekcyjnych
b) kształtowanie czynności, z którymi dzieci mają
problemy, np. czytanie, pisanie, liczenie
c) ćwiczenie i poszerzanie samodzielności
dziecka – wdrażanie do przestrzegania zasad
higieny
d) kształcenie u dzieci pozytywnych sposobów
radzenia sobie z emocjami
e) stwarzanie dzieciom możliwości odniesienia
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sukcesu poprzez zachęcanie i przygotowanie do
udziału w różnorodnych konkursach
f) organizowanie czynnego wypoczynku na
świeżym powietrzu
g) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Czy uważają Państwo,
że zajęcia świetlicowe
korzystnie wpływają na
rozwój emocjonalnopoznawczy dziecka?
Czy uważają Państwo,
że świetlica jest
pomocnym narzędziem
w wychowywaniu
dzieci?
Czy sądzą Państwo, że
zajęcia świetlicowe
rozwijają w dzieciach
samodzielność?
Czy uważają Państwo,
że świetlica wspomaga
rozwój indywidualny
dziecka?
Czy Państwa dziecko
czuje się bezpiecznie
podczas przebywania
w świetlicy szkolnej?
Jak Państwa dziecko
wypowiada się na temat
swojego pobytu
w świetlicy szkolnej?
Proszę o wyrażenie
swojej oceny pracy
świetlicy.

inne:

59

30,41

73

37,62

1

0,51

156
3

80,41
1,54

35

18,04

167

86,08

22

11,34

168

86,59

25

12,88

124

63,91

37

19,07

22

11,34

166
5

85,56
2,57

22

11,34

a) pozytywnie
b) negatywnie
c) nie wypowiada się

150
10

77,31
5,15

32

16,49

1
2
3
4
5
1. Dziecko wraca zadowolone ze świetlicy, to
najlepszy wyznacznik oceny świetlicy.
2. Moje dziecko chciałoby odrabiać prace
domowe.
3. Dzieci są ograniczane w chęci odrabiania
lekcji.
4. Pracę świetlicy oceniam dobrze, ponieważ
zaspokaja ona wszystkie potrzeby mojego dziecka.
5. Brak bezpośredniego kontaktu. Wrażenia
pozytywne.
6. Moje dziecko jest zawsze dopilnowane.
7. Opieka na świetlicy jest dobra, fachowa. Panie
są sympatyczne i dobrze opiekują się dziećmi.

1
3
32
63
48

0,51
1,54
16,49
32,47
24,74

9

4,63

54

27,83

52

26,80

71

36,59

69

35,56

75

38,65

79

40,72

h) inne (jakie?)
- stworzenie warunków do odrabiania lekcji
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
a) tak, dziecko uczęszczając na świetlicę, jest
uczone podstawowych norm i zasad właściwego
postępowania
b)nie, ponieważ zadaniem świetlicy nie jest
wychowywanie dzieci
a) tak, zadania stawiane dziecku wpływają na jego
samodzielność
b) nie, świetlica nie przygotuje dziecka do
samodzielnego życia
a) tak, poprzez wzmacnianie więzi ze
środowiskiem społecznym i przyrodniczym
b) tak, poprzez budzenie potrzeby zdobywania
wiedzy o świecie
c) nie uważam, by świetlica wspomagała
indywidualny rozwój dziecka
a) tak
b) nie
c) nie wiem
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8. Dzieci mają okazję odpocząć po zajęciach
szkolnych, pobawić się na placu zabaw.
9. Świetlica funkcjonuje prawidłowo pod
względem opieki nad dzieckiem po lekcjach oraz
poszerza jego wiedzę.
10. Mało zorganizowany czas, brak konkretnych
zajęć.
11. Panie dbają o mile spędzony czas dzieci na
świetlicy oraz ich bezpieczeństwo. Zajęcia są
dobrze zorganizowane.
12. Praca świetlicy jest pozytywna, ale za krótko
pracuje.
13. Dziecko jest zadowolone, chętnie chodzi.
14. Zabawy są ciekawe, jednak panie niestety
krzyczą.
15. Dziecko wraca do domu z odrobionymi
lekcjami, mimo że jest dużo dzieci w świetlicy.
Prace domowe odrabiane są z p. Pałubą.
16. Świetlica pracuje na max.
17. Uważam, że opiekunowie świetlicy za często
się zmieniają, nie są to osoby zatrudniane na
stałe, tylko na chwilę. Podejrzewam, że jest to
związane z brakami kadrowymi.
18. Funkcjonuje sprawnie, ale zawsze może być
lepiej.
19. Nie mam ogólnie zastrzeżeń do pracy
świetlicy. Dzieci jedynie zgłaszają, że w świetlicy
jest hałas.
20. Dziecko bardzo chętnie przebywa w świetlicy,
nawet prosząc o wydłużenie czasu. Bardzo
pozytywnie wyraża się o opiekunkach. Pozwala to
rodzicom odczuć, że praca świetlicy spełnia
oczekiwania dziecka.
21. Moje dzieci są bardzo zadowolone
i dopilnowane, a to najważniejsze.
22. Uważam, że świetlica funkcjonuje bardzo
dobrze, nigdy nie miałam zastrzeżeń.
23. Jestem bardzo zadowolona z pracy świetlicy,
panie dużo pomagają i pracują z dziećmi.
24. Uważam, że świetlica spełnia oczekiwania
moje i mojego dziecka, ponieważ dziecko czuje się
tam dobrze i z chęcią chce tam przebywać.
25. Czas spędzony na świetlicy jest wykorzystany
dobrze, na czynności wpływające na rozwój
mojego dziecka.
26. Pracę świetlicy oceniam na 5, ponieważ moje
dziecko bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach.
Świetlica to dla niej przyjemność, nie obowiązek.
27. Dogodne godziny otwarcia świetlicy, dobry
kontakt z opiekunkami.
28. Straszny hałas!
29. Praca świetlicy uzależniona jest od danego
wychowawcy. Zajęcia z p. Beatą Pałubą są przez
dziecko chwalone. Świetlica pracuje na pełnych

85

43,81

97

50

98

50,51

63

32,47

65

33,50

36

18,55

34

17,52

33

17,01

32

16,49

45

23,19

30

15,46

23

11,85

1

0,51

19

9,79

18

9,27

17

8,76

16

8,24

15

7,73

14

7,21

8

4,12

6

3,09

5

2,57
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14.

15.

Czy według Państwa
dziecko uczęszczając do
świetlicy lepiej
komunikuje się
w grupie, potrafi
współpracować?

obrotach.
30. Świetlica działa dobrze, ale powinna być
czynna od 6.30.
31. Zajęcia świetlicowe mają pozytywny wpływ na
rozwój poznawczy i emocjonalny mojego dziecka.
Dziecko chętnie uczęszcza do świetlicy i lubi
pracujące tam wychowawczynie.
32. Nauczyciel zna dziecko, reaguje na
niepokojące zachowania, organizuje dziecku czas
wolny.
33. Świetlica pracuje super, „na pełnych
obrotach”.
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania

Czy jesteście Państwo
zadowoleni z kontaktów
rodzic – wychowawca
świetlicy?

a) tak
b) nie
c) nie wiem

inne:

1. Zawsze uzyskuję informacje na temat swojego
dziecka.
2. Jest stały kontakt.
3. Brak kontaktu.
4. Nigdy nie kontaktowałam się.
5. Jestem zadowolona, ponieważ wychowawcy są
w stanie przekazać mi istotne informacje
o zachowaniu dziecka, itp.
6. Zawsze w sytuacji wymagającej wyjaśnienia
kontakt był bardzo dobry.
7. Zawsze jest kontakt z wychowawcą świetlicy.
8. Między wychowawcą, a rodzicem jest dobry
przepływ informacji.
9. Moje dziecko nie potrzebuje takiego kontaktu
(rodzic – wychowawca).
10. Panie chętnie rozmawiają z rodzicem.
11. Najczęściej kontaktuję się z p. Pałubą.
12. Pani Pałuba jest zawsze dostępna,
zorientowana, zawsze wie wszystko.
13. Wychowawcy znają dzieci, kontakt z
wychowawcami jest w każdym dniu możliwy.
14. Zawsze mam możliwość porozmawiania w
razie potrzeby.
15. Wszystkie informacje przekazywane są na
bieżąco.
16. Nigdy nie miałam problemów, jeśli chodzi

4

2,06

3

15,46

1

0,51

11

5,67

138
3

71
15

27

14

151
43

77,83
22

0

0

9

4,63

55

28,35

52

26,80

73

37,62

85

43,81

96

49,48

76

39,17

63

32,47

65

33,50

36

18,55

33

17,01

32

16,49

1

0,51

19

9,79

18

9,27

17

8,76
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16.

17.

Które z zajęć
organizowanych
w świetlicy cenią
Państwo najbardziej?

Inne uwagi, propozycje
dotyczące pracy
świetlicy szkolnej:

o komunikację.
17. Współpraca z paniami ze świetlicy jest bardzo
dobra.
18. Pani bardzo kompetentna, udziela informacji
o dziecku, kontaktuje się w trudnych przypadkach,
np. choroba.
19. Tak, ponieważ jestem na bieżąco informowana
o ewentualnych problemach dziecka oraz o
rzeczach, nad którymi mamy pracować z
dzieckiem.
20. Wychowawcy na bieżąco przekazują
informacje o dziecku, które ich niepokoją.
21. Wszelkie sprawy załatwiam z kierownikiem
świetlicy p. B. Pałubą.
22. Opiekunowie doskonale obrazują zachowanie
dzieci.
23. Wszelkie sprawy dotyczące mojego dziecka
omawiam z p. Beatką. Jest kompetentna,
nieoceniona, niezastąpiona.
24. Nie mam potrzeby kontaktu z wychowawcą
świetlicy.
25. Wychowawcy na bieżąco udzielają informacji
o dziecku, podkreślają mocne strony, zalety,
podpowiadają, jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach.
26. Wychowawcy na bieżąco przekazują
informacje dotyczące dziecka.
27. Wychowawcy przekazują informacje
dotyczące dziecka.
a) zabawy na powietrzu (na placu zabaw, spacery)
b) zabawy dydaktyczne (quizy, zajęcia
tematyczne)
c) zajęcia czytelnicze
d) zajęcia plastyczne
e) oglądanie/słuchanie bajek, filmów
f) zajęcia ruchowe
g )gry stolikowe
h) odrabianie prac domowych
inne (jakie?):
-----------------------------------------------------------1. Wychowawcy na świetlicy nie powinni się
często zmieniać, gdyż ma to zły wpływ na dzieci.
Dzieci przyzwyczajają się do nauczyciela i czują
się bezpiecznie. Znają oczekiwania i wiedzą, jak
mogą postępować.
2. Najważniejsze, by dzieci, które chcą, miały
możliwość przebywania w ciszy. Hałas
świetlicowy jest często nie do zniesienia, choć
wiem, że nie da się tego uniknąć. Powinna być
jedna grupa do wyciszania dzieci i odrabiania
lekcji.
3. Straszny hałas! Za dużo dzieci na sali, za duże
grupy.

16

8,24

1

0,51

14

7,21

13

6,70

12

6,18

8

9,27

5

2,57

4

2,06

3

1,54

2

1,03

11

5,67

92

47,42

85

43,81

48
66
14
66
51
110

24,74
34,02
7,21
24,74
26,28
56,70

0

0

9

4,63

64

32,98

37

19,07
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4. Powinna być wcześniej otwarta, za mało
nauczycieli.
5. Za dużo dzieci w świetlicy, na stołówce.
Uważam, że powinna być czynna wcześniej.
6. Przepełniona świetlica.
7. Proszę o większą uwagę na dzieci starsze,
powyżej klasy 4. Dostaję od dziecka sygnały, iż
„starszaki” dokuczają młodszym, niszczą ich
zabawki oraz pracę na świetlicy.
8. Uważam, że świetlica powinna być czynna od
6.30.
9. Proszę o wietrzenie świetlicy.
10. Nie mam uwag, ponieważ dziecko jest bardzo
zadowolone z pobytu w świetlicy. Uważam, że
jeżeli dziecko czuje się bezpiecznie i jest
zadowolone, o opieka jest sprawowana dobrze.
11. Nie mam propozycji, oby tak trzymać.
12. Mniejsze grupy, ciszej i spokojniej w czasie
zajęć, bez kompa i dvd!
13. Wcześniejsze otwarcie, zbyt częsta zmiana
wychowawców. Od dziecka wiem także, że
odrabiając pracę domową przeszkadza mu hałas
– może dobrze byłoby zapewnić dodatkową salę.
14. Wydłużony czas pracy świetlicy, stała kadra,
dodatkowe sale, aby zmniejszyć liczebność grup
oraz hałas.
15. Przydałaby się dodatkowa sala na mniejsze
grupy.
16. Konieczna dodatkowa sala, aby zmniejszyć
hałas oraz liczbę dzieci na świetlicy. Świetlica
powinna być otwarta wcześniej.

33

17,01

32

16,49

45

23,19

47

24,22

97

50

23

11,85

1

0,51

13

6,70

6

3,09

5

2,57

4

2,06

2

1,03

11

5,67

Opracowali: Edyta Wróblewska
Maciej Starus
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Załącznik 3
Podsumowanie wyników ankiet z nauczycielami świetlicy
liczba ankiet: 6

Lp.
1.

2.

3.

4.

Pytanie
Czym wg Pana/Pani
jest świetlica dla
uczniów?

Czy Pana/Pani zdaniem
uczniowie lubią
przebywać w świetlicy
szkolnej?
Czy Pana/Pani
zdaniem uczniowie
czują się bezpiecznie
w świetlicy szkolnej?
Czym Pana/Pani
zdaniem uczniowie
zajmują się najchętniej
w świetlicy szkolnej?

liczba
odp.

%
odp.

a) miejscem odpoczynku

5

83,33

b) miejscem zabawy

5

83,33

c) miejscem oczekiwania na autobus, rodziców,
zajęcia

5

83,33

d) inna odpowiedź (jaka?)
- miejscem spotkań z kolegami i koleżankami
- miejscem rozmów z kolegami, koleżankami
i nauczycielami o swoich problemach
- miejscem odpoczynku, zabaw oraz nauki
- miejscem edukacji, poszerzającym
zainteresowania uczniów
- miejscem odrabiania prac domowych

5

83,33

a) tak
b) nie
c) czasami
d) jeśli nie, to dlaczego?:
a) tak

6
0
0
0

100
0
0
0

6

100

b) nie
c) czasami
a) zajęcia plastyczne

0
0

0
0

6

100

5

83,33

4

66,66

2

33,33

6

100

1

16,66

Odpowiedź

b) odrabianie prac domowych

c) zabawy w kącikach zainteresowań

5.

Co Pana/Pani zdaniem
można zmienić
w świetlicy szkolnej,
aby uczniowie czuli się
tu lepiej?

d) - filmy edukacyjne
- zabawa klockami
- oglądanie filmów
- quizy, krzyżówki
1 - udostępnienie dodatkowych pomieszczeń (sal)
dostosowanych do zajęć opiekuńczo wychowawczych
2 - utrzymanie stałej kadry pedagogicznej
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6.

Czy Pana/Pani
zdaniem uczniowie
odrabiają prace
domowe w świetlicy
szkolnej?

a) tak
b) nie
c) czasami
d) jeśli nie, to dlaczego?:
-------------------------------------

6
0
0

100
0
0

0

0

Opracował: Tomasz Daczko

