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 SENS ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  
 
 
 

Szkoła realizując swoje zadania powinna wychowywać, uczyć  
i dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Aby w pełni 
realizować te trzy funkcje, szkoła nie powinna ograniczać swoich działań  
wyłącznie do zajęć lekcyjnych.  

Współczesne młode pokolenie z jednej strony ma coraz większe 
wymagania i oczekiwania wobec zajęć pozalekcyjnych, z drugiej zaś 
strony przejawia demonstracyjny opór przed wszelkimi formami zajęć 
dodatkowych. Niejednokrotnie dzieci wolą spędzać swój czas wolny 
bezmyślnie, w sposób niezorganizowany i  pozbawiony większego sensu.  

Placówki dydaktyczno-wychowawcze i kulturalne chcąc wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom swych odbiorców powinny zadbać o to, aby 
wachlarz oferowanych zajęć był na tyle atrakcyjny i ciekawy, by zdołał 
przyciągnąć i zainteresować dzieci. Atrakcyjność tych zajęć musi być 
wyższa od atrakcyjności środowiska rówieśników (grupy nieformalne, 
chuliganie, sekty, gangi). Nakłada to na organizatorów tych zajęć dużą 
odpowiedzialność. 

Organizując zajęcia pozalekcyjne należy pamiętać o tym, że są 
one przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem 
rozwijają zainteresowania i uzdolnienia. Zagospodarowując dziecku jego 
czas wolny poprzez aktywne formy wypoczynku i rozrywkę, 
zwiększamy jego otwartość   na innych, a także budujemy jego poczucie 
wartości.  

Oferta zajęć pozalekcyjnych powinna wypływać z rzeczywistych 
potrzeb środowiska lokalnego i być zgodna z oczekiwaniami dzieci. 
Niewątpliwie ważnym czynnikiem jest dobrowolność udziału  
w zajęciach pozalekcyjnych. Jeśli dziecko oferowany mu program uzna 
wewnętrznie za swój i w pełni się z nim utożsami, można niewątpliwie 
oczekiwać dobrych efektów pracy. 

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność 
zajęć pozalekcyjnych jest osoba prowadząca te zajęcia- jej osobowość, 
charyzma, sposób bycia i komunikowania się oraz posiadane 
umiejętności i doświadczenie. Osoba taka musi być świetnym 
organizatorem. Nie bez znaczenia jest fakt, czy jest ona nauczycielem 
uczącym to dziecko, nauczycielem ze szkoły, czy osobą postronną. 
Chodzi tu o relacje łączące dziecko z tymi osobami - jeżeli są one 
poprawne, pozytywne, ciepłe, to nie ma znaczenia na jakim gruncie 
dziecko spotyka się z nauczycielem. Jeśli zaś relacje te są zakłócone, a 
dziecko nie jest pozytywnie odbierane, wówczas możemy spodziewać się 
z jego strony oporu przed udziałem w tych zajęciach.  

Na uzyskane efekty wpływa też miejsce, w którym te zajęcia się 
odbywają. Baza lokalowa wiąże się ściśle z bazą materialną – ważne jest, 
czy te zajęcia odbywają się w szkole, czy poza nią, i jak wyposażone są 
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pomieszczenia. Współczesna szkoła często nie ma zabezpieczonych 
środków finansowych na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych. Ich „być 
albo nie być” uzależnione jest od hojności sponsorów, finansów 
rodziców i środowiska lokalnego, oraz dobrej woli nauczycieli, którzy 
często pracują społecznie. Niejednokrotnie zastrzeżenia budzą 
pomieszczenia, brak sprzętu i środków dydaktycznych, które 
uatrakcyjniłyby formy i metody pracy, a tym samym podniosły rangę 
tego typu zajęć. Mankamenty te może zrównoważyć atrakcyjny program 
i kompetentna osoba prowadząca. 

Z moich obserwacji i rozmów z dziećmi wynika, że wolałyby one, 
aby zajęcia pozalekcyjne odbywały się poza murami szkoły, w której 
spędzają połowę swojego dnia. Jednak często ograniczenia 
komunikacyjne i czas zajęć szkolnych utrudniają im uczestnictwo w tych 
zajęciach.  

Pomimo wielu niedogodności istnieją szkoły i placówki, które się 
nie poddają i nie rezygnują z organizacji zajęć pozalekcyjnych.  

W ofertach zajęć pozalekcyjnych znaleźć można zarówno zajęcia 
związane z nauczanymi przedmiotami, jak i zajęcia artystyczne. Są to 
m.in. koła: teatralne, muzyczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, 
plastyczne, matematyczne, językowe, sportowe, europejskie, rytmiczno-
taneczne, ekologiczne/podróżnicze, komputerowe, warsztaty terapii 
zajęciowej, fotograficzne, basen. 

 
Organizowane zajęcia pozalekcyjne mają na celu: 

 
� ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
� propagowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu 

wolnego, 
� propagowanie zachowań prozdrowotnych, 
� stymulowanie twórczych postaw, 
� stwarzanie warunków do swobodnego wyrażania siebie poprzez 

ruch, taniec, prace plastyczne, 
� rozwój kreatywności dziecka, 
� uwrażliwianie dziecka na innych, 
� poszerzanie wiedzy ogólnej, 
� kształtowanie estetyki ruchu i umiejętności ruchowych, 
� zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, 
� wyrabianie w dziecku poczucia odpowiedzialności  

i przynależności, 
� budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
� rozwijanie zdolności, 
� wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych, 
� odnajdywanie swojego miejsca w grupie i w społeczeństwie, 
� podnoszenie sprawności fizycznej, 
� rozwój kompetencji medialnych, 
� rozwijanie samodzielności, pomysłowości, poczucia 

sprawiedliwości i tolerancji. 
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      Wspominałam już o powiązaniach zajęć pozalekcyjnych ze 
środowiskiem lokalnym, ale oprócz zależności finansowych istnieje 
jeszcze inny wymiar.  
Zajęcia te wspomagane przez rodziców dają im możliwość 
aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez współorganizowanie 
różnych uroczystości i imprez okolicznościowych. Daje im to też 
poczucie ogromnej satysfakcji z osiągnięć swych pociech. Sprawia, 
że są oni dumni ze swoich dzieci, czują się dowartościowani  
i spełnieni, co pozytywnie wpływa na więzi rodzinne przynosząc 
obustronne korzyści.  

Na zakończenie chcę podkreślić, że organizując zajęcia 
pozalekcyjne należy pamiętać o:  
- oczekiwaniach i potrzebach uczniów, 
- odpowiedniej bazie i warunkach materialnych niezbędnych do ich 
przeprowadzenia, 
- odpowiednich zasobach ludzkich, kompetentnych osobach 
prowadzących i odpowiednim wykorzystaniu ich potencjału, 
- wykorzystaniu infrastruktury i potencjału środowiska lokalnego. 

Należy też stale doskonalić i kształcić kadrę prowadzącą takie 
zajęcia, zwiększając tym samym ich atrakcyjność. W ofercie 
programowej należy uwzględniać wszelkie nowinki i starać się 
nadążać za zmieniającą się rzeczywistością i tempem przeobrażeń 
społecznych. Pamiętajmy, że z pozoru niewielkie zainteresowania 
naszych dzieci mogą w przyszłości wydać owoce w postaci 
wyznawanych wartości, wykonywanego zawodu czy wielkiej, 
życiowej pasji. Warto więc przyjrzeć im  się bliżej, wspierać je, 
rozwijać i pielęgnować w  naszych dzieciach.  

 


