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                             Warszawa, dn.17.06.2021r. 

SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 

W WARSZAWIE  

  W  ROKU SZOLNYM 2020/21 

 

           Praca świetlicy szkolnej przebiegała zgodnie z Planem Pracy Świetlicy wynikającym  

z Programu Wychowawczego Szkoły. Wychowawcy świetlicy objęli opieką łącznie 347 

uczniów zapisanych do świetlicy z oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII uczęszczających 

do naszej szkoły. W obecnym roku szkolnym świetlica pełniła rolę opiekuna dla 17 grup 

świetlicowych. Przebieg oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych rejestrowany był 

systematycznie w  dziennikach  świetlicy. Od września rozpoczęliśmy również pilotaż 

dziennika elektronicznego librus.  

            Do Regulaminu Świetlicy został włączony aneks, który  wprowadził zapisy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS- CoV-19 w świetlicy szkolnej. Wszedł 

on w życie z dniem 1.09.2020 r.  

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie mieli możliwość rozwoju swoich 

zainteresowań poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, zabawach, 

imprezach oraz akcjach. W ramach pracy w świetlicy przeprowadzane były cykliczne 

zajęcia związane z kalendarzem uroczystości:  

 „Bezpieczna droga” IX 2020 r., - tego dnia dzieci brały udział w pogadankach na 

temat bezpieczeństwa i zabawach tematycznych, oglądały edukacyjne filmy. 

Zwieńczeniem był quiz „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych zajęć było 

przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.  

 „Dzień kropki” IX 2020 r., - popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy. W tym 

dniu dzieci obejrzały bajkę animowaną „Kropka”, z której dowiedziały się dlaczego 

obchodzimy taki dzień, bawiły się z tematycznymi kartami pracy, a na koniec 

stworzyły własne plastyczne dzieła z kropek. Celem zajęć było pobudzanie                         

w dzieciach wyobraźni i odkrywanie ukrytych talentów.  

 „Światowy dzień chleba” IX 2020 r., - podczas zajęć dzieci miały okazję skosztować 

różnego rodzaju pieczywa m. in. gruzińskiego puri. Rozmawiały o smaku i wyglądzie 

chleba oraz o tym, że jest podstawą posiłków. Powstały też piękne prace plastyczne 

przedstawiające bochenki chleba. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z różnymi 

rodzajami pieczywa i zachęcanie ich do próbowania nowości, a także nauka szacunku 

do chleba i jedzenia szeroko pojętego. 

 „Dzień chłopaka’’ IX.2020 r. dzień, w którym świętowaliśmy święto chłopców. 

Odbyły się zabawy i konkursy. Chłopcy otrzymali od dziewcząt medale. 

 „Światowy Dzień Poczty” X 2020 r., - tego dnia dzieci obejrzały edukacyjny film o 

drodze jaką przemierza list od wysłania do momentu dostarczenia go adresatowi, co 

uświadomiło im jak ważną i potrzebną instytucją jest poczta. Dzieci uczyły się tak 

poprawnie adresować listy.  

 „Dzień Nauczyciela” X 2020 r ., - podczas zajęć świetlicowych dzieci wykonywały 

kolorowe laurki dla ulubionych nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 
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aby a ten sposób podziękować im za codzienną pracę na rzecz edukacji. Wychowawca 

świetlicy Pani Darya Zayats przygotowała krótki film nagrany z udziałem dzieci. 

Życzenia zostały wysłane librusem do wszystkich nauczycieli naszej szkoły. 

 „Święto jabłka” X 2020 r., - celem tego wydarzenia było uświadomienie dzieciom jak 

wiele zalet dla zdrowia ma jabłko. Dzieci degustowały różne odmiany tego owocu                 

i wykonały swoje jabłka z plasteliny.  

 Akcja „Myj ręce” X.2020r. Podczas akcji odbyły się pogadanki o prawidłowej 

higienie mycia rąk. Dzieci obejrzały film edukacyjny pt. „Zarazki”, który został po 

seansie omówiony przez wychowawców świetlicy oraz nauczyły się piosenki „Myj 

ręce”.  Wiemy jak w życiu dziecka ważna jest praktyka, dlatego dzieci pod opieką 

wychowawcy mogły udać się do łazienki i pokazać jak prawidłowo myć ręce. 

           Od października wychowawca świetlicy Pani Katarzyna Zawada prowadziła projekt 

Uniwersytetu Dzieci „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” Zajęcia realizowane były dwa 

razy w miesiącu, wspierające rozwój kompetencji społecznych. Podczas zajęć dzieci 

pracowały zespołowo, poszukując kreatywnych rozwiązań. Dzieci uczyły się rozpoznawać 

także co czują inne osoby. Dzięki temu wzmacniały umiejętność nawiązywania relacji                     

z innymi, empatię i świadomość własnych emocji. 

Świetliczaki uczestniczyły także w akcji „Pola nadziei 2020”. W  październiku dzieci 

wraz z wychowawcami świetlicy posadzili pola żonkili będące znakiem solidarności                   

z osobami chorymi – podopiecznymi Ośrodka Hospicjum Domowego przy                              

ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie.  

    9 października po raz kolejny w naszej szkole świetlica włączyła się aktywnie w obchody 

Dnia Papieskiego.  W tym dniu dzieci ze Szkolnego Koła Caritas  prowadziły zbiórkę do 

puszek na terenie szkoły przy ul. Leśnej Polanki 63/65, zebrana kwota została przekazana na 

wsparcie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która zbiera środki na stypendia dla dzieci z 

ubogich rodzin. Pięknie przyozdobiliśmy z tej okazji budynki naszej szkoły. Odbył się także 

konkurs dla dzieci z klas I-III „Jan Paweł II – Papież z Polski”. O godzinie 19.00 w parafii 

pw. Św. Łukasza Ewangelisty odbył się wieczór uwielbienia. Punktem kulminacyjnym 

obchodów Dnia Papieskiego w naszej szkole było wspólne odśpiewanie Barki – ulubionej 

pieśni św. Jana Pawła II. Za organizację Dnia Papieskiego w świetlicy odpowiadała Pani 

Daniela Różycka.  

W dniu  13.10.2020 r. odbyło się Pasowanie na Świetliczaka. Dzieci zaliczyły test wiedzy, 

zabawy, sprawności, smaku, śmiechu, wygimnastykowania języka by zostać  przyjętym do 

grona świetliczaków. Recytowały także wierszyki oraz śpiewały piosenki. Najważniejszym 

punktem programu było złożenie przyrzeczenia świetliczka przez najmłodszych oraz 

pasowanie i otrzymanie orderu świetliczaka. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe 

książeczki. Ten dzień na pewno zaliczy się do tych niezapomnianych, pełnych emocji 

i miłych wrażeń. 

        W październiku kierownik świetlicy – Daniela Różycka oraz wychowawca świetlicy – 

Joanna Dylicka napisały projekt „Świat to nasz dom”, który wygrał konkurs w Fundacji PZU. 

Projekt w zamyśle miał być realizowany od listopada do stycznia. W związku z pandemii i 

zamknięciem szkół realizacja projektu została przeniesiona na miesiące luty-czerwiec. 

Pozyskaliśmy grant na sfinansowanie projektu w kwocie 5.000 tys. zł. Projekt skierowany był 

do uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie 

korzystających z opieki świetlicy szkolnej oraz  harcerzy działających na terenie szkoły. 
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Swoim działaniem objęliśmy głównie najmłodszych świetliczaków, ale także  starszych 

uczniów klas IV-VII uczęszczających na zbiórki harcerskie. Projekt został stworzony z myślą 

o przekazaniu dzieciom wiedzy na temat naszego środowiska. Chcieliśmy zaszczepić w 

dzieciach naturalną chęć dbania o środowisko np. segregowania śmieci, oszczędzania wody. 

Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym co możemy zrobić, żeby za 100 lat powietrze było 

bardziej czyste, w jaki sposób możemy działać w imię tych wartości w naszym codziennym 

życiu. Nasze działania  pobudzały w dzieciach wrażliwość na otaczający nas świat. Po 

zakończeniu projektu dzieci stały się bardziej świadome zagrożeń dla naszej Ziemi. 

Realizując zakładane cele stworzyliśmy grupę nauczycieli i wolontariuszy PZU, którzy przez 

3 miesiące wspólnie pracowali z dziećmi i młodzieżą.  

Formy realizacji projektu: 

1. Gra terenowa (31 maj) – gra zorganizowana w okolicznym lesie przez starszych harcerzy. 

Podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu dzieci zapoznawały się z roślinnością                              

i zwierzętami występującymi w lasach Polski. Podczas gry uczniowie zdobywali punkty za 

właściwe odpowiedzi dotyczące zagadnień przyrodniczych np. dotyczących mieszkańców 

lasu i roślinności występującej w lesie, rozwiązywali łamigłówki i krzyżówki tematyczne. 

2.Wycieczka do nadleśnictwa w Pomiechówku (7 czerwca) – dzięki edukacji leśnej coraz 

więcej dzieci ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka 

leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie z naturą. Ciągle wzrasta liczba osób 

korzystających z dobrodziejstw lasu. Poprzez obcowanie z przyrodą chcieliśmy wzbudzić 

wśród dzieci świadomość wspólnej odpowiedzialności za stan przyrody. Dzieci miały 

możliwość uczestniczyć w ciekawych zajęciach przyrodniczych z leśniczym podczas spaceru 

ścieżką dydaktyczną Na zakończenie wycieczki zostało zorganizowane ognisko z 

kiełbaskami.   

3. Ciekawe lekcje z przyrodą – (styczeń, luty, marzec)  

- 9.02.2021r. odbyły się zajęcia recyklingowe „W świecie drzew” w trakcie, których przy 

użyciu prezentacji multimedialnej dzieci poznały gatunki drzew polskich, ich znaczenie w 

procesie oczyszczania powietrza, zmniejszania napięcia elektrycznego, działania 

bakteriobójczego. Podczas lekcji dzieci wykonały piękne drzewka z papieru i  kubeczków 

jednorazowych 

- 26.02.2021r. – 31.03.2021r. uczniowie klas II pracowali nad stworzeniem Lapbook’a, czyli 

własnoręcznie wykonanej książki nawiązującej do działań proekologicznych. Podczas zajęć 

uczniowie poznali definicje ekologii, dowiedzieli się czym ekologia się zajmuje oraz jak 

ściśle związana jest z pojęciem przyrody. Przy zastosowaniu metody burzy mózgów dzieci 

dzieliły się swoimi pomysłami będącymi odpowiedzią na pytanie :Co trzeba zrobić by być 

eko?.  Jednym z pomysłów, który stanowił odrębny temat zajęć była segregacja śmieci. 

Uczniowie poznali znaczenie kolorystyki pojemników przy segregowaniu odpadów. Wszelkie 

informacje dotyczące tych zagadnień zostały umieszczone w lapbook’u m.in. w formie 

kwiatka ze słomki, którego każdy listek opisuje co można zrobić by być eko ( segreguję 

śmieci, nie używam torebek jednorazowych i reklamówek, oszczędzam wodę itd.) czy tez 

papierowych kieszonek w kolorze pojemników na śmieci, w których znajduje się lista 

odpadów właściwych dla danego koloru śmietnika 
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- 05.03.2021r. uczniowie klas I i II wzięli udział w zajęciach o tematyce recyklingu. Podczas 

lekcji  dzieci poznały znaczenie słowa recykling, dzieliły się swoimi pomysłami na zabawki 

ekologiczne oraz wykonały z okazji Dnia Kobiet naszyjnik z rajstop, folii aluminiowej                      

i kolorowych dodatków: guzików, wstążek i koralików. 

- 05.05.2021 r. „Drzewa i ich moce „ – podczas zajęć uczniowie poznali poszczególne gatunki 

drzew, które produkują znaczącą ilość tlenu oraz inne właściwości drzew. Podczas zajęć 

powstały dwa obrazy, nad którymi pracowały dwie grupy uczniów. Przedstawiały one drzewo 

i lisa wykonane z figur geometrycznych, których poszczególne elementy przyozdobiono 

różnymi materiałami organicznymi: drewnem, włóczką, papierem i słomkami papierowymi, 

piórami. 

4. Konkurs plastyczno - techniczny  (4-11.06.2021r.) – „Zrób to ze mną Mamo ,Tato – 

zabawka z recyklingu” – zadaniem dzieci było stworzenie zabawek ze środków wtórnych we 

współpracy z rodzicami. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace dzieci 

przerosły nasze wyobraźnie. 

5.Stworzenie kącika przyrody w sali świetlicowej nr 10 i 12  (26-30.04.2021r.) – dzieci 

stworzyły wspólnie z wychowawcą świetlicy kącik, do którego będą przynosiły dary 

przyrody. W sali nr 12 powitaliśmy także nowe zwierzątko świetlicowe – patyczaki. Dzieci 

włączyły się w opiekę nad tymi zwierzątkami. Wysłuchały prezentacji, która opowiadała                 

o zwyczajach patyczaków. Na weekend chętne świetliczaki zabierają patyczaki do domu. 

6. Warsztaty „Coś z niczego”  

 05.03.2021 r.” Ekokorale” z rajstop, koralików i cekinów oraz folii aluminiowej.  

 19.03.2021 r. „Drzewka szczęścia” wykonane z kubeczków jednorazowych, rolek 

papierowych oraz bibuły.  

 17.02.2021 r. „Butelkowe cudaki” wykonane z plastiku i masy solnej : żyrafy, żółwie, 

kwiaty, malowane farbami.  

 11.03.2021 r. „Kolorowe święta” – wykonane z wytłoczek po jajkach i patyczków do 

szaszłyków wiosennych kwiatów:  tulipanów i żonkili. 

 25.05.2021r. „Oddech dla klasy” – dzieci podczas warsztatów samodzielnie sadząc 

roślinki wykonały las w słoiku, który był doskonałym prezentem na „Dzień Matki” 

 11.06.2021 r. Tkanie kolorowych dywaników z pasków bawełny pozyskanych                        

z  t-shirtów na kanwie z tektury.  

 10 -15 .06.2021 r. „Znamy makramy” – poznanie podstawowych splotów, wykonanie 

liści z bawełnianego sznura. 

7. Quiz wiedzy o ekologii (marzec) – impreza dla dzieci z tematycznymi konkursami                         

i nagrodami . 

8. Nasz ogródek (26-30.04.2021r.) – stworzenie  ogródka w doniczkach, które ozdobiły 

korytarz szkoły oraz patio. Dzieci poznały nazwy roślin, które zasadziły. Dowiedziały się co 

zrobić by rośliny przetrwały przez długie lata. Doniczki z roślinami pięknie przystroiły hol 

szkoły.  
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9. Malowanie karmników dla ptaków i budek lęgowych pokostem lnianym i rozwieszenie ich 

na terenie zielonym szkoły oraz w pobliskim lasku (09.06.21 r.) 

 Zakładane rezultaty realizacji projektu : 

 Końcowym rezultatem przeprowadzonego projektu było zwiększenie świadomości uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi  na temat  otaczającego  świata. 

Podejmowane przez nas działania miały na celu poszerzyć przyrodniczą wiedzę dzieci. Dzieci 

posiadają wiedzę na temat tego, jak ich postepowanie może przyczynić się do dalszej 

dewastacji środowiska albo do poprawy jego stanu. Głównym celem projektu było 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Dzieci poczuły się 

odpowiedzialne i będą reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się innych 

w stosunku do przyrody – będą troszczyć się o najbliższe otoczenie. 

Dodatkowym rezultatem prowadzonych przez nas była integracja dzieci w świetlicy wraz z 

harcerzami.  Nauka zachowania się podczas wycieczek, zasad fair play podczas konkursów 

czy pobudzenie u dzieci chęci i potrzeby poznawania i odkrywania otaczającego ich świata to 

również pośrednie skutki prowadzonych w ramach proponowanego projektu zadań i działań.  

            W listopadzie 2020 roku obchodziliśmy w świetlicy oddziałów przedszkolnych                   

„Dzień Dobrego Jedzenia”. Dzieci wykonały inscenizacje wiersza J. Brzechwy „Na 

straganie” dla pracowników szkoły. Ponadto z gazet przyniesionych przez rodziców wykonały 

„Piramidę zdrowego jedzenia”. Zaangażowaliśmy to udziału w tym dniu rodziców, którzy 

wraz z dziećmi mieli przygotować w domu przepis na zdrowe danie. Z wszystkich 

przyniesionych przepisów powstała książka kucharska ze zdrowymi przepisami  

W listopadzie 2020 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły Dzień Pluszowego 

Misia. Dowiedziały się o historii misia, odgadywały zagadki, wykonywały prace plastyczne. 

Było bardzo miło i przytulnie. 

 Dnia 30.11.2020 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zabawie 

andrzejkowej. Dowiedziały się skąd wywodzi się andrzejkowa tradycja oraz jak wyglądają jej 

obchody dzisiaj. Poznały imię swojego przyszłego wybranka i wybranki. Wielką frajdę 

sprawiło dzieciom lanie wosku przez klucz.  

        7 grudnia 2020 r. odwiedził dzieci z oddziałów przedszkolnych święty Mikołaj, który 

rozdał prezenty. W zamian dzieci zaśpiewały  mu  piosenki i pięknie podziękowały. 

        W grudniu wychowawcy świetlicy włączyli się do akcji organizowanych podczas 

Tygodnia Wolontariatu.  Kierownik świetlicy – Daniela Różycka oraz wychowawcy : Joanna 

Dylicka, Joanna Kamola, Katarzyna Krużel, Ewa Getka nagrali kolędy, które stanowiły 

integralną część przedstawienia wysłanego do starszych  ludzi przebywających                                 

w Państwowym Domu Pomocy Społecznej. Ponadto wymienieni wyżej wychowawcy 

świetlicy i kierownik świetlicy nagrali przedstawienie świąteczne pt.”Czas”, które zostało 

wysłane do dzieci, rodziców i pracowników naszej szkoły. 

      21 stycznia obchodziliśmy ,, Dzień babci i dziadka’’ Uczniowie wykonali kwiaty z bibuły 

i patyczka po szaszłyku dla swojej babci, a dla dziadka laurkę krawat ;  
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           W lutym w poszczególnych grupach świetlicowych odbył się bal .Zorganizowane były 

konkursy i zabawy . Pierwszą zabawą był konkurs tańca na gazetach. Drugi konkurs to taniec 

z balonikami pomiędzy brzuszkami. Następnym konkursem był taniec z krzesłami. 

Wybieraliśmy także króla i królową balu, królem został tygrysek, a królową myszka. Dzieci 

wspaniale bawiły się do piosenki Rynkowskiego ,,Jedzie pociąg z daleka". Na koniec balu 

zostało zrobione wspólne zdjęcie do kroniki.  

            8.02.2021r. obchodziliśmy „Dzień Bezpiecznego Internetu” Podczas pogadanki 

została zorganizowana burza mózgów- Internet -co to takiego? Następnie dzieci mogły 

uczestniczyć w spotkaniu z Necikiem, wykonały plakat -,,Bezpieczni w sieci”. Na 

zakończenie dzieci brały udział w zabawie wykorzystując kłębek wełny ,,Budujemy sieć 

internetową”. 

         15 lutego obchodziliśmy w naszej świetlicy „Walentynki”. Została zrobiona skrzynka na 

walentynkową pocztę, chętne osoby wrzucały do niej swoje liściki do danej osoby , które 

zostały przekazane do adresatów.  

         17.02.2021r. obchodziliśmy „Dzień Kota”. W tym dniu uczniowie przygotowali opaski                  

z podobizną kota . Wysłuchali ciekawej prezentacji o rasach kotów i ich zwyczajach. 

Kolejnym zadaniem dla świetliczaków było zrobienie zabawki dla kota. Zabawka była 

wykonana z piór kolorowych i drucika kreatywnego przyklejonego do patyczka po szaszłyku. 

         18.02.2021r. obchodziliśmy w świetlicy oddziałów przedszkolnych „Dzień Kubusia 

Puchatka”. Dzieci wykonały ,,kubusiowe opaski” na głowę, przygotowały plakat ,,Kubuś 

przyjacielem wszystkich dzieci”. Na zakończenie tego miłego dnia odbyła się wspólna 

zabawa przy muzyce.  

        18.03.2021r. obchodziliśmy dzień dobrego zachowania. Dzieci wykonały scenki 

dramowe do tematu „Wypada wiedzieć jak się zachować”.  Został także przeprowadzony 

konkurs związany z tematem dobrego zachowania ,,Savoir vivre na co dzień i od święta- 

każde dziecko o tym pamięta”.  

           Przez marzec i kwiecień nasza świetlica uczestniczyła w akcji "Gorączka złota" 

organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Uzbieraliśmy 58,5 kg. monet:) Pieniądze 

zostaną przekazane na dofinansowanie letnich obozów dla dzieci z uboższych rodzin. 

          21.04 .2021r. w oddziałach przedszkolnych została przygotowany „Magiczny słoik”. 

Dzieci miały za zadanie przygotowanie magicznego słoika z pomysłami zabaw na czas 

pandemii. Odbyła się także burza mózgów na temat „Jak się dobrze bawić w domu?”.  

          30.04.2021r. Przypomniane zostały dzieciom święta narodowe :Święto Pracy, Dzień 

Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja. Została przeprowadzona pogadanka na temat majowych 

świąt państwowych. Następnie dzieci wspólne z wychowawcami wykonały dekoracje sali. 

Dzieci obejrzały też prezentację multimedialną na temat ,,Symbole narodowe”. Na 

zakończenie dnia wykonały flagę narodową i wspólnie uczestniczyły w zabawie przy 

piosence ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

        14.05.2021r. obchodziliśmy w świetlicy „Dzień Niezapominajki”. Wychowawcy 

zapoznali dzieci z ideą Dnia Niezapominajki ( o kim warto pamiętać i dlaczego). Następnie 



7 

 

wspólnie wykonały ,,Niezapominajki-przypominajki” oraz uczestniczyły w 

,,Niezapominajkowej poczcie”. 

 

           26.05.2021r. obchodziliśmy „Dzień Matki”. Dzieci przygotowały laurki dla mam. 

Następnie wspólne udekorowały salę oraz wzięły udział w rysunkowej mapie myśli ,,Moja 

mama”. Na koniec odbył się koncert życzeń dla mam. 

         01.06.2021r. obchodziliśmy „Dzień dziecka”. W tym dniu zostały zorganizowane 

zawody na boisku szkolnym. Uczniowie byli podzieleni między klasami. Pierwszym 

zadaniem do wykonania był tor, który wzbudzał wiele emocji wśród świetliczaków.  Dzieci 

przeciągały również linę oraz toczyły piłkę po boisku. Na koniec w nagrodę wszyscy 

uczestnicy zabawy otrzymali po małym upominku w postaci zabawki. 

        08.06.2021r. odbył się „Turniej gier i zabaw”. Na początku dzieci wysłuchały piosenki 

wprowadzającej w atmosferę sportowych zawodów, przypomniane zostały zasady ,,fair play”, 

obowiązującej podczas sportowej rywalizacji. Następnie dzieci wzięły udział w 

konkurencjach sportowych (rzuty woreczkiem do celu, rzuty kostką, rzuty piłką, kręgle, tor 

przeszkód). Na zakończenie turnieju odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów. 

      23.06.2021r.  z okazji Dnia Taty została pięknie przystrojona sala świetlicowa. Dzieci 

wspólnie śpiewały piosenki o tacie oraz przygotowały ,,pudełka niespodzianki”. Na 

zakończenie każde dziecko wykonało portret swojego taty. 

 

              Wychowawcy świetlicy podczas nauki zdalnej chętnie nagrywali filmiki, które                   

są prezentowane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauczyciele – dzieciom”: 

- filmik z serii „Plastyczne inspiracje” pod nazwą „Świąteczna gwiazda” – organizator: 

Tatiana Jagielska 

- filmiki z serii „Czytanki na dobranoc” opowieść „Przyjaciele żyrafy” – organizator: 

Agnieszka Dyk 

- filmik z serii „Czytanki na dobranoc” – opowieść o psie Balto. Pani Joanna Dylicka podjęła 

się wykonania ilustracji do poszczególnych opowiadań - organizatorzy: Joanna Dylicka, 

Katarzyna Zawada, Joanna Kamola. 

- filmiki z serii „Plastyczne inspiracje” dotyczące sensoplastyki – organizator: Ewa Getka 

- filmik z serii „Gotowanie na ekranie” sałatka „Gąsienica” – organizator: Katarzyna Zawada 

 W lutym w świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Sprawnej 28 została przeprowadzona 

ewaluacja. Badania zostały przeprowadzone w dniach 15-20.02.2020r.  Przedmiotem 

ewaluacji było zbadanie poczucia bezpieczeństwa uczniów z klas pierwszych przebywających 

w świetlicy szkolnej oraz respektowanie przez tych uczniów norm społecznych. Zbierane 

informacje pochodziły z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów. Badaniami 
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objęto 100 osobową grupę odbiorców: 35 rodziców, 65 uczniów z klas I w budynku przy                

ul. Sprawnej 28.  Mocne strony: 

 1.  Uczniowie czują się w świetlicy bezpiecznie. 

 2.  Rodzice deklarują, że nie ma miejsc niebezpiecznych w świetlicy wskazując jedynie 

„ciemny zakątek z zabawkami” 

3. Zdaniem większości rodziców ich dzieci czują się w świetlicy bezpiecznie.  

4. Rodzice mają możliwość dzielenia się z wychowawcami świetlicy swoimi opiniami na 

temat pracy świetlicy i sposobu wychowania.  

 5. Świetlica szkolna współpracuje z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa.  

 6. W świetlicy nie dochodzi do sytuacji kradzieży. 

7.Wychowawcy świetlicy realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach. 

Najczęściej są to zajęcia dydaktyczne, pogadanki, współpraca z wychowawcą klasy, 

psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

  Słabe strony: 

1. Najczęściej występujące problemy, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa według  

rodziców to przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, popychanie, kopanie, bicie.  

Wnioski do dalszej pracy: 

W dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do ograniczenia przypadku przemocy 

słownej oraz popychania. 

Zwiększenie czujności wychowawców i niedopuszczanie do sytuacji kopania i bicia dzieci 

przez rówieśników. 

Na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze w konsultacji z wychowawcą klasy, 

psychologiem i pedagogiem szkolnym.     

W dalszym ciągu realizować w świetlicy szkolnej zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa. 

Prowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami odnośnie eliminowania negatywnego 

zachowania uczniów w świetlicy.                                                                                                                                                                                                                                     

 

           Wychowawcy świetlicy – Joanna Dylicka oraz Bogusława Markowska pełnią funkcję 

dekoratorów szkoły i  dbają o wystrój naszych placówek. Pani Joanna Dylicka pięknie 

ozdobiła rower, który zawiśnie przed budynkiem szkoły przy ul. Leśnej Polanki 63/65 

przypominając wszystkim o tym ,że jako szkoła propagujemy zdrowy styl życia. 

Wychowawcy świetlicy w czasie trwania półrocza organizowali następujące konkursy: 

WRZESIEŃ: 

- Konkurs plastyczny ,,Wspomnienia z wakacji”- organizator: Agnieszka Dziwisz – 

Wójcicka 
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- Quiz „Bezpieczna droga do szkoły” – organizatorzy: Katarzyna Zawada, Ewa Getka 

PAŹDZIERNIK: 

- Konkurs plastyczny ,, Projekt znaczka pocztowego”- organizator: Katarzyna Zawada 

- Konkurs plastyczno - techniczny „Zdrowo jem, zdrowo wyglądam”- organizator: 

Bogusława Markowska 

- Konkurs plastyczno - techniczny „Jan Paweł II – Papież z Polski”- organizatorzy: 

Daniela Różycka, Joanna Dylicka 

- Konkurs  techniczny ,, Maseczka”- organizator: Bogusława Markowska 

- Konkurs plastyczny ,, Kapelusz Pani Jesieni”- organizator: Ewa Kszczotek 

- Konkurs plastyczny ,, Jesienny pejzaż”- organizator: Ewa Paszke 

LISTOPAD: 

- Konkurs plastyczno – techniczny „Jesienny liść” – organizator: Alicja Siemińska 

- Konkurs fotograficzny „Jesień w pełnej krasie” – organizator: Joanna Kamola 

     - Konkurs plastyczno- techniczny ,, Kasztanowe ludziki”- organizator: Bogusława 

Markowska 

           - Konkurs plastyczno - techniczny „Pluszowy Miś”- organizator: Ewa Getka 

           - Konkurs plastyczny ,, Jesienny las”- organizator: Tatiana Jagielska 

           - Konkurs plastyczno – techniczny „Zrób maseczkę ochronną”- organizator: Joanna 

Dylicka 

           - Konkurs wokalny „Mali patrioci” – organizator: Darya Zayats 

 GRUDZIEŃ: 

- Konkurs plastyczno-techniczny „Kartka Bożonarodzeniowa” – organizator: Joanna 

Kamola 

- Konkurs plastyczno - techniczny ,,Mój wychowawca świetlicy”- organizator: Joanna 

Dylicka 

- Konkurs muzyczny „Kolędy i pastorałki” – organizator: Darya Zayats 

STYCZEŃ: 

- Konkurs plastyczno-techniczny  ,, Maska karnawałowa”- organizatorzy: Katarzyna 

Zawada, Agnieszka Dziwisz – Wójcicka 

- Konkurs plastyczno – techniczny „Portret bałwanka doskonałego” – organizator: 

Joanna Dylicka 

LUTY: 
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- Konkurs plastyczno – techniczny „Walentynkowe serce” – organizatorzy: Bogusława 

Markowska, Alicja Siemińska 

MARZEC: 

- Konkurs plastyczno – techniczny „Kartka wielkanocna” – organizatorzy: Joanna 

Dylicka, Daniela Różycka 

- Konkurs muzyczny „Jak to melodia” – organizator: Ewa Kszczotek 

- Konkurs plastyczno – techniczny „Pani Wiosna” – organizator: Alicja Siemińska 

KWIECIEŃ: 

- Konkurs fotograficzny „Kolorowa wiosna” – organizator: Małgorzata Bańkowska 

MAJ: 

- Konkurs taneczny „Dance Master” – organizator: Joanna Dylicka 

- Konkurs ekologiczny „Świat za 100 lat” z materiałów recyklingowych – organizator: 

Ewa Getka 

- Konkurs plastyczno – techniczny „Kartka na dzień mamy i taty” – organizator: 

Bogusława Markowska 

- Konkurs plastyczno – techniczny „Kartka z okazji Dnia Mamy i Taty” – organizator: 

Alicja Siemińska 

- Konkurs wokalny „Śpiewać każdy może” – organizator Bogusława Markowska 

CZERWIEC: 

- Konkurs ekologiczny „Zrób to ze mną Mamo – Tato” – zabawka z recyklingu – 

organizator: Daniela Różycka 

- Konkurs plastyczno – techniczny „Wakacje marzeń” – organizator: Joanna Dylicka 

- Konkurs plastyczno – ekologiczny „Zrób coś twórczego z odpadu starego” – 

organizator: Ewa Kszczotek 

- Konkurs sportowy – organizator: Małgorzata Bańkowska 

- Konkurs plastyczny „Wymarzone wakacje” – organizator: Tatiana Jagielska 

- Konkurs recytatorski „Wiosna w utworach poetyckich” – organizator: Ewa Paszke 

- Konkurs sportowy „W zdrowym ciele zdrowy duch”- organizator: Małgorzata 

Bańkowska 

Wychowawcy zorganizowali także dla dzieci uczęszczających do świetlicy szereg 

warsztatów: 

• Warsztaty kulinarne „Sałatka owocowa” – 22.09.2021r.– organizator: Katarzyna Beniuk 

• Warsztaty manualne „Gniotki”(wrzesień klasy II i III) – organizator: Joanna Dylicka 



11 

 

• Warsztaty „Jesienne lampiony” (malowanie wzorów jesiennych specjalnymi markerami 

do szkła po powierzchni słoiczków stanowiących lampion 05.11.20 r. ) – organizator: 

Joanna Dylicka 

• Warsztaty decoupage- ozdabianie drewnianych deseczek motywami z papieru ryżowego                      

i lakierowanie ich 04.11.20 r.)  – organizator: Joanna Dylicka 

• Warsztaty tkackie „Podkładki pod kubek”(wyplatanie bawełnianych mini dywaników na 

tekturowej imitacji krosna) – wrzesień (klasy trzecie i drugie w budynku przy                            

ul. Sprawnej 35; październik (klasa II D) – organizator: Joanna Dylicka 

• Warsztaty proekologiczne „Biżuteria z rajstop i folii aluminiowej”(16.10.20 r, klasy 

drugie i trzecie) – organizator: Joanna Dylicka 

• Warsztaty proekologiczne „Eko doniczki robimy – hiacynta sadzimy”- wykonanie 

doniczki w kształcie zajączka z butelki po wodzie i zasadzenie w niej cebulki hiacynta 

(30.10.20 r. klasa Ic) – organizator: Joanna Dylicka 

• Warsztaty chemiczne – Tańczące kolory - 10.2020r., 05.2021r.- organizator: Agnieszka 

Dziwisz – Wójcicka  

• Warsztaty decoupage 05.10.2020r. - organizator: Bogusława Markowska 

• Warsztaty z gliny - 29.10.2020r.- organizator: Bogusława Markowska  

• Warsztaty plastyczne ”Jesienne drzewo” 10.2020r. – organizator: Agnieszka Dziwisz – 

Wójcicka 

• Warsztaty „Las w słoiku” dla kl.2c 11.2020r. – organizator: Alicja Siemińsk 

• Warsztaty konstrukcyjne „Klockomania” 01.2021r. – organizator: Agnieszka Dziwisz – 

Wójcicka  

• Warsztaty ceramiczne  28.01.2021r. -  organizator: Bogusława Markowska 

• Warsztaty decoupage 02.02.2021r. – organizator: Katarzyna Zawada 

•  

• Warsztaty z koralików Hama pyssla 04.02.2021r. - organizatorzy: Bogusława Markowska, 

Ewa Getka 

• Warsztaty „Slime” 18.02.2021r. oraz 24,25.02.2021r. - organizatorzy: Bogusława 

Markowska, Katarzyna Zawada, Ewa Getka, Katarzyna Beniuk 

• Warsztaty origami – 26.02.2021r. – organizator: Katarzyna Beniuk 

• Warsztaty „Balonowy gniotek” 02,04.03.2021r.  - organizatorzy: Bogusława Markowska, 

Katarzyna Zawada , Ewa Getka  

• Warsztaty kulinarne „wiosenne kanapki” – 13.05.2021r. – organizator: Katarzyna Beniuk 

• Warsztaty ogrodnicze - niespodzianka dla Mamy 18.05.2021r.- organizator: Agnieszka 

Dziwisz – Wójcicka  

• Warsztaty z różnych technik plastycznych”Mapa” – 20.05.2021r. – organizator: Katarzyna 

Beniuk 

• Warsztaty kulinarne „Gofry” 21,24.05.2021r.  - organizatorzy: Bogusława Markowska. 

Ewa Getka, Katarzyna Zawada, Joanna Dylicka 

• Warsztaty plastyczno-techniczne - „Laurka dla Mamy”-22.05.2019r. – organizator: 

Agnieszka Dziwisz – Wójcicka  

• Warsztaty – Bańki mydlane małe i duże- 05.2021r.- organizator: Agnieszka Dziwisz – 

Wójcicka  

• Warsztaty – „Złość - jak sobie z nią poradzić?” - 07.05.2021r. - organizator: Agnieszka 

Dziwisz – Wójcicka   

• Warsztaty origami „Serce dla Mamy”  - 26.05.2021r. – organizator: Tatiana Jagielska 

• Warsztaty dbamy o zdrowie „Soki owocowe” 02.06.2021r.- organizatorzy: Bogusława 

Markowska, Ewa Getka, Joanna Dylicka 
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• Warsztaty ogrodnicze - sadzimy kwiaty w ogródku szkolnym 07-10.06.2021 - 

organizator: Agnieszka Dziwisz – Wójcicka 

•  Warsztaty artystyczne „Wakacyjne marzenie” 8.06.2021r. – organizator: Katarzyna 

Zawada 

• Warsztaty „Malowanie na mleku” 9.06.2021r. -  organizator: Katarzyna Zawada 

• Warsztaty modelarskie ”Minionki” wykonanie magnesów na lodówkę w kształcie 

minionka , pączka lub misia 9.06 2021 r. – organizator: Joanna Dylicka 

• Warsztaty „Liść z makramy” 10.06.2021r. - organizator: Katarzyna Zawada 

• . 

 

      W świetlicy zorganizowane były także zajęcia cykliczne rozwijające umiejętności 

dzieci tj.: 

 Zabawy ruchowe – organizator: Alicja Siemińska 

 Zajęcia plastyczne „Origami” – organizator: Tatiana Jagielska 

 Koło warcabowe – organizator: Dominik Jarczak 

 Chór „Świetliczaki” – organizator: Darya Zayats 

 Zabawy papierem - organizator: Agnieszka Dziwisz – Wójcicka 

 „Łamigłówki mądrej główki” – organizator: Ewa Paszke 

 Gry i zabawy w języku angielskim – organizator: Małgorzata Bańkowska 

 Akademia małego smakosza – organizator: Katarzyna Zawada 

 „Ja wśród innych” – organizator: Joanna Kamola 

 Nauka rysunku „Mały artysta” – organizator: Bogusława Markowska 

 Zajęcia czytelniczo-plastyczne „Świat bajek i baśni” – organizator: Katarzyna 

Beniuk 

 „Kreatywna świetlica” – organizator: Ewa Getka 

Pozytywnie układała się współpraca ze specjalistami; psychologiem, pedagogiem, 

bibliotekarką i pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami klas.  

          Wychowawcy świetlicy pomagali w odrabianiu lekcji dzieciom oraz                                         

w przygotowywaniu się do zajęć. Nauczycielki w swojej pracy z dziećmi stosowały 

aktywizujące metody takie jak: inspiracja taneczna- ruchowa, drama, pantomima, kalambury, 

swobodna ekspresja plastyczna.  

         Podczas pracy zdalnej wychowawcy świetlicy samodzielnie przygotowywali 

prezentacje dopasowane do tematów zgodnych z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej 

w świetlicy i przesyłali je do uczniów ze swoich grup świetlicowych. Niektórzy próbowali 

także kontaktować się z dziećmi przez aplikację Teams. 

        Za pozyskane pieniądze na Fundusz Świetlicowy świetlica zakupiła materiały 

papiernicze, biurowe, przybory plastyczne, produkty wykorzystywane do prac plastyczno-

technicznych, zabawki,  zakupiliśmy drobne upominki, naklejki oraz słodycze dla dzieci. 

Wykaz wszystkiego znajduje się na fakturach zakupu u skarbnika Rady Rodziców. 

Założenia wynikające z planu pracy na rok szkolny 2020/21 uważam za zrealizowane. 

 

Opracowała:  

Daniela Różycka 
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