
                  Plan pracy komisji przedmiotowej wychowawców świetlicy kl. 1                                                     rok szk.2019/2020 

 

1. Skład komisji :Kurek M. , Piegza A., Niewiadomska A, Masłyka A., Lech A., Karpińska J. 

 Przewodniczący komisji: Joanna Karpińska, uzgodniony termin spotkania (dzień /godzina) wtorek godz. 17:00 

2. Realizacja priorytetów: 
 

Budujemy  w  zespołach  klasowych  atmosferę  szacunku, współpracy, zaufania  w oparciu o tekst opowiadania  B. Ferrero „Mała gąsienica” oraz  na 
podstawie realizowanych programów ,  projektów  , innowacji   –  wychowujemy do  wartości. 
 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Realizacja projektów w ramach "Uniwersytetu Dzieci" 
 

Cały rok J.Karpińska 
 

 

Współpraca z instytucjami wg. harmonogramu pracy świetlicy m.in: 

● Stowarzyszenie Pomocy  „Iskierka”  - zbiórki darów 

● Fundacja "Potrafię pomóc" na rzecz dzieci niepełnosprawnych i z 

wadami rozwojowymi we Wrocławiu- zbiórka nakrętek 

● Fundacja „Piotruś Pan” - kiermasze świąteczne  

● Fundacja „Dobry uczynek” - wysyłka listów do chorych dzieci 

● TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu - zbiórki 
darów 

Cały rok 

 

XI, VI 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

IV 

 

I semestr 

Wszyscy wychowawcy 

 

A.Niewiadomska 

 

A.Niewiadomska 

 

A.Masłyka 

 

J.Karpińska 

 

A. Niewiadomska 

 

„Uwierz w siebie” – rozwijanie wśród wychowanków poczucia własnej 

wartości, dążenia do wytyczonych celów i spełniania własnych marzeń-

realizacja zajęć wg. harmonogramu m.in:  

Cały rok Wszyscy wychowawcy  



● Dzień Kropki 

Wprowadzenie wspólnego, innowacyjnego systemu motywacyjnego 

wychowanków – „Pochwałozbieracze” 

IX 

Cały rok 

M.Kurek 

M. Kurek 

 

 
Tworzymy ciekawą  i dostosowaną do potrzeb uczniów ofertę   zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych  sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów  
w życiu społecznym. 
 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Realizacja projektów w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie Cały rok J. Karpińska 
 

 

Realizacja projektu „Pocztówkowy zawrót głowy” –w ramach współpracy 
z innymi szkołami  

XII  A.Niewiadomska  

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  

 Ozoboty 

 Koło gier planszowych GRANNA 

 
Cały rok 
 
I semestr 

 
M.Kurek 
 
J.Karpińska 

 

Realizacja warsztatów kulinarnych „Masterchef Junior” oraz zajęć i akcji 

w ramach edukacji prozdrowotnej. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Realizacja zajęć i akcji integrujących grupę wychowawczą m.in: Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Dzień Chłopca IX Wszyscy wychowawcy 

Pasowanie na świetlika X A.Niewiadomska 

Dzień Życzliwości 
● Zbiórka darów dla Stowarzyszenia Pomocy “Iskierka” 

XI A.Masłyka 
A.Piegza 

Dzień Misia XI A.Masłyka 
M.Kurek 

Mikołajki XII J.Karpińska 
 A.Lech 

Kolędowanie XII Wszyscy wychowawcy  



Dzień Dziewczynek III Wszyscy wychowawcy 

Zajączek IV Wszyscy wychowawcy 

Dzień Sportu V M. Kurek 
A.Lech 

Dzień Dziecka VI Wszyscy wychowawcy 

 
Prowadzimy wnikliwą  obserwację naszych uczniów w celu rozpoznania  indywidualnych potrzeb i możliwości  - rozwijamy  na wszystkich lekcjach  
 i zajęciach kreatywność, przedsiębiorczość, kompetencje kluczowe  z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. 
   

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Realizacja cyklu zajęć i akcji  „Misiowe atrakcje” 

● Dzień Misia 

● Wystawa pluszowych misiów 

● Konkurs plastyczny  

● Zajęcia tematyczne 

XI Wszyscy wychowawcy  
 

 

„Palcem po mapie” – realizacja cyklu zajęć  w ramach edukacji 

międzykulturowej 

● "Europa da się lubić- najpiękniejsze budowle"-konkurs 

plastyczno-techniczny 

Cały rok A.Piegza  

Realizacja konkursów, zajęć i akcji rozwijających kreatywność 

wychowanków 

● Dzień Kropki 

● Dzień Kredki 

Cały rok 
 

IX 

XI 

Wszyscy wychowawcy 
 

M.Kurek 

J.Karpińska 

 



● Kartka bożonarodzeniowa - konkurs plastyczny 

● Zwiastuny wiosny- konkurs fotograficzny 

● „Od gąsienicy do motyla..” – konkurs plastyczno-techniczny 
 
 
 
 
 

● Realizacja konkursów, zajęć i akcji w ramach promocji 
czytelnictwa 
 

● Dzień Głośnego Czytania 

● Konkurs Głośnego Czytania 

● Konkurs na najpiękniejszego mola lub motyla książkowego-

plastyczny 

● "Wrocław i jego krasnale" -konkurs recytatorski 

● Mistrz Pióra - konkurs literacki 

● Najpilniejszy czytelnik - konkurs czytelniczy 

XII 

III/IV 

III/IV 

 
 
 
 
Cały rok 
 

IX 

IX 

IX 

XI 

V 

VI 

A.Masłyka 

A.Niewiadomska 

J.Karpińska 

A.Niewiadomska 

M.Kurek 

Wszyscy wychowawcy 

 

J.Karpińska 

J.Karpińska 

A.Niewiadomska 

A.Masłyka 

A.Masłyka 

J.Karpińska 

 

Wspieranie wychowawców podczas realizacji Lekcji Twórczości Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Realizacja zajęć z użyciem nowoczesnych technologii – tablica 

multimedialna, tablety. 

-Zabawa w internet Necio.pl -  realizacja zajęć z zestawem materiałów 
edukacyjnych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  



„Świat talentów”- projekt Cały rok A.Piegza  

Realizacja konkursów, zajęć i akcji w ramach edukacji proekologicznej. Cały rok Wszyscy wychowawcy  

● Spartakiada 

 

 

● Dzień Bociana Białego 

● Bocian biały -konkurs plastyczny 

III/IV 

 

 

V 

V 

A.Niewiadomska 

A.Masłyka 

M.Kurek 

A.Masłyka 

A.Masłyka 

 

3. Działalność edukacyjna 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Realizacja rocznego planu pracy Realizacja działań 
zawartych w rocznym 
planie pracy świetlicy 

Cały rok wszyscy wychowawcy  

Doskonalenia wewnątrzszkolne i 
pozaszkolne  

- Dzielenie się wiedzą w 
trakcie spotkań komisji 
wychowawców świetlicy 
- Uczestnictwo w kursach, 
szkoleniach, warsztatach, 
lekcjach otwartych … 

Cały rok wszyscy wychowawcy  

Organizowanie konkursów Wystawy prac  Cały rok wszyscy wychowawcy  

 

 

 



4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna: 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 

„Bezpieczna droga do szkoły” 
„Bezpiecznie na śniegu i lodzie” 
„Bezpiecznie w sieci” 
„Bezpieczeństwo przede wszystkim” 
„Bezpieczeństwo w domu i szkole” 
„Dobre rady na bezpieczne wakacje” 
. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa swojego i innych w 
świetlicy, w szatni, w toalecie, na korytarzu, 
na ulicy, na boisku. 

Cotygodniowe rozmowy 

Cykle zajęć ujęty w 

rocznym planie pracy 

 

 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„To i owo o emocjach” – udział 
wychowanków w zajęciach o radzeniu sobie 
z trudnymi emocjami 

Cotygodniowe rozmowy 

Cykl zajęć ujęty w 

rocznym planie pracy 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Hałasowi powiedz stop”- wdrażanie i 
kształtowanie pozytywnych nawyków w 
zakresie przestrzegania i zachowania ciszy w 
szkole i życiu codziennym  
 

Cykl zajęć ujęty w 

rocznym planie pracy 

-zajęcia tematyczne w 
grupach 
-zajęcia relaksacyjne 
-wdrażanie do ciszy na 
terenie szkoły 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Współpraca z Fundacją Piotrusia Pana na 
rzecz dzieci i ich rodzin, które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej 

Wspieranie Fundacji 
według potrzeb 

Cały rok A.Masłyka  

Współpraca z Stowarzyszeniem Pomocy 
„Iskierka” 

Zbiórka darów  XI, VI A.Niewiadomska 
A.Lech 

 

Współpraca z Fundacją "Potrafię Pomóc" na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych z wadami 
rozwojowymi we Wrocławiu. 

Zbiórka plastikowych 
nakrętek 

Cały rok Niewiadomska i 
wychowawcy 

 

„Marzycielska poczta” dla chorych dzieci w 

hospicjach 

Wysyłka listów  IV J.Karpińska  



WOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
we Wrocławiu 

Zbiórka darów nż. 
Schroniska 

X A.Niewiadomska i 
wychowawcy 

 

Realizacja tygodniowych haseł tematycznych 
według rocznego harmonogramu 

Metody aktywizujące Cały rok Wszyscy wychowawcy  

 

5. Realizacja wniosków wynikających z diagnoz przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019 

Diagnoza: Wnioski: Planowane zadania: Klasy: 

- - - 

- - - 

- - - 

 

6. Harmonogram imprez i uroczystości: 

Temat uroczystości, imprezy termin koordynator realizatorzy uwagi 

Dzień Kropki  IX M.Kurek Wszyscy wychowawcy  

Dzień Głośnego Czytania IX J. Karpińska Wszyscy wychowawcy  

Dzień Chłopca IX wychowawcy Wszyscy wychowawcy  

Pasowanie na świetlika X A.Niewiadomska

A.Piegza 

J.Karpińska 

A.Masłyka 

Wszyscy wychowawcy  

Dzień Życzliwości XI A.Masłyka 
A.Piegza 

Wszyscy wychowawcy  

Dzień Kredki XI J. Karpińska 
A.Lech 
 

Wszyscy wychowawcy  



Dzień Misia XI A.Masłyka 
M.Kurek 

A.Niewiadomska 

Wszyscy wychowawcy  

Mikołajki XII wychowawcy Wszyscy wychowawcy  

Dzień Dziewczynek III 
 

wychowawcy Wszyscy wychowawcy  

Spartakiada III/IV A.Niewiadomska 

A.Masłyka 

M.Kurek 

Wszyscy wychowawcy  

Zajączek IV wychowawcy Wszyscy wychowawcy  

Dzień Bociana Białego V A.Masłyka Wszyscy wychowawcy  

Dzień Sportu V M. Kurek 
A.Lech 
 

Wszyscy wychowawcy  

Dzień Dziecka VI wychowawcy Wszyscy wychowawcy  

 

7. Harmonogram konkursów: 

Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za 
organizację 

termin etap uwagi 

Konkurs Głośnego Czytania-recytatorski  J.Karpińska IX 
 

  

Konkurs na najpiękniejszego mola lub motyla 
książkowego-plastyczny 

A.Niewiadomska 
 

IX 
 

  



Konkurs recytatorski „Wrocław i jego krasnale” 
 

A.Masłyka XI 
 

  

Zima jak z bajki – konkurs plastyczny A.Niewiadomska XII   

Kartka bożonarodzeniowa-plastyczny A.Masłyka XII   

„Europa da się lubić- najpiękniejsze budowle” -

plastyczny 

A.Piegza III/IV   

Zwiastuny wiosny- konkurs fotograficzny  
 

A.Niewiadomska III-IV   

„Od gąsienicy do motyla..” – konkurs plastyczno-

techniczny 

J.Karpińska 

A.Niewiadomska 

M.Kurek 

III/IV   

Mistrz Pióra – konkurs literacki 
 

A.Masłyka V   

Bocian Biały – konkurs plastyczny A.Masłyka V   

Najpilniejszy czytelnik-konkurs czytelniczy J.Karpińska VI   

8. Projekty zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2019/2020: 

Tytuł projektu – zakres:  Klasa/klasy: Termin realizacji: Odpowiedzialni: 

„Wrocławski świat małych pomocników” klasy 1 
 

Cały rok A.Masłyka 

„Świat talentów” klasy 1 Cały rok A.Piegza 

„Pocztówkowy zawrót głowy” klasy 1 XII A.Niewiadomska 



Projekty edukacyjne Uniwersytet Dzieci klasy 1 Cały rok J.Karpińska 

"Lekcje uczniowskie"- lekcje przygotowywane i realizowane przez wychowanków dla siebie 

nawzajem. Angażowanie wychowanków z klas starszych do realizacji lekcji pokazowych w 

klasie.  

Klasa 1c 
 

Cały rok J.Karpińska 

“Piątki z hobby” - w każdy piątek uczniowie klasy 1a opowiadają o swoich 
zainteresowaniach. 

klasa 1a  Cały rok M.Kurek 

 

9. Innowacje zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2019/2020: 

Tytuł innowacji i rodzaj: Klasa/klasy: Termin realizacji: Odpowiedzialni: 

„Lekcje uczniowskie”  1c Cały rok  J.Karpińska 

Realizacja projektów w ramach "Uniwersytetu Dzieci" Klasy 1 Caly rok J.Karpińska 

 

10. Baza, wyposażenie: 

Zapotrzebowanie wynikające z planu pracy oraz programu rozwoju (w tym wynikające z 
ewaluacji wewnętrznej – rozbudowa bazy do realizacji  zajęc z zakresu pp-p): 

Imię i nazwisko nauczyciela sala 

Nowe zamki do szafek + klucze  J.Karpińska, A. Masłyka D2, D3 

Wymiana lampy w rzutniku A.Niewiadomska, J.Karpińska D2 

Sprzęt grający A.Masłyka D3 
 

Wentylatory Wszyscy wychowawcy Segment D 

Ławki i krzesła dla klas 1 A.Masłyka 
J.Karpińska 

D3, D2 

Tabliczki korkowe lub plastikowe zakładki przy drzwiach sal na informacje dla rodziców Wszyscy wychowawcy Segment D 

 

                                                                                                                                                                                  Podpisy członków komisji: 


