
                  Plan pracy komisji przedmiotowej wychowawców świetlicy kl. 2                                                   rok szkolny 2019/2020 

 

1. Skład komisji : Katarzyna Pietrowska, Monika  Staroń, Małgorzata Ochrombel, Barbara Rejek , Grażyna Jakubowska  

 Przewodniczący komisji:  Katarzyna Pietrowska,  uzgodniony termin spotkania (dzień /godzina) 29 i 30.08.2019 g. 9.30 

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 projektu „Wrocławski świat małych pomocników” -współpraca  grup 

świetlicowych 

Cały rok B.Rejek,                                                         
wszyscy wychowawcy 

 

Realizacja projektu „Przez morze ku wartościom” Cały rok K.Pietrowska,                                                   

wszyscy wychowawcy 

Jedna wartość                       
w każdym miesiącu 

Wprowadzenie wspólnego, innowacyjny systemu motywacyjnego 

wychowanków – „Pochwałozbieracze” 

Cały rok Wszyscy  wychowawcy  

Projekt "Świat talentów" Cały rok B. Rejek,                                                         

wszyscy wychowawcy 

 

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

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Realizacja idei Fair Trade poprzez  realizację projektu “Wrocławski Świat Małych 
Pomocników” 

Cały rok B.Rejek,                                                        
wszyscy wychowawcy 

 

Realizacja projektów w ramach współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci  
 

Cyklicznie w 
ciągu roku 

M.Orchombel 
 

 

Organizacja i/lub pomoc organizacyjna  dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Realizacja zajęć z  zakresu doradztwa zawodowego – współpraca z  rodzicami                   

i środowiskiem lokalnym 

Cały rok M.Orchombel,                                            
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: 
„Muzyka dookoła świata ” – realizacja cyklu zajęć  w ramach edukacji 

międzykulturowej 

Cały rok G. Jakubowska,                          

wszyscy wychowawcy 

 

Realizacja konkursów, zajęć i akcji rozwijających kreatywność wychowanków Cały rok Wszyscy wychowawcy  

● Dzień Kropki IX K. Pietrowska,                             

wszyscy wychowawcy 

● Kartka bożonarodzeniowa - konkurs plastyczny XII M. Staroń,                                               

wszyscy wychowawcy 

● Mała Gąsienica (wg Bruna Ferrero)– konkurs  plastyczny 

 
III/IV K. Pietrowska,                             

wszyscy wychowawcy 

Realizacja konkursów, zajęć i akcji w ramach promocji czytelnictwa:    

● Realizacja programu „ Z książką poznajemy świat” Cały rok B. Rejek,                                            

wszyscy wychowawcy 

● Dzień Głośnego Czytania IX G. Jakubowska, B. Rejek 

● "Wrocław i jego krasnale" -konkurs recytatorski XI B. Rejek,                                                  

wszyscy wychowawcy 

● Mistrz Pióra - konkurs literacki V B. Rejek 

Realizacja zajęć wspólnie z wychowawcami w ramach Lekcji Twórczości Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Realizacja zajęć z użyciem nowoczesnych technologii – tablica multimedialna, 

tablety. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

 

 



3. Działalność edukacyjna 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Realizacja rocznego planu pracy Opisane w rocznym 

harmonogramie 
tygodniowych ośrodków 
pracy 

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 wg własnego 
planu form doskonalenia 

 

Organizowanie konkursów Wystawy prac  Cały rok wg 
ustalonego 
harmonogramu 

ustaleni poniżej koordynatorzy                                  
i wychowawcy 

 

 

4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna: 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 
„Bezpieczny w świetlicy” – wdrażanie dzieci do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa swojego             
i innych w świetlicy, w szatni, w toalecie, na 
korytarzu, na ulicy, na boisku 

Cykliczne  rozmowy 

wdrażające /lub 

przypominające 

 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Realizacja zajęć przeciw agresji i przemocy                    
w życiu i cyberprzestrzeni 
 

Cykliczne rozmowy 

 

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 Wszyscy wychowawcy,                                      
koord. kl.II 

 

Współpraca z Stowarzyszeniem Pomocy 
„Iskierka” 
 
 

Zbiórka darów na Dzień 
Życzliwości i Dzień Dziecka 
 
 

XI, VI 
 
 
 

Wszyscy wychowawcy,                                        
koord.  kl.II 

 

„Marzycielska poczta” dla chorych dzieci w 

hospicjach 

Wysyłka listów  IV Wszyscy wychowawcy, 
koord. kl.II 

 

WOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we 

Wrocławiu 

 

Zbiórka darów nż. 
schroniska 
 

Na bieżąco w 
ciągu roku 

Wszyscy wychowawcy,                                      
koord. pedagodzy/SU 

 



Realizacja tygodniowych haseł tematycznych 
według rocznego harmonogramu 

Metody aktywizujące Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Udział w  realizacji idei Fair Trade Zajęcia całoroczne i  udział 

w Dniu Sprawiedliwego 

Handlu 

V B.Rejek,,                                                              

wszyscy wychowawcy 
 

 

5. Realizacja wniosków wynikających z diagnoz przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 

Diagnoza: Wnioski: Planowane zadania: Klasy: 

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Harmonogram imprez i uroczystości: 

Temat uroczystości, imprezy termin koordynator realizatorzy uwagi 

Dzień Głośnego Czytania X G.Jakubowska Wszyscy wychowawcy  

Dzień Kropki  IX K.Pietrowska Wszyscy wychowawcy  

Dzień Chłopca IX M. Ochrombel 

 
Wszyscy wychowawcy  

Dzień Życzliwości XI B. Rejek 
 

Wszyscy wychowawcy  

Mikołajki XII G. Jakubowska Wszyscy wychowawcy  

Dzień Dziewczynek III 
 

M. Staroń Wszyscy wychowawcy  

Dzień Bociana Białego V B. Rejek Wszyscy wychowawcy  

Dzień Sportu V M. Ochrombel Wszyscy wychowawcy  

Dzień Dziecka VI M. Ochrombel 
 

Wszyscy wychowawcy  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



           7. Harmonogram konkursów: 

Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za 
organizację 

termin etap uwagi 

Konkurs Głośnego Czytania-recytatorski  
 

G.Jakubowska X 
 

  

Konkurs recytatorski „Wrocław i jego krasnale” 
 

B.Rejek 
 

XI 
 

  

Kartka bożonarodzeniowa-plastyczny M. Staroń XII   

„Mała gąsienica” (wg Bruna Ferrero) - plastyczny K. Pietrowska III/IV   

Mistrz Pióra – konkurs literacki B.Rejek IV   

Bocian Biały – konkurs plastyczny B.Rejek  V                      

 

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

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

Odpowiedzialni: 

,,Przez morze ku wartościom"  Wszystkie klasy 2 1xw miesiącu K. Pietrowska 

„Wrocławski świat małych pomocników” klasy 1- 3 
i wolontariusze klas starszych 

Cały rok B. Rejek 

„Świat talentów” klasy 1-2  
i wolontariusze klas  starszych 

Cały rok B. Rejek 

Projekt edukacyjny Uniwersytet Dzieci 2a, 2b, 2c Cały rok K. Pietrowska 
M. Staroń 
M. Ochrombel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

Odpowiedzialni: 

„Świat talentów” 2d, 2e, 1e, 3b (5d, 6e) Cały rok B.Rejek 

“Mój wybór” -  warsztaty kształtowania samodzielności uczniów 2d Cały rok B.Rejek 



 

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 

Sprzęt grający B. Rejek S1, D3 
 

Wentylatory Wszyscy wychowawcy Wszystkie sale świetlicowe 

Kosz na śmieci z możliwością segregacji z ruchomymi pokrywkami (papier, plastik, śmieci 

mieszane)  

Wszyscy wychowawcy Wszystkie sale świetlicowe 

Tablica magnetyczna lub korkowa (najlepszy wymiar 1m/2m) K. Pietrowska s.6 

Keyboard dla świetlicy G. Jakubowska S1 

 

 

Podpisy członków komisji: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 


