
Plan pracy komisji świetlicowej  KLAS 3 I KLAS 4    rok szk.2019/2020 

 

1. Skład komisji : Justyna Bejmowicz, Monika Pawlina, Lidia Cichal, Dorota Olenderek, Andżelika Rzeźwicka,                                                                       

przewodniczący komisji : Justyna Bejmowicz  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: 

„Tańce integracyjne”-zapoznanie uczniów z wybranymi tańcami 
integracyjnymi. 

I sem. Wychowawcy klas 3 Koord. A.Rzeźwicka 

„Gry i zabawy integracyjne w świetlicy” Cały rok Wszyscy wychowawcy Koord. L. Cichal, 
M.Pawlina 

Gry i zabawy psychologiczno – pedagogiczne Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Święto kropki” – zajęcia rozwijające kreatywność Wrzesień  Wszyscy wychowawcy Koord. 
D.Olenderek 

„Radość , smutek , złość” – udział wychowanków w programie 
przeciw agresji i przemocy. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy Koord. M.Pawlina, 
L.Cichal. 

„Marzycielska poczta” – współpraca z fundacją „Dobry uczynek” X i VI Wszyscy wychowawcy  

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

 

 
Zadania: 

Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

„Tańce integracyjne”-zapoznanie uczniów z wybranymi tańcami I sem. Wychowawcy klas 3 Koord. A.Rzeźwicka 



integracyjnymi. 

„Edukacja efektywna i przyjazna” – realizacja programu 
edukacyjnego  

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Gry i zabawy psychologiczno – pedagogiczne Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Książka moim przyjacielem” – rozwijanie kompetencji 
czytelniczych 

Cały rok Wszyscy wychowawcy Koord.  
N. Kopertowska 

Realizacja programu „Indywidualni.pl” Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Podchody edukacyjne” – wzbogacanie wiedzy poprzez zabawę II sem. Wszyscy wychowawcy Koord. 
J.Bejmowicz, 
L.Cichal 

„Święto kropki” – zajęcia rozwijające kreatywność wrzesień Wszyscy wychowawcy Koord. 
D.Olenderek 

Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – 
rozwijanie kompetencji informatycznych wychowanków. 

Cały rok  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: 

„Mali artyści wielkiej sztuki pod skrzydłami Orlińskiego” – realizacja 
form artystycznych. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy Koord. 
D.Olenderek 

„Łowca talentów” – wspieranie i rozwijanie zainteresowań 
uczniów. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Święto kropki” – zajęcia rozwijające kreatywność wrzesień Wszyscy wychowawcy Koord. 
D.Olenderek 

„Świetlicowy Dzień Bezpiecznego Internetu” luty Wszyscy wychowawcy Koord. J.Bejmowicz 

Stop Cyberprzemocy - wdrażanie wychowanków do mądrego 
korzystania z Internetu 

Cały rok Wszyscy wychowawcy Koord. L.Cichal 

Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – 
rozwijanie kompetencji informatycznych wychowanków 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

LT – Lekcje Twórczości –rozwijanie kreatywności i poszerzanie Cały rok Wychowawcy klas 3  



kompetencji poznawczych 

„Zawody pod lupą” – przybliżenie dzieciom tajników 
poszczególnych zawodów. 

Cały rok Wychowawcy klas 3  

 

3. Działalność edukacyjna 

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

Utrwalanie wiedzy i umiejętności 
zdobytych podczas zajęć edukacyjnych 

Cały rok Cały rok Wszyscy wychowawcy  

     

 

4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna: 

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

„Bezpieczny na co dzień” – wdrażanie 
dzieci do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa swojego i innych. 

Cykl edukacyjny Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Radość , smutek , złość” – udział 
wychowanków w programie przeciw 
agresji i przemocy. 

 Cały rok Wszyscy wychowawcy Koord. M.Pawlina , 
L.Cichal 

„Marzycielska poczta” – współpraca z 
fundacją „Dobry uczynek” 

 X i VI Wszyscy wychowawcy  

Współpraca z Fundacją Piotrusia Pana na 
rzecz chorych dzieci w hospicjach. 

 IX- VI Wszyscy wychowawcy  

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt  XI - III Wszyscy wychowawcy Koord. J.Bejmowicz 

Współpraca z Domem Opieki Społecznej  XII, IV M.Pawlina, D.Olenderek  

Współpraca z UNICEF   Wszyscy wychowawcy Koord. J.Bejmowicz 

Smacznie , zdrowo, kolorowo – 
projektowanie zdrowej śniadaniówki 

 XI Wychowawcy klas 3 Koord. 
D.Olenderek 

 



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 D. Olenderek wychowawcy  

Dzień Chłopca IX - wychowawcy  

Dzień Głośnego Czytania IX N. Kopertowska wychowawcy  

Festiwal Piosenki Patriotycznej XI J. Bejmowicz 
A. Rzeźwicka 

wychowawcy  

Dzień Życzliwości XI D. Olenderek wychowawcy  

Mikołajki XII - wychowawcy  

Popołudnie z kolędą XII J. Bejmowicz wychowawca klasy 3b  

Dzień Dziewczynek III - wychowawcy  

Powitanie wiosny – smaczne i zdrowe potyczki nie 
tylko sportowe. 

III J. Bejmowicz wychowawcy  

Dzień Bociana Białego V A. Rzeźwicka wychowawcy  

Dzień Sportu V,VI J. Bejmowicz wychowawcy  

Dzień Dziecka VI - wychowawcy  

Pożegnanie klas 3 VI  - Wychowawcy klas 3  

 

7. Harmonogram konkursów: 

Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za 
organizację 

termin etap uwagi 



Konkurs plastyczny „Wrocławski krasnale” A.Rzeźwicka II sem. szkolny  

Konkurs plastyczny „Choinka” – forma 
przestrzenna 

J.Bejmowicz XII szkolny  

Konkurs skoków na skakance „Kangurek” J.Bejmowicz IX szkolny Klasy 3 

Konkurs kręcenia hula - hop J.Bejmowicz II sem. szkolny Klasy 3 

Konkurs plastyczny „Świat wyobraźni” D.Olenderek I sem. szkolny Klasy 3 

Konkurs fotograficzny „Złota polska jesień w 
obiektywie” 

A.Rzeźwicka I sem. szkolny  

Konkurs plastyczny „Białe na białym” D.Olenderek, M.Pawlina I międzyszkolny  

 

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

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

„Poznajemy tajemnice barw”   D.Olenderek, 
A.Rzeźwicka 

    

 

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

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

„Sport i zabawa to super sprawa” 3  Cały rok J.Bejmowicz 

    

 

10. Baza, wyposażenie: 

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

Imię i nazwisko nauczyciela sala 

   

   



 

 

                                                                                                                                                                                                      Podpisy członków komisji: 


