
        Plan pracy komisji wychowawców świetlicy – klasy I i II       rok szk.2017/2018 
1. Realizacja priorytetów: 
Wdrożenie nowej podstawy programowej  w  oddziałach przedszkolnych , w klasach pierwszych i 
czwartych. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

    

    

    

    

 
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej poprzez skuteczne , 
innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem technologii IT  oraz metod i technik twórczych. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Siecioszkoła.pl - 
realizacja zajęć w 
oparciu o scenariusze 
lekcji Sieciaki.pl i 
Necio.pl – poznajemy 
internet 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Świetlicowy Dzień 
Bezpiecznego Internetu  

Luty Wszyscy wychowawcy  

Stop Cyberprzemocy – 
wdrażanie 
wychowanków do 
mądrego korzystania z 
Internetu  

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

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

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Edukacja efektywna i 
przyjazna 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

 
Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania u uczniów umiejętności prawidłowego funkcjonowania  
w środowisku cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych.  

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Siecioszkoła.pl - 
realizacja zajęć w 
oparciu o scenariusze 
lekcji Sieciaki.pl i 
Necio.pl – poznajemy 
internet, tworzenie 
plakatów edukacyjnych, 
ulotek tematycznych, 
organizowanie 
konkursów  

   



Stworzenie listy stron 
internetowych z 
bezpiecznymi grami 
edukacyjnymi  

   

 
Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez opracowanie i systematyczną realizację programu 
wychowawczo - profilaktycznego. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

„Ciszej” – realizacja 
programu walki z 
hałasem/ Stop dla 
hałasu – usłysz swoje 
myśli. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Trzymaj się prosto” – 
realizacja programu 
profilaktycznego 

Cały rok Wszyscy Wychowawcy  

„Chcę się bawić 
bezpiecznie i 
przyjemnie” – udział 
wychowanków w 
zajęciach przeciw agresji 
i przemocy. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Bezpieczny w świetlicy” 
– wdrażanie dzieci do 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa swojego 
i innych. 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Bezpieczny w szkole, w 
domu i na drodze 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Czarodziejskie słowa”  - 
realizacja programu 

   

Gry i zabawy 
integracyjne  

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Przez morze ku 
wartościom i lepszej 
szkole” – realizacja 
programu o wartościach 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Cała świetlica czyta 
dzieciom” – realizacja 
programu 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

 
Wypracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  ,  podniesienie  jakości 
edukacji włączającej . 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Gry i zabawy 
psychologiczno – 
pedagogiczne 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Gry i zabawy 
integracyjne  

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Radość, smutek, złość” 
– realizacja programu  

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

 
 



2. Działalność edukacyjna 

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

     

     

     

     

 
3. Dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów 

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

„Gry i zabawy integracyjne w 
świetlicy” – realizacja zestawu 
zabaw edukacyjnych dla 
wychowanków świetlicy 

Tygodniowy cykl 
edukacyjny według 
scenariuszy zajęć 

IX - X Wychowawcy  

Realizacja programów/ cyklów 
edukacyjnych : 

 Bezpieczny w szkole, w 
domu i na drodze 

 Gry i zabawy 
psychologiczno – 
pedagogiczne 

 Siecioszkoła.pl - 
realizacja zajęć w oparciu 
o scenariusze lekcji 
Sieciaki.pl i Necio.pl – 
poznajemy Internet 

 „Przez morze ku 
wartościom i lepszej 
szkole” – realizacja 
programu o wartościach 

 Podróż ku wartościom – 
program zajęć z 
elementami biblioterapii 

 „Mali artyści wielkiej 
sztuki” – realizacja 
programu edukacyjnego. 

 „Zdrowie na talerzu” – 
realizacja programu 

Tygodniowy cykl 
edukacyjny według 
scenariuszy zajęć 

 Wychowawcy  

„Ciszej” – realizacja programu 
walki z hałasem / Stop dla hałasu 
– usłysz swoje myśli 

 Zajęcia tematyczne w 
grupach 

 Zajęcia relaksacyjne 

 prace plastyczne 

Tygodniowy cykl 
edukacyjny według 
scenariuszy 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Bezpieczny w świetlicy” – 
wdrażanie dzieci do 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa swojego i innych. 

Tygodniowy cykl 
edukacyjny według 
scenariuszy 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Chcę się bawić przyjemnie i 
bezpiecznie” – udział 
wychowanków w programie 
przeciw agresji i przemocy. 

Tygodniowy cykl 
edukacyjny według 
scenariuszy 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

 



4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna: 

Planowane działania: Sposoby 
realizacji:  

Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 

1. Realizacja tygodniowych 
haseł tematycznych 
według rocznego 
harmonogramu. 

Metody 
aktywizujące 

IX-VI Wychowawcy Opracowanie 
rocznego 
harmonogramu 

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

 X i VI Wychowawcy  

3. Współpraca z Fundacją 
Piostrusia Pana na rzecz 
chorych dzieci w 
hospicjach 

 IX - VI Wychowawcy  

4. Współpraca ze 
schroniskiem dla 
zwierząt 

 XI - III Wychowawcy  

5. Współpraca z Komendą 
Miejską Policji – cykl 
edukacyjnych na temat 
bezpieczeństwa 

  Wychowawcy  

6. „Bezpieczny w świetlicy” 
– wdrażanie dzieci do 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa swojego 
i innych. 

 Cały rok Wychowawcy  

 
5. Realizacja wniosków wynikających z diagnoz przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 

Diagnozy 
wewnętrzne: 

wnioski zadania poziom klas 

   

   

   

 
 
 
6. Harmonogram imprez i uroczystości: 

Temat uroczystości,  
Imprezy 

termin koordynator realizatorzy uwagi 

Dzień Chłopca IX - Wychowawcy  

Dzień Kropki  IX D. Olenderek Wychowawcy  

Pasowania na 
Świetliczaka 

X J. Skotnicka Wychowawcy klas 
I 

 

Turniej Zbijaka Klas 
Drugich 

X A. Lech Wychowawcy klas 
II 

 

Dzień Postaci z Bajek XI J. Graczyk Wychowawcy  

Święto Pluszowego 
Misia i Dzień 
Życzliwości 

XI J. Bejmowicz (kl. I) 
A. Lech (kl. II) 

Wychowawcy  

Mikołajki XII - Wychowawcy  

Świetlicowe 
Kolędowanie 

XII - Wychowawcy  

Festiwal Piosenki 
Dziecięcej 

I - II M. Wolańczyk (kl. I) 
J. Karpińska (kl. II) 

Wychowawcy  



Dzień Dziewczynek III - Wychowawcy  

Pierwszy Dzień Wiosny 
– witamy wiosnę na 
sportowo 

III J. Bejmowicz (kl. I) 
M. Kurek (kl. II) 

Wychowawcy  

Szukamy Zajączka III - IV D. Olenderek (kl. I) 
J. Karpińska (kl. II) 

Wychowawcy  

Mistrz pióra – Dzień 
Bociana Białego 

V - Wychowawcy  

Dzień Dziecka - Igrzyska 
Sportowe, Piknik  

VI  J. Bejmowicz (kl. I) 
J. Graczyk 
M. Kurek (kl. II) 

Wychowawcy  

 
7. Plan wyjść  i wycieczek: 

klasa miesiąc miejsce, cel wycieczki treści wynikające z podstawy programowej  

    

 
8. Harmonogram konkursów: 

Nazwa konkursu Osoby 
odpowiedzialne za 
organizację 

termin etap uwagi 

„Pocztówka z wakacji” 
– konkurs plastyczny  

D. Olenderek (kl. I) 
J. Karpińska (kl. II) 

IX Świetlicowy  

„Mój przyjaciel Miś” – 
konkurs fotograficzny 

J. Bejmowicz (kl. I) 
M. Kurek (kl. II) 

XI Świetlicowy  

Konkurs literacki o 
krasnalach i Wrocławiu 

B. Rejek XI Świetlicowy  

„Choinkowe cuda” – 
konkurs na 
najciekawszą ozdobę 
choinkową 

J. Bejmowicz (kl. I) 
M. Kurek (kl. II) 

XII Świetlicowy  

„Maska/kotylion 
karnawałowa” – 
konkurs plastyczny 

J. Graczyk (kl. I) 
J. Karpińska (kl.II) 

I - II Świetlicowy  

„ Z przyrodą za pan 
brat” – konkurs 
plastyczno – techniczny 
na „Ekoludka” 

M. Wolańczyk (kl. I) 
A. Lech (kl. II) 

III Świetlicowy  

 
9. Projekty zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018: 

Tytuł projektu Termin realizacji odpowiedzialni 

„Ciszej” IX-VI Wychowawcy świetlicy 

„Cała świetlica czyta dzieciom” IX- VI Wychowawcy świetlicy 

„Mali artyści wielkiej sztuki” XI Wychowawcy świetlicy 

Dzień Bajkowych Postaci XI Wychowawcy świetlicy 

„Każdy może zostać Świętym 
Mikołajem” 

XII Wychowawcy świetlicy 

„Woda to życie” IV Wychowawcy świetlicy 

Mistrz Pióra – Dzień Bociana 
Białego 

V Wychowawcy świetlicy 



„Siecioszkoła” - realizacja projektu X - VI Wychowawcy świetlicy 

 
10. Innowacje zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 

Tytuł innowacji Termin realizacji odpowiedzialni 

   

   

   

   

 
11. Baza: 

Zapotrzebowanie wynikające z planu pracy 
oraz programu rozwoju 

Imię i nazwisko nauczyciela sala 

   

   

   

   

 
12. Dzielenie się wiedza i doświadczeniem, współpraca w zespole (obserwacje „OK”, lekcje otwarte, 
lekcje pokazowe, drzwi otwarte…): 

Planowana forma wymiany doświadczeń  Nauczyciele obserwujący Nauczyciel zapraszający  
- termin 

   

   

 
13. Przewodniczący komisji:  
Justyna Bejmowicz – klasy I 
Małgorzata Kurek – klasy II 
 
14. Uzgodnione terminy spotkań komisji (raz w miesiącu) – środa, godz.17.00 
15. Podpisy członków komisji: 
 

Jolanta Skotnicka  

Joanna Graczyk 

Justyna Bejmowicz 

Dorota Olenderek 

Małgorzata Wolańczyk 

Małgorzata Kurek 

Arleta Lech 

Joanna Karpińska 


