
        Plan pracy komisji wychowawców świetlicy rok szkolny 2017/2018 

I. Realizacja priorytetów: 

1. Wdrożenie nowej podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych, w klasach 

pierwszych i czwartych. 
 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
    

    

 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej poprzez 

skuteczne, innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem technologii IT oraz metod i technik 

twórczych. 

 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Sieciaki.pl – realizacja 

zajęć w oparciu o 

scenariusze lekcji 

sieciaki.pl – 

poznajemy Internet 

Cały rok A. Puszczewicz  

Świetlicowy dzień 
bezpieczeństwa 
cyfrowego 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

"Zabawy i gry 
dydaktyczne z 
pomocą tablicy 
interaktywnej" -  
rozwijanie 
kompetencji 
informatycznych 
wychowanków 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Szukamy zajączka 
(gry, zabawy 
matematyczno-
przyrodnicze) 

III 

 

Wychowawcy  

 

„Z książką poznajemy 
świat” 

Cały rok B. Rejek  

 

 

3. Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania u uczniów umiejętności prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem portali 

społecznościowych. 



Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

„Poczytaj mi…” – 

czytanie literatury 

dziecięcej 

wychowankom przez 

rodziców i dziadków z 

wykorzystaniem 

technik cyfrowych 

Cały rok wychowawcy  

Przestrzeganie zasad o 
korzystaniu z komórek 
na terenie szkoły 
wynikających ze 
statutu szkoły  

Cały rok wychowawcy  

Udostępnianie 
rodzicom stron WWW 
dotyczących edukacji 
w środowisku 
cyfrowym 

Cały rok wychowawcy  

 
4. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez opracowanie i systematyczną realizację 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 
 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

”Czarodziejskie słowa 
„– realizacja programu 
świetlicowego 

IX - VI wychowawcy  

”Cała świetlica czyta 
dzieciom” – realizacja 
programu 

IX - VI wychowawcy  

„Uważny słuchacz” – 
konkursy towarzyszące 
akcji „Cała świetlica 
czyta dzieciom” 
 

 Okładka do 
książki 
 

 Konkurs 
literacki 
„Mistrz pióra” 

 

 Zakładka do 
książki 
 

 Figurka 
baśniowego 
bohatera 

III 
 
 
 
 

 
A. Puszczewicz 
 
 
 
A. Masłyka,                          
A. Niewiadomska 
 
B. Rejek 
 

 
P. Furmanek-
Jankowska 

 
 
 

A. Żołdak 
P. Drążek 

 

"Projekt kreacja - IX - X A. Gorzelak,  



inteGRAcja" 
Gry i zabawy 
integracyjne w 
świetlicy 

wychowawcy 
 

Czego uczą nas 
baśnie? 

IX-VI wychowawcy  

Realizacja 

programów/cyklów 

edukacyjnych:  

 

 „Ćwicz na 
zdrowie”/ 
„Trzymaj się 
prosto” 
 

 

 Igrzyska 
olimpijskie w 
świetlicy 

 

 „Bezpieczny w 
świetlicy” – 
wdrażanie 
dzieci do 
przestrzegania 
zasad 
bezpieczeństa 
swojego i 
innych w 
świetlicy, w 
szatni, w 
toalecie, na 
korytarzu, na 
ulicy, na boisku 

 

 

 

X - VI 

 

 

 
 
VI 
 
 
 
 
 
IX – VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A. Żołdak 

 

 

 

A. Niewiadomska,                  
A. Masłyka,                  
A. Żołdak 
 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 
 
 

 

Świetlicowe 
kolędowanie 

XII A. Niewiadomska,             
A. Masłyka,                  
M. Pawlina,                          
L. Cichal 

 

Współpraca z teatrem 

„Eden” z Krakowa 

IV A. Puszczewicz  

„Wrocławski świat 
małych pomocników” 

XI B. Rejek  

 

 

 

 



5. Wypracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie 

jakości edukacji włączającej. 

 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 

„Marzycielska poczta” 
– współpraca z 
hospicjum, wspieranie 
dobrym słowem 
chorych dzieci 

Cały rok wychowawcy  

Współpraca z 
Fundacją Piotrusia 
Pana na rzecz chorych 
dzieci w hospicjum 

Cały rok A. Masłyka,                          
A. Niewiadomska 

 

„Na Bulwarze dzięcioł 
puka – Sztuka!” 

Cały rok A. Gorzelak  

Współpraca z 
wolontariatem 
szkolnym klas IV 

Cały rok wychowawcy  

 

 

2. Działalność edukacyjna 

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

Realizacja rocznego 
planu pracy 

Opisane w rocznym 
harmonogramie 
tygodniowych 
ośrodków pracy. 

IX - VI wychowawcy  

 

 

 

3. Dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów 

Planowane 
działania: 

Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 

„Gry i zabawy 

integracyjne  w 

świetlicy" - realizacja 

zestawu zabaw 

edukacyjnych dla 

wychowawców 

świetlicy. 

 

Zestaw zabaw 

integracyjnych dla 

grupy świetlicowej 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 
 
 
 
 
 
 

 

Realizacja Tygodniowy cykl    



programów/cyklów 

edukacyjnych: 

 

 Bezpieczny w 
szkole, w domu i 
na drodze 

 
 

 „Ćwicz na 
zdrowie”/”Trzy
maj się prosto” 
 

„Ciszej”- realizacja 
programu walki z 
hałasem/ Stop dla 
hałasu – usłysz 
swoje myśli. 
-zajęcia tematyczne 
w grupach 
-zajęcia relaksacyjne 
-wdrażanie do ciszy 
na korytarzach 
 
„Bezpieczny w 
świetlicy” – 
wdrażanie dzieci do 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa 
swojego i innych w 
świetlicy, w szatni, w 
toalecie, na 
korytarzu, na ulicy, 
na boisku 
 
„Agresja i przemoc-
to nie u nas” – udział 
wychowanków w 
programie przeciw 
agresji i przemocy w 
życiu i 
cyberprzestrzeni 

edukacyjny według 

scenariuszy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotygodniowe 

rozmowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tygodniowy cykl 

edukacyjny według 

scenariuszy 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

X  

 

 

IX- VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

A. Żołdak 

 

 

Wychowawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Drążek 

 

4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna: 

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

Realizacja 
tygodniowych haseł 
tematycznych według 

Metody aktywizujące IX-VI wychowawcy Opracowanie 
rocznego 
harmonogramu 



rocznego 
harmonogramu 

 

„Marzycielska poczta” 
dla chorych dzieci w 
hospicjach 

Wspólne 
przygotowanie listów i 
wysłanie do 
adresatów 

IX-VI wychowawcy  

Współpraca z 
Fundacją Piotrusia 
Pana na rzecz chorych 
dzieci w hospicjach 

Wspieranie Fundacji 
według potrzeb 

IX – VI 
 
 
 

Niewiadomska, 
A. Masłyka 
 
 

 

Współpraca z Domem 
Opieki Społecznej na 
ul. Mącznej 

 IX-VI 
 

P. Matyja 
A. Puszczewicz 
 

 

„Szlachetna paczka”  XI-XII B. Rejek i 
wychowawcy 

 

 

5. Realizacja wniosków wynikających z diagnoz przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018: 

Diagnozy 
wewnętrzne:  

wnioski zadania poziom klas 

   

   

   

 

6. Harmonogram imprez i uroczystości: 

Temat 
uroczystości,  
imprezy 

termin koordynator realizatorzy uwagi 

Dzień Chłopca IX 

 

 Wychowawcy klas  

Dzień Życzliwości 

– Bal Krasnali 

XI    B. Rejek i wychowawcy  

Mikołajki XII  Wszyscy wychowawcy  

Świetlicowe 

kolędowanie 

XII  A. Niewiadomska,                     

A. Masłyka,                              

L. Cichal,                               

M. Pawlina 

 

Dzień 

dziewczynek 

III  Wszyscy wychowawcy 

 

 

Szukamy zajączka 

 

III  Wszyscy wychowawcy  

Dzień Bociana V  Wszyscy wychowawcy  

Świetlicowe 
Igrzyska 
Olimpijskie 

VI  A. Masłyka, A. 
Niewiadomska, A. Żołdak 

 



 

7. Plan wycieczek: 

klasa termin kierownik wycieczki miejsce, cel 
wycieczki 

treści wynikające  
z podstawy 
programowej  

     

     

     

     

 

8. Harmonogram konkursów: 

Nazwa konkursu Osoby 
odpowiedzialne za 
organizację 

termin etap uwagi 

Konkurs wspólny z 

rodzicami, plakat 

dotyczący 

bezpieczeństwa na 

popularnych 

portalach 

społecznościowych 

P. Drążek, A. Żołdak 

A. Niewiadomska 

IV Świetlicowy  

„Uważny słuchacz”, 

konkursy 

towarzyszące akcji 

„Cała świetlica czyta 

dzieciom” 

 

 Projektujemy 

okładkę 

książki 

 

 Zakładka do 

książki 

 Konkurs 

literacki: 

Mistrz pióra 

 Figurka 

baśniowego 

bohatera 

 

 

 

 

 

 A. Niewiadomska, 

A. Masłyka 

 

P. Furmanek 

Jankowska 

 

 

 

P.Drążek, A. Żołdak 

 

 

 

 

 

II 

 

 

II 

 

II 

 

 

II 

 
 
 
 
 
 
Świetlicowy 

 



Ozdoba świąteczna P.Furmanek 

Jankowska 

XII Świetlicowy  

Konkurs literacki o 

wrocławskich 

krasnalach 

B. Rejek XI Świetlicowy  

Świetlicowe Igrzyska 

Olimpijskie 

A.Masłyka, A. 

Niewiadomska, 

A.Żołdak 

VI Świetlicowy  

 

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

Tytuł projektu Termin realizacji odpowiedzialni 

„Ciszej” IX-VI wszyscy wychowawcy 

„Cała świetlica czyta dzieciom” IX-VI Wszyscy wychowawcy 

„Czarodziejskie słowa”– 

realizacja programu 

świetlicowego 

X Wszyscy wychowawcy 

„Na Bulwarze dzięcioł puka – 
Sztuka!” 

Cały rok A.Gorzelak i wychowawcy 

Wrocławski świat małych 
pomocników 

XI B.Rejek 

"Projekt kreacja - inteGRAcja" 

Gry i zabawy integracyjne w 
świetlicy 

IX-VI A.Gorzelak i wychowawcy 

 

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 wiedzą i doświadczeniem, współpraca w zespole (obserwacje „OK.”, lekcje 

otwarte, lekcje pokazowe, drzwi otwarte…): 

Planowana forma wymiany doświadczeń Nauczyciel obserwujący Nauczyciel 
zapraszający - termin 

   

   

   

   

 

13. Przewodniczący komisji:  

Jolanta Skotnicka – wicedyrektor 

Aneta Niewiadomska 

Aneta Żołdak 

Patrycja Drążek 

Anna Gorzelak  

Pola Furmanek Jankowska 

Agnieszka Masłyka 

Barbara Rejek 

Paulina Matyja 

Anna Puszczewicz 

Monika Pawlina 

Lidia Cichal 

 

14. Uzgodnione terminy spotkań komisji (raz w miesiącu) – środa godzina 17.00 w Sali 49 

 

15. Podpisy członków komisji: 

 


