
                  Plan pracy komisji przedmiotowej wychowawców świetlicy rok szk.2018/2019 

 

1. Skład komisji : przewodniczący komisji: M. Kurek, A. Lech, J. Karpioska, A. Niewiadomska, A. Masłyka, P. Furmanek- Jankowska, Anna Gorzelak, M. Wyrwoł, 

M. Pawlina, M. Wolaoczyk uzgodniony termin spotkania raz w miesiącu wtorki godzina 17.00 

2. Realizacja priorytetów: 

Wychowywanie  do  wartości i  kształtowanie  patriotycznych  postaw  poprzez godne świętowanie rocznic  

i  jubileuszy ; 100 rocznica  Odzyskania Niepodległości przez Polskę , 100 rocznica powstania Lotnictwa Polskiego ,  25 – lecie  pracy SP 118. 

 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Konkurs plastyczny na Logo 100 Lat Lotnictwa Polskiego  X-XI Masłyka/ Furmanek-Jankowska kl  IV  

Karpioska  kl III 
 

Wystawa jesienna pod hasłem "Jesienne plony Naszej Ziemi Ojczystej" dla 
uczniów i rodziców. 

 

X-XI Kordynator : 
Kurek, Karpioska kl.III 
Gorzelak, Niewiadomska kl. IV 
Wszyscy wychowawcy  

 

„Wiersze patriotyczne” -konkurs dla dzieci i rodziców 

Konkurs na najbardziej oryginalny latawiec dla uczniów i rodziców z okazji 
100lecia Lotnictwa Polskiego 

X-XI 
 
 
X-XI 

Niewiadomska/Pawlina 
Lech 
 
Kurek/ Niewiadomska 

 

 

Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  (w klasach  I -  II oraz  IV – V ) -   rozwijanie  samodzielności, kreatywności  

i  innowacyjności  uczniów. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Warsztaty kulinarne „ Master Chef Junior” Cały rok Dołęga i wszyscy wychowawcy  

Zajęcia z żywienia wg  innowacji „Zdrowe Żywienie Ucznia” Cały rok Dołęga i wszyscy wychowawcy  



Opracowanie i realizacja   projektów,  programów ,  innowacji  -  wspierających  rozwój  kompetencji kluczowych. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Pocztówkowy zawrót głowy X - V Niewiadomska i wszyscy 

wychowawcy 
 

Wdrożenie systemu  doradztwa zawodowego dla  klas 1-6 we współpracy z instytucjami, zakładami pracy, rodzicami uczniów. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Spotkania z ludźmi o różnych pasjach i zawodach/Zawody pod lupą Cały rok Niewiadomska, Gorzelak, 

Masłyka, Pawlina,  
Lech, Karpioska, Kurek 

 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – zwiększenie stopnia wykorzystania dostępnej technologii w pracy uczniów i nauczycieli, odpowiedzialne i 

bezpieczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

Zadania: Terminy: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Sieciaki.pl – realizacja zajęd w oparciu o scenariusze lekcji sieciaki.pl – 
poznajemy Internet 

Cały rok wszyscy wychowawcy  

Świetlicowy dzieo bezpieczeostwa cyfrowego Cały rok wszyscy wychowawcy  

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

Cały rok wszyscy wychowawcy  

Umieszczanie informacji z Życia Świetlicy na stronie internetowej szkoły Cały rok wszyscy wychowawcy  

Szkolenia z interaktywnych urządzeo  Cały rok wszyscy wychowawcy wg tematyki szkoleo 

 

3. Działalnośd 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 spotkao 
komisji wychowawców świetlicy 
- Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, 
warsztatach, lekcjach otwartych … 

Cały rok wszyscy wychowawcy  



Organizowanie konkursów Wystawy prac  Cały rok wszyscy wychowawcy  

 

4. Dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów 

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

Cotygodniowe rozmowy 

 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Agresja i przemoc-to nie u nas” – udział 
wychowanków w zajeciach przeciw agresji i 
przemocy w życiu i cyberprzestrzeni 

Cotygodniowe rozmowy 

 

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

„Projekt kreacja – inteGRAcja” gry i zabawy 
integracyjne oraz relaksacyjne w świetlicy 

Realizacja zabaw 
opracowanych w projekcie 

Cały rok Koordynator : Gorzelak 
Wszyscy wychowawcy 

 

„Z Ciszą na co dzieo”- wdrażanie i kształtowanie 
pozytywnych nawyków w zakresie 
przestrzegania i zachowania ciszy w szkole i życiu 
codziennym - 
 

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

Cały rok Wszyscy wychowawcy  

Nie bądź garbus - 3maj się prosto / ABC na 
zdrowie !! - utrwalanie i kształtowanie nawyków 
w zakresie zdrowego trybu życia 

Cykl zajęd tematycznych 
dotyczących zdrowego stylu 
życia, prawidłowej postawy i 
aktywności fizycznej 
Konkurs plastyczny 

V - VI Kurek, Niewiadomska 
Wszyscy wychowawcy 

 

 

5. Działalnośd wychowawcza i profilaktyczna: 

Planowane działania: Sposoby realizacji:  Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 
Realizacja tygodniowych haseł tematycznych 
według rocznego harmonogramu 

Metody aktywizujące Cały rok wychowawcy Opracowanie rocznego 
harmonogramu 

„Szlachetna paczka”  Współpraca z Domem 
Opieki Społecznej na ul. 
Mącznej 

XII 
 

Pawlina, Olenderek, 
Niewiadomska, Masłyka,  
wychowawcy 

 

Współpraca z Fundacją Piotrusia Pana na rzecz Wspieranie Fundacji według Cały rok Niewiadomska, Masłyka  



chorych dzieci w hospicjach potrzeb wszyscy wychowawcy 

„Marzycielska poczta” dla chorych dzieci w 
hospicjach 

Wspólne przygotowanie 
listów i wysłanie do 
adresatów 

IV Karpioska, Masłyka 
wychowawcy 

 

Współpraca z Fundacją „Na ratunek dzieciom z 
chorobą nowotworową” 

Zbiórka nakrętek 
plastikowych 

cyklicznie Gorzelak i wszyscy 
wychowawcy 

 

Współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych 
zwierząt we Wrocławiu 

Wspieranie schroniska 
według potrzeb 

cyklicznie Furmanek - Jankowska, Masłyka 
i wszyscy wychowawcy 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Iskierka we Wrocławiu 

Zbiórka pluszaków oraz 
artykułów szkolnych w 
ramach Dnia Pluszowego 
misia oraz cyklicznie według 
potrzeb. 

cyklicznie Niewiadomska i wszyscy 
wychowawcy 

 

 

6. Realizacja programu z zakresu doradztwa zawodowego: 

Planowane tematy , projekty, działania: Sposoby realizacji: Termin: Odpowiedzialni: Uwagi: 

Rozbudzanie pasji zainteresowao zawodowych 

podczas spotkao z ludźmi o różnych zawodach 

 - Zawody pod lupą  

Organizowanie spotkao Cały rok Wszyscy wychowawcy   

 

8. Harmonogram imprez i uroczystości: 

Temat uroczystości, imprezy termin koordynator realizatorzy uwagi 
Dzieo Kropki IX  Wszyscy wychowawcy  

Dzieo Chłopca X  Wszyscy wychowawcy  

Dzieo Życzliwości  XI  Wszyscy wychowawcy  

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę X /XI  Wszyscy wychowawcy  

Dzieo Misia zbiórka pluszaków i artykułów szkolnych dla XI  Niewiadomska  



Stowarzyszenia Pomocy Iskierka we Wrocławiu Wszyscy wychowawcy 

Mikołajki XII  Wszyscy wychowawcy  

Zabawa Karnawałowa I/II  Wszyscy wychowawcy  

Dzieo Dziewczynek III  Wszyscy wychowawcy  

Zajączek IV  Wszyscy wychowawcy  
Dzieo Dziecka VI  Wszyscy wychowawcy  

 

10. Harmonogram konkursów: 

Nazwa konkursu Osoby odpowiedzialne za 
organizację 

termin etap uwagi 

Konkurs plastyczny na Logo 100 Lat Lotnictwa Polskiego  

 

Masłyka/ Furmanek-Jankowska kl  
IV  
Karpioska  kl III 

X/XI Świetlicowy  

Konkurs na najbardziej oryginalny latawiec dla uczniów i 

rodziców z okazji 100lecia Lotnictwa Polskiego 

Kurek, Niewiadomska X/XI Świetlicowy  

„Wiersze patriotyczne” –konkurs dla dzieci i rodziców Niewiadomska/Pawlina 
Lech 

X/XI Świetlicowy  

Konkurs na najpiękniejszy znaczek dla dzieci i rodziców  
ramach obchodów Dnia Poczty Polskiej oraz projektu 
„Pocztówkowy zawrót głowy” 

Niewiadomska 
I wychowawcy 

IX/X Świetlicowy  

Ozdoby Bożonarodzeniowe – konkurs plastyczny dla 
dzieci i rodziców – Kartka Bożonarodzeniowa 
(„Pocztówkowy zawrót głowy”) 

Furmanek – Jankowska 
Karpioska, Kurek, Niewiadomska 

XII Świetlicowy  

Konkursy towarzyszące akcji cała świetlica czyta dzieciom 
 - Projektujemy okładkę do książki 
 
-  Zakładka do książki 

Masłyka 
I wychowawcy 
 
 
 

i Świetlicowy  

Wiosenne kompozycje Masłyka, Niewiadomska III/IV Świetlicowy  
Kartka Wielkanocna Masłyka i wychowawcy IV Świetlicowy  



Konkurs na najciekawsze drzewo genealogiczne z okazji 
Dnia Rodziny/ Dnia Matki 

Niewiadomska 
I wychowawcy 

V Świetlicowy  

 

11. Projekty zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2018/2019: 

Tytuł projektu – zakres:  Klasa/klasy: Termin realizacji: Odpowiedzialni: 
„Cała świetlica czyta dzieciom” 3/4 Cały rok Wszyscy wychowawcy 

„Czarodziejskie słowa”– realizacja programu świetlicowego 3/4 Cały rok Wszyscy wychowawcy 

„Na Bulwarze dzięcioł puka – Sztuka!” 3/4 Cały rok Gorzelak i Wszyscy wychowawcy 

„Pocztówkowy zawrót głowy” 3/4 X - V Niewiadomska 
 i Wszyscy wychowawcy 

 

 

 

12. Innowacje zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2018/2019: 

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

    

    

 

13. 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 

Komputer, Internet, tablica, zamki do szafek,  Furmanek - Jankowska S1 

Komputer, Internet, tablica suchościeralna, magnetofon Gorzelak S2 

Komputer, Internet, zamki do szafek Masłyka S3 

Zamki do szafek I kluczyki Niewiadomska D2 

Całkowite wyposażenie sali (meble, komputer, tablica, dywan) Wolaoczyk D4 

 

                                                                                                                                                                                                      Podpisy członków komisji: 


