
                                                                                                               

Sprawozdanie z działalności świetlicy 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 

w roku szkolnym 2017/2018 

W roku szkolnym 2017/18 odbyło się sześć spotkań zespołu samokształceniowego świetlicy  

w następujących terminach: 31.08.2017 r., 11.09.2017 r., 20.11.2017 r., 05.02.2018 r., 14.05.2018 r., 

28.05.2018 r.  

Na spotkaniach omówiono i przedyskutowano wszystkie sprawy związane z organizacją  

i funkcjonowaniem świetlicy w roku szkolnym 2017/18 w tym także sprawy wychowawcze oraz 

przeprowadzone zostały dwa wewnętrzne szkolenia dotyczące obsługi wspólnego konta e-mail i „pracy  

w chmurze” oraz dziennika elektronicznego.  

Ponadto nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych specjalnie dla nauczycieli świetlicy na 

temat: „Trudne zachowania dzieci w wieku szkolnym” (21.10.2017 r.) oraz „Elementy TSR w pracy z 

dziećmi i młodzieżą” (07.05.2018 r.) 

 

Realizacja zadań planu pracy świetlicy 

PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI MATEMATYCZNEJ,  PRZYRODNICZEJ I 

INFORMATYCZNEJ 

Realizacja programu “Dokarmianie ptaków”:  budowa karmnika, codzienne dokarmianie ptaków, rozmowy 

na temat ptaków występujących w Polsce w okresie zimowym. Świetlica klas III/IV. 

 

Nauka i doskonalenie gry w warcaby. Zajęcia w grupach świetlicowych. Świetlica klas III/IV. 

 

Kształcenie i doskonalenie zdolności matematycznych, logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie i 

układanie krzyżówek, wykreślanek, rebusów, sudoku w czasie zajęć organizowanych w świetlicy. 

 

Prowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej, wynikających z tematów tygodnia  takich jak: "Światowy 

Dzień Ochrony Zwierząt. Złota polska jesień", "Jesienne nastroje", „Zwierzęta zimą”, „Zwiastuny wiosny. 

Wiosna wokół nas”, „Święto Wiosny”, „Co w trawie piszczy” „Dbamy o naszą planetę. Światowy Dzień 

Ziemi”, „Uroki kwitnących sadów”. 

 

Zachęcanie do gier planszowych, rebusów i krzyżówek w czasie wolnym w świetlicy.  

 

 

 



                                                                                                               

I PÓŁROCZE 

 

Udział w dzielnicowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez świetlicę SP nr 355  p.t.: "Safari".  

 

Zorganizowanie konkursów plastycznych w świetlicy: 

 "Dary jesieni" świetlica klas I/II/III 

 "Korale Pani Jesieni" świetlica klas 0/I 

 "Jesienne drzewo" – uczniowie uczęszczający do świetlicy klas I/II/III 

 „Leśne zwierzęta”  - uczniowie uczęszczający do świetlicy klas I/II/III 

 

Organizacja tygodnia zajęć na temat: „Łamiemy szyfry i rozwiązujemy łamigłówki” z okazji Dnia 

Kryptologii. Świetlica klas III/IV. 

 

II PÓŁROCZE 

 

Realizacja cyklicznych zajęć o tematyce ekologicznej „Ratujmy Ziemię”. Świetlica klas I/II/III 

 

Udział w obchodach „Dnia Ziemi” – porządkowanie terenu wokół szkoły wykonywanie plakatów i innych 

prac tematycznych. Świetlica klas I/II/III 

 

"Zielona świetlica" - prowadzenie ogródka ziołowego. Sianie bazylii i fasoli. Rozmowy na temat właściwej 

pielęgnacji roślin. Sporządzenie dzienniczka obserwacji i wyznaczenie dyżurnych dbających o hodowlę. 

Świetlica klas 0/I 

 

Zorganizowanie konkursów pod patronatem burmistrza Dzielnicy Białołęka:  

 IV Dzielnicowy Turniej Warcabowy 

 Oswoić Smog’a – ekologiczny konkurs plastyczny 

 

Udział w konkursach zewnętrznych: 

 „Zimowy pejzaż” (SP 366) – zajęliśmy I i II miejsce. 

 „Ekologiczny Konkurs Wielkanocny” (SP 356) – zajęliśmy III miejsce  

 „Zwiastuny wiosny” – konkurs fotograficzny (SP 154) – zajęliśmy I i II miejsce, zdobyliśmy   

wyróżnienie. 

 „Co myśli pies, co myśli kot?” (SP 355) zajęliśmy II miejsce, zdobyliśmy wyróżnienie.  

   

 



                                                                                                               

Organizowane konkursów przez świetliczaki: 

o Konkurs „Moja gra planszowa” zorganizowany przez samorząd świetlicy klas I/II/III 

o „Pani Wiosna” – dzieci w świetlicy klas I/II/III 

o „Mój wymarzony kwiatek wiosenny” – dzieci w świetlicy klas I/II/III 

o „Ziemia moja planeta – dzieci w świetlicy klas I/II/III 

o „Mój wymarzony ogród”  – dzieci w świetlicy klas I/II/III 

o „Moja wymarzona łąka” – dzieci w świetlicy klas I/II/III 

 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE.  ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

I PÓŁROCZE 

Realizowanie zajęć w ramach tematów tygodnia: „Bezpiecznie w sieci” w świetlicy klas I/II/III oraz „Świat 

techniki” w świetlicy klas III/IV. Zajęcia tematyczne i pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z 

internetu i mediów społecznościowych. 

 

 

II PÓŁROCZE 

„Nie daj się złapać w sieć” – zajęcia profilaktyczne dotyczące korzystania z Internetu. Świetlica klas III/IV 

 

WZMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI SZKOŁY 

Przestrzeganie norm społecznych 

Opracowanie, wspólnie z wychowankami świetlicy zasad pobytu w świetlicy, oddzielnie w każdej grupie  

świetlicowej. 

 

Organizowanie pogadanek dotyczących regulaminu świetlicy oraz zasad prawidłowego zachowania w świetlicy  

i w szkole, w tym również: w stołówce szkolnej, na placu zabaw, na boisku szkolnym. 

 

Organizowanie pogadanek dotyczących przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród dzieci w tym zajęcia  

dramowe dotyczące wzajemnych relacji i komunikacji społecznej 

 

Działania zmierzające do zapobiegania uzależnieniom wśród uczniów 

Rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie różnorodnych zajęć edukacyjnych, realizację projektów  

edukacyjnych, organizowanie i udział w konkursach tematycznych, organizowanie imprez integrujących  

społeczności świetliczków. 



                                                                                                               

Prowadzenie zajęć cyklicznych na temat:  „Małe rękodzieło”. Nauka rękodzieła: robótki szydełkiem,  

na drutach, szycie, wyroby z gliny itp. 

 

Zorganizowanie cyklicznych zajęć dramowych o uczuciach i emocjach oraz sposobach radzenia  

sobie z emocjami. 

 

I PÓŁROCZE 

Udział w konkursach zewnętrznych: 

 "Szopka Bożonarodzeniowa" (SP 314) - zajęliśmy I, II i III miejsce.  

 "IV Świetlicowy Przegląd Kolęd i Pastorałek" (SP 154) - zajęliśmy  III miejsce.                                                                                                                              

 

Organizowanie konkursów w świetlicy: 

 Konkurs na "Najbardziej pomysłowy łańcuch choinkowy". Świetlica klas III/IV,  

 Dwa konkursy śpiewania kolęd -  w świetlicach klas 0/I i I/II/III, 

 

Organizowane konkursów przez świetliczaki: 

o „Mój wymarzony miś” -  uczniowie uczęszczający do świetlicy klas I/II/III, 

o „Mikołaj w akcji”- uczniowie uczęszczający do świetlicy klas I/II/III, 

o „Wymarzony prezent” - uczniowie uczęszczający do świetlicy klas I/II/III. 

  

Organizowanie uroczystości integracyjnych w świetlicy: 

 Dzień Pluszowego Misia - w poszczególnych grupach świetlicowych, 

 Mikołajki 

 Andrzejki – w świetlicy klas 0/I oraz I/II/III, 

 Wigilia - w poszczególnych grupach świetlicowych, 

 

Świetlicowy dzień rodzinki w świetlicy klas 0/I. Spotkanie integracyjne z dziećmi i ich rodzicami.  

Wspólne śpiewanie kolęd. Warsztaty plastyczne.  

 

II PÓŁROCZE 

Udział w konkursach zewnętrznych: 

 Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza pisanka” zorganizowany przez Wawerskie Centrum Kultury.  

Otrzymaliśmy dwa wyróżnienia. 

 Dzielnicowy Konkurs Plastycznym „Pisanka Wielkanocna” (SP 314). Otrzymaliśmy wyróżnienie. 

 

 



                                                                                                               

Organizowanie konkursów w świetlicy: 

 „Kolory tęczy” – konkurs dal wszystkich świetliczków. Codziennie obowiązuje inny kolor stroju. 

 

Organizowane konkursów przez świetliczaki: 

o „Ulubiony zawód”. Świetlica klas I/II/III. 

 

Organizowanie uroczystości integracyjnych w świetlicy: 

 Bale karnawałowe w poszczególnych świetlicach 

 Poczta walentynkowa 

 Tłusty czwartek 

 Wielkanoc w świetlicy 

 Dzień Dziecka 

 

Świetlicowy dzień rodzinki w świetlicy klas I/II/III oraz III/IV. Spotkanie integracyjne z dziećmi i ich rodzicami.  

o tematyce wielkanocnej. 

 

Promowanie zdrowego stylu życia: 

Codzienne realizowanie zadań z zakresu promowania zdrowego stylu życia: 

 Kształtowanie nawyków dotyczących higieny osobistej (m.in. mycie rąk przed posiłkiem, po powrocie  

z placu zabaw itp.) 

 Kształtowanie nawyków prawidłowego spożywania posiłków w sali i w stołówce szkolnej. 

 Organizowanie zajęć wyciszających i relaksacyjnych, masażyki dziecięce, zabawy paluszkowe, słuchanie  

muzyki relaksacyjnej. 

 Organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu oraz w szkole. 

 

Organizowanie zajęć ruchowych na korytarzu szkolnym: chusta animacyjna, skakanka, ping-pong,  

wyścigi rzędów, gry zespołowe. 

 

Realizowanie zajęć cyklicznych na temat „Wiem co jem” w świetlicy klas 0/I 

 

  I PÓŁROCZE 

Realizowanie zajęć w ramach tematów tygodnia: „Tydzień zdrowego żywienia” w świetlicy klas 0/I  

oraz „Dbamy o nasze zdrowie” w świetlicy klas III/IV 

 

 

 



                                                                                                               

II PÓŁROCZE 

- współpraca z pielęgniarką szkolną – organizowanie spotkań tematycznych 

 

Udział w konkursach zewnętrznych: 

 Konkurs Varsavianistyczny „Dawne smaki Warszawy” (Zespół Szkół im Piotra Wysockiego w 

Warszawie) - zajęliśmy III miejsce. 

 Udział w V Białołęckiej Olimpiadzie Świetliczaków zorganizowanej przez SP 154. Zajęliśmy III 

miejsce. 

 

Organizowanie konkursów w świetlicy: 

 „Konkurs sportowy w świetlicy klas I/II/II 

 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci 

przebywających w świetlicy 

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

Zajęcia cykliczne na temat "Baśniowa środa". Świetlica klas 0/I. 

Zajęcia cykliczne na temat „Moja ulubiona książka” - czytanie zaproponowanej przez świetliczaki książki, 

omawianie, wykonywanie prac plastycznych. Świetlica klas I/II/III. 

 

Organizowanie zajęć edukacyjnych z możliwością korzystania z książek, albumów, encyklopedii, literatury 

dziecięcej i innych. Wyszukiwanie informacji, głośne czytanie, inne formy. 

Współpraca z biblioteką szkolną 

Wzbogacenie biblioteczki świetlicowej poprzez zorganizowanie zbiórki książek wśród świetliczków oraz 

zakup ciekawych pozycji literatury dziecięcej. 

 

I PÓŁROCZE 

Organizowanie konkursów w świetlicy: 

 „Moja ulubiona postać z bajki”. Świetlica klas I/II/III 

 

II PÓŁROCZE 

Przyłączenie się do akcji „Zbiórka książek dla szkoły we Lwowie”. 

 

 



                                                                                                               

Organizowanie konkursów w świetlicy: 

 „Zakładka do książki”. Świetlica klas 0/I 

 „W  świecie baśni”. Świetlica klas III/IV 

 

Organizowane konkursów przez świetliczaki: 

o „Mój baśniowy stworek” – dzieci w świetlicy klas III/IV. 

 

Kształtowanie człowieka tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby innych 

- Udział w akcji społecznej „Nakrętka”. Zachęcanie dzieci do zbierania plastikowych nakrętek, które zostają 

przekazane fundacji na sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci. 

 

- Współpraca z Fundacją “Marzycielska poczta”. Prowadzenie korespondencji z chorym dzieckiem. 

Świetlica klas I/II/III 

 

 

I PÓŁROCZE 

- Współpraca z ośrodkami opieki społecznej, fundacjami, domami dziecka – przekazywanie kartek 

świątecznych z życzeniami, wykonanymi w świetlicy: 

 zbiórka środków higienicznych dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. 

Mehoffera. 

 Zorganizowanie konkursu na “Kartkę bożonarodzeniową" przez świetlicę klas I/II/III. Przekazanie 

świątecznych kartek wykonanych przez świetliczaki wszystkich grup świetlicowych, dla 

pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera. 

 Wysłanie zakładek do książek wykonanych przez świetliczaki klas III/IV do Dziecięcego Hospicjum 

w Warszawie. 

 Włączenie się do akcji zbierania darów dla Domu Dziecka organizowanej przez Samorząd 

Uczniowski. Świetlica klas 0/I. 

 

-  Realizacja cyklicznych zajęć Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka. Przybliżenie dzieciom 

konwencji praw dziecka. Świetlica klas III/IV. 

 

- Prowadzenie zajęć tematycznych, pogadanek i rozmów, dotyczących stosownego zachowania się wobec 

osób niepełnosprawnych, starszych, osób innych narodowości, itp.  

 

 

 



                                                                                                               

II PÓŁROCZE 

- Współpraca z ośrodkami opieki społecznej, fundacjami, domami dziecka – przekazywanie kartek 

świątecznych z życzeniami wykonanymi w świetlicy: 

 Wysłanie kartek o tematyce wielkanocnej do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul Mehoffera. 

 Włączenie się do akcji zbierania darów dla Domu Dziecka organizowanej przez Samorząd 

Uczniowski. Świetlica klas 0/I. 

 Włączenie się do akcji zbierania artykułów dla schroniska dla zwierząt. 

 

Kształtowanie obywatela, Polaka, Europejczyka 

 

I PÓŁROCZE 

Udział w konkursach zewnętrznych: 

  "Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej" (SP 314). 

  Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "Od Bałtyku aż po Tatry - piękno polskiej ziemi" (Przedszkole nr 

270).  

 

Organizowanie konkursów w świetlicy: 

 „Warszawa - moje miasto”. Świetlica klas I/II/III. 

 

Udział w obchodach Święta Szkoły - rozmowy o historii Powstania Warszawskiego, słuchanie piosenek 

powstańczych, zapalenie znicza przy Pomniku Małego Powstańca, uczczenie pamięci poległych minutą 

ciszy. 

Zapoznanie dzieci klas II i III z wydarzeniami historycznymi (Powstanie Warszawskie, Odzyskanie 

Niepodległości przez Polskę, Konstytucja 3 Maja), rozbudzanie postawy patriotycznej oraz pielęgnowanie 

pamięci o tych wydarzeniach oraz ludziach, którzy oddali życie za Polskę. 

 

11 listopada - Odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Zajęcia wynikające z tematu tygodnia "Polska - 

moja ojczyzna. Święto Niepodległości".  

 

Zorganizowanie zajęć tematycznych „Varsavianistyczna świetlica”. „Parki Warszawy”,  „Poznajemy 

najbliższą okolicę”. Wykonanie pracy plastycznej, która została dołączona do ogólnoszkolnego projektu. 

Świetlica klas III/IV. 

 

Realizowanie tematów tygodnia: Warszawa - moje miasto, Polska - moja ojczyzna, Jestem Europejczykiem. 



                                                                                                               

II PÓŁROCZE 

Udział w konkursach zewnętrznych: 

  Konkurs Varsavianistyczny „Smaki Dawnej Warszawy” (Zespół Szkół im Piotra Wysockiego w 

Warszawie). Zajęliśmy III miejsce. 

 Konkurs „Żonkile Pamięci” (Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”). 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Obrazki z historii Polski” (SP 342).  

 II Międzyświetlicowy Konkurs Wokalny „Nie masz cwaniaka nad warszawiaka” (SP 257). 

 

Kształtowanie człowieka kulturalnego 

Prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kultury osobistej. 

Zajęcia cykliczne "Dzień kompozytora". Poznawanie życiorysów wybranych kompozytorów. Słuchanie 

utworów danego kompozytora. 

 

I PÓŁROCZE 

Organizowanie zajęć wynikających z tematów tygodnia: „Dobry kolega , dobra koleżanka”, „Grzeczność na 

co dzień i od święta”, „Nasze emocje”, „Dzień Nauczyciela”, Halloween, „Barbórka”, „Dzień Babci i 

Dziadka”,   

Organizowanie w świetlicy uroczystości zapoznających z tradycjami kultury: Wszystkich Świętych i 

Zaduszki, andrzejki, mikołajki, święta Bożego Narodzenia, karnawał.  

 

Organizowanie przedstawień teatralnych w świetlicy: „Dziadek do orzechów”, przedstawienie o Marii Curie 

Skłodowskiej. 

II PÓŁROCZE 

Organizowanie w świetlicy uroczystości zapoznających z tradycjami kultury: walentynki, Ostatki i tłusty 

czwartek, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Taty. 

 

Organizowanie przedstawień teatralnych w świetlicy: „Pisanka Wielkanocna”, „Romeo i Julcia”. 

Udział w konkursach zewnętrznych: 

 Konkurs Recytatorski „Poezja to my” – wiersze Jana Brzechwy. (SP 112). Zajęliśmy  I i  III miejsce.  

 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” (Mazowiecki Instytut Kultury). Otrzymaliśmy dwa 

wyróżnienia. 



                                                                                                               
 Konkurs „Mam talent” (SP 314) Zajęliśmy II miejsce. 

 

Organizowane konkursów przez świetliczaki: 

o „Portret mamy”. świetliczaki klas I/II/II 

 

 


