
                                                                                                                                   
Warszawa, 14.06.2017 r.

SPRAWOZDANIE  ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W ciągu roku odbyło się 8 spotkań zespołu w następujących terminach: 

31.08.2016, 12.09.2016, 21.11.2016, 30.01.2017, 24.04.2017, 22.05.2017, 19.06.2017 

Spotkania dotyczyły organizacji pracy świetlicy, opieki nad dziećmi oraz spraw 

związanych z realizacją programu edukacyjno-wychowawczym świetlicy.                         

Drugim obszarem pracy zespołu samokształceniowego świetlicy było samokształcenie i 

doskonalenie zawodowe. 

Nauczyciele świetlicy przedstawili referaty:

-  „Zabawy z chustą animacyjną” 

- „Świetlica szkolną przestrzenią czasu wolnego” – zapoznanie z publikacją A. Pery i 

D. Kmity

-  „Dyscyplina w świetlicy” 

- „Twój stres” na podst. „Twój stres. Sens życia, równowaga, zdrowie.” Ed Boenisch,

C. Michaele Haney.

Panie Aneta Rowińska i Dorota Kozak, zajmujące się organizacją szkoleń dla świetlicy, 

zaprosiły nauczycieli, a głównie nauczycieli świetlicy na szkolenia:

- „Gdy uczeń we mnie rzuca, obraża mnie lub ucieka z sali – czyli techniki pracy z 

dzieckiem agresywnym” – organizator Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej Sukces

- Warsztat świąteczny orgiami, „Papierowa magia świąt” zorganizowany przez Zespół 

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 ul. Elekcyjna 21/23 

- „Aktywizowanie rozwoju dziecka poprzez zabawę, ruch i taniec” – szkolenie edukatora 

Aleksandry Kozendry – pedagoga, psychoterapeutki, instruktorki tańca.

Spotkanie 19.06.2017 r. przeznaczyliśmy na podsumowanie rocznej pracy świetlicy oraz 

wnioski i rekomendacje na rok 2017/18.

Świetliczaki brały udział w licznych konkursach ogólnopolskich, dzielnicowych, 

wewnątrzszkolnych: 

Pierwsze półrocze:

- „Mój przyjaciel Miś”- konkurs dzielnicowy organizowany przez SP 231 (listopad): 

II miejsce: Ada Sęczys kl.Ib; III miejsce Paulina Kisłow kl.IIIjs, Marcin Krysiak kl.II b;



wyróżnienie: Jagoda Sienkiewica kl.Ib

- „Warszawa w fotografii-Jesienne inspiracje nad Wisłą” konkurs fotograficzny 

zorganizowany przez SP277; II miejsce Natalia Kordek kl.Ib

- Warszawski konkurs plastyczno-techniczny „Anioł z masy solnej i nie tylko”  SP43

wyróżnienie: Jakub Latek kl.IIIe 

-  konkurs na stroik świąteczny zorganizowany przez SP 43, III miejsce Nikola 

Różewicz kl.II b, wyróżnienie Jakub Latek kl.IIIe

- II Świetlicowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – zorganizowanym przez SP 154.

Odbyło się wiele wewnętrznych konkursów świetlicowych: „Wspomnienia z wakacji”, 

”Warszawa – moje miasto”, „Dary Jesieni”, „Eko-ludek ”, „Cudaki i inne liściaki”, 

„Korale jesieni”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Hej kolęda, kolęda!”, „Baśniowy świat”,

„ Konkurs recytatorski – twórczość  W. Chotomskiej”, „Bohater książki”, „Szkoła moich 

marzeń”, „Maska karnawałowa”.

Drugie półrocze:

- „Naszą pasją jest sztuka – Pan Kleks i jego świat” – ogólnopolski konkurs 

plastyczny zorganizowany przez SP 342. Wyróżnienia zdobyły: M. Szubińska kl. 0b 

i Zuzanna Marchel kl. Ia

- „Marzanna” – dzielnicowy konkurs plastyczny zorganizowany przez Warszawski 

Ogród Zoologiczny.

- „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” – Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 

zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu SP 314

- „Nie masz cwaniaka nad warszawiaka” – dzielnicowy konkurs muzyczno-wokalny,

zorganizowany przez SP 357.

- „Zabawka lub gra z surowców wtórnych” - dzielnicow konkurs zorganizowany 

przez SP 314

- „Eko torba” – dzielnicowy konkurs techniczny zorganizowany przez świetlicę SP 

314. Miejsce III zdobyła Zuzanna Szmigiel kl. IIIf. 

- IV Białołęcka Olimpiada Sportowa zorganizowana przez świetlicę SP 154. 

Zajęliśmy II miejsce. 

W drugim półroczu byliśmy organizatorem Dzielnicowego Konkursu Warcabowego 

dla świetlic Dzielnicy Białołęka. Świetliczaki z naszej szkoły zajęły: I miejsce Michał 

Prędki z klasy IIIg, II miejsce Kryspin Grygowski z klasy IIc.



Ponadto odbyło się wiele wewnętrznych konkursów świetlicowych.

W pierwszym półroczu: ”Warszawa – moje miasto”, „Dary Jesieni”, „Eko-ludek ”, 

„Cudaki i inne cudaki”, „Korale jesieni”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Hej kolęda, 

kolęda!”, „Baśniowy świat”, „ Konkurs recytatorski” – twórczość W. Chotomskiej”, 

„Szkoła moich marzeń”, „Maska karnawałowa”.

W drugim półroczu: ”Kartka Wielkanocna”; ”Pisanka wielkanocna”; „Wielki Mały 

Recytator”; ”Konkurs Warcabowy”; „Ulubiony bohater książki”; ”Kolory Tęczy”; 

„Olimpiada świetlicowa”, „Moje wymarzone wakacje”.

Dzieci, pod opieką nauczycieli świetlicy klas II/III oraz III/IV zorganizowały 

samodzielnie wiele konkursów:

W pierwszym półroczu:

 „Jesienny liść”, „Parasolka”, „Pokemon go”, „Słodyczowy świat”, „Moje zwierzę 

domowe”, „Moje ulubione zwierzątko”, „Baśniowy świat”, „Motoryzacja” (konkurs 

zorganizowany przez uczniów klasy IIIb dla wszystkich świetlic), „Najpiękniejsza 

choinka”; „Zimowy pejzaż”, „Moje ferie zimowe”.

W drugim półroczu:

„Zwiastuny  wiosny”;  „Koszyczek  wielkanocny”;  „Zwierzęta  świata”;  „Zwierzęta

morskie”; „Wymarzony Dzień Dziecka”, „Wymarzone wakacje” i inne.

Odbyło się szereg uroczystości:

W pierwszym półroczu: Święto Szkoły, Zaduszki, Światowy Dzień Pluszowego Misia, 

andrzejki, mikołajki, Wigilie, a także bale karnawałowe.

Świetlice oddziałów przedszkolnych i klas I/II, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia 

zorganizowały dzień rodzinki – warsztaty świąteczne, wspólne kolędowanie integrujące 

dzieci, rodziców i nauczycieli.

Świetlica klas II/III zorganizowała zbiórkę żywności, kocy, materacy itp. do schroniska 

dla zwierząt w Józefowie. 

W drugim półroczu: spotkania wielkanocne, Dzień Ziemi, Dzień Książki, Dzień 

Dziecka.

Świetlice  klas  II  i  III  zorganizowały dni  rodzinki  w formie  spotkań wielkanocnych,  

w czasie  których  rodzice  wraz  z  dziećmi  wykonywali  ozdoby  i  palmy wielkanocne.

Świetliczaki  klas  III  i  IV  przygotowały  przedstawienie  dla  rodziców  i  zajęcia  z

decoupage.  Spotkania były doskonałą okazją  do wzajemnego poznania  się ,  wspólnej

zabawy i integracji.



W grudniu i w kwietniu zorganizowaliśmy kiermasze świąteczne: bożonarodzeniowy i 

wielkanocny. Dochód z pierwszego, 3600 zł został przekazany Warszawskiemu 

Hospicjum dla Dzieci. Kwotę z drugiego kiermaszu, w wysokości 3500 zł dołożyliśmy 

do szkolnej zbiórki na zakup defibrylatora.                                                                           

W  ciągu  roku  obejrzeliśmy  cztery  przedstawienia  Teatru  Wariacja:  „Księżniczka  na

ziarnku  grochu”,  „Hej  kolęda”,  „O  motylu,  który  tupał  nóżką”  –  baśń  hinduska,

„Przygody Guliwera w krainie liliputów”.

W czerwcu wszystkie świetlice aktywnie uczestniczyły w Dniu Otwartym Szkoły, który

w tym roku odbywał  się  pt.  „Jestem Polakiem Wisła  moim znakiem” przygotowując

liczne konkursy i zajęcia plastyczne oraz dekorację.

W ramach kształtowania postaw społecznych uczniowie wzięli udział w ogólnopolskich 

akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Nakrętka”, WOŚP, „Marzycielska 

Poczta”, „Czytamy Razem”. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych 

świetliczaki klas II i III wykonały kartki świąteczne dla pensjonariuszy Zakładu 

Opiekuńczo- Leczniczego przy ul Mehoffera i podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej

Przez cały rok prowadzone były regularnie: zajęcia gimnastyki porannej, zajęcia ruchowe

na  korytarzu  szkolnym,  placu  zabaw  (gry  i  zabawy zespołowe),  pogadanki  i  zajęcia

dotyczące  zdrowego  stylu  życia  „Żyjmy zdrowo”,  regularne  spotkania  z  pielęgniarką

szkolną,  zaprosiliśmy  jedną  z  mam,  która  jest  stomatologiem  na  zajęcia  dotyczące

higieny jamy ustnej. Regularnie prowadziliśmy zajęcia dotyczące szkodliwości hałasu,

wyciszające  i  relaksacyjne,  a  także  różnorodne  zajęcia  rozwijające  zdolności  dzieci:

plastyczne,  techniczne,  muzyczne  

i czytelnicze. Wszystkie świetlice. przystąpiły do realizacji kampanii głośnego czytania.

Współpracowaliśmy z biblioteką szkolną oraz z Biblioteką Nautilus”. Braliśmy udział w

akcjach  czytelniczych  takich  jak  „Tydzień  czytania”.  Regularnie  w  świetlicy

prowadziliśmy  zajęcia  czytelnicze  pod  nazwą  „Kwadrans  z  książką”,  „Świetlicowe

czytanie”. 

Współpracowaliśmy  z  wychowawcami  klas,  psychologiem,  pedagogiem,  logopedą  i

pielęgniarką szkolną oraz z rodzicami w ramach Rady Świetlicy.

Wnioski i rekomendacje

• Ze względu na zdarzającą się w świetlicy,  w różnych grupach, okresowo, dużą

liczbę  dzieci  -  w  godzinach  popołudniowych,  zajęcia  typowo  dydaktyczne



wynikające z planu dydaktyczno – wychowawczego w takiej sytuacji nie zawsze

mogą być realizowane.

Można  w  tym  czasie  organizować:  śpiewanie  piosenek,  głośne  czytanie,

zajęcia  relaksacyjne  -  masażyki,   a  jeśli  to  tylko  możliwe  –  na  świeżym

powietrzu lub na holu.

• Sprawdza  się  stosowany  w  poszczególnych  grupach  świetlicowych,  przyjęty

system  oceniania  zachowania.  Wdraża  samodyscyplinę,  kształtuje

odpowiedzialność, uczy koleżeństwa, zachęca do właściwego zachowania.

Należy  kontynuować  system  oceniania  w  poszczególnych  grupach

świetlicowych w oparciu o dotychczasowe zasady.

• Dzieci w świetlicy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych. Stanowi

to dobrą okazję do rozwijania ich zainteresowań i talentów szczególnie poprzez

udział odpowiednich zajęciach i konkursach. 

Należy  rozwijać  zainteresowania  i  talenty  dzieci  zachęcając  je  i

przygotowując do udziału w konkursach 

• Świetliczaki bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział w

zabawach przy muzyce  i  w zabawach ruchowych  na korytarzu  szkolnym i  na

świeżym powietrzu.

Należy zwiększyć ilość zabaw muzycznych i ruchowych w szkole, na placu

zabaw, boisku szkolnym.


