
UCHWAŁA NR VI/82/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 
01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII/223/2016 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 
Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 01.01.2018r. 
do 31.12.2018r..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik do uchwały Nr VI/82/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Świetlica Środowiskowa – jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz, działa w dwóch punktach:

- ul. Słowackiego 15

- ul. Portowa 24

zapewnia dzieciom i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum opiekę, pomoc
w nauce, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo –
wychowawcze, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, sportowe, 
artystyczne, ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie wychowankowie wraz z opiekunami spędzają czas 
na świeżym powietrzu korzystając z miejskich parków i placów zabaw. Pobyt dziecka w placówce jest 
bezpłatny, wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego, na druku dostępnym w świetlicy.

Świetlice działają od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00. W okresie przerw
w nauce szkolnej tj. w wakacje i ferie w godz. od 7.00 do 16.00 lub od 9.00 do 15.00. W świetlicy 
w ramach kultywowania tradycji obchodzone są święta okolicznościowe i narodowe. 
Wychowankowie świetlicy biorą udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje lokalne, 
integrują się ze społeczeństwem. Dzieci, na co dzień socjalizują się w grupie rówieśniczej i nie tylko.

STATYSTYKI:

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z zajęć na świetlicy skorzystało 105 dzieci:

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 41 dzieci

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 64 dzieci

Ponadto dodatkowo na okres wakacji i ferii zapisanych było 59 dzieci:

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 27 dzieci

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 32 dzieci

Średnia roczna frekwencja wyniosła:

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 18 dzieci

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 21 dzieci

PROGRAMY:

Opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla trzech grup wiekowych

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 

·Program profilaktyczno- terapeutyczny „Mydło i powidło” dla wychowanków świetlicy z kl. I- 
III szkoły podstawowej.

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 36,36% ankietowanych spośród 11 uczestników miało opór przed 
wypowiadaniem się na forum grupy oraz wyrażaniem swojej opinii.

4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę

7 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca
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Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 11 uczestników wykazało się wiedzą 
z zakresu programu 10 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 1 ankieta sugeruje, że w/w wiedza 
nie jest wystarczająca.

·Program profilaktyczno- terapeutyczny „Uczę się być przyjacielem”

dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu  37,5 % ankietowanych spośród 8 uczestników nie wykazało się wiedzą 
z zakresu przyjaźni i empatii 3 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 5 ankiet sugeruje, że w/w 
wiedza nie jest wystarczająca.

Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 8 uczestników wykazało się wiedzą 
z zakresu programu 8 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza 
nie jest wystarczająca.

·Program profilaktyczno- terapeutyczny „Kreatywność na co dzień” dla uczniów oddziałów 
gimnazjum.

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 10 % ankietowanych spośród 5 uczestników wykazało się wiedzą 
z zakresu kreatywności 1 ankieta wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 4 ankiety sugerują, że w/w 
wiedza nie jest wystarczająca.

Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 6 uczestników wykazało się wiedzą 
z zakresu programu 5 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza 
nie jest wystarczająca.

- w punkcie przy ul. Portowej 24-

·Program „Podróż ku wartościom” 

dla wychowanków świetlicy z kl I- III szkoły podstawowej

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 70% ankietowanych spośród 8 uczestników wykazało

się wiedzą z zakresu programu 5 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 3 ankiety sugerują, że 
w/w wiedza nie jest wystarczająca. Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 
8 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu programu

7 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę;

1 ankieta sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca.

·Program „Porozumienie bez przemocy”

dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 50% ankietowanych spośród 10 uczestników wykazało się wiedzą 
z zakresu programu 5 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 5 ankiet sugeruje, że w/w wiedza 
nie jest wystarczająca. Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 10 uczestników 
wykazało się wiedzą z zakresu programu

10 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę;

0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca.

·Program „Ja też potrafię”

dla wychowanków świetlicy z kl. I- III oddział gimnazjum

Ewaluacja:
Przed rozpoczęciem programu 10% ankietowanych spośród 5 uczestników wykazało
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się wiedzą z zakresu programu 1 ankieta wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 4 ankiety sugerują, że 
w/w wiedza nie jest wystarczająca. Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 
5 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu programu

4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę;

1 ankieta sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca.

Świetlica Środowiskowa wzięła udział:

·W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Seniora” działającym przy Domu Pomocy Społecznej pt. „Aktywizacja 
międzypokoleniowa osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży”. W ramach tego 
projektu wychowankowie świetlic odwiedzali mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu. Przede wszystkim razem spędzali czas, rozmawiając, grając w gry planszowe oraz 
uczestnicząc w zajęciach kulinarnych i manualnych.

WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 15

26.01.2018r. Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przedstawienie, poczęstunek, wspólne 
spędzenie czasu z zaproszonymi gośćmi.

29.01.2018r. Występ dzieci w DPS z okazji ” Dnia Babci i Dnia Dziadka”

FERIE

W okresie ferii  Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Ferie 
włączając się do akcji „Zima w mieście”

12.02.2018r. „Bezpieczne Ferie”- spotkanie z przedstawicielem policji. Pogadanka na temat 
bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii. Tworzenie plakatów.

13.02.2018r. Wyjazd  na ul. Portową: Bal karnawałowy - „Black and White”

KONIEC FERII

14.02.2018r. Walentynki. Poczta walentynkowa. Recytacja przygotowanych wierszy 
walentynkowych. Wyjście na Stare Miasto – Studnia Pełna Miłości.

08.03.2018r. Obchody Dnia Kobiet. Kącik kosmetyczny. Pogadanka na temat dbania

o higienę osobistą.

23.03.2018r. Pierwszy Dzień Wiosny. Recytacja autorskich wierszy o Wiośnie.

28.03.2018r. Wspólne biesiadowanie przy wielkanocnym stole.

20.04.2018r. Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi –„Jak rozweselić Panią Ziemię”.

27.04.2018r. Spotkanie z p. Edytą Masternak wolontariuszką w Ośrodku dla trędowatych 

w Indiach.

15.05.2018r. Obchody Dnia Rodzin. Piknik rodzinny w Parku Piszczele.

28.05.2018r. Obchody Dnia Matki. Przedstawienie, rozdanie laurek dla mam. 

01.06.2018r. . Obchody Dnia Dziecka wraz z Seniorami z DPS.

14.06.2018r. Udział w Marszu z Okazji Światowego Dnia Krwiodawcy.

22.06.2018r. Dzień Ojca - przygotowanie laurek.  

WAKACJE

W okresie wakacji Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na 
Wakacje włączając się do akcji „Lato w mieście” oraz „Podwórkowy wychowawca”. Dzieci również 
korzystały z basenu letniego. 

25.06.2018r. „3,2,1 start” -rozpoczęcie wakacji. 
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29.06.2018r. Impreza integracyjna na Bulwarze Piłsudskiego „Wisło- Disco” zorganizowana 
wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

02.07.2018r. Spotkanie z przedstawicielem Policji. Bezpieczeństwo podczas wakacji

Zajęcia realizowane 03.07.2018r - 17.07.2018r

1. „Ludzik Lego na wakacjach” zajęcia plastyczne.

2. „Spiner” zabawka DiY.

3. „Letnie kwiaty” zajęcia plastyczne.

4. Zajęcia stolikowe, rebusy, łamigłówki.

5. „Grzechotki” zajęcia z elementami sensoryki.

6. „Prawdziwy przyjaciel” zabawy integracyjne.

7. „Mój wakacyjny portret” zajęcia plastyczne.

8. „Ruch to zdrowie” zajęcia sportowe.

9. DiY- kamyki własnoręcznie robione z kleju na gorąco.

10. Wakacyjny kino maniak w każdy piątek.

17.07.2018r. ”Zrób to sam fajny slime” zajęcia z wykorzystaniem produktów spożywczo-            
chemicznych.

Zajęcia realizowane 18.07.2018r – 27.08.2018r

1. „Just Dance” Turniej tańca.

2. „Jesteśmy zgraną grupą” – zajęcia integracyjne.

3. „Moja złość”- zajęcia w kręgu.

4. „Letnia lemoniada”- zajęcia plastyczne.

5. „Kolorowe banki mydlane”.

6. „Komunikujemy się ze sobą” zajęcia integracyjne.

7. „Pocztówka z wakacji”- zajęcia plastyczne.

8. „Flamingi”. zajęcia plastyczne.

9. „Tor przeszkód”- zajęcia sportowe.

10. „Podwórkowy raj” zajęcia plastyczne, projektowanie gospodarstwa.

11. „Tęczowy statek” – zajęcia plastyczne.

12. „Wakacyjne akwarium”- zabawy z solą i kredą.

27.07.2018r. „Poszukiwacze skarbów”. Podchody. Zabawa w plenerze.

09.08.2018r. „Rusz głową ‘. Rebusy, quizy, krzyżówki.

28.08.2018r. „Talenciarnia” – pokaz talentów.

30.08.2018r. Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach jako podsumowanie akcji 
„Podwórkowy wychowawca”.

31.08.2018r  Dyskoteka na zakończenie wakacji.

KONIEC WAKACJI

21.09.2018r. Udział w Marszu Pokoju

28.09.2018r. Wspólne czytanie w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego czytania
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12.10.2018r. Wycieczka do Kielc do manufaktury karmelu oraz do Muzeum Zabawek

31.10.2018r. Halloween

02.11.2018r. zajęcia tematyczne z cyklu kultywowania i poszanowania tradycji. Wyjście z dziećmi 
na pobliski cmentarz w celu zapalenia zniczy

30.11.2018r. „Andrzejki” Impreza integracyjna w Świetlicy na ul. Portowej

05.12.2018r. Udział w VII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych

06.12.2018r Obchody Mikołajek- obdarowywanie się prezentami nie materialnymi

21.12.2018r. Uczestniczenie w wigilii miejskiej

WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICA PRZY UL. PORTOWEJ 24

22.01.2018r. Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka. Występ dzieci, poczęstunek, zabawy min. 
kalambury. 

FERIE

W okresie ferii  Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Ferie 
włączając się do akcji „Zima w mieście”

13.02.2018r. „Bezpieczne Ferie” -spotkanie profilaktyczno- edukacyjne z policjantem 

dzielnicowym.

13.02.2018r. Bal karnawałowy - „Black and White”

KONIEC FERII

21.02.2018r. Obchody „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”.
12.03.2018r. Występ dzieci w DPS z okazji Dnia Kobiet.

21.03.2018r. Topienie marzanny wraz z policjantami. 

27.03.2018r. Spotkanie wielkanocne przy świątecznym stole.

20.04.2018r. Obchody Światowego Dnia Ziemi.

15.05.2018r. Zajęcia integracyjny, wizyta uczniów ze szkoły Podstawowej we Mściowie,     

teleturniej „Kocham Cię Polsko”.

24.05.2018r. Piknik Rodzinny- obchody Dnia Rodzin. Wspólne zabawy dzieci i ich 

Rodzin

05.06.2018r. Obchody Dnia dziecka wraz z Seniorami z DPS.

18.06.2018r. Stworzenie strefy kibica „Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018r”.

WAKACJE

W okresie wakacji Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na 
Wakacje włączając się do akcji „Lato w mieście” oraz „Podwórkowy wychowawca”. Dzieci również 
korzystały z basenu letniego. 

25.06.2018r. Spotkanie z policjantem „Bezpieczne wakacje”.

29.06.2018r. Impreza integracyjna na Bulwarze Piłsudskiego „Wisło- Disco” zorganizowana 
wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

03.07.2018r. Zajęcia manualne w DPS z uczestnikami programu „Uśmiech Seniora”.

04.07.2018r. Zajęcia z cyklu „Akademia Małych Detektywów” we współpracy 
z przedstawicielami policji.

Zajęcia realizowane 02.07.2018r. – 17.07.2018r.
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1. „Wakacyjny miszmasz” zajęcia twórcze wg pomysłów dzieci. Turniej tenisa stołowego.

2. „Akademia Małych detektywów” zajęcia detektywistyczne.

3. „W strefie muzyki i tańca”  w rytmie hip- hop.

4. „Miasta Małych Projektantów” Paryż.

5. Wakacyjny Kinomaniak” Sekretne życie zwierzaków domowych”.

6. Zajęcia sportowe” zrób to w minutę”.

7. Zajęcia relaksacyjne „Wędrówki”.

25.07.2018r. Drugie zajęcia z cyklu Akademia Młodych Detektywów.

13.08.2018r. Obchody „Światowego Dnia Leworęcznych” impreza zorganizowana wspólnie 

z II oddziałem Biblioteki Miejskiej.

30.08.2018r. Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach jako podsumowanie akcji 
„Podwórkowy wychowawca”.

KONIEC WAKACJI

10.09.2018r. Obchody „Dnia dobrej wiadomości”.

11.09.2018r.- 13.09.2018r. zajęcia otwarte dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Sandomierzu.

28.09.2018r. Obchody Dnia Głośnego Czytania.

12.10.2018r. Wycieczka do Kielc do Manufaktury Karmelu oraz do Muzeum Zabawek.

21.10.2018r. Halloween. 

08.11.2018r. Zajęcia edukacyjne dotyczące Święta Odzyskania Niepodległości.

30.11.2018r. Impreza integracyjna „Andrzejki”.

21.12.2018r. Uczestniczenie w Wigilii miejskiej.

Wychowankowie świetlicy- działalność artystyczna:

05.12.2018r. Udział w VII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Sandomierzu- 

wyróżnienie za „Przekaz dostosowany do wieku odbiorców”.

21.12.2018r. Występ wychowanków podczas Wigilii miejskiej na Rynku Starego Miasta.

W świetlicy organizowano pogadanki na temat zjawiska przemocy, ponadto odbywały się 
indywidualne rozmowy wychowawcze z dziećmi i ich rodzicami, niekiedy poszerzone o współpracę 
z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym, dotyczące zaistniałych sytuacji o charakterze 
przemocowym. Świetlica ściśle współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział 
w Sandomierzu, Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu (psycholog, asystenci rodzin, pracownicy socjalni), Komendą Powiatową Policji 
w Sandomierzu (dzielnicowi), Grupa Diabetyków Oddział Sandomierz, Stowarzyszeniem TSA 
Sandomierz (stowarzyszenie zajmujące się promowaniem sportu).

Szkolenia pracowników:

5 pracowników wzięło udział w konferencji pt. „Uzależnienia, a przemoc. Metody
i kierunki pracy z rodziną”.

5 pracowników wzięło udział w szkoleniu „Bezpieczna szkoła”.

4 pracowników  skorzystało z superwizji pracy własnej.
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W świetlicy przy ul. Słowackiego 15 odbył się remont korytarza, szatni oraz biura, natomiast przy 
ul. Portowej 24 remont podłogi dużej sali. Prace te poprawiły bezpieczeństwo w placówkach oraz 
estetykę i wpłynęły pozytywnie na dostosowanie do obowiązujących standardów.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 § 4.6 Statutu Świetlicy Środowiskowej, stanowiącego załącznik do

Uchwały Nr XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie utworzenia

jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu, Kierownik Jednostki

składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z działalności jednostki i przedstawia potrzeby w zakresie

realizowanych zadań w terminie wynikającym z planu pracy Rady.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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