
UCHWAŁA NR XIX/244/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej za okres od 
01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019r., poz. 506 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 01.01.2019 
roku do 31.12.2019 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/244/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 18 marca 2020 r. 

Sprawozdanie z realizacji działań Świetlicy Środowiskowej 
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 15 

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

- ul. Słowackiego 15 

- ul. Portowa 24 

zapewnia dzieciom i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z zajęć na świetlicy skorzystało 149 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 46 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 55 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- 23 dzieci 

Średnia roczna frekwencja wyniosła: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 25 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 21 dzieci 

PROGRAMY: 

Opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15  

a) Program profilaktyczno terapeutyczny „Nastoletnia depresja” dla wychowanków świetlicy 
z kl. VI- VIII szkoły podstawowej. 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 

a) Program profilaktyczno- terapeutyczny - „ Inny, a jednak taki sam”- dla młodszej grupy 
wiekowej kl. I - III (7- 9 lat) 

WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 15 
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18.01.2019r. Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka (dla mieszkańców DPS-u). 

22.01.2019r. Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka ( dla rodzin dzieci ze świetlicy). 

25.01.2019r. Impreza integracyjna „Bal karnawałowy” ( wyjazd Świetlica na ul. Portowej). 

14.02.2019r. Obchody Dnia zakochanych: 

a) poczta walentynkowa; 

b) walentynkowy spacer, obdarowywanie przechodniów sercami i słodkościami.\; 

c) dyskoteka. 

22.02.2019r. Superwizja pracy własnej. 

08.03.2019r. Obchody Dnia kobiet 

a) własnoręcznie robiony błyszczyk do ust; 

b) salon urody. 

21.03.2019r. Obchody „Pierwszego Dnia Wiosny”- wiosenne kanapki, wiosenne bratki, puszczanie 
latawców. 

29.03.2019r.  Przedstawienie „Witaj wiosno”. Występ dla rodziców oraz dla przedszkolaków 
z Przedszkola Nr 3. 

05.04.2019r. Przedstawienie „Witaj Wiosno”. Występ dla Świetlicy Środowiskowej ul. Portowa. 
oraz „Przystanku Błonie”. 

16.04.2019r. Świąteczny wielkanocny poczęstunek dla wychowanków, tradycje Świąt Wielkiej 
Nocy, zabawa wielkanocna „w poszukiwaniu wielkanocnego zajączka”. 

23.04.2019r. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi: ekologiczny quiz, porządkowano terenu 
wokół świetlicy.  Zajęcia plastyczne- plakat ekologiczny „Szanujmy nasza planetę”. 

02.05.2019r. Zajęcia plastyczne „Moja mała Ojczyzna”. Zajęcia upamiętniające Konstytucje 
3 Maja. 

10.05.2019r. Udział w tworzeniu „Żywego Krzyża PCK na Starym Mieście” w ramach obchodów 
100- lecia PCK w Polsce. 

06.06.2019r. Piknik Rodzinny w Parku Piszczele. Promowanie spędzania czasu z Rodziną, atrakcje 
dla dzieci: malowanie twarzy, bańki, pudełka strachu, przeciąganie liny, gorący ziemniak, bitwa na 
wodne balony, grill, punkt informacyjny o świadczeniach rodzinnych z OPS. 

26.06.2019r. Spotkanie z przedstawicielem Policji  dot. bezpiecznego spędzania czasu podczas 
wakacji. 

13.08.2019r. „Obchody Dnia Leworęcznych” wyjazd do biblioteki oddział nr 2 ul. Portowa 24. 

09.09.2019r. Dzień dobrych wiadomości- zapoznanie dzieci z tematyką zajęć, kształtowanie obrazu 
rzeczywistości przyjaznej człowiekowi. 

15.09.2019r. Współudział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych- zabawy animacyjne dla 
najmłodszych: chusta klanza, malowanie twarzy, bańki XXL itp. 

27.09.2019r. Obchody Dnia Głośnego Czytania - Wyjście do Biblioteki Miejskiej, przekazanie 
przygotowanych plakatów i zakładek do książek. 

30.09.2019r. Obchody Dnia Chłopaka- życzenia dla chłopców. Przygotowanie kartek z okazji Dnia 
Chłopaka. 

16.10.2019r. Wyjście do  Biblioteki Miejskiej c.d. Głośnego Czytania – inscenizacja wierszy dla 
dzieci z Przedszkola Nr 1. 

31.10.2019r. „Palący się znicz”- zajęcia tematyczne z cyklu kultywowania i poszanowania tradycji. 
Wyjście z dziećmi na pobliski cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobach żołnierzy. 
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08.11.2019r. Zajęcia plastyczne – „Nasze Godło”. Zajęcia plastyczne połączone z pogadanką na 
temat obchodów Święta 11 Listopada.        

29.11. 2019r.   Zabawa andrzejkowa (kultywowanie tradycji, integrowanie wychowanków). 

06.12.2019r.    Obchody Mikołajek. Wizyta Świętego Mikołaja. 

11.12.2019r.   Udział w VIII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych pod hasłem przewodnim „Co 
się w głowie mieści – uczucia”– Przedstawienie „Emocje u lekarza”. 

20.12.2019r. Miejska Wigilia na Starym Rynku- spotkanie okolicznościowe. 

23.12.2019r. Spotkanie Wigilijne dla wychowanków, świąteczny poczęstunek i wspólne 
kolędowanie. 

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

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.  

WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICA PRZY UL. PORTOWEJ 24 

W świetlicy środowiskowej przy ul. Portowej 24 zrealizowano wszystkie zadania z Rocznego Planu 
Pracy od 1 stycznia do 30 sierpnia. Zadania zostały wykonane zgodnie z założeniami: 

1. Program Pracy – Ferie zimowe – „Zimo baw się razem z Nami” (14.01.2019r. – 
25.01.2019r.); 

2. Program Pracy – Ferie letnie – „Odkrywajcie świat z nami, a nie ze smartfonami” 
(24.06.2019r. – 25.08.2019r.); 

3. Program profilaktyczno – terapeutyczny – „Inny, a jednak taki sam” – dla młodszej grupy 
wiekowej kl. I – III (7-9 lat).  

W Świetlicy Środowiskowej przy ul. Portowej 24 zrealizowano wszystkie zadania z Rocznego 
Planu Pracy od 2 stycznia do 30 sierpnia, zadania zostały wykonane zgodnie z założeniami. 

Spotkania integracyjne, okolicznościowe, zajęcia tematyczne, szkolenia, które odbyły się 
w roku 2019 w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Portowej 24: 

1. „Dzień Babci i Dziadka” – spotkanie integracyjne (21.01.2019r.); 

2. Bal karnawałowy -„Twoja twarz brzmi znajomo” (25.01.2019r.); 

3. „Proszę, dziękuję, przepraszam” – zajęcia tematyczne (13.02.2019r.); 

4. „Walentynki ”- ( 14.02.2019r.); 

5. Prace remontowe w świetlicy (01.03.2019r - 15.03.2019r.); 

6. „Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci ” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu 
(04.04.2019r.); 

7. „Być kobietą być kobietą” przedstawienie z okazji „Dnia Kobiet” dla pensjonariuszy DPS 
w Sandomierzu (08.03.2019r.); 

8. „Jak cię widza ,tak cię piszą - dobre obyczaje w życiu codziennym”- zajęcia tematyczne           
(10.04.2019r.); 

9. „Wielkanocne zwyczaje - baranki, pisanki i inne niespodzianki”– zajęcia tematyczne 
(18.04.2019r.); 

10. „Nasza planeta”- zajęcia tematyczne (23.04.2019r.); 

11. „XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”- ” zajęcia tematyczne (09.05.2019r.); 
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12. Piknik Rodzinny pod hasłem „Trzy godzinki dla rodzinki” przy współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. (31.05.2019r.); 

13. „Odkrywajcie świat z nami, a nie z smartfonami ” - program pracy ferii letnich wynikający 
z Rocznego Planu pracy. ( 24.06.2019r. – 30.08.2019r.); 

14. „Bezpieczne wakacje” - zajęcia tematyczne (24.06.2019r.); 

15. „Jak bawić się przyjemnie i bezpiecznie” (27.06.2019r.); 

16. „Niezwykli mieszkańcy mórz i oceanów”- zajęcia tematyczne ( 01.07.2019r.); 

17. Poznajemy najciekawsze legendy związane z morzem: ,,Legenda o morskiej latarni ”, ,,Jurata 
– królowa Bałtyku” - zajęcia tematyczne (08.07.2019r.); 

18. „Tęczowa podróż morska”- spotkanie z Neptunem” (morskie opowieści, pogadanka) – zajęcia 
tematyczne ( 16.07.2019r.); 

19. „Wielka rafa koralowa”- zajęcia tematyczne ( 22.07.2019r.); 

20. „Safari, Galapagos ”- zajęcia tematyczne ( 29.07.2019r.); 

21. „Grecja ” - zajęcia tematyczne ( 05.08.2019r.); 

22. „Grecja- Mała olimpiada ” - zajęcia tematyczne (13.08.2019r); 

23. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych (13.08.2019r.); 

24. „W świecie kangurów”- zajęcia tematyczne ( 19.08.2019r.); 

25. „Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci ” w Szkole Podstawowej nr 3 Sandomierzu 
(11.09.2019r. -12.09.2018r.); 

26. Szkolenie w Porcie Kultury - szkolenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej z obsługą defibrylatora. (12.09.2019r. ); 

27. „Depresja u dzieci i młodzieży”- konferencja (12.09.2019r.); 

28. „Depresja u dzieci i młodzieży” – warsztaty (24.09.2019r.); 

29. „Dzień chłopaka”- wycieczka do Yupi King- krainy zabaw i do Loco Club Wrotkarnia. 
( 30.09.2019r.); 

30. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” - zajęcia tematyczne (01.09.2019r.); 

31. „Higiena, na co dzień ”- zajęcia tematyczne (09.10.2019r.); 

32. W dniu 11.10.2019r. świetlica brała udział w przygotowaniach lokalu do wyborów 
parlamentarnych . (11.10.2019r.); 

33. Superwizja pracy własnej- (25.10.2019r.); 

34. „Mój przyjaciel”- zajęcia tematyczne (22.10.2019r.); 

35. „Happy Halloween” - impreza integracyjna ( 31.10.2019r.); 

36. „Kultura i szacunek tworzą Twój dobry wizerunek”- zajęcia tematyczne (05.11.2019r.); 

37. „Magiczne słowa ” pogadanka z savoir-vivre- zajęcia tematyczne (13.11.2019r.); 

38. „W domu, rodzinie i po sąsiedzku ”- pogadanka z savoir-vivre- zajęcia tematyczne 
(19.11.2019r.); 

39. „Andrzejkowy Czar”- zabawa andrzejkowa (spotkanie okolicznościowej (28.11.2019r.); 

40. „Niech żyją górnicy ”- zajęcia tematyczne ( 03.12.2019r.); 

41. VIII Przegląd Spektakli Profilaktycznych pod hasłem przewodnim, „ Co się w głowie mieści – 
uczucia”; 

42. „Świąteczne pierniczki”- spotkanie integracyjne z rodzicami (10.12.2019r.); 
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43. „Zwyczaje i tradycje świąteczne dawniej i dziś - święta w moim domu” (18.12.2019r.); 

44. Miejska Wigilia na Starym Rynku- spotkanie okolicznościowe (20.12.2019r.). 
 

Wychowankowie świetlicy wzięli udział w konkursach profilaktycznych: 

1. VIII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Sandomierzu ze spektaklem pt.: „Emocje 
u lekarza”, którego przekaz nawiązywał do ważnej umiejętności jaką jest wyrażanie uczuć i emocji 
w sposób nie krzywdzący siebie, ani drugiego człowieka oraz „Zaplątani w sieci” myślą przewodnią 
spektaklu było reagowanie na zjawisko cyberprzemocy i uzależnienia od multimediów. Podczas prób 
odbywały się warsztaty na temat przeciwdziałania przemocy w sieci i w świecie rzeczywistym oraz na 
temat wyrażania emocji szczególnie tych nieprzyjemnych w przekazywaniu tj. gniew, złość.    

2. Konkurs plastyczny zorganizowany przez Gminna Komisje Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w Sandomierzu pt. „ Bawmy się i działajmy razem”. 

3. Konkurs plastyczny zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu pt.: „Słowa zamiast bomb”. 

Wszyscy pracownicy uczestniczyli w konferencji „Depresja u dzieci i młodzieży” oraz 
w warsztatach o tym samym tytule. Ponadto wszyscy pracownicy skorzystali z superwizji swojej 
pracy. Pracownicy świetlicy bardzo sobie cenią spotkania superwizyjne, dzięki 
którym, trafnie i obiektywnie analizują pojawiające się wątpliwości oraz wspólnie szukają nowych 
kierunków pracy. Wymiana doświadczeń, przemyśleń, swoich przekonań i uczuć nadaje świeżego 
spojrzenia oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania pojawiających się trudności w codziennej pracy.
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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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