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Sulechów, 12.02.2018r.

DK-021-3/19

Elżbieta Colle
Pełnomocnik ds. Uzależnień

W odpowiedzi na pismo PS.PU.4552.3.2019.AML Sulechowski Dom Kultury im. F.
Chopina przedkłada sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich w Bukowie, Cigacicach, Kijach,
Klępsku, Mozowie, Pomorsku i Brodach za rok 2018.

Z poważniem
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ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC:
Zadaniem świetlic jest objęcie opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi
dzieci i młodzieży z terenu gminy Sulechów, w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Cele działalności świetlic to:
- edukacja, aktywizacja, integracja dzieci i młodzieży,
- kształtowanie właściwych postaw społecznych,
- prowadzenie działań profilaktycznych,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wpieranie dzieci i młodzieży w nauce,
- integracja i aktywizacja społeczności lokalnych.

DZIAŁANIA:
Świetlice realizują założenia poprzez m.in.:
- prowadzenie zajęć i warsztatów tematycznych, w tym: plastycznych, muzycznych, teatralnych,
technicznych, kulinarnych,
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu,
- organizowanie gier zespołowych oraz zabaw zręcznościowych,
- organizowanie konkursów, quizów,
- prowadzenie zajęć stolikowych – gry planszowe, układanki,
- udzielanie pomocy dydaktycznej – wspólne odrabianie lekcji,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych, w tym pogadanek, dyskusji, projekcji,
- organizowanie wycieczek,
- organizowanie imprez okolicznościowych.

WNIOSKI OGÓLNE:
Świetlice spełniają swoje cele. Dzieci chętnie korzystają z oferty poszczególnych świetlic,
co kształtuje w nich nawyk i potrzebę spędzania wolnego czasu w sposób rozwijający
i wartościowy. Społeczności lokalne integrują się wokół świetlic dzięki działaniom podejmowanym
przez instruktorów a skierowanym do szerokiej grupy odbiorców.
W roku 2019 należy kontynuować działania prowadzone przez świetlice.

SPRAWOZDANIA SZCZEGÓŁOWE ŚWIETLIC:
1. Kije
2. Brody, Pomorsko
3. Mozów
4. Cigacice
5. Klępsk
6. Buków
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Świetlica środowiskowa w Kijach – sprawozdanie za 2018 rok
Opracowanie - Mł. Instruktor – Joanna Wróblewska

Świetlica środowiskowa w Kijach jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi
zorganizowaną

działalność

opiekuńczą

i

wychowawczą

oraz

pozwala

na

racjonalne

zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych. Do dyspozycji dzieci jest pomieszczenie
o powierzchni ok 30 m2 oraz łazienka. Do świetlicy środowiskowej w Kijach uczęszczało w roku
2018 od 14 do 19 osób, w tym 11 dziewczynek oraz 8 chłopców ( zgodnie z regulaminem – może
być maksymalnie 20 osób). Obecność roczna to 1478, średnio 130 miesięcznie. Wszystkie dzieci są
zapisane przez rodziców w formie zgody pisemnej, prowadzony jest dziennik zajęć. Zajęcia
odbywały się 3 razy w tygodniu od godz. 10.00 do 17.00 oraz od 12.00 - 19.00, 9.00 -16.00,
a także w innych w zależności od prowadzonej formy zajęć.
Cele świetlicy:
Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie
przygotowywania dzieci do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych
poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi
i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:
•

pomoc w nauce,

•

organizowanie dzieciom czasu wolnego,

•

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

•

rozwijanie kultury osobistej,

•

poprawa sprawności fizycznej,

•

rozwój umiejętności interpersonalnych,

•

współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, Rada
sołecka i sołtys, Dom Kultury, Gmina Sulechów, radni Gminy Sulechów, organizacje
pozarządowe.
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Podstawowe formy pracy świetlicy:
1. Edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce,
2. Zajęcia rozwojowe, obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań,
3. Organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego
spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. koncerty,
wystawy, konkursy, kino, itp.,
4. Wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, kulinarne, itp.,
5. Zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
6. Rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, itp.,
7. Rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.,
8. Działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
9. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,
10. Współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami
w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
ZAJĘCIA:
•

zajęcia edukacyjne ( pomoc w nauce, odrabianie zadań dom. oraz gry planszowe,
komputerowe ) – codziennie

•

zajęcia kulinarne (np. tosty, gofry, babeczki, tortilla, hamburgery, hot dogi, pizza,
naleśniki, frytki, koktajle, wafle, kanapki, pierniki) – 26 zajęć

•

zajęcia sportowe – 22 zajęcia

•

zajęcia profilaktyczne ( np. używki, uzależnienie, zdrowie na talerzu, bezpieczne wakacje,
bezpieczny powrót do domu ze szkoły, sport to zdrowie, asertywność, stop agresji, formy
grzecznościowe, ostrożnie z fajerwerkami) – 33 zajęcia

•

zajęcia plastyczne ( np. masy plastyczne, szycie, decoupage, malowanie, rysowanie,
recykling, origami, ozdoby świąteczne, z bibuły ) – 45 zajęcia

118 zajęć odbyło się w ciągu roku 2018.
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Dodatkowe formy pracy świetlicy:
Uroczystości i wycieczki w 2018r.:
1. Wyjazd do SDK w Sulechowie – warsztaty karykatury
2. Wyjazd do SDK - warsztaty - biżuteria
3. Udział w kiermaszu wielkanocne stoły – prezentacja ozdób świątecznych
4. Organizacja wycieczki do Poznania dla dzieci ze świetlic środowiskowych – Kije i Klępsk
– zwiedzanie miasta i pobyt w Deli Parku – parku rozrywki
5. Pomoc w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w Kijach
6. Pomoc w organizacji dożynek w Kijach
7. Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci ze świetlic Gminy Sulechów
8. Warsztaty kulinarne w pizzerii Mafia w Sulechowie
9. Mikołajki dla dzieci ze świetlicy – impreza z paczkami, Mikołajem i poczęstunkiem

Wnioski:
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, widać zainteresowanie formami pracy świetlicy, co
wynika z ich różnorodności i atrakcyjności dla dzieci, a tym samym jest doskonałą alternatywą
spędzania czasu wolnego po lekcjach. Dzieci czują się w świetlicy bardzo dobrze, chętnie
przychodzą i są aktywne. Mają poczucie bezpieczeństwa i ciepła domu rodzinnego, co okazują
częstymi dowodami uznania w formie własnych prac z podziękowaniami. Dzieci w ramach zajęć
profilaktycznych dowiadują się i uczą właściwych postaw, co uchronić je może przed złym
wpływem nałogów oraz pozwoli uniknąć różnego rodzaju zagrożeń dla ich zdrowia i życia.
Świetlica duży nacisk kładzie nas współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, jest z nimi
w stałym kontakcie, wspólnie ustalane są zasady pracy świetlicy, różnych wyjazdów czy imprez z
dużą pomocą rodziców.
Postawione świetlicy cele i zadania wykonywane są z należytym zachowaniem
bezpieczeństwa i dbałości o wychowanków i z myślą o ich dobrym samopoczuciu.
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Świetlice Brody i Pomorsko – sprawozdanie za rok 2018
Opracowanie - Instruktor: Marzena Kielar
1. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC: w tym cele i zadania wyrażone w liczbach
Głównymi założeniami funkcjonowania świetlic środowiskowych w miejscowościach
Brody i Pomorsko jest integracja ,aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży. Podstawowy krok do
aktywizacji to zachęcenie uczestników do wyjścia z domów ,zapewnienie im takiej formy
spędzania wolnego czasu by ograniczyć w jak największym stopniu kontakt z telefonem,internetem
i grami komputerowymi. Wychodząc im na przeciw dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w :
1. warsztatach:
•

teatralnych 1 w tygodniu - moje ciało - mój ruch, gest, mimika na scenie, ćw. poprawnej
emisji głosu, ćw. nad motoryką narządów mowy,poprawna dykcja, rozgrzewka aparatu
mowy,
• kulinarnych 1-2 w miesiącu
• plastycznych 3 -w tygodniu
• spędzać czasu na wolnym powietrzu, podczas zabaw ruchowych i grach terenowych
/zależne od warunków pogodowych /
2. wycieczkach rowerowych /okres od maja do września/
3. pieszych wycieczkach krajoznawczych /o każdej porze roku
4. wycieczkach edukacyjnych /teatr, kino, muzea / 3 razy do roku
Wyprawy podopiecznych świetlicy środowiskowej z instruktorem i rodzicami wyznaczonymi
szlakami rowerowymi/ mają na celu Rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych
dzieci i młodzieży poprzez propagowanie aktywnego, zdrowego i kulturalnego spędzania czasu
wolnego. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Rozbudzanie zainteresowań
fotografią okazów przyrody ,poznanie dóbr historycznych i kulturowych naszego kraju.
5. spotkaniach z filmem / 1-2 w miesiącu – popcorn, ciepły tost i filmy które nie tylko bawią ale
przede wszystkim uczą
6. ogniskach / zależne od warunków pogodowych/
Integracyjne ogniska dla mieszkańców przy współpracy SGW i OSP. Piosenki, śpiewniki,
kiełbaski, pląsy , zabawy.
7. formacji tanecznej zumba / 1 w tygodniu
Ważnym i bardzo chętnie przyjętym elementem aktywizacji podczas prowadzonych zajęć są
dyskusje tematyczne dot. środowiska , najbliższego otoczenia,tematy o profilaktyce zdrowotnej,
używkach zagrożeniach i niebezpieczeństwie wynikającym z pochopnych działań.
Zajęcia przy współpracy z Komendą Hufca Babimojsko-Sulechowskiego – gry terenowe -podczas
święta wianka , letni biwak i zimowisko
Należy również podkreślić że świetlice w Brodach i Pomorsku otwarte są na wszystkich
mieszkańców. W wielu zajęciach udział biorą rodzice,osoby dorosłe, starsze pokolenia wszyscy
chętnie pomagają w organizacji zadań plenerowych, ognisk,wycieczek rowerowych jak
i w warsztatach plastycznych ,są częstymi gośćmi w spotkaniach z filmem i są bardzo
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zaangażowani w spotkania teatralne. Pomoc jaką oferują w większości dla nich samych jest
jedyną możliwością aktywnego spożytkowania czasu ,integracji i realizacji swoich potrzeb.
Jednocześnie dają dobry przykład dzieciom tego że uczenie się od siebie nawzajem potrafi
przynieść wiele nie oczekiwanych korzyści bez względu na wiek.
2. DZIAŁANIA - OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ,
OKREŚLENIE LICZBY DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W TYCH DZIAŁANIACH

Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia :
Brody – 20-25 os.
Pomorsko 18-25 os.
ZADANIA CAŁOROCZNE
- warsztaty plastyczne: decoupage, plastelina, glina, wycinanka,
- formacja taneczna zumba
- robótki ręczne
- formacja teatralna
- zajęcia sportowe
- zabawy i gry grupowe na wolnym powietrzu
- szachy, pin pong, łuk, gry planszowe,bilard,piłkarzyki
- kino familijne
- głośne czytanie
- zajęcia kulinarne z SGW
- ogniska z SGW i OSP
- święta okolicznościowe, obchody i uroczystości
- dyskusje tematyczne
- cykl wycieczek o każdej porze roku - zwierzęta zimą / spacer po lesie,majówka ,wycieczka
rowerowa , dary przyrody spacer edukacyjny /
- pizzeria Mafia /warsztaty kulinarne
- Piknik rodzinny„Zdrowa Rodzina”
Spotkania na łonie natury przy Poczęstunek , konkurencje,karaoke program zakłada
umacnianie więzi rodzinnych ,integrację w grupie, wszechstronny rozwój dziecka,wychowanie
poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
3. WNIOSKI, KOMENTARZE, OPINIE
W zajęciach świetlicowych uczestniczą dzieci i młodzież z różnych środowisk. W tak
małych wioskach jak Brody i Pomorsko wszyscy znają się bardzo dobrze mają ze sobą stały kontakt
choćby z racji uczęszczania do tej samej szkoły co ułatwia szybszy przekaz informacji związanych
z zajęciami na świetlicy.
Bez względu na rodzaj spotkań dzieci są bardzo aktywne, najwięcej osób zainteresowanych
jest warsztatami teatralnymi, uwielbiają wycieczki i konkursy. Po szkole chętnie spędzają tu czas na
zabawach ruchowych .
Z kilkuletniego doświadczenia można wywnioskować że istnienie świetlic jest bardzo
ważnym i istotnym elementem dnia codziennego wsi często jedyną rozrywką dla wielu osób /-brak
dostępu do innych ofert z racji zamieszkania /stąd też paleta zajęć musi zaspokajać potrzeby wielu,
różnych oczekiwań by uczestnicy znaleźli tu swój azyl, by młodzież nie wpadała w nałogi.
Integracja i aktywizacja ,szacunek, obcowanie z kulturą,edukacja musi być przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Musi istnieć miejsce do którego ma dostęp każdy mieszkaniec wsi.
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Świetlica w Mozowie – sprawozdanie za rok 2018
Instruktor : Magdalena Łysa
opracowanie: SDK
W roku 2018 zajęcia w świetlicy w Mozowie realizowane były ze średnią częstotliwością
4 spotkań tygodniowo, w średnim wymiarze 3h / spotkanie.
W zajęciach deklarowało udział, w zależności od miesiąca, od 12 do 18 osób.
Działania:
1. zajęcia tematyczne i warsztatowe:
• zajęcia taneczne,
• gimnastyka,
• zabawy integracyjne,
• zajęcia profilaktyczne,
• ekologia i recykling,
• rękodzieło,
• zajęcia plastyczne,
• warsztaty kulinarne,
• gry i zabawy,
• projekcje filmowe,
• turnieje gier m.in. podwórkowych,
• zajęcia teatralne,
• warsztaty historyczne – poznajemy dzieje Sulechowa,
2. spotkania okolicznościowe / imprezy:
• Święto Kobiet – 8 marca 2018
• przedstawienie z okazji Dnia Matki – 28 maja 2018
• Dzień Dziecka – 4 czerwca 2018
• Festyn Rodzinny – 25 czerwca 2018
• Wielkie czytanie – 27 września 2018
• Jarmark Bożonarodzeniowy ze świetlicą – 15 grudnia 2018
• Wigilia – 21 grudnia 2018
W ramach zajęć profilaktycznych podejmowano tematy:
- unikanie zagrożeń płynących z używania substancji psychoaktywnych,
- używki, uzależnienia i ich skutki,
- stres i jego wpływ na nasze życie,
- bezpieczeństwo – zasady poruszania się po drogach, zasady udzielania pierwszej pomocy,
- radość i smutek – emocje w życiu człowieka
Ważną rolę w kształtowaniu życia świetlicy odgrywały „dni gospodarcze” - wspólne
porządkowanie świetlicy i dekorowanie wspólnej przestrzeni. Częstą formą spędzania wolnego
czasu były też, jak wynika z dzienników zajęć, wyjścia na spacer i plac zabaw.
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Świetlica w Cigacicach – sprawozdanie za rok 2018
Instruktor : Maria Fraszewska, Bożena Piekarska
opracowanie: SDK
W roku 2018 zajęcia w świetlicy w Cigacicach realizowane były ze średnią częstotliwością
5 spotkań tygodniowo, w średnim wymiarze 3h / spotkanie.
W zajęciach brało udział od 9 do 17 uczestników.
Działania:
1. zajęcia tematyczne i warsztatowe:
• zajęcia plastyczne,
• wspólne zabawy,
• gry planszowe,
• klocki lego i puzzle – świat wyobraźni,
• zabawy na świeżym powietrzu,
• tworzenie ozdób świątecznych,
• quizy, konkursy, zabawy,
• zabawy integracyjne
W ramach zajęć profilaktycznych podejmowano tematy:
- zdrowy stylu odżywiania się,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Częstą formą spędzania wolnego czasu były też, jak wynika z dzienników zajęć, wyjścia na
spacer, krótkie wycieczki – do ogrodu, biblioteki szkolnej oraz wizyty na placu zabaw.
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Świetlica w Klępsku – sprawozdanie za rok 2018
Instruktor: Michał Mazur
Zajęcia prowadzone były średnio 4 razy w tygodniu. Brało w nich udział około 20 osób
w różnym wieku. Praca wychowawcza uwzględniała zainteresowania, potrzeby i oczekiwania
dzieci. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według miesięcznego planu
pracy świetlicy znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie:
- gry i zabawy grupowe w świetlicy;
- zajęcia plastyczno- techniczne;
- zajęcia stolikowe ( gry planszowe, układanki, karty);
- zagadki, konkursy, quizy;
- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu;
- zajęcia kulinarne.
Celem działań świetlicy jest:
• łamanie mitów o nałogach i złych nawykach,
• propagowanie życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym,
• budowanie postaw społecznie akceptowanych,
• wzmacnianie poczucia tożsamości,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości, pobudzanie do aktywności,
• kształtowanie kompetencji i odpowiedzialności,
• odreagowanie napięć emocjonalnych,
• dostarczanie dzieciom doświadczeń korekcyjnych i kompensacyjnych do zmniejszania złych
przeżyć,
• rozwój przez zabawę,
• wartościowe, w sensie wychowawczym i poznawczym spędzanie wolnego czasu.
W ramach działalności świetlicy organizowana jest pomoc dydaktyczna, z której skorzystało
około 20 osób.
W świetlicy prowadzone były także zajęcia profilaktyczne:
- rozmowy na temat zasad obowiązujących w świetlicy
- dyskusja na temat szkodliwości używek
- rozmowy na temat zasad dobrego wychowania
- pogadanki dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji
W 2018 roku odbywały się liczne zajęcia sportowe:
- turnieje i rozgrywki sportowe: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy
- mecze piłki nożnej
mecze piłki siatkowej
- zawody sportowe - „Ferie 2018”
W zajęciach tych uczestniczyło ok.20 osób.
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W minionym roku w świetlicy odbyło się wiele imprez okolicznościowych : „Tłusty Czwartek”,
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn „Otwarta zagroda”, Dzień Chłopaka, „Andrzejki”.
Głównym wnioskiem wynikającym z
w/w pracy na świetlicy środowiskowej
w miejscowości Klępsk w minionym roku 2018 jak i poprzednich jest przede wszystkim:
podniesienie samoświadomości uczestniczących osób w zajęciach na temat szkodliwości
wszelkiego rodzaju używek, możliwość odpoczynku dzieci z rodzin patologicznych w miejscu
zapewniającym im środki do rozwoju intelektualnego jak i psych-aktywnego.
Świetlica w sposób bezsprzeczny staje się lokalnym centrum wypoczynku jak i centrum wszelkiego
rodzaju wydarzeń micro społecznych jak i centrum integracji osób młodszych z osobami starszej
daty.
Założenia na rok 2019 są rodzime z założeniami na rok 2018 tzn. podwyższanie poczucia
integralności i samoświadomości osób uczestniczących na zajęcia w świetlicy środowiskowej.
Dalsze uświadamianie i rozwój wiedzy na temat zgubnych korzyści z rozpowszechniania mitów
w na temat używek, możliwość integracji micro społecznej.
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