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L.p. Zadanie Opis Czas trwania 

1. Maluj świetlicę w swojej 
kronice 

Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na 
świetlicy i w miejscowości. Tworzenie kroniki świetlicy            
i miejscowości, tworzenie współczesnej historii 
miejscowości. 

cały sezon 

2. Konkurs „Najpiękniejsza 
Kartka Świąteczna” 

Konkurs indywidualny skierowany do wszystkich 
mieszkańców gminy. 

do 6.12.2015 

3. Mamy pomysł! Stworzenie i realizacja na świetlicy lub na zewnątrz 
przedsięwzięcia mającego charakter nowatorski, np. 
pokaz, spotkanie z ciekawym człowiekiem, konkurs) 

cały sezon 

4.  Moja Gmina-Mój Herb Zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w procesie 
powstawania herbu gminy poprzez spotkania na 
świetlicach poświęcone przedstawionej w ciekawy 
sposób historii poszczególnych miejscowości i całej 
gminy, zapoznanie dzieci z etapami powstawanie herbu 
oraz wykonanie własnych projektów herbu gminy                 
i swoich miejscowości. Zwieńczeniem projektu będzie 
zorganizowanie wystawy w urzędzie gminy                               
i zaproszenie na nią mieszkańców oraz lokalnych 
samorządowców. Projekt to "żywa" edukacja 
obywatelska uświadamiająca dzieciom, że na ich oczach 
ma miejsce wydarzenie ważne dla całej lokalnej 
społeczności, wydarzenie, które wpisze się w historię 
całej gminy. 

styczeń 2016 

5. Z życia świetlicy Konkurs polegający na wykonaniu i przesłaniu na adres 
mailowy zdjęć z dnia codziennego świetlicy. Przy ocenie 
zdjęć pod uwagę brana będzie pomysłowość                           
i oryginalność. 

cały sezon 

6. Warsztaty  Działania animatorów, pasjonatów i specjalistów 
mające na celu poszerzenie oferty i zainteresowanie 
dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych, min. 
geozabawa, warsztaty z iluzjonistą, teatralne, 
plastyczne. 

cały sezon 
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Plan działań w ramach programu „PRZYJAZNA ŚWIETLICA WIEJSKA” 

2015/2016 

 

Program „Przyjazna Świetlica Wiejska” to zespół działań wypracowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury na podstawie wcześniejszych doświadczeń, wzbogacony o nowe pomysły na 

zaangażowanie dzieci.  

Program jest realizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Marcinowicach. 

W bieżącym sezonie działania świetlic program został rozwinięty o projekt „Moja 

Gmina-Mój Herb”, którego zadaniem edukacja obywatelska dzieci i włączenie najmłodszych 

mieszkańców gminy w ważne wydarzenie jakim jest powstanie herbu gminy. Na realizację 

projektu zostały pozyskane fundusze w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”. 

Działalność na świetlicach poddawana będzie ocenie pod kątem realizacji programu               

i aktywnego udziału w działaniach wskazanych przez GOK oraz Komisję. Pod koniec sezonu 

działalności świetlic w sezonie jesienno-zimowym odbędzie się podsumowanie działań                      

i nagrodzenie najbardziej przyjaznych świetlic. Nagrody są przewidziane dla wszystkich 

uczestników programu.  

 


