
Bytom, 16.01.2017r.

 Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.-31.12.2016 roku 
z działań prowadzonych w ramach realizacji zadania

 „Prowadzenie zajęć w świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w
Bytomiu” 

w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na
lata 2014-2020 

I. W ramach realizacji zadania  zrealizowano następujące 

działania:

1. Rozpoczęcie i organizacja działań projektowych - styczeń 2016

a. opracowanie planu pracy świetlicy – wspólnie z wychowawcami 

świetlicy opracowano plan pracy, ustalono harmonogram

b. zapisy do świetlicy – rozdano i zebrano karty zapisu dzieci do 

świetlicy

2. Działania związane z realizacją planu pracy świetlicy – na bieżąco

a. realizacja zajęć przewidzianych w planie pracy:

-realizacja programu zajęć „Wspólnie sięgamy źródeł” – warsztaty i zajęcia 

związane 

z tematyką wielokulturowości, warsztaty antydyskryminacyjne z artystką 

romską – wspólne malowanie wozu;

-realizacja programu zajęć „Akademia Mistrzów Języka”;

-realizacja programu zajęć „Poznaję Świat” – zajęcia z elementami metody 

SI, treningu umiejętności społecznych, zajęcia i warsztaty kulinarne;

-realizacja programu zajęć „Akademia Malarstwa”;

-realizacja programu zajęć „Akademia Muzyki i Tańca” oraz „Akademia 

Teatralna” – zajęcia rytmiczne, zajęcia przygotowujące dzieci do występu w

przedstawieniu „Złotowłosa”;

-realizacja programu zajęć sportowo-ruchowych;
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-realizacja zajęć wyrównawczych dla kl. I-III „Ładnie czytam i piszę”;

-organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych-gry i zabawy integracyjne i

edukacyjne;

-prowadzenie zajęć wyrównujących braki edukacyjne zgodnie z 

potrzebami;

- zrealizowanie 30 godzin zajęć tanecznych dla grupy 15 dzieci 

przygotowujących się do przedstawienia „Złotowłosa”;

- zrealizowanie 30 godzin zajęć nauki pływania na basenie dla grupy 30 

dzieci (dwie grupy po 15 osób) ;

- zrealizowanie 30 godzin zajęć sportowych z gimnastyką korekcyjną dla 

grupy 23 dzieci;

- zorganizowanie warsztatów technik plastycznych z Małgorzatą Mirgą-Tass

– malowanie wozu.

b. wycieczki i wyjazdy kulturalne i rekreacyjne:

- 30 wrzesień-1 październik 2016r. – wycieczka – Opole i Krasiejów

Wycieczka odbyła się w dniach 30.09.-01.10.2016r. Pierwszego dnia

dzieci  odwiedziły  ZOO  w  Opolu,  gdzie  bawiły  się  w  parku  linowym.

Wieczorem udaliśmy się  nad  Turawę,  gdzie  zjedliśmy obiadokolację.  Po

zakwaterowaniu  w  pokojach  dzieci  uczestniczyły  w  zabawach  i  grach

integracyjnych  połączonych  z  pieczeniem  kiełbasek  

na ognisku. Rano, po śniadaniu udaliśmy się do Juraparku w Krasiejowie.

Najstarsze  dzieci  zwiedziły  również  Park  Ewolucji  i  Nauki.  Po  zjedzeniu

obiadu  wróciliśmy  

do Bytomia,

- 30 listopad – wyjazd grupy 50 dzieci na przedstawienie teatralne „Baśnie

Braci Grimm” do Bytomskiego Centrum Kultury,
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- 7 i 8 grudnia – wyjazd dwóch grup dzieci (łącznie 31 osób) na warsztaty

florystyczne  do  studia  florystycznego  „Zielone  Pojęcie”  –  tworzenie

stroików i ozdób świątecznych,

- 20 grudnia – wyjazd grupy 15 dzieci starszych do kina na seans filmowy 

„Za niebieskimi drzwiami”.

Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy świetlicy.

a. zamówienie i zakup niezbędnych pomocy i materiałów – dokonanie 

rozpoznania cenowego, zapotrzebowania, zamówienie i zakupu zgodnie z 

kosztorysem:

- pomoce do zajęć (m.in. układanki, karty matematyczne, gry i zabawy

z tabliczką mnożenia, gry planszowe, książki),
- materiały do zajęć artystycznych (m.in. farby, bloki, papiery i 

brystole, taśmy dekoracyjne, pędzle, kleje, nożyczki, elementy do 

przygotowania stroików, elementy do malowania, maski do dekoracji,

kukiełki, stemple, materiały do decupage, itp.),
- kardridże do wydruku i powielania materiałów edukacyjnych,
- zakup elementów dekoracji do przedstawienia „Jasnowłosa”,
- zakup strojów do przedstawienie „Jasnowłosa”,
- zakup trzech sukien romskich, 2 spódnic do tańca oraz 6 koszul do 

tańca 

w ramach działalności zespołu tanecznego „Terne Ciave”,
- zakup butów do tańca – działalność zespołu „Terne Ciave”,
- zakup strojów do zajęć tanecznych,
- zakup instrumentów muzycznych,
- wyposażenie apteczki na wyjazdy i wycieczki,
- organizacja wycieczki do Opola i Krasiejowa – zakup biletów wstępu, 
- organizacja wyjść i wycieczek bliższych – zakup biletów do kina i 

teatru, opłacenie warsztatów florystycznych, opłacenie biletów KZK 

GOP (wyjazdy bliższe – do Parku Miejskiego, Biura Promocji Miasta 

itp.), opłacenie mini busa

 i autokarów,
- zorganizowanie przejazdu, noclegu i wyżywienia,
- materiały biurowe do obsługi zadania.

b.          sierpień/wrzesień – sporządzenie umów na wybrane usługi:
- przewóz dzieci na basen,
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- wynajem toru zajęć na basenie,
- przeprowadzenia warsztatów z Małgorzatą Mirgą-Tas,
- prowadzenie zajęć na basenie – ratownik i instruktor pływania,
- prowadzenie zajęć tanecznych,
- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- kierowanie, koordynowanie i obsługa księgowa zadania.

c.         na bieżąco - prowadzenie bieżącej  dokumentacji związanej z 

realizacją zadania – prowadzenie dzienników zajęć, przygotowanie kart i 

planów wycieczek, przygotowanie dokumentacji związanej z 

funkcjonowaniem świetlicy, itp.

d.         organizacja zajęć świetlicowych,

e.         organizacja Dnia Kultury Romskiej w Teatrze Rozbark – 17 listopad 

2016r. 

- wystawienie spektaklu „Jasnowłosa”,
- zorganizowanie występów dzieci romskich ze  szkół z województwa 

śląskiego: Siemianowice Śląskie, Chorzów, Zabrze, Gliwice,
- wystawienie prac wychowanków świetlicy,
- prezentacja dokonań świetlicy
- promocja wydarzenia – wydruk plakatów i zaproszeń, zamieszczenie 

informacji w radiu i prasie.

4. Promocja zadania.

a. promowanie działalności świetlicy:

- umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
- bieżąca prezentacja prac dzieci w gablotach,
- wystawienie zdjęć i prac wychowanków świetlicy w Biurze Promocji 

Miasta 

w Bytomiu połączone z promocją książki „Odasojawła, czyli to, co 

będzie” – kwiecień 2016,
- przeprowadzenie przez koordynatora świetlicy szkolenia dla 

nauczycieli 

z Bytomia, Zabrza, Gliwic i Siemianowic Śląskich „Praktyczne aspekty

pracy 

z uczniem wielokulturowym” – kwiecień 2016,
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- przeprowadzenie przez kierownika i koordynatora świetlicy szkolenia 

dla pracowników siemianowickich szkół pt. „Romowie – kultura i 

edukacja” wrzesień 2016,
- prezentacja świetlicy na konferencji organizowanej przez UW w 

Katowicach – wrzesień 2016,
- zorganizowanie Dnia Kultury Romskiej w Teatrze Rozbark,
- wydanie kalendarza na 2017 rok ze zdjęciami wychowanków 

świetlicy,
- opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych – wydruk 

wizytówek, baner, wywołanie zdjęć,
- powstanie strony internetowej świetlicy: 

www.sp16amarostrychos.bytom.pl,
- artykuły dotyczące Dnia Kultury Romskiej i działalności świetlicy – 

„Dziennik Zachodni”, ” Życie Bytomskie”, strona internetowa miasta 

Bytom,
- powstanie filmu promocyjnego z Dnia Kultury Romskiej,
- przygotowanie prac na wojewódzki konkurs plastyczny Romskie 

Bajanie zorganizowany przez świetlicę Pod Lipami przy Gimnazjum nr

10,

5.  Rozliczenie finansowo-merytoryczne – przygotowanie sprawozdania 

częściowego 

i całościowego z realizacji zadania – wrzesień/grudzień 2016.

II. W trakcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie zajęć w 

świetlicy „Amaro Strychos” w SP16 Bytom”  uzyskano 

następujące efekty:

- integracja dzieci i młodzieży ze środowisk romskich ze społecznością
lokalną ,

- integracja społeczności romskich z różnych miast,

- poprawa pozycji społeczności romskiej w środowisku lokalnym,

- popularyzowanie kultury romskiej – prowadzenie zajęć w ramach 
Akademii Muzyki i Tańca, organizacja Dnia Kultury Romskiej,

- zwiększono aktywność społeczną dzieci romskich poprzez 
uczestnictwo 
w zajęciach pozaszkolnych,
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- zwiększenie poczucia wartości kultury romskiej, m.in. poprzez sukces
w Wojewódzkim Konkursie plastycznym „Romskie Bajanie” (III 
miejsce),

- przełamywano bariery interpersonalne poprzez organizację spotkań 
rodziców 
i dzieci polskich i romskich,

- wskazano wychowankom świetlicy aktywne formy spędzania 
wolnego czasu,

- przekazano umiejętność współdziałania wolnego od agresji i 
przemocy,

- kształtowano umiejętności uczestniczenia dzieci i młodzieży w 
kulturze, rozwijanie talentów i twórczości – organizacja wyjść i 
wyjazdów kulturalnych 
i rekreacyjnych,

- prezentowano i wystawiano prace dzieci na terenie szkoły podczas 
uroczystości szkolnych i miejskich – wystawa w Biurze Promocji 
Miasta, wystawa w ramach Dnia Kultury Romskiej,

- usprawniono zdolności plastyczne i muzyczne – zajęcia w ramach 
„Akademii Malarstwa” oraz „Akademii Muzyki i Tańca”,

- usprawnienie zdolności ruchowych poprzez uczestnictwo w zajęciach
sportowo-ruchowych,

- propagowanie postaw prozdrowotnych – zajęcia z elementami 
gimnastyki korekcyjnej,

- wyrównanie braków edukacyjnych oraz zmniejszenie deficytów 
rozwojowych dzieci romskich,

- poprawa wyników w nauce,

- wzrost zaangażowania rodziców w życie świetlicy,

- stworzenie prac plastycznych na zajęciach Akademii Malarstwa,

- zrealizowanie 30 godzin warsztatów tanecznych z instruktorem 
tańca,

- promocja działalności i sukcesów świetlicy na stronie internetowej 
szkoły, 

- aktywna praca opiekuna romskiego,

- zrealizowanie 30 godzin zajęć  nauki pływania dla grupy 30 dzieci,

- zrealizowanie 30 godzin zajęć sportowych z elementami gimnastyki 
korekcyjnej dla grupy 30 dzieci,
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- przygotowano dzieci do przedstawienia „Złotowłosa” (data 
17.11.2016r. – obchody Dnia Kultury Romskiej)  – przeprowadzenie 
warsztatów teatralnych, opracowanie muzyki i scenografii,

- zorganizowanie występów dzieci i młodzieży romskiej w ramach Dnia
Kultury Romskiej,

- zainaugurowanie działania zespołu „Terne Ciave”,

- przygotowanie i zrealizowanie dwudniowej wycieczki do Opola i 
Krasiejowa,

- zrealizowanie wyjść i wycieczek – wycieczka do teatru, kina, wyjście 
na warsztaty florystyczne.

Liczbowe wskaźniki realizacji zadania:

a. W zajęciach świetlicy uczestniczyło 22 dzieci pochodzenia romskiego

oraz 27 dzieci pochodzenia polskiego,
b. Realizowano zajęcia założone w planie pracy świetlicy w wymiarze 

20 godzin tygodniowo w okresie styczeń- grudzień 2016 (źródło 

finansowania – etat przyznany przez Gminę Bytom);
c. Zrealizowano następujące wycieczki:

- dwudniowa wycieczka do Krasiejowa i Opola (45 uczestników),
- 30 listopad – wyjazd grupy 50 dzieci na przedstawienie teatralne 

„Baśnie Braci Grimm” do Bytomskiego Centrum Kultury,
- 7 i 8 grudnia – wyjazd dwóch grup dzieci (łącznie 31 osób) na 

warsztaty florystyczne do studia florystycznego „Zielone Pojęcie” – 

tworzenie stroików 

i ozdób świątecznych,
- 15 grudnia– wyjazd grupy 15 dzieci starszych do kina na seans 

filmowy 

„Za niebieskimi drzwiami”.
d. warsztaty technik plastycznych z Małgorzatą Mirgą-Tas – malowanie 

wozu,
e. zrealizowanie 30 h warsztatów tanecznych prowadzonych przez 

instruktora tańca;
f. współpracowano z opiekunem/ doradcą romskim, który uczestniczył 

w wycieczkach, wyjazdach na basen, w zajęciach warsztatowych, 

prowadził zajęcia tańca romskiego;
g. zrealizowano 30 godzin nauki pływania na basenie dla grupy 30 

dzieci
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h. zrealizowano 30 godzin zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej 

dla grupy 

23 dzieci,
i. rozpoczęto działalność zespołu tanecznego „Terne Ciave”
j. w ramach organizacji Dnia Kultury Romskiej wystawiono spektakl 

„Jasnowłosa”
k. zajęcie III miejsca w wojewódzkim konkursie plastycznym Romskie 

Bajanie organizowanego przez świetlicę Pod Lipami w Gliwicach,
l. objęcie 23 dzieci pomocą Fundacji Petralana – paczki świąteczne,
m. w ramach organizacji Dnia Kultury Romskiej zorganizowano występy 

zespołów taneczno – wokalnych z województwa śląskiego.

Odchylenia w realizacji zadań:

Realizację  wszystkich  zajęć  wymagających  nakładów  finansowych

rozpoczęto  

we wrześniu 2016 roku oraz zakończono w grudniu 2016 roku. Sytuacja

spowodowana  była  terminem  przekazania  środków  przez  UW  w

Katowicach.  Wszystkie  założenia  zawarte  we  wniosku  udało  się

zrealizować.  Nie  stwierdzono  żadnych  odchyleń  

w realizacji zadania.
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