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Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Górowie Iławeckim funkcjonuje na  
podstawie porozumienia zawartego 01.10.1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta  
Górowo Iławeckie, a Caritas Archidiecezji Warmińskiej.  

Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Fundacja Carrefour partycypują w kosztach  
wyżywienia wychowanków, natomiast Urząd Miasta zatrudnia i finansuje, 
wychowawcę świetlicy oraz osobę  która przygotowuje posiłki wychowankom. 
Wspólnie z Caritas pokrywane są również koszty zakupu niezbędnych materiałów do 
pracy z wychowankami, tj. gry stolikowe, planszowe, piłki, materiały biurowe itp. 
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Górowie Iławeckim pracuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 1200 do 1700 . Do placówki uczęszcza 30 
wychowanków        w wieku od 6 do 16 lat z terenu miasta i gminy Górowo Iławeckie, 
którzy pochodzą     z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, 
znajdujących w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Odpowiedzialnym z ramienia Urzędu Miasta za funkcjonowanie w/w placówki, 
a zarazem kierownikiem  jest  Roman Petrecki. Opiekę nad wychowankami świetlicy 
sprawuje wychowawca mgr Monika Kuśmierczyk. Pomoc kuchenną wykonuje pani 
Ewa Antochów.  

Rok szkolny 2013/2014 w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Górowie 

Iławeckim minął bardzo szybko. Po raz kolejny dzieci z Górowa i okolic miały okazję 

spędzać czas w gronie swoich rówieśników oraz starszych oraz młodszych 

koleżanek   i kolegów. Uczestnicy świetlicy mogli rozwijać swoje zainteresowania 

biorąc udział w organizowanych wycieczkach i festynach oraz różnorodnych formach 

zajęć przygotowanych specjalnie dla nich. 

Przez cały rok szkolny świetlica była uczestnikiem programu  p.t. „Dożywianie z 

Carrefour”, co umożliwiło przygotowywanie każdego dnia urozmaiconych , pysznych, 

a przede wszystkim zdrowych podwieczorków. 

 Dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego miały zorganizowane ognisko, otrzymały 

wyprawki sponsorowane przez grupę Carrefour, w listopadzie mieliśmy wieczór 

wróżb i zabaw andrzejkowych. Grudzień minął w świątecznej atmosferze 

przygotowywania dekoracji bożonarodzeniowych oraz licznych prób na coroczne 

Jasełka, które dzieci przedstawiają przed zaproszonymi gośćmi. W tym dniu 

tradycyjnie wszyscy zgromadzeni biorą udział w uroczystej Wigilii przygotowanej 

przez pomoc kuchenną. W czasie ferii uczestnicy świetlicy mogli korzystać z 

półzimowisk. Czas ten był zaplanowany tak, aby każdy mógł spędzić go aktywnie i 



wesoło. W tym roku dzieci miały udostępnione bezpłatnie lodowisko miejskie oraz 

salę gimnastyczną w Gimnazjum im. Jana Pawła II. Zorganizowana była wycieczka do 

kina i na basen, której całkowity koszt pokrył Urząd Miasta (MKRPA), dyskoteka 

karnawałowa i wiele zabaw w sali świetlicy. Miłym akcentem na zakończenie ferii były 

niespodzianki od wspomnianej już grupy Carrefour oraz pieczenie kiełbasek przy 

wspólnym ognisku.  

Wielkanocny zajączek Carrefoura  i tym razem nie zapomniał o dzieciach ze świetlicy i 

obdarował je słodkimi upominkami. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowany był festyn w 

Rybakach, nad którym pieczę trzymał Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Dzieci 

uczestniczyły tam w licznych konkurencjach oraz zabawach, wystąpiły przed 

publicznością z wcześniej przygotowanym repertuarem. Na zakończenie wszyscy 

otrzymali paczki.  

Świetlicowe zakończenie roku szkolnego odbyło się przy blasku ogniska. Wspólne 

pieczenie kiełbasek, wspominanie różnych zdarzeń z życia świetlicy umiliło ten czas. 

Na koniec każdy dostał płytę z pamiątkowymi zdjęciami, które kolekcjonowaliśmy 

przez cały rok.  

Starano się, aby wszystkie zajęcia organizowane w roku szkolnym 2013/2014 

były atrakcyjne, zachęcające do pracy dzieci. Pomoce dydaktyczne oraz materiały 

biurowe zawdzięczamy hojności Urzędu Miasta (MKRPA), który nigdy nie odmówił 

kupna potrzebnych przyborów. W wakacje 17 dzieci skorzysta z kolonii letnich Caritas. 

W tym roku grupa pojedzie do Fromborka.  

Program pracy świetlicy, jak co roku, kładł duży nacisk na rozwijanie 

prawidłowych postaw koleżeńskich, kształtowanie poprawnych nawyków w życiu 

codziennym, społecznym. Praca z uczestnikami świetlicy obejmowała również kwestie 

właściwego wyrażania swoich emocji, ich rozróżniania, panowania nad niechcianymi 

zachowaniami. Asertywność wśród grupy dzieci tak zróżnicowanej wiekowo nie jest 

łatwa, dlatego stosowane były różne metody pracy, aby jak najefektywniej rozwinąć 

tą postawę. 

W czasie trwania przerwy letniej świetlica pozostaje zamknięta ze względu na 

urlop wychowawcy oraz czynności porządkowe i przygotowawcze do rozpoczęcia 

kolejnego roku szkolnego. 
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