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Nisko,dnia:2021-01-31  

Sprawozdanie  
 z  realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko  

na lata 2020-2022 za rok 2020 

adres http://www.naszops.nisko.pl,  e- mail : ops.nisko@ops-nisko.pl  

 
  
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko  lata 2020-2022 został przyjęty 

w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIX/151/19 Rady Miejskiej w Nisku  . 

Misję Programu  na lata 2020-2020 określono pn. Kompleksowe i interdyscyplinarne wsparcie 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci           

w tych rodzinach z terenu Gminy i Miasta Nisko  

Program zakładał  2 główne cele strategiczne : 

 

1.Zbudowanie spójnego i interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla rodzin  z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi na terenie Gminy  i Miasta Nisko . 

2.Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci z terenu Gminy i Miasta Nisko poza rodziną biologiczną 

 

Z realizacji stopnia wykonania założonych w Programie celów  w oparciu o zaplanowane wskaźniki poniżej 

przedstawiono sprawozdanie za 2020 rok. Już  na wstępie należy wskazać  że w Gminie i Mieście Nisko 

podejmowane  były działania w obszarze wspierania rodziny i były one zgodne z założeniami i celami Programu.  

Działania do celów operacyjnych Programu 

 

Wskaźnik 

 

 

Wartości docelowe 

wskaźników   

 

Cel operacyjny nr 1 

Zaplanowane  

 

Osiągnięte 

 

 2020  2020 

1. Dokonanie przeglądu obowiązujących procedur i przepisów prawnych 

w zakresie wspierania rodzin z problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi i będących w kryzysie  

Liczba dokumentów              

i procedur podlegających 
przeglądowi  

0 1 

2. Dostosowanie obowiązujących procedur i opracowanie nowych 

procedur, zaleceń i wytycznych w zakresie wspierania rodzin z 
problemami opiekuńczo - wychowawczymi i będących w kryzysie  

Liczba dostosowanych             

i opracowanych 
dokumentów   0 1 

3.Kontynuowanie  funkcjonowania i działalności Placówek Wsparcia 

Dziennego na terenie Gminy i Miasta Nisko  z uwzględnieniem ich 

aktualnych potrzeb i dalsze ich finansowanie.  

Liczba Placówek  

Wsparcia Dziennego   
4 4 

4. Powoływanie nowych Placówek Wsparcia Dziennego na terenie 
Gminy i Miasta Nisko i centrum asysty rodzinnej  

Liczba powstałych placówek   

1 1 

5. Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników socjalnych          

w zakresie udzielania wsparcia i pomocy rodzinom z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi i będącymi w kryzysie poprzez 
szkolenia.  

Liczba przeszkolonych 

pracowników socjalnych   
2 4 

6. Zwiększenie kompetencji zatrudnionych asystentów rodziny poprzez 

ich szkolenia oraz finansowanie tych szkoleń  

Liczba odbytych szkoleń   

3 2 

7. Zwiększenie zakresu działań Klubu Integracji Społecznej poprzez 

organizowanie w nim wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo - 
wychowawczymi i będących w kryzysie.   

Liczba osób biorących 

udział w KIS z rodzin z 
problemami opiekuńczo 

wychowawczymi lub 

będących w kryzysie  

7  8 

8. Dążenie do stworzenie na terenie Gminy i Miasta Nisko rodzin 
wspierających  

Liczba rodzin  

wspierających  

  

1  0 

http://www.naszops.nisko.pl/
http://www.naszops.nisko.pl/
http://www.naszops.nisko.pl/
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9. Współdziałanie z instytucjami działającymi w obszarze dzieci                 

i młodzieży w tym: przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem 

dziecka; sądem; poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi  

Liczba instytucji  10  10 

10. Inicjowanie i organizowanie interdyscyplinarnych spotkań                    
i konsultacji z przedstawicielami instytucji  i podmiotów działających         

w obszarze wspierania dzieci i młodzieży  

Liczba spotkań/konsultacji  

  

2  2 

11.Zwiększenie dostępności poradnictwa psychologicznego, 

pedagogicznego i prawnego poprzez zatrudnianie odpowiednich 

specjalistów 

Liczba zatrudnionych 

specjalistów 

2 1 

 

Działania do celów operacyjnych Programu 

 

Wskaźnik 
 

 

Wartości docelowe wskaźników   

 

 

Cel operacyjny nr 2 

Zaplanowane 

 

Osiągnięte 

 

2020 2020 

1. Udzielanie pomocy finansowej rodzinom    z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi  i będącym w kryzysie poprzez 

system pomocy społecznej mającej na celu przeciwdziałanie 
marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 

Liczba rodzin otrzymujących 

pomoc finansową 
35 28 

2. Udzielanie pomocy rzeczowej rodzinom   z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi   i będącym w kryzysie poprzez 

system pomocy społecznej mającej na celu przeciwdziałanie 
marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 

Liczba rodzin otrzymujących 

pomoc rzeczową   
30 28 

3. Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego rodzinom z 

problemami opiekuńczo – wychowawczymi i będącym w kryzysie 

dążącego do przeciwdziałania dezintegracji rodziny, wzmocnienia 

jej roli i funkcji oraz rozwijania jej umiejętności opiekuńczo - 

wychowawczych (prawnego, socjalnego, pedagogicznego, 

psychologicznego).  
 

Liczba rodzin objętych 
poradnictwem prawnym  

15 19 

Liczba rodzin objętych 
poradnictwem socjalnym 

30 28 

Liczba rodzin objętych 

poradnictwem 
pedagogicznym   

25 10 

Liczba rodzin objętych 
poradnictwem 
psychologicznym 

8 11 

4. Praca socjalna z rodzinami i osobami,     w których występują 

problemy opiekuńczo - wychowawcze i będących w kryzysie 

mająca na celu integracji rodziny oraz dążenie w przypadkach tego 
wymagających do jej reintegracji. 

Liczba rodzin   10 28 

Liczba osób 25 101 

5. Dalsze zatrudnianie asystentów rodziny udzielających wsparcia 

rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i będących    

w kryzysie      

Liczba zatrudnionych 

asystentów   
2 1 

6. Edukowanie rodzin i osób z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi i będących   w kryzysie w zakresie planowania 

rodziny   i prawidłowego funkcjonowania rodziny,  w szczególności 

zagrożonych odebraniem dzieci i objętych nadzorem kuratora przez 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny i udział  w zajęciach 

Klubu Integracji Społecznej (integracja i reintegracja rodziny) 

Liczba rodzin   18  

9 

Liczba osób  35 31 

7. Przeciwdziałania umieszczanie dzieci poza rodziną biologiczną 
poprzez prowadzenie comiesięcznego monitoringu sytuacji dzieci    

z rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i będących       

w kryzysie 

Liczba monitoringów 200 130 

8. Kierowanie dzieci i młodzieży z rodzin  z problemami 
opiekuńczo- wychowawczymi  i będących w kryzysie do 

Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy               

i Miasta Nisko 

Liczba skierowanych  dzieci   40 27 

9. Zapewnienie w sytuacjach tego wymagających pomocy rodziny 
wspierającej 

Liczba rodzin wspierających   1 0 

10. Kontynuowanie współpracy i wymiany informacji pomiędzy 
podmiotami i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin 

Liczba podmiotów i 
instytucji współpracujących    

10 10 

 

Powyższe zestawienie pozwala na stwierdzenie, że w 2020 roku podejmowano działania w obszarze wspierania 

rodziny które były zgodne z założeniami i celami Programu.  
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Zadania dotyczące wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo 

wychowawczej  nałożyła na Gminę ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.   

 

Zadania obowiązkowe  obciążające samorządy  wynikające z ustawy to: 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny  

 

Gmina Nisko ustawowy obowiązek spełniła i Uchwałą Nr XIX/151/19 Rada Miejska w Nisku z dnia 

18 grudnia 2019 roku przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko  lata 2020-2022 . 

  

2.     tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny  

 

W strukturze OPS w Nisku do 31 grudnia 2020 roku funkcjonowało stanowisko pracy ds. asysty rodzinnej.                   

W związku z realizacją przez OPS w Nisku Projektu pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko”                       

w dniu 31 grudnia 2020 roku Burmistrz GiM Nisko zmienił Regulamin OPS i utworzono Zespół Asysty Rodziny 

w skład którego wejdzie drugi asystent finansowany ze środków Projektu. Asystent jest zatrudniony na pełny etat. 

Asystent rodziny podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w cyklach szkoleniowych, poprzez udział w sympozjach  

i naradach,  oraz poprzez współpracę w ramach grupy samopomocowej asystentów w województwie 

podkarpackim.  

 

3.tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca              

z  rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych przez:  

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta  rodziny, oraz dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa  

 

Nazwa kategorii  

(rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi)  
Rok  

2018 

Rok 

 2019 

Rok  

2020 

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny :w tym z postanowieniem 
sądowym  

13 19 19 

10 13 12 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy opiekuńczo-

wychowawcze  
45 36 28 

Liczba rodzin którym zapewniono pomoc asystenta rodziny  12 19 19 

Liczba rodzin z problemami 
opiekuńczo wychowawczymi 

którym zapewniono dostęp 

do poradnictwa  

prawnego  32 24 19 

socjalnego  45 36 28 

psychologicznego  13 21 11 

pedagogicznego  27 29 10 

Liczba rodzin którym udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej  45 36 28 

Koszt zatrudnienia asystenta  54 421 59 527 61 606 

  

 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających  

Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny jest także organizowanie szkoleń i tworzenie 

warunków do działania rodzin wspierających  ,oraz finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy 
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ponoszonych przez rodziny wspierające. W 2020 roku na terenie GiM Nisko nie stwierdzono zapotrzebowania na 

rodziny wspierające.  

 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci  

Kolejnym elementem zadaniowym spoczywającym na Gminie jest prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.  

  

Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXIII/162/2016 z dnia  23 czerwca 2016 roku utworzono  4 placówki 

wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej.  

Są to:  

• Placówka Wsparcia Dziennego pn „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna  w Nisku  

• Placówka Wsparcia Dziennego pn „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Wolinie 

• Placówka Wsparcia Dziennego pn „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w  Zarzeczu  

• Placówka Wsparcia Dziennego pn „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Nowosielcu” 

Charakter pracy tychże placówek ma formę opiekuńczą. Łącznie w 4-ch placówkach jest 60 miejsc dla dzieci.  

Dzieci pozostają pod opieką 1-go wychowawcy na każdej świetlicy.  

 

Od  2018  na terenie Gminy i Miasta Nisko działają 2 Placówki w formie pracy podwórkowej  ( w ramach 

Projektu ZHP).  

Jednostką prowadząca jest Stowarzyszenie: Chorągiew Podkarpacka ZHP –Rzeszów ul.Hetmańska 9. 

Placówki noszą nazwę ; 

Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „KNIEJA” –Nisko, ul. Dąbrowskiego 8 

Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „MALI AGENCI” –Nisko, ul. Piaskowa 15 

Placówki te nie są finansowane przez Gminę 

W roku 2020 łącznie w PWD prowadzonych przez OPS skorzystało z uczestnictwa ponad 130 dzieci 

 

 
Placówki wsparcia dziennego 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem PWD prowadzone przez Gminę Nisko 

PDW  prowadzone przez inne podmioty 

niż gmina 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 
Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym 

prowadzone w formie: 
4 4 

4 
2 2 

2 

1.1. Opiekuńczej 4 4 
4 

X x 
x 

1.2. Specjalistycznej 0 0 
0 

X X 
x 

1.3. 
pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę 
2 0 

0 
2 2 

2 

2. Liczba miejsc 90 60 
60 

30 30 
30 

3. Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 110 131 
 

131 
14 30 26 

4. Wydatki (w zł) 180 000 227 388 170 000 28 042 44 118 34 348 

5. 
Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu 

roku 
102 131 131 * 14 31 31 
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6. Liczba pracowników 4 5 4 2 3 3 

*W przeciągu całego roku cyklicznie uczestniczyło 116 dzieci, zaś z dziećmi biorącymi udział  tylko okresowo          

w akcjach zimowych i letnich –łącznie było 131 dzieci 

Świetlice mają za zadanie szerzenie profilaktyki by nie dopuścić do sytuacji marginalizacji czy wykluczenia 

dzieci w środowisku.  Uczestnikami PWD są dzieci wywodzące się z różnych rodzin nie tylko z  rodzin 

dysfunkcyjnych,  czy z problemami alkoholowymi .  

              Świetlice mają za zadanie zapobiegać patologiom społecznym poprzez: wspieranie wychowawczej roli 

rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych                

i wychowawczych u podopiecznych, rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów, wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej 

wartości, profilaktykę uzależnień, wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny.  

Opis działań szczegółowych PWD za 2020 roku zamieszczony zostanie w kolejności świetlic  w końcowej 

części sprawozdania 

 

  współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu  dziecka, placówce 

opiekuńczo wychowawczej ,regionalnej placówce opiekuńczo-  terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym  

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki :  

 

Współfinansowanie przez Gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej   

W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej  10%  

W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej  30%  

W trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej  50%  

 

Liczbę dzieci umieszczonych w placówkach w 2020 roku ( w zestawieniu z danymi przed i po roku analizy)  

oraz w rodzinach zastępczych a także koszt poniesiony przez Gminę Nisko przedstawia poniższa tabela  

 

Rok Liczba dzieci umieszczonych w 

placówkach poza rodziną w 

pieczy zastępczej  z terenu GiM 

Nisko 

( w tym osoby pełnoletnie) 

Liczba dzieci                  

w placówkach 

Liczba dzieci            

w rodzinach 

zastępczych 

Koszt poniesiony przez 

gminę  ogółem 

 
 

2016  22  13  9  Placówki 93 007  

Rodziny 

zastępcze 

0,00 

2017  31(-3)  17  14  Placówki 140 768  

Rodziny 
zastępcze 

0,00 

2018 26 (-6) 9 11 Placówki 160 186 

Rodziny 

zastępcze 

33480 

2019  14 11 3 Placówki 193 119 

Rodziny 

zastępcze 

31182  

2020 21 9 12 Placówki 216 145 

Rodziny 

zastępcze 

   27 526 

  

Ogółem 
  Ogółem 
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  prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy  

 

Procedurę monitorowania działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego na rzecz 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych określono w Zarządzeniu  

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Opracowane zostały narzędzia do dokumentowania działań, 

które są wykorzystywane do oceny wydolności i postaw rodzicielskich.  

W dobie epidemii w 2020 roku  bezpośrednia praca asystenta w środowisku została znacznie ograniczona, 

ale rodziny nie pozostały bez wsparcia .Metody pracy asystenta polegały na kontaktach zdalnych ale i na 

bezpośrednich spotkaniach przy  zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego i osobistego 

 

PPllaaccóówwkkaa  WWssppaarrcciiaa  DDzziieennnneeggoo  --  ŚŚwwiieettlliiccaa  ŚŚrrooddoowwiisskkoowwoo  ––  PPrrooffiillaakkttyycczznnaa      

ww  WWoolliinniiee  ––ddzziiaałłaanniiaa  zzaa  22002200  rrookk  

              
      Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Wolinie  została powołana  

uchwałą Nr XXIII Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia placówek  wsparcia 

dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy  Społecznej w Nisku. 

Od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z zajęć świetlicowych w Placówce Wsparcia Dziennego                  

w Wolinie korzystało łącznie 24 dzieci- zgodnie z rejestrem dzieci przyjętych do Placówki Wsparcia Dziennego 

(według ustalonego planu zajęć, podczas jednych zajęć nie więcej niż 15 dzieci). Nie oznacza to, że dozwolone 

jest prowadzenie tylko placówki, w której liczba dzieci na wychowawcę wynosi do 15 osób, ale placówka musi 

tak zorganizować plan zajęć, aby o konkretnej porze nie było ich więcej. Kadra pedagogiczna była profesjonalnie 

przygotowana do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. W ramach dożywiania zapewniono dzieciom 

posiłek, w tym od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku - 24 dzieci korzystało z dożywiania. Zawarto także            

2 porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych  w placówce.  

Ponadto ze względu na sytuację epidemiczną rok 2020 był bardzo trudny. W dniu 12 marca 2020 roku została 

zawieszona działalność placówek w formie stacjonarnej .Jedyną formą komunikowania się z dziećmi i ich 

rodzicami były zajęcia na odległość. Nawiązywano kontakt telefoniczny, e – mailowy, ponadto kontaktowano się 

poprzez sieć internet - pomagano w odrabianiu pracy domowej, organizowano konkursy itp. Systematycznie 

nawiązywano kontakt telefoniczny z rodzicami w celu omówienia problemów wychowawczych. Zajęcia 

wznowiono w formie stacjonarnej początkiem czerwca i prowadzono je do końca października w ściśle 

określonym reżimie sanitarnym ze stałą grupą 15 osób. Od dnia 2 listopada 2020 roku wychowawcy realizowali  

ponownie zadania placówki wyłącznie  z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.  

 Zgodnie z regulaminem organizacyjnym placówki celem  PWD jest:  

1) Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych; 

2) Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecznymi; 

3) Pomoc w integracji rodziny; 

4) Prowadzenie działalności edukacyjnej i reedukacyjnej mającej na celu wyrównanie dysproporcji                               

w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci z trudnością uczenia się; 
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5) Prowadzenie  działalności wychowawczo – motywującej, wyrabiającej u dzieci postawy prospołeczne, 

także asertywności i dbałości o rozwój własnych talentów i zainteresowań; 

6) Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci; 

7) Zapewnienie  dzieciom miejsca spędzania czasu wolnego, także w wakacje i ferie; 

8) Dożywianie dzieci; 

9) Profilaktyka uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych zachowań ryzykownych. 

 

Placówka realizuje swoje cele poprzez następujące działania: zapewnia opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; 

organizuje czas wolny, organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne; organizuje formy wypoczynku letniego                          

i zimowego; rozwija zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności praktyczne; pomaga i wspiera w kryzysach 

szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; organizuje  zajęcia w grupach zainteresowań; organizuje 

zajęcia profilaktyczne; opracowuje i wdraża  programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i inne w zakresie wspierania rodziny. Placówka w swojej 

działalności współpracuje  z rodzicami lub opiekunami dziecka a także placówkami oświatowymi i podmiotami 

leczniczymi.  

Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicy w 2020 r. należały: pomoc w nauce, rozmaitości, zajęcia 

profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno - sportowe, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczno -plastyczne, zajęcia 

teatralno - multimedialne, zajęcia kulinarne. 

Pomoc w nauce odbywała się codziennie. W jej trakcie dzieci odrabiały zadania domowe, nadrabiały zaległości              

w nauce, otrzymywały niezbędną pomoc w zrozumieniu i opanowaniu materiału szkolnego, poszerzały zdobyte                

w szkole wiadomości. 

Rozmaitości – odbywały się w Świetlicy lub na placu Szkoły Podstawowej w Wolinie. Ich celem było aktywne                   

i bezpieczne odreagowanie napięć emocjonalnych, zaspokojenie potrzeby ruchu, uczyły współpracy                                        

i współdziałania, a dzięki różnym grom (gry edukacyjne) i zabawom – kształtowanie u dzieci logicznego 

myślenia. 

Zajęcia fotograficzno – kronikarskie  - odbywały się 1 raz w tygodniu. Dzieci uczyły się wykonywania 

fotografii oraz redagowania tekstu, a także zasad prowadzenia kroniki.  

Zajęcia rekreacyjno - sportowe zaspakajały aktywność fizyczną, potrzebę ruchu, dawały możliwość 

odreagowania napięć emocjonalnych powstałych w trakcie dnia. Dzieci poznawały pozytywnego ducha 

rywalizacji i miały możliwość proponowania różnych działań innym osobom. Zajęcia sportowe odbywały się                 

w plenerze lub w dużej sali świetlicowej w Wolinie. 

Zajęcia profilaktyczne miały na celu upowszechnianie profilaktyki w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż 

leczyć”. Dzieci miały okazję nabyć umiejętności rozwiązywania konfliktów, czerpać konstruktywne zachowania 

oraz umiejętności społeczne, miały one na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i pogłębienia wiary                   

w siebie. Pozwoliły zdobyć umiejętność współpracy i współdziałania, nazywania i wyrażania swoich uczuć i 

emocji, empatii oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji, dbania o zdrowie. 

Uczestnicy mogli także bez skrępowania porozmawiać na kłopotliwe dla nich tematy (np. relacje dziewczęta – 

chłopcy, agresja, używki). 

Zajęcia komputerowe – miały na celu prowadzenie działalności edukacyjnej i reedukacyjnej wyrównując 

dysproporcje w poziomie wiedzy z trudnościami uczenia się; pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych, 
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uczenia obsługi sieci internet, bezpiecznego poruszania się po stronach internetowych, obsługi podstawowych 

programów komputerowych. 

Zajęcia kulinarne (praktyczne) – dzieci miały możliwość uczenia się podstaw przygotowywania prostych 

potraw, rozwijania zainteresowań kulinarnych. 

Zajęcia plastyczno - artystyczne – uzdolnione plastycznie dzieci rozwijały i poszerzały swoje umiejętności 

plastyczno – twórcze. Dzieci do swoich prac wykorzystywały ciekawe i różnorodne techniki. Wykonywanie prac 

pozwoliło dzieciom uwolnić trudne emocje i wyrazić swoje uczucia. 

Zajęcia teatralno – multimedialne – rozwijały aktywność poprzez sztukę. Dzieci miały możliwość obejrzeć 

ciekawe projekcje filmów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

 

WWAAŻŻNNIIEEJJSSZZEE  WWYYDDAARRZZEENNIIAA    II  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  WW  22002200  RROOKKUU  

 

 

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 15.01.2020 roku -22.01.2020 roku 

 

      Podczas feryjnej przerwy zimowej PWD Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna  w Wolinie zorganizowała 

zajęcia stacjonarne. W działaniach łącznie uczestniczyło 18 dzieci w wieku 6-15 lat .Stałym punktem zajęć, były 

zajęcia profilaktyczne .Innym zrealizowanym działaniem było ognisko z pieczeniem kiełbasek,  wyjazd do kina              

w Nisku na film „Śnieżna Paczka”, wyjazd na sztuczne lodowisko do Stalowej Woli, wyjazd do kina Helios na 

film „Dr Dolittle” , wyjazd na bal karnawałowy do Zarzecza. Ponadto uczestnicy mieli okazję uczestniczyć           

w drzwiach otwartych Jednostki Wojskowej w Nisku, podczas których przewidziano dla dzieci liczne atrakcje.                                           

W celu uwrażliwiania dzieci oraz przestrzegania przed niebezpiecznymi zabawami została przeprowadzona 

pogadanka pt; „Zimowe zabawy bywają niebezpieczne”. Dzieci miały okazję uczestniczyć w licznych konkursach 

z nagrodami oraz grach i zabawach ruchowych. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w czasie realizacji miały charakter 

warsztatów i były prowadzone przez osoby z profesjonalnym przygotowaniem profilaktyczno – pedagogicznym.  

                

   
 

 

Ognisko                                                Bal karnawałowy  

 

WYKONYWANIE PRAC/OZDÓB WIELKANOCNYCH 
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         Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczne w Wolinie przygotowywała się 

do kiermaszu wielkanocnego – wykonując liczne ozdoby i dekoracje świąteczne. Niestety ze względu na 

wprowadzony stan epidemii, kiermasz nie mógł się odbyć. Wykonane ozdoby i stroiki zostały przekazane wraz                

z życzeniami różnym instytucjom.   

                  

 

 

           

DRZWI OTWARTE W PWD – ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO – PROFILAKTYCZNEJ   W WOLINIE  

01.07.2020 roku – 15.07.2020 roku  

 

Zajęcia wakacyjne w 2020 roku prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacją 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące placówek wsparcia dziennego, ustawą z dnia              

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID -19, ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz.U. z 2019 r.poz.59 ze zm.), 

rekomendacji; ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych                     

u ludzi (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) . Zajęcia obejmowały : zajęcia w plenerze,  warsztaty plastyczne, 

kulinarne, gry i zabawy ruchowe. W ramach zajęć kulinarnych uczestnicy przygotowali żelki domowej roboty.                   

W ramach warsztatów plastycznych  malowano obrazy sprayami, w ramach zajęć ruchowych zorganizowano gry              

i zabawy terenowe na świeżym powietrzu. Zajęcia mają na celu promocję placówki w środowisku lokalnym, 

stwarzanie możliwości bliższego poznania placówki, w tym bazy lokalowej, wyposażenia; zapoznanie 

potencjalnych nowych uczestników z ofertą proponowaną przez placówkę; umożliwienia przyszłym uczestnikom 

bliższego kontaktu z rówieśnikami, poznanie norm i zasad panujących w grupie. Ponadto drzwi otwarte stwarzają 

atmosferę bezpieczeństwa, wspólnej dobrej zabawy oraz pozytywnego nastawienia do świetlicy. W tzw. drzwiach 

otwartych w 2020 roku w placówce uczestniczyło łącznie 20 dzieci . 
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           Malowanie sprayami obrazów                                              Zajęcia kulinarne – żelki  

 

ZAJĘCIA W OKRESIE LETNICH WAKACJI  od 16.07.2020 roku - 30.07.2020 roku 

 

      Rokrocznie Placówka organizuje zajęcia w okresie letnich wakacji.  W roku 2020 roku prowadzone 

były w ścisłym reżimie sanitarnym. Stałym punktem zajęć, były zajęcia profilaktyczne mające na celu 

uwrażliwienie dzieci i młodzieży, w jaki sposób zdrowo i bezpiecznie spędzić czas wolny, podczas wakacji. 

Zajęcia zostały poprowadzone w formie:  

1. zajęć warsztatowych o charakterze integracyjnym (wspólne gry i zabawy, turnieje sportowe, wycieczki                               

o charakterze rekreacyjnym, społeczność); 

2. zajęć rekreacyjno – sportowych i zabawowych; 

3. zajęć twórczych (zajęcia artystyczne, plastyczno-manualne, muzyczno-taneczne); 

Oprócz zajęć socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno – edukacyjnych zorganizowano ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, wyjazd i pobyt w parku linowym, wyjazd do ZOO do Zamościa – (zwiedzanie zoo, pobyt na rynku 

Zamoyskim, przejazd ekobusami po Zamościu); wyjazd do parku trampolin w Rzeszowie; zajęcia stacjonarne                      

w sadzie sołeckim wsi Wolina, malowanie farbami na folii streczowej, wycieczka  do Brzezówki obok 

Kolbuszowej (kompleks parków: park wodny, historyczny, kompleks placów zabaw); przegląd talentów; wyjazd 

do Fabryki Zabawy w Stalowej Woli, wyjazd do Kina Helios w Stalowej Woli „Scooby Doo”; wyjazd do Stadniny 

Koników Polskich do Kłyżowa. .  

Poza w/w działaniami prowadzono gry i zabawy ruchowe, zabawy z chustą animacyjną, konkursy z nagrodami, 

warsztaty plastyczne. 

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w czasie wakacji były prowadzone przez wychowawcę w ścisłym reżimie 

sanitarnym. Łącznie w akcji  uczestniczyło 18 dzieci, z tym, natomiast w trakcie zajęć była stała niezmienna 

grupa 15 dzieci. W wyniku  przyczyn losowych niektórzy uczestnicy w trakcie trwania zajęć nie mogli                 

w nich uczestniczyć i w zamian za nich weszli kolejni uczestnicy z listy. 
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Park trampolin                                                                          Koniki Polskie w Kłyżowie  

 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  PRZYNOSI PREZENTY ANDRZEJKOWO – MIKOŁAJOWE – 20 11.2020 roku 

 

       Ze względu na stan epidemii i zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej Święty Mikołaj nie mógł osobiście 

odwiedzić uczestników placówki. W 2020 roku, zostały przygotowane prezenty andrzejkowo – mikołajkowe, 

które zostały odbierane przez uczestników indywidualnie. Dzieciom sprawiły one wiele radości. W akcji wzięły 

udział dzieci  uczestniczące w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku 2020/2021. 

      
 

ZADANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PWD  - ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWO – 

PROFILAKTYCZNĄ W WOLINIE 

    

PROJEKT „SIŁĘ MASZ W SOBIE” 

 

Projekt „Siłę masz w sobie” realizowany był w umowie partnerskiej ze Stowarzyszeniem Opieki nad Dziećmi 

„Oratorium” ze Stalowej Woli w okresie od 15 czerwca 2020 do 15 grudnia 2020 roku.(w Placówce Wsparcia 

Dziennego w Wolinie zajęcia zrealizowano do 5 listopada 2020 r. ). Łączna wartość zadania z zakresu 

profilaktyki wynosiła 24 253,92 zł , w tym z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 20 000,00.                     

Zasadniczym celem projektu była: poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczestników, nauka 

umiejętności organizowania i planowania czasu wolnego, rozwijanie asertywności, uczenie się mówienia „nie”, 

nauka możliwości odreagowania napięć. W zadaniu uczestniczyło 27 osób,   zrealizowano w Placówce Wsparcia 

Dziennego – Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Wolinie następujące działania: 
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1. Zajęcia „Złap BAKcyla SZTUKI” w ramach zadania „Siłę masz w sobie” zrealizowano w Placówce 

Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowo –Profilaktycznej w Wolinie. W ramach zadania przeprowadzono 

ciekawe zajęcia plastyczne – wykonano m.in. kartki okolicznościowe , kwiaty z foamiranu, które wykorzystano  

do kartek, świece oraz bombki świąteczne. Zajęcia w okresie pandemii przeprowadzone zostały w ścisłym reżimie 

sanitarnym. Były one dla dzieci ogromną atrakcją m.in. ponieważ swoje prace mogły  zabrać do domu. Kartki 

dzieci przeznaczyły dla swoich rodziców, bombki mogli zawiesić na domowej choince a świece wykorzystać do 

stroików świątecznych. Uczestnicy doskonalili swój warsztat twórczy a przy okazji zaspokoili potrzebę 

przebywania wśród innych, nauczyli się współdziałania i współpracy  w grupie.  W okresie pandemii kontakt                

z rówieśnikami był ograniczony dlatego te zajęcia tym bardziej były dla dzieci bardzo potrzebne. 

2. Zajęcia profilaktyczne w ramach zadania „Siłę masz w sobie” zrealizowano w Placówce Wsparcia 

Dziennego – Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Wolinie. Odbywały się  one systematycznie i miały 

charakter warsztatowy. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i atrakcyjny, dzięki czemu uczestnicy chętnie 

angażowali się  w proponowane działania. Tematyka dostosowana była do bieżących potrzeb m.in. dotyczyła 

rodziny, ustalenia norm i zasad, rozwiązywania konfliktów czy podejmowania ryzykownych decyzji.                 

Ponadto   w okresie pandemii dzieci były „spragnione” kontaktu z rówieśnikami” dlatego oprócz zakładanych 

celów – zajęcia miały charakter integracyjny.  

 

 

 

 

PROJEKT „DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO” 

 

Projekt „Dla każdego coś fajnego” realizowany był w umowie partnerskiej ze Stowarzyszeniem Opieki nad 

Dziećmi „Oratorium” ze Stalowej Woli w okresie od 21 lipca 2020 do 15 grudnia 2020 roku (w Placówce 

Wsparcia Dziennego w Wolinie zajęcia zrealizowano do  końca miesiąca września 2020r. )  

Łączna wartość zadania z zakresu pomocy społecznej wynosiła  42 111,40 zł , w tym z dotacji                                  

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 34 590,00zł .   

W zadaniu uczestniczyło 20 dzieci, w ramach projektu  zrealizowano w Placówce Wsparcia Dziennego – 

Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Wolinie: 

1. Zajęcia pod nazwą „Kawiarenka Inicjatyw Twórczych. W ramach zadania przeprowadzono cykl zajęć 

twórczych; warsztatów kulinarnych, warsztatów z udzielania pierwszej pomocy oraz wspólne rozmowy, 

pogaduchy i wieczory filmowe. Zajęcia były bardzo atrakcyjne szczególnie dla starszych dzieci i młodzieży, które 

czują potrzebę wspólnych rozmów oraz potrzebę przebywania wśród innych. Zajęcia były tym bardziej atrakcyjne 

gdyż odbywały się w okresie w którym  kontakty ludzkie były bardzo ograniczone, a dzieci i młodzież wręcz czuła   

potrzebę przebywania wśród swoich rówieśników. Dzieci i młodzież nabyła umiejętności przygotowania prostych 

potraw kulinarnych. Podczas warsztatów twórczych wykonano kartki okolicznościowe, które uczestnicy zabrali do 

domu, szkatułki  i inne drewniane elementy przygotowane zostały na drobiazgi, własnoręcznie wykonana biżuteria  

była prezentem dla mam uczestników. Zajęciom towarzyszyły również obawy, które wynikały z różnego wzrostu 

zakażeń w naszym regionie i obaw, że nie wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane. 

 

PROJEKT „MAMO, TATO BAW SIĘ Z NAMI” 
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Projekt „Mamo, tato baw się z nami” realizowany był w umowie partnerskiej ze Stowarzyszeniem Opieki nad 

Dziećmi „Oratorium” ze Stalowej Woli w okresie od 15 czerwca 2020 do 15 grudnia 2020 roku ( w Placówce 

Wsparcia Dziennego w Wolinie zajęcia zrealizowano działania do  połowy listopada ). Łączna wartość zadania         

z zakresu wspierania rodziny wynosiła  24 689,00 zł , w tym z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej 20 000,00zł .   

W zadaniu uczestniczyło 20 dzieci, w ramach projektu  zrealizowano zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego – 

Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Wolinie: 

1. „Zumbowo – Świetlice w Ruchu” zajęcia były formą regularnej aktywności  dla uczestników i ich 

rodziców.  Ponadto dzieci zachęcały rodziców i na odwrót do uczestnictwa w zajęciach co sprzyjało wzmocnieniu 

kontaktów rodzinnych. 

2.            Wyjazd integracyjny w Bieszczady dzieci oraz ich rodziców  

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Wolinie zorganizowano w 2020 roku: 

 15.01.2020 r. Wyjazd do kina NCK na film „Śnieżna paczka” 

 17.01.2020 r. Wyjazd na sztuczne lodowisko do Stalowej Woli 

 18.01.2020 r.-11.03.2020 r. Wykonywanie ozdób wielkanocnych 

 20.01.2020 r. Ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 21.01.2020 r. Wyjazd na Bal do Zarzecza 

 23.01.2020 r. Wyjazd z uczestnikami do Fabryki Zabawy do Stalowej Woli. 

 14.02.2020 r. Poczta Walentynkowa 

 19.02.2020 r. Wyjazd na dyskotekę  walentynkową w Zarzeczu 

 06.03.2020 r. Uroczystość Święta Kobiet  

 09.06.2020 r. Dzień Dziecka – wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu 

 09.07.2020 r. Wyjazd do kina NCK na film „Naprzód” 

 10.07.2020 r. Malowanie Obrazów Sprayami 

 17.07.2020 r. Wyjazd do ZOO do Zamościa 

 20.07.2020 r. Piknik w Sadzie Sołeckim w Wolinie, pielęgnacja drzewek owocowych 

 21.07.2020 r. Wyjazd do Parku Trampolin w Rzeszowie 

 22.07.2020 r. Ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 23.07.2020 r. Wyjazd do Brzezóvki – kompleksu parków 

 24.07.2020 r. Przegląd Talentów 

 27.07.2020 r. Wyjazd do Fabryki Zabawy 

 28.07.2020 r. Wyjazd do kina Helios w Stalowej Woli na film „Scooby Doo” 

 30.09.2020 r. Święto Dnia Chłopaka – wspólne gry i zabawy 

 03.10.2020 r. Wyjazd w Bieszczady 

 23.10.2020 r. Wyjście na grzyby  

 31.10.2020 r. Konkurs plastyczny – organizowany online 

 20.11.2020 r. Odbiór przez uczestników w ścisłym reżimie sanitarnym -  prezentów andrzejkowo – 

mikołajkowych  ze  świetlicy 

 



 Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok 

__________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

PPllaaccóówwkkaa  WWssppaarrcciiaa  DDzziieennnneeggoo  --  ŚŚwwiieettlliiccaa  ŚŚrrooddoowwiisskkoowwoo  ––  PPrrooffiillaakkttyycczznnaa      
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 Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna  w Zarzeczu działalność swą 

rozpoczęła we wrześniu 2003 roku. Placówka ta powstała  z inicjatywy sołtysa wsi Zarzecze Stanisława Pliszki              

i pracownika socjalnego, który konieczność jej istnienia stwierdził po przeprowadzeniu wywiadów  w środowisku 

lokalnym. 

Jednym z wielu zadań jakie pełni świetlica jest stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie 

warunków racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych i  podczas trwania wypoczynku. 

 Część dzieci uczestniczących w zajęciach na co dzień boryka się z  nieporadnością rodziców, ich 

problemami alkoholowymi, brakiem akceptacji szkolnej i ogromnymi zaległościami w edukacji. Często dzięki 

świetlicy dzieci jedzą posiłek, odrabiają systematycznie lekcje, mogą pobawić się spokojnie i poczuć radość 

dzieciństwa. Uczestnikami świetlicy są również dzieci, których rodzice pracują zarobkowo, wobec tych 

wychowanków świetlica spełnia funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez pięć 

dni w tygodniu od godziny 9:00 do 17.00, w trakcie wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej 

zajęcia odbywają się od godziny 7:30 do 15.30 – po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem OPS w Nisku.  

  Systematycznie z codziennych zajęć świetlicowych w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku 

skorzystało 28 dzieci i młodzieży (w wieku 5–17 lat) uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego            

w Zarzeczu i szkół ponadpodstawowych. Na pełnym etacie w świetlicy zatrudniona była 1 osoba, przygotowana 

do pracy wychowawczej z dziećmi, która pełniła rolę kadry wychowawczo – pedagogicznej i 3 wolontariuszy. 

 Do zajęć systematycznie prowadzonych w świetlicy w roku 2020 należały: 

POMOC W NAUCE, która odbywała się codziennie. Wychowankowie mogli podczas tych zajęć odrabiać 

zadania domowe , nadrabiać zaległości w materiale szkolnym, otrzymać niezbędną pomoc w zrozumieniu                       

i opanowaniu materiału oraz nauczyć się korzystania z pomocy naukowych. Podczas tych zajęć uczestnicy uczyli 

się również wzajemnej pomocy – starsi pomagali młodszym uczestnikom, a także bardziej zdolni – słabszym 

uczniom. Uczestnicy poszerzyli zdobyte wiadomości i umiejętności oraz uczyli się systematycznościi 

obowiązkowości   w nauce.Podczas trwania pandemii Covid-19 w wyniku z góry nałożonych obostrzeń pomoc                   

w nauce prowadzona była zdalnie za pomocą dostępnych komunikatorów społecznych.   

ROZMAITOŚCI  był, to czas wspólnych gier i zabaw. Odbywały się one  w pomieszczeniach świetlicy,                     

w terenie, jak również na pobliskim boisku sportowym, placu zabaw, siłowni terenowej. Wychowankowie mogli 

podczas tych zajęć zaspokoić potrzebę ruchu, nauczyć się współpracy i współdziałania w grupie, które 

kształtowały poprzez gry dydaktyczne logiczne myślenie, wyobraźnię i wiedzę. Mogli poznać także, dokładniej 

swoją miejscowość podczas pieszych wędrówek. Podczas nałożonych obostrzeń wychowankowie stosowali się do 

nowych zasad sanitarnych niezbędnych w bezpiecznym kontakcie i dystansie społecznym. 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – ARTYSTYCZNE, prowadzone były dwa razy w tygodniu, celem zajęć było 

stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, pobudzanie aktywności twórczej i wyrażanie poprzez nią 

emocji. Miały one także na celu rozwój w dzieciach umiejętności plastycznych i artystycznych poprzez 

poznawanie nowych technik: scrapbookingu,  powertex, grafiki, lepienie form przestrzennych (z gliny, masy 

solnej, gipsu, modeliny, plasteliny), rysunek ołówkiem, pastelami, farbami akrylowymi, do szkła, plakatowymi, 

akwarelowymi. Zajęcia plastyczne przeprowadzone były różnymi technikami. Zastosowano między innymi 

technikę orgiami, kolażu, qulingu, dequpaż. Uczestnicy uczyli się także pozyskiwać materiały, które potem 
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wykorzystywali do robienia dekoracji i ozdób (zbieranie ziół, kwiatów, szyszek, kory, orzechów, mchu, itp. darów 

natury).  
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ZAJĘCIA KULINARNE  odbywały się raz w tygodniu, celem zajęć było stworzenie warunków do rozwoju 

zainteresowań, nauki samodzielnego przygotowania zdrowych i pełnowartościowych posiłków, współpracy, 

odpowiedzialności, dzielenia się z innymi. Wychowankowie oprócz przygotowywania wypieków i potraw pod 

czujnym okiem wychowawcy sporządzali przetwory na zimę: soki, pasty pomidorowo – paprykowe, konfitury, 

powidła, sałatki warzywne, galaretki owocowe. W zajęcia kulinarne bardzo często włączani byli rodzice dzieci 

uczestniczących w zajęciach. Również podczas tych zajęć stosowane były zasady reżimu sanitarnego. 

 

 

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE   Program zajęć profilaktycznych przeznaczony był dla uczniów szkoły 

podstawowe  i ponadpodstawowej w wieku 6-17 lat, wychowanków Świetlicy Środowiskowo - Profilaktycznej             

w Zarzeczu, realizowany w 1 grupie z uwzględnieniem i zachowaniem zasad reżimu sanitarnego podczas trwania 

pandemii Covid-19 i potrzeb uczestników. Realizowane w jego ramach działania miały formę 1,5 godzinnych 

zajęć grupowych odbywających się jeden raz w tygodniu. Ich celem była integracja członków grupy oraz 

wpływanie na dziecko w taki sposób, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem 

problemów. Zajęcia w swoim przebiegu zawierały elementy socjoterapii polegającej na łagodzeniu lub 

eliminowania w toku spotkań grupowych negatywnych norm czy patologicznych wzorców zachowania 

przejawianych przez dzieci. 

Realizacja zadania opierała się między innymi na propozycjach działań zawartych w rekomendowanym programie  

zajęć profilaktyczno – wychowawczych „Spójrz inaczej” i oczekiwaniami sygnalizowanymi przez uczestników 

zajęć, wzbogaconych zabawami integracyjnymi i relaksacyjnymi.    Ponieważ zajęcia prowadzone były z dziećmi 

w zróżnicowanym wieku ich specyfika, formy pracy i treści zostały dostosowane do wieku odbiorców. Tematyka 

spotkań wynikała także  z planu pracy placówki, który to staje się bazą do prowadzonych działań. 
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„KAWIARENKA INICJATYW TWÓRCZYCH” Program zajęć przeznaczony był dla uczniów szkoły 

podstawowej i ponadpodstawowej w wieku 6-17 lat, wychowanków Świetlicy Środowiskowo - Profilaktycznej             

w Zarzeczu, realizowany  w 2 grupach z uwzględnieniem i zachowaniem zasad reżimu sanitarnego . Realizowane 

w jego ramach działania miały formę 3 godzinnych zajęć realizowanych w 4 blokach tematycznych: Warsztaty 

kulinarne, wspólne rozmowy i pomoc, pogaduchy - wieczory filmowe, warsztaty twórcze. Warsztaty kulinarne – 

wykonywanie przetworów na zimę pn. „ Wiem, co jem” – kiszenie ogórków, ogórki Gienki, dżem morelowy, sok 

malinowy – podczas tych zajęć dzieci doskonale się bawiły, a wszystko przez to, że nie są angażowane w 

warunkach domowych do takich prac. Dzieci robiły pizzę, piekły szarlotkę i muffinki ,bułeczki pszenne i ciasto 

miodowe z powidłem śliwkowym. W ramach zajęć zorganizowano ognisko na, które uczestnicy przygotowali 

własnoręcznie szaszłyki warzywne, grillowane cukinie, pieczone ziemniaki, które wszystkim bardzo smakowały. 

Podczas wspólnych rozmów został poruszony temat pierwszej  pomocy w nagłych wypadkach .Uczestnicy 

poznawali zasady udzielania pomocy przy zasłabnięciu, opatrywaniu ran, złamań.   Przeprowadzono także zajęcia 

na temat zachowań w czasie trwania pandemii covid-19.  Warsztaty twórcze – kartki dla służby zdrowia –              

w ramach warsztatów twórczych postanowiono zrobić kartki metodą scrapbookingu w ramach podziękowań dla 

pielęgniarek i lekarza z Ośrodka Zdrowia, którzy zawsze służą nam radą i pomocą. Odbyły się również warsztaty 

artystyczne ze zdobienia i robienia biżuterii, gdzie ćwiczono dokładność, precyzję, kreatywność i cierpliwość. 

Uczestnicy szyli również maseczki zarówno dla dorosłych i dla dzieci. Wszyscy członkowie rodzin i dzieci 

uczestniczące w zajęciach zostały obdarowane uszytymi przez uczestników warsztatów maseczkami. 

Wychowankowie zdobili elementy drewniane techniką decoupage i farbami akrylowymi. Uczestnicy warsztatów 

mieli okazję doświadczyć, że z prostych przedmiotów codziennego użytku można stworzyć „małe dzieła sztuki”. 

Odbyły się również wieczory filmowe podczas, których młodzi ludzie oglądali filmy,  w których zostały 

poruszane tematy z życia codziennego, oparte na faktach. Uczestnicy sami wybierali film, który chcieli obejrzeć. 

Po każdym seansie uczestnicy dyskutowali o filmie, problemach w nim występujących. Z niecierpliwością czekali 

na kolejne spotkanie.  

 Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich podopiecznych wychowawca stworzył im 

korzystne warunki do rozładowania emocji dnia codziennego poprzez organizację zajęć, których nadrzędnym 

celem była swobodna, ale jednocześnie sterowana przez wychowawcę rozmowa przebiegająca w miłej, 
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bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Pomocą w jej tworzeniu było wykorzystanie do prowadzenia zajęć „mini 

kawiarenki”. Dzieci opowiadały m.in. o swoim dniu w szkole, ważnych wydarzeniach, radościach ale też i 

troskach. Duży wpływ na charakter zajęć  miały zatem same dzieci, a podejmowane działania uwzględniały ich 

potrzeby i zainteresowania. Podczas wszystkich zajęć świetlicowych odbywały się dyżury porządkowe. 

                

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  celem ich było poświęcenie uwagi i koncentracja tylko i wyłącznie na jednym 

dziecku, które miało problemy natury emocjonalnej i funkcjonowania w społeczeństwie. Dziecko w kontakcie               

z wychowawcą mogło odczuć zaufanie, aprobatę, zrozumienie i chęć pomocy w potrzebie. 

Codziennym elementem zajęć było DOŻYWIANIE  

 

AKCJE I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE PRZEPROWADZONE W PWD ŚŚP W ZARZECZU  

1. PWD Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Zarzeczu zorganizowała podczas ferii zajęcia pn. 

„Wesoła Zima 2020” w dniach od 13 stycznia 2020 do 24 stycznia 2020 roku. Zajęcia odbywały się w formie 

warsztatów edukacyjno – rozwojowych o charakterze stacjonarno-wyjazdowym. 

 Podczas nich przeprowadzono: 

- zajęcia organizacyjne, podczas których ustalone zostały zasady uczestnictwa - uczestnicy zapoznali się                                 

z regulaminami, 

- przeprowadzono i zorganizowano zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników Komendy Powiatowej 

Policji w Nisku o tematyce: zagrożenia podczas trwania ferii zimowych, zabaw i zachowań mogących narazić 

uczestników na niebezpieczeństwo. Dzieci mogły również zapoznać się z wyposażeniem bojowym policjanta,                        

a także ubrać go na siebie. 
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- zorganizowano zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                        

w Nisku, 

– odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowaną                                                

mgr. pielęgniarstwa. 

– zorganizowano zajęcia taneczne – nauka tańca grupowego pn.: ”belgijka” 

- zorganizowano wyjazd do Stalowej Woli do kina Helios na film „Doktor Dolittle 2”,  

- zorganizowano wyjazd na lodowisko MOSiR w Stalowej Woli i MC Donald,   

 - zorganizowano wyjazd do „Fabryki zabawy” w Stalowej Woli,  

- zorganizowano zajęcia sportowe na sali gimnastycznej  ZSP w Zarzeczu i klubie „Trepik”, 

- zorganizowano wycieczkę pieszą wzdłuż brzegu Sanu i ognisko,   

- zorganizowano wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Nisku – zwiedzanie, zapoznanie się ze specyfiką pracy                        

w wojsku,              

- zorganizowano w sali widowiskowej „Bal Zimowy”, w którym uczestniczyły zaproszone dzieci z wszystkich 

Placówek Wsparcia Dziennego Świetlic Środowiskowo – Profilaktycznych i Domów Kultury działających na 

terenie Gminy i Miasta Nisko i świetlicy „Oratorium” ze Stalowej Woli, 

- zorganizowano 3-dniową wycieczkę do Zakopanego – uczestnicy odwiedzili Centrum Edukacyjne                         

w Zakopanem, Krupówki, Termy w Białce Tatrzańskiej, Dolinę Kościeliską, uczestniczyli w kuligu                                  

z pochodniami i ogniskiem, skorzystali z nauki jazdy z instruktorem na nartach i łyżwach, 

- przeprowadzono zajęcia plastyczne – wykonano kartki na Dzień Babci i Dziadka, 
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2. „Radosne Lato 2020”– warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o charakterze stacjonarno-wyjazdowym 

organizowane dla dzieci i młodzieży zagrożonej środowiskowo trwające od dnia 6  lipca do 31 sierpnia 2020 roku.       

Podczas zajęć  zostały zorganizowane:  

- wycieczka do Skansenu w Kolbuszowej – zwiedzanie,  

- wycieczka do Berezówki- zwiedzanie ścieżki edukacyjnej, korzystanie z parku linowego, zespołu zabawowo – 

basenowego, 

 -  pięciokrotnie zorganizowano wycieczki rowerowe,  

-  wyjazdy do kina w Stalowej Woli na film „ScobyDoo”, „Sonic” i MC Donald, 

- wyjazd do „Fabryki Zabawy” i parku wodno – linowego w Stalowej Woli, 

- udział w popołudniowych seansach filmowych z ogniskiem, 

-  warsztaty z malowania obrazów farbami akrylowymi, 

-  warsztaty kulinarne,   

-  zajęcia historyczne „Pamiętamy”- uczczenie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego połączone             

z projekcja filmu „Kamienie na szaniec” 

-  zajęcia i rozgrywki sportowe na stadionie w Zarzeczu, 

 -  spacery po Zarzeczu – zbieranie ziół i kwiatów, 

 -  wycieczka do Ulanowa – stadnina koni, plac zabaw,    

-  zorganizowano gry, zabawy, turnieje na świeżym powietrzu, 

- zorganizowano zajęcia profilaktyczne utrwalające I pomoc w nagłych wypadkach, 

-  wyprawy topograficzne po lasach zarzeckich, 

-  wycieczka rowerowa wzdłuż brzegu Sanu połączona z ogniskiem,  

 Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w czasie realizacji wypoczynku letniego miały charakter wychowawczo – 

integracyjno – rekreacyjny. Uczestnicy działań „Radosne Lato 2020” zostali podzieleni na dwie grupy, w których 

odbywały się zajęcia ze względu na nałożone obostrzenia sanitarne.  

 

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Zarzeczu zorganizowano w 2020 roku: 

1. Zorganizowano zdalne warsztaty z wykonywania kartek na „Dzień Mamy i Taty”. 

2. Z okazji Dnia Dziecka uczestnicy otrzymali maseczki szyte przez wychowawcę Świetlicy i słodycze. 

3. Zorganizowano wicie wianków na Noc Świętojańską. 

4. Inauguracja roku świetlicowego – grill, 

5. Wycieczka integracyjna w Bieszczady na Sine Wiry i basen w Sanoku  

6. Wychowankowie zgodnie sugestią wychowawcy indywidualnie sprzątali i porządkowali mogiły 

zaniedbane i opuszczone na miejscowym cmentarzu, wspólnie  z wychowawcą za pomocą mediów 

społecznościowych wykonali wiązanki na groby. 

7. Organizacja zdalnych warsztatów artystycznych o tematyce związanej ze  Świętami Bożego Narodzenia                     

i Wielkanocy dla rodziców, dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicowych. 

8. Wychowawca przygotował dla wychowanków paczki mikołajkowe, kartki bożonarodzeniowe, a także 

bombki zrobione dla każdego uczestnika zajęć z imieniem. 

9. Za pomocą komunikatora społecznego zostało zorganizowane spotkanie  opłatkowe, na którym każdy                              

z uczestników ze szklanką barszczu czerwonego i opłatkiem w dłoni składał życzenia swoim kolegom                                    

i koleżankom ze świetlicy.  
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PPllaaccóówwkkaa  WWssppaarrcciiaa  DDzziieennnneeggoo  --  ŚŚwwiieettlliiccaa  ŚŚrrooddoowwiisskkoowwoo  ––  PPrrooffiillaakkttyycczznnaa      
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Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna  w Nisku działa nieprzerwanie                      

od 20.10.1995 roku. W roku 2020 od stycznia do grudnia z zajęć świetlicowych korzystało łącznie  38  dzieci             

i młodzieży z 0 – VIII klas szkół podstawowych . W tym czasie zatrudniona była jedna osoba (1 pracownik 

etatowy) przygotowana do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą . Dodatkowo w ciągu roku rodzice dzieci 

uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku utrzymywali 

stały kontakt z pracownikiem świetlicy, uczestniczyli w konsultacjach pedagogicznych, uzyskiwali wsparcie                   

w wychowaniu dzieci. Rodzice do czasu ogłoszenia epidemii, czyli do marca 2020 r. byli również włączani                

w imprezy okolicznościowe (np. „Wspólne kolędowanie”, „Jasełka”), dzięki temu mogli dokładniej poznać 

możliwości i zasoby swoich dzieci, natomiast po ogłoszeniu epidemii zawieszono organizację wszelkich imprez 

okolicznościowych z udziałem rodziców i zaproszonych gości.  

Pracę wolontarystyczną mogli wykonywać rodzice za porozumieniem z placówką i OPS w Nisku, ale tylko do 

czasu ogłoszenia epidemii, czyli do marca 2020 r. 

 Z przyczyn epidemiologicznych zawieszono pracę wolontarystyczną, natomiast umożliwiono odbycie praktyk 

studenckich dwom osobom studiującym. W ramach dożywiania od stycznia do grudnia 2020 roku zapewniono 

wszystkim dzieciom posiłek w postaci suchego prowiantu, również w czasie ferii zimowych i wakacji letnich 

2020. 

 Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna  w Nisku realizuje zadania opiekuńczo-

wychowawcze oraz profilaktyczne. Celem Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz 

realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 roku 

życia, głównie z rodzin: 

- potrzebujących wielorakiego wsparcia,  

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

- przejawiających zaburzenia i postawy aspołeczne 

- mających trudności w zakresie realizacji programu szkolnego, 

- pragnących rozwijać swoje możliwości twórcze, zainteresowania i talenty, 

- zainteresowanych ofertą świetlicy i akceptujących jej program. 

 Mottem przewodnim jest to, żeby nikt nie został sam ze swoimi problemami, ale mógł w pełni rozwinąć 

skrzydła”, i to przesłanie nieustannie jest realizowane każdego dnia pracy świetlicy . 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Nisku prowadzi następujące formy 

pracy środowiskowej: 

- pomoc w nauce; 

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych; 

- twórcza organizacja czasu wolnego, zwłaszcza poprzez organizację zabaw, 

  zajęć sportowych, artystycznych i wycieczek terenowych i wyjazdowych; 

- pomoc w odkrywaniu i rozwoju indywidualnych zainteresowań  

  oraz uzdolnień; 

- kształtowanie prawidłowych i społecznie pożądanych postaw; 
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- współpracę z rodziną dziecka, itp. 

 Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna  w Nisku jest formą pomocy dzieciom 

w ich rozwoju i rodzicom w ich wychowaniu. Dzieci mają zorganizowany czas wolny, spędzają go w sposób 

atrakcyjny, rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mają możliwość indywidualnego 

kontaktu z osobą dorosłą, przygotowaną odpowiednio do pracy z dziećmi i młodzieżą.  

   W świetlicy w roku szkolnym zajęcia odbywają się przeważnie po zakończeniu lekcji szkolnych, natomiast w 

czasie dni wolnych od nauki szkolnej, w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, zajęcia odbywają się od godzin 

rannych.  

Spotykają się tutaj dzieci z różnych środowisk, w różnym wieku, o różnych predyspozycjach i zdolnościach. 

 Na zajęciach świetlicowych stosowane są różne formy zajęć: zbiorowe, grupowe i indywidualne, w zależności od 

realizowanych zadań, potrzeb i wieku uczestników. 

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, w większości dobrowolny , można korzystać z różnych form zajęć jakie 

odbywają się w świetlicy. 

   Korzystając z doświadczeń z ubiegłych lat oraz z nowych pomysłów PWD stara się konstruktywnie 

zorganizować dzieciom czas wolny. Z informacji zwrotnej od dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynika, 

że świetlica jest miejscem do którego chętnie przychodzą dzieci, a rodzice równie chętnie korzystają z pomocy i 

porad udzielanych w ramach konsultacji. Konsultacje pedagogiczne odbywają się i udzielane są w kontakcie 

indywidualnym i dotyczą kwestii sprawowania opieki i wychowania dzieci. Rodzice chętnie korzystają z naszego 

doświadczenia. W jak największym stopniu PWD wykorzystuje pomysłowość dzieci i młodzieży i każde z nich 

może wykazywać się różnego rodzaju aktywnością.  

   W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce spowodowanego rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w świetlicy, dzieci i ich rodzice zostali poinformowani     

o możliwości kontaktowania się z wychowawcą Świetlicy. Dzieci i ich rodzice zostali zaproszeni do rozmowy, 

konsultacji pedagogicznych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. To wsparcie kierowane było zarówno do 

dzieci, jaki i ich opiekunów. Dzieciom zapewniono organizację czasu, zachęcając do wspólnej nauki, zabawy, 

rozwijania swoich zainteresowań i pasji, terapii zajęciowej w formie zajęć muzykoterapii i zajęć plastyczno-

manualnych.  

Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicy w 2020 r. należały: zajęcia edukacyjne (pomoc w nauce), zajęcia 

grupowe (profilaktyczne), zajęcia plastyczno-manualne, zajęcia ruchowe (sportowe), zajęcia komputerowe, 

zajęcia kronikarskie, zajęcia artystyczne (teatralno- taneczno-wokalne), zajęcia praktyczne (kulinarne), 

zajęcia czytelnicze, rozmaitości (zajęcia zabawowe), społeczność edukacyjna oraz CZAS RZĄDOWY . 

   Zajęcia odbywały się stacjonarnie, a następnie zdalnie. 

   

 Zajęcia edukacyjne (pomoc w nauce) odbywała się codziennie. W jej trakcie dzieci odrabiały zadania domowe, 

nadrabiały zaległości w nauce, otrzymywały niezbędną pomoc w zrozumieniu i opanowaniu materiału szkolnego, 

poszerzały zdobyte w szkole wiadomości. W czasie epidemii nadal kontynuowano te zajęcia tylko w innej formie, 

tj. w formie zdalnej, on-line. 

 Zajęcia grupowe - w ramach zajęć grupowych – realizowano tematykę  programów profilaktyczno-

edukacyjnych. Na zajęciach uczestnicy uczyli się porozumiewania się z innymi, akceptowania różnic, obrony 

własnego zdania.   W czasie epidemii nadal cyklicznie kontynuowano te zajęcia, tylko w formie zdalnej. 
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   Zajęcia plastyczno-manualne – ich celem było stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i zamiłowań 

plastycznych, pobudzenie aktywności intelektualnej i twórczej. Dzieci dzięki tym zajęciom rozwijały i poszerzały 

swoje uzdolnienia plastyczne i twórcze, dzięki zastosowaniu różnych technik i metod. Wykonywanie prac 

plastycznych i manualnych pozwoliło dzieciom uwolnić trudne emocje  i wyrazić swoje uczucia. Uzdolnione 

plastycznie dzieci, jak również nasi podopieczni o przeciętnych zdolnościach, rozwijały i poszerzały swoje 

umiejętności plastyczno – twórcze. Dzieci poprzez wykorzystanie ciekawych technik plastycznych mogły przeżyć 

przygodę z plastyką. Dzieci do swoich prac wykorzystywały ciekawe i różnorodne techniki.  

 W ramach zajęć manualnych dzieci uczyły się podstaw haftu krzyżykowego, wyszywały gotowe wzory na 

materiale lub kanwie. Przygotowywały kartki, stroiki i ozdoby, w tym w pracy zdalnej w domu przygotowywały 

kartki i ozdoby świąteczne. Zajęcia te dawały możliwość rozwoju wyobraźni, sprawności manualnej, nauki 

wyrobienia w sobie dokładności i precyzji. Dzieci miały satysfakcję z efektów swoich prac. Bardzo dobrze dawały 

sobie radę również wykonując prace plastyczne we własnych domach, w momencie przejścia na pracę zdalną. 

Otrzymywały do domu przygotowane przez wychowawcę materiały plastyczne, szablony, odpowiedni instruktaż.                         

Za pomocą telefonu, Internetu wychowawca łączył się z dziećmi, ewentualnie też z rodzicami, którzy 

niejednokrotnie służyli osobiście pomocą dzieciom, i udzielano wszelkich wskazówek w jaki sposób można 

wykonać daną pracę plastyczną czy manualną.   

     Zajęcia ruchowe (sportowe) – zaspakajały aktywność fizyczną, potrzebę ruchu, dawały możliwość 

odreagowania napięć emocjonalnych powstałych w trakcie dnia. Zajęcia sportowe odbywały się w budynku 

świetlicy lub w miarę możliwości plenerze (na boisku PSP nr 1 , Gimnazjum Nr 1 oraz LO w Nisku; na terenie 

obiektu sportowo-rekreacyjnego w Racławicach; a także w parku miejskim w Nisku, tj. na siłowni plenerowej, 

placu zabaw i na polance, na wycieczkach wyjazdowych w ramach wakacji letnich). 

  W momencie pracy w dobie epidemii, zajęcia w plenerze odbywały się jeśli pozwalały na to przepisy .Placówka 

stosowała się w tej kwestii do wszelkich przepisów i otrzymanych wytycznych, pozostając w stałym kontakcie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w Nisku.  

   Zajęcia komputerowe – ich celem była nauka pracy z komputerem, zdobycie podstawowych wiadomości           

z zakresu obsługi i wykorzystania wiedzy informatycznej w praktyce. Celem tych zajęć było poznanie zasad 

obsługi komputera, uczenie się pracy między innymi w programach „Microsoft Word”, a także możliwość 

zapoznania się dzieci z grami komputerowymi bez przemocy, wspólne oglądanie filmów. 

      Zajęcia kronikarskie – dzieci miały możliwość prowadzenia kroniki świetlicowej, rozwijały i poszerzały 

swoje uzdolnienia plastyczno – twórcze.Za pomocą kroniki świetlicowej dzieci mogły udokumentować ważne 

wydarzenia świetlicowe, mieć wpływ na tworzenie szaty graficznej. Pisząc w niej uczyły się ładnej kaligrafii,               

a np. rysując ćwiczyły estetykę wykonania grafiki. 

     Zajęcia artystyczne (teatralno-taneczno-wokalne) – miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży            

do występów artystycznych z okazji różnych uroczystości takich jak np. „Przegląd kolęd i pastorałek”.  

Z ograniczeń wynikłych z sytuacji epidemiologicznej nie udało się w roku 2020 zorganizować imprez takich jak: 

„Dzień Mamy”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Rodziny”, „Zakończenie roku szkolnego/ świetlicowego”. 

Udało się natomiast zorganizować tylko i wyłącznie, bez udziału zaproszonych gości imprezy takie jak: 

„Rozpoczęcie roku szkolnego”, „Przegląd Młodych Talentów”, „Pokaz Mody Przebieranej”, itp. Celem tych zajęć 

była dobra zabawa w teatr przy wykorzystaniu głosu, ruchu. Dzieci miały możliwość poznawania różnych technik 

i narzędzi warsztatu aktorskiego, ćwicząc dykcję i artykulację głosu poprzez zabawę   w teatr. We wrześniu 2020 

roku dziewczęta zorganizowały Dzień Chłopaka – złożyły kolegom życzenia i przygotowały „Mini Listę 
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Przebojów”. Odbyły się również Andrzejki, na które złożyły się: wróżby, konkursy, zabawa taneczna,                               

a w grudniu akcja świąteczno-gwiazdkowa- Święty Mikołaj wśród nas”. 

 W momencie ogłoszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, stacjonarnie zawieszono organizację tych zajęć, 

odbywały się one natomiast w wersji on -line. Za pośrednictwem Internetu wychowawca przesyłał dzieciom 

odpowiednio przygotowany do tych zajęć materiał. 

   Muzykoterapia, która również odbywała się w ramach zajęć artystycznych, to przeważnie zajęcia muzyczne, 

które pozwalały dzieciom na swobodny, zabawny kontakt z muzyką poprzez różne formy aktywności twórczej. 

Dzieci dzięki nim mogły miło spędzić czas oraz odreagować wszelkie napięcia emocjonalne. 

   Zajęcia praktyczne (kulinarne) – nauka i wspólne przygotowanie prostych potraw i deserów. Zajęcia miały na 

celu wykształcenie u dzieci nawyków zdrowej żywności (np. jedzenia warzyw i owoców) oraz wpojenia zasad 

higieny podczas przygotowywania, podawania i spożywania (konsumowania) posiłków. 

   W momencie ogłoszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, stacjonarnie zawieszono organizację tych zajęć, 

odbywały się one natomiast w wersji on-line. Za pośrednictwem Internetu wychowawca przesyłał dzieciom 

odpowiednio przygotowany do tych zajęć materiał. 

   Zajęcia czytelnicze – polegały na wspólnym siadaniu w kręgu wszystkich uczestników zajęć i na wspólnym 

czytaniu książek, bajek, baśni, wierszy. W czasie epidemii nadal kontynuowano te zajęcia tylko w innej formie,       

tj. w formie zdalnej. 

      Rozmaitości – odbywały się w świetlicy lub w plenerze (np. park miejski, wycieczki terenowe i zwiedzanie 

okolic Niska). W ramach tych zajęć odbywały się gry i zabawy. Dawały one sposobność zaspokajania potrzeby 

ruchu, aktywności w działaniu, uczenia się respektowania obowiązujących norm i reguł. Dodatkowo gry i zabawy 

integrowały grupę, co pozwoliło poznać się i zwiększyć wzajemne zaufanie i sympatie. 

   W czasie ogłoszenia epidemii nadal kontynuowano te zajęcia tylko w formie zdalnej. 

   Społeczność edukacyjna– była wspólnym spotkaniem wszystkich uczestników świetlicy, na którym m.in. 

omawiane były bieżące sprawy związane z pobytem na zajęciach świetlicowych , dzielenie się osobistymi 

przeżyciami, wrażeniami ze wspólnie spędzonego  czasu. W czasie społeczności odbywały się wspólne zabawy, 

rozmowy, dyskusje, śpiewanie. 

     „Czas rządowy” – zajęcia w ramach „CZASU RZĄDOWEGO” polegały na organizowaniu przez powołany 

„Rząd”, czyli Szefa i Zastępcę Szefa oraz Senatora – osobę dorosłą zajęć dzieciom wedle ich potrzeb                            

i zgłoszonych propozycji (np. organizacja konkursu, quizu, turnieju sportowego, pokazu mody, kawiarenki, itp.).  

   Rząd świetlicowy najpierw zbierał wśród dzieci ciekawe pomysły na spędzenie czasu wolnego, potem 

przedstawił je opiekunowi – osobie dorosłej, a następnie wspólnie z nią wybrał i zaproponował dzieciom ciekawe 

propozycje i je zrealizował.   W czasie epidemii zawieszono organizację tych zajęć, ze względu na trudność w ich 

przeprowadzeniu. 

 

 Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Nisku  organizowała dzieciom zajęcia w czasie ferii zimowych             

i wakacji letnich w 2020 roku w następujących formach: 

 

ZAJĘCIA W CZASIE FERII  ZIMOWYCH 

 W terminie 13.01.2020 roku - 23.01.2020 roku Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-

Profilaktyczna w Nisku zorganizowała zajęcia świetlicowe dla swoich podopiecznych, w czasie trwania ferii 

zimowych. Uczestnikami zajęć były dzieci z Gminy i Miasta Nisko w liczbie 25, w większości wywodzące się                
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z rodzin przeżywających różne trudności, nierzadko objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku,                

w wielu 6-15 lat .W tym czasie zorganizowano zajęcia warsztatowe o charakterze integracyjno-zabawowym, 

plastyczno-manualnym, sportowym, taneczno-ruchowym z uwzględnieniem potrzeb osób w różnym przedziale 

wiekowym. W godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy zajęć korzystali z posiłku. 

Ponadto zorganizowano dla dzieci: 

- gry i zabawy integracyjne, ruchowe, zręcznościowe;  

- warsztaty plastyczno-manualne;  

- zajęcia kulinarne;  

- konkursy plastyczne oraz „Przegląd Młodych Talentów”;  

- quiz wiedzy o zajęciach feryjnych;  

- wycieczkę wyjazdową do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie; 

- wycieczkę wyjazdową do Centrum Zabaw dla Dzieci  „Fabryka Zabawy”  w Stalowej Woli; 

- wycieczkę wyjazdową na basen w Sokołowie Małopolskim; 

- wyjazd do Zarzecza i uczestnictwo w „Balu Zimowym”; 

- wycieczkę terenową po okolicach Niska; 

-  wyjście do kina NCK „Sokół”  w Nisku i uczestnictwo w projekcji filmu   „Był sobie pies 2” 

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE 

  Podczas wakacji Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Nisku zorganizowała 

dzieciom i młodzieży zajęcia świetlicowe, w terminie 22.06.2020 roku – 13.08.2020 roku. 

Zajęciami objęto 15 dzieci w wieku 6-15 lat, w większości z rodzin, które mają trudne warunki materialne oraz                   

z rodzin z różnymi problemami. 

   W czasie trwania zajęć wakacyjnych zapewniono uczestnikom: 

- gry i zabawy integracyjne, ruchowe, zręcznościowe, itp.;  

- rozgrywki sportowe;  

- warsztaty plastyczno-manualne; 

- łącznie cztery wyjścia do kina NCK „Sokół” w Nisku ( jeden raz w tygodniu); 

- wspólne rozmowy przy pizzy zamówionej do świetlicy; 

- seans filmowy w świetlicy; 

- wycieczkę wyjazdową do kompleksu turystycznego „Brzezówka” 

  w miejscowości Domatków- Kalenne  (trzy parki rozrywki, tj.: park historyczny, plac zabaw, park wodny); 

- wycieczkę do stadniny koni w Kłyżowie  (pobyt w stadninie koni w ramach „Zielonej lekcji z konikami 

polskimi”, zabawy na świeżym powietrzu, jazda  konna z udziałem instruktora jazdy konnej, wycieczka                         

do pobliskiego lasu,itp. 

 Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku  zorganizowano w 2020 r.: 

- „Przegląd Kolęd i Pastorałek”;  

- „Jasełka”; 

- Konkursy plastyczne (o różnej tematyce – motywie przewodnim); 

- Dyskoteki (m.in. „Dyskoteka Walentynkowa”); 

     - Turnieje sportowe - „Spartakiady”; 

- Konkursy z nagrodami – (np.„Quiz wiedzy o świetlicy”); 



 Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok 

__________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

  - „Dzień Kobiet”; 

- Konkurs na najzabawniejsze papierowe przebranie; 

- Dzień Chłopaka;  

- Pokaz mody przebieranej; 

 - „Przegląd Młodych Talentów”; 

- Konkursy sportowe (turniej zręcznościowy); 

- W grudniu akcja świąteczno-gwiazdkowa - Święty Mikołaj wśród nas”,   tj. „Mikołajki” i „Gwiazdka 

Świetlicowa” - rozdanie przez „Aniołka”  prezentów świątecznych dzieciom z okazji zbliżającej się „Gwiazdki”,  

  

  

PPllaaccóówwkkaa  WWssppaarrcciiaa  DDzziieennnneeggoo  --  ŚŚwwiieettlliiccaa  ŚŚrrooddoowwiisskkoowwoo  ––  PPrrooffiillaakkttyycczznnaa      

ww  NNoowwoossiieellccuu  ––ddzziiaałłaanniiaa  zzaa  22002200  rrookk  
 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z zajęć świetlicowych skorzystało łącznie 26  dzieci i młodzieży 

od klasy „0 do VIII” szkoły podstawowej.  

 W tym czasie zatrudniony był pracownik w wykształceniem pedagogicznym, pełniący kadrę wychowawczą, 

profesjonalnie przygotowany do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą pełniący funkcję wychowawcy                  

w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Do stałych zajęć prowadzonych w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy środowiskowo-Profilaktycznej                

w Nowosielcu w 2020 roku należały: pomoc w nauce, zajęcia artystyczno – manualne, zajęcia sportowe, zajęcia 

kronikarskie, zajęcia praktyczne (kulinarne), rozmaitości - gry i zabawy integracyjne, zajęcia socjoterapeutyczne. 

Zapewniono dzieciom posiłek w postaci suchego prowiantu.  

Krótka charakterystyka zajęć:                                                                                                       

 Pomoc w nauce- odbywała się codziennie. W trakcie tych zajęć dzieci odrabiały zadania domowe, 

nadrabiały zaległości, otrzymywały niezbędną pomoc w zrozumieniu i opanowaniu materiału szkolnego, 

poszerzały zdobyte w szkole wiadomości oraz uczyły się korzystać z pomocy dydaktycznych takich jak 

encyklopedie, słowniki, książki, Internet. Poza tym starsze dzieci miały możliwość wykazania się swoją wiedzą            

i przekazywania jej młodszym uczestnikom. 

 Zajęcia grupowe (socjoterapeutyczne)- dotyczyły działań edukacyjno-profilaktycznych. Zajęcia miały 

na celu wzmocnienie własnej wartości i pogłębienia wiary w siebie. Pozwoliły zdobyć umiejętności współpracy  

i współdziałania, nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji, empatii oraz konstruktywnego rozwiązywania 

problemów i konfliktów oraz trudnych sytuacji, dbania o zdrowie. Uczestnicy mogli także bez skrępowania 

porozmawiać na kłopotliwe dla nich tematy (np. agresja, używki, relacje chłopcy – dziewczęta, konflikty, 

przemoc).  

 Zajęcia artystyczno – manualne - plastyczne -  uzdolnione plastycznie dzieci rozwijały i poszerzały 

swoje umiejętności twórcze. Dzieci do swoich prac wykorzystywały ciekawe i różnorodne techniki plastyczne. 

Wykonywanie prac pozwoliło dzieciom uwolnić trudne emocje i wyrazić swoje uczucia. Poza tym uczestnicy 

uczyły się  wykonywać ozdoby świąteczne. Zajęcia te dawały możliwość rozwoju wyobraźni, sprawności 

manualnej, dokładności i precyzji. Niestety w tym roku nie było możliwości przedstawienia prac, jak corocznie                 

w Domu Kultury podczas kiermaszów zorganizowanych przez Dom Kultury i PWD Świetlicę Środowiskowo-

Profilaktyczną w Nowosielcu oraz Gminę i Miasto Nisko. 
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 Zajęcia sportowe -  zaspakajały aktywność fizyczną, potrzebę ruchu, dawały możliwość odreagowania 

napięć emocjonalnych powstałych w trakcie dnia. Dzieci poznawały pozytywnego ducha rywalizacji i miały 

możliwość proponowanego różnych działań innym osobom. Zajęcia sportowe odbywały się na świeżym powietrzu 

jeśli pogoda na to pozwalała: na boisku wielofunkcyjnym, lub na placu zabaw, a także w budynku Placówki.  

Zajęcia kronikarskie- dzieci miały możliwość prowadzenia kroniki świetlicowej,  rozwijały i poszerzały 

swoje uzdolnienia plastyczno-twórcze. Po każdym ważnym wydarzeniu z życia świetlicy zapisywały krótkie notki 

na kartach kroniki i przyklejały zdjęcia bądź ukazywały to poprzez rysunki. 

 

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy, w ciągu  2020 roku zorganizowana została akcja zimowa. Podczas tej 

akcji organizowane były różne wycieczki, teleturnieje, konkursy, rozgrywki.  

 

AKCJA ZIMOWA 

 W terminie od 14.01 – 22.01.2020 roku w ramach programu pt. „Zdrowo i bezpiecznie w okresie ferii zimowych 

2020 roku”, zostały zorganizowane warsztaty integracyjne z elementami wyjazdowymi dla dzieci i młodzieży. 

Organizatorem warsztatów feryjnych była PWD Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Nowosielcu działająca 

w ramach w Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Podczas zajęć pracownik placówki zorganizował 7-dniowe 

zajęcia, w których wzięło udział 15 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat  

w większości z rodzin .  

W ramach warsztatów feryjnych zorganizowano wyjazdy: 

 do Zarzecza na bal karnawałowy 

 do kina NCK Sokół w Nisku na film „Świąteczna paczka” 

 do McDonald’s w Stalowej Woli (dwa razy) 

 do Stalowej Woli na lodowisko (dwa razy) 

 do Jump Park w Rzeszowie 

 do Sokołowa Małopolskiego na basen 

Poza tym zorganizowano: 

 gry i zabawy integracyjne 

 zajęcia plastyczno-manualne 

 rozgrywki i teleturnieje 

 zajęcia kulinarne 

 zajęcia chemiczne 

 zajęcia sportowe 

W okresie od 12.03.2020 do 05.06.2020 zajęcia stacjonarne zostały odwołane z powodu zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID – 19. W tym czasie wychowawca kontaktował się                                 

z wychowankami za pomocą telefonu i łącza internetowego. Prowadzone były rozmowy z rodzicami i dziećmi, 

oraz udzielana była pomoc przy rozwiązywaniu zadań domowych poprzez internet i pocztę email. 

Zajęcia zostały wznowione w Placówce od 08.06.2020 do 03.08.2020.  W tym czasie były prowadzone zajęcia 

stałe z dziećmi, które zostały wcześniej opisane. Jak również zorganizowano akcję letnią. 
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AKCJA LETNIA 

 W terminie od 30.06– 29.07.2020 roku w ramach zajęć w Placówce zostały zorganizowane warsztaty 

integracyjne z elementami wyjazdowymi dla dzieci i młodzieży. Organizatorem warsztatów letnich była PWD 

Świetlica Środowiskowo - Profilaktyczna w Nowosielcu działająca w ramach w Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Nisku. Podczas zajęć pracownik placówki zorganizował 22-dniowe zajęcia, w których wzięło udział 15 dzieci                    

i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. 

W ramach warsztatów letnich zorganizowano wyjazdy: 

 wycieczki rowerowe na boisko szkolne, na lody, do Kończyc na pizzę; 

 do kina Helios do Stalowej Woli na film „SONIC. Szybki jak błyskawica” 

 do McDonald’s do Stalowej Woli; 

 do Sandomierza i zwiedzanie zabytków miasta; 

 do Ulanowa do Stadniny Koni wraz z ogniskiem; 

 do Donatkowa do Kompleksu Turystycznego „Brzezówka”. 
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Po za tym zorganizowano: 

 rozgrywki sportowe; 

 zajęcia chemiczne; 

 zabawy przy kurtynie wodnej w upalne dni; 

                         

Od 03.08.2020 do 30.08.2020 placówka była zamknięta z powodu urlopu pracownika. 

 

Od 31.08.2020 do 29.10.2020 zajęcia odbywały się stacjonarnie, w normalnym trybie, natomiast od 02.11.2020 do 

31.12.2020 zajęcia zaś zostały wstrzymane. Praca odbywała się zdalnie w jak w przypadku pierwszej przerwy 

epidemiologicznej.  

Poza stałymi zajęciami w ciągu roku , wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego -  Świetlicy 

Środowiskowo-Profilaktycznej w Nowosielcu zorganizował w 2020 roku następujące imprezy, spotkania, 

szkolenia, wyjazdy: 

1. 29.01.2020 – konkurs plastyczny pt.: „Moje wspomnienia z ferii zimowych”; 
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2. 19.02.2020 – wyjazd do Zarzecza na bal karnawałowy z animatorami zabaw; 

3. 08.06.2020 – Świetlicowy Dzień Dziecka 

4. 26.06.2020 – zakończenie roku świetlicowego 2019/2020 

5. 18.09.2020 –rozpoczęcie roku świetlicowego 2020/2021 

 

 

Sporzadzł:     Elżbieta Tłusta 

                    Dyrektor OPS w Nisku 

 


