
 Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok  
_____________________________________________________________________________________________________  

  

Nisko,dnia:2022-01-31   

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

na lata 2020-2022 za rok 2021  

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  .  

Program zakłada  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  

  

Już  na wstępie należy wskazać  że w Gminie i Mieście Nisko w 2021 roku podejmowane   i kontynuowane  były 

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

Jednocześnie systematycznie realizowano zadania dotyczące wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu 

funkcji opiekuńczo wychowawczej ,które nałożyła na Gminę ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.    

 

Ustawowe zadania obowiązkowe realizowane w 2021 roku w obszarze wsparcia rodziny to: 

Nr zadania Nazwa zadania Sposób realizacji zadania w gminie 

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 utworzony jest Zespół 

Asysty Rodziny w skład którego wchodzi 2-ch 

asystentów finansowanych ze środków własnych           

i środków Projektu pn.”Utworzenie Centrum 

Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczenie 

społecznym  z obszaru rewitalizacji i terenu gminy  

i miasta Nisko”. Asystenci są zatrudnieni na pełny 

etat. Podnoszą  oni 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  

 

Zapewniano rodzinie przeżywającej trudności wsparcia 

i pomocy asystenta  rodziny, oraz dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa . 

 

Nie organizowano szkoleń ani nie tworzono 

warunków do działania rodzin wspierających, 

bowiem na terenie GiM Nisko nie stwierdzono 

zapotrzebowania na rodziny wspierające.   

 

Prowadzono placówki wsparcia dziennego oraz 

zapewniano w nich miejsce dla dzieci -5 placówek  

http://www.naszops.nisko.pl/
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http://www.naszops.nisko.pl/
http://www.naszops.nisko.pl/
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o charakterze opiekuńczym ( 2 w Nisku,                  

w Wolinie, Zarzeczu, Nowosielcu) i 2 placówki                 

o charakterze podwórkowym( w Nisku i Zarzeczu) . 

 

4 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-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%   

  

  

 

5 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 2021 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  

 

 

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej rodzaj udzielanego wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi którym zapewniono dostęp do poradnictwa  i pomocy asystenta  m.in. w 2021 roku 

 
Nazwa kategorii   

(rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi)   

Rok  

2019  

Rok  

2020 

Rok 

2021 

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny : 

 

w tym z postanowieniem sądowym   

19  19 19 

13  12 9 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy opiekuńczo 

wychowawcze   
36  28 21 

Liczba rodzin którym zapewniono pomoc asystenta rodziny   19  19 19 

Liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo wychowawczymi 

którym zapewniono dostęp do 

poradnictwa   

prawnego   24  19 21 

socjalnego   36  28 21 

psychologicznego   21  11 21 

pedagogicznego   29  10 21 

Liczba rodzin którym udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej   36  28 21 

Koszt zatrudnienia asystenta  /asystentów 59 527  61 606 119 178 
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W tabeli przedstawiono uczestnictwo w PWD oraz koszty poniesione w roku 2021 na PWD 

 

  Placówki wsparcia dziennego  

Lp.  Wyszczególnienie  
Ogółem PWD prowadzone przez Gminę Nisko  

PDW  prowadzone przez inne podmioty 

niż gmina  

  

2019  2020  2021  2019  2020  2021  

1.  
Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym 

prowadzone w formie:  4  4  5 2 2  2  

1.1.  Opiekuńczej  4  4  5  x  x  x  

1.2.  Specjalistycznej  0  0  0  X  x  x  

1.3.  
pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę  
0  0  0  2  2  2  

2.  Liczba miejsc  60  60  90  30  30  30  

3.  Przeciętna liczba umieszczonych dzieci  
 

131  
  

131  

  

151 
30  26  21 

4.  Wydatki (w zł)  227 388  170 000  

 278 248 

( 4- PWD) 

+ 

 

386 303 

(ŚŚP 

PROMYK 

–środki       

z Projektu) 

44 118  34 348  3744 

5.  
Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu 

roku  131 131 151 14 30 26 

6.  Liczba pracowników  5  4  11  3  3  2 

*W przeciągu całego roku cyklicznie uczestniczyło 116 dzieci, zaś z dziećmi biorącymi udział  tylko okresowo w akcjach zimowych i letnich –

łącznie było 151 dzieci  

Asystenci rodziny-rok 2021 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Wykonanie 

 

I półrocze 
II półrocze 

 

1. 
Liczba asystentów rodziny w gminie, z 

tego: 
2 2 

1.1. 

zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę w systemie zadaniowego czasu 

pracy 

2 2 

1.2. 
zatrudnionych na podstawie umów o 

świadczenie usług 
0 0 

2. 
Liczba asystentów rodziny zatrudnionych 

przez: 
2 2 

2.1. 
jednostkę organizacyjną samorządu 

terytorialnego, w tym: 
2 2 

2.1.1. ośrodek pomocy społecznej 2 2 

2.2. inny podmiot na zlecenie gminy 0 0 

3. 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi asystentów rodziny (w zł), z 

tego: 

56 733 62 445 
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3.1. finansowane z budżetu gminy 33674 31 503 

3.2. finansowane z innych źródeł 23059 30 942 

4. 
Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd 

do pracy z asystentem rodziny 
9 9 

5. 
Liczba rodzin korzystających z usług 

asystentów rodziny, z tego: 
16 18 

5.1. do 3 miesięcy 1 2 

5.2. powyżej 3 do 12 miesięcy 2 2 

5.3. powyżej 1 roku 13 14 

6. 
Przeciętny czas pracy asystenta z 

rodziną
1)

 
30 32 

7. 
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny 

zakończył pracę, w tym: 
1 0 

7.1. ze względu na osiągnięcie celów 0 0 

7.2. 
ze względu na zaprzestanie współpracy 

przez rodzinę 
1 0 

7.3. ze względu na brak efektów 0 0 

7.4. ze względu na zmianę metody pracy 0 0 

8. 
Liczba rodzin, które korzystały z usług 

asystentów rodziny
2)

 
17 19 

 

Placówki wsparcia dziennego- rok 2021 

Lp. 
Wyszczególnienie 

 

Ogółem PWD 

prowadzone przez OPS 

 

 

Placówki 

prowadzone przez 

inne 

podmioty niż gmina 

I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze 

1. 
Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym 

prowadzone w formie: 
7 7 2 2 

1.1. opiekuńczej 5 5 0 0 

1.2. specjalistycznej 0 0 0 0 

1.3. 
pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę 
2 2 2 2 

2. Liczba miejsc 120 120 30 30 

3. Przeciętna liczba umieszczonych dzieci
1)

 120 106 26 16 

4. Wydatki (w zł)
2)

 664 551 

 

3 744 
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W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono liczbę dzieci umieszczonych w placówkach w 2021 roku                             

( w zestawieniu z danymi przed i po roku analizy) oraz w rodzinach zastępczych a także koszt poniesiony przez 

Gminę Nisko 

  

Rok  Liczba dzieci 
umieszczonych w 

placówkach poza rodziną 
w pieczy zastępczej  z 

terenu GiM Nisko  

( w tym osoby 

pełnoletnie)  

Liczba dzieci          

w placówkach 

Ogółem 

Liczba dzieci         

w rodzinach 

zastępczych  

Koszt poniesiony przez gminę  

ogółem 

Ogółem 

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  

2021 23 8 15 Placówki  193 965 

Rodziny 

zastępcze  

33 766 

   

Poniżej przedstawiono opisową część funkcjonowania PWD w GiM Nisko, które prowadził w 2021 roku 

 OPS w Nisku 

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 zapobiegają 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.   

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy 

Środowiskowo – Profilaktycznej  w Wolinie w 2021  roku 

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

Nr XXIII Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku –ma charakter placówki opiekuńczej. 

W 2021 roku z zajęć świetlicowych w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej                         

w Wolinie korzystało łącznie 24 dzieci- zgodnie z rejestrem dzieci -podczas jednych zajęć nie więcej niż 15 dzieci.                           

W ramach dożywiania zapewniono dzieciom posiłek .Ponadto ze względu na sytuację epidemiczną obecny rok był 

trudny. Dzięki  systematycznej dezynfekcji pomieszczeń, w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego           
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w placówce - wychowawca nie przebywał na kwarantannie oraz nie wykryto u żadnego z uczestników zakażenia SARS  

COVID-2.  

 Zgodnie z regulaminem organizacyjnym placówki, jej celem działania 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; 

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 realizowała swoje cele poprzez następujące działania:  

zapewniała opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizowała czas wolny, zajęcia sportowe i rekreacyjne; formy 

wypoczynku letniego i zimowego; rozwijała zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności praktyczne; pomagała i 

wspierała w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; organizowała  zajęcia w grupach 

zainteresowań; zajęcia profilaktyczne; opracowywała i wdrażała programy pomocy społecznej, profilaktyki i 

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

swojej działalności współpracowała  z rodzicami lub opiekunami dziecka a także placówkami oświatowymi i 

podmiotami leczniczymi.  

Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicy w 2021roku należały: pomoc w nauce, rozmaitości, zajęcia rekreacyjno-

sportowe, zajęcia profilaktyczne, zajęcia fotograficzno-kronikarskie, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczno-artystyczne, 

zajęcia kulinarne, zajęcia teatralno-multimedialne. 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA  I DZIAŁANIA W PWD W WOLINIE W 2021 ROKU 

 

WYKONYWANIE PRAC/OZDÓB WIELKANOCNYCH 

         Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczne w Wolinie przygotowywała się do 

kiermaszu wielkanocnego – wykonując liczne ozdoby i dekoracje świąteczne. Niestety ze względu na epidemię, kiermasz 

nie mógł się odbyć. Wykonane ozdoby i stroiki zostały przekazane wraz z życzeniami różnym instytucjom.   

ZAJĘCIA WAKACYJNE  

 Rokrocznie Placówka podczas wakacji organizuje zajęcia w okresie letnich wakacji.  W roku 2021 roku prowadzone one 

były w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą 

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.) . 

Stałym punktem zajęć, były zajęcia profilaktyczne mające na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży, w jaki sposób zdrowo i 
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bezpiecznie spędzić czas wolny, podczas wakacji. Zajęcia  dotyczyły istniejących zagrożeń, związanych ze szkodliwością 

alkoholu oraz jego wpływu na występowanie przemocy domowej. Celem zajęć było wzmocnienie wiary we własne 

możliwości, zdobycie umiejętności współdziałania z innymi w grupie oraz wyrobienie u dzieci i młodzieży nawyku dbania 

o zdrowie. 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, 

teleturniej Milionerzy; pokaz mody, zajęcia stacjonarne w sadzie sołeckim wsi Wolina, malowanie farbami na folii 

streczowej, wycieczkę  do Brzezówki obok Kolbuszowej (kompleks parków: park wodny, historyczny, kompleks placów 

zabaw); wycieczkę do Przeworska i przejazd kolejką wąskotorową ‘Pogórzanin”; przegląd talentów; gry i zabawy 

integracyjne; wyjście w teren; kilkukrotny pobyt nad kompleksem rekreacyjno-sportowym w Osiedlu Podwolina; 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 15 dzieci. 

 

 

Wycieczka do Przeworska i przejazd kolejką wąskotorową „Pogórzanin” 
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Pokaz mody przebieranej 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  PRZYNOSI PREZENTY   

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

uczestników placówki. W 2021 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 2021/2022. 

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Wolinie zorganizowano 

w 2021 r.: 

 18.03.2021 r .-25.03.2021 r. Wykonywanie prac świątecznych (wielkanocnych) 

 26.03.2021 r. Seans filmowy 

 16.04.2021 r. Warsztaty kulinarne 

 29.04.2021 r. Warsztaty plastyczne ”Malowanie sznurkiem” 

 20.05.2021 r. Zajęcia multimedialne 

 21.05.2021 r. Wykonywanie kartek okolicznościowych z Okazji Święta Mamy 

 01.06.2021 r. Dzień Dziecka  

 06.07.2021 r. Piknik wakacyjny na boisku sportowym w Wolinie 

 08.07.2021 r. Piesza wycieczka na strzeżone kąpielisko w Osiedlu Podwolina 

 09.07.2021 r. Świetlicowe kino 

 14.07.2021 r. Wyjazd do kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Podwolinie 

 15.07.2021 r. Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 16.07.2021 r. Świetlicowy :Mam talent” 

 22.07.2021 r. Wycieczka do Kopeksu Turystycznego „Brzezówka” 

 7.09.2021 r. Organizacja Dnia Chłopaka 

 29.09.2021 r. Zajęcia w plenerze – poszukiwanie oznak Jesieni 

 18.11.2021 r. Wykonywanie ozdób świątecznych   

 26.11.2021 r. Mikołaj w Świetlicy 

 

 

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy 

Środowiskowo – Profilaktycznej  w Zarzeczu w 2021  roku 
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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 2021 roku 

skorzystało 30 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 2021 należały: 

POMOC W NAUCE, która podczas trwania pandemii covid-19 w wyniku z góry nałożonych obostrzeń 

prowadzona była zdalnie za pomocą dostępnych komunikatorów społecznych.   

 

 

 

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

w terenie – piesze i rowerowe wycieczki, jak również na pobliskim boisku sportowym, placu zabaw, siłowni 

terenowej. 
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ZAJĘCIA  TWÓRCZE PLASTYCZNO - FLORYSTYCZNE , 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,  powertexu, 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 wykorzystywali do robienia dekoracji i ozdób (zbieranie ziół, 

kwiatów, szyszek, kory, orzechów, mchu, itp. darów natury).   

Podczas części spotkań zostały przeprowadzone warsztaty florystyczne polegające na  wykonywaniu wiązanek, 

bukietów, kompozycji kwiatowych o różnym przeznaczeniu. Była to nowa forma zajęć artystycznych, dotąd nie 

proponowana i jak się okazało również ciesząca się dużym zainteresowaniem. 

 

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.  

 Na warsztat zostały wzięte przetwory na zimę, takie przekąski i desery, które lubi każde dziecko, i które                              

z powodzeniem mogą być przygotowane w warunkach domowych, bez konserwantów, sztucznych barwników, 

czy polepszaczy smaku. Wychowankowie oprócz przygotowywania wypieków i potraw pod czujnym okiem 

wychowawcy sporządzali przetwory na zimę: soki, pasty pomidorowo – paprykowe, konfitury, powidła, sałatki 

warzywne, galaretki owocowe, dzięki czemu powstała suto zaopatrzona „spiżarnia świetlicowa”. Najlepiej 

smakuje to, co swoje. 

 

Również podczas tych zajęć stosowane były zasady reżimu sanitarnego. 
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 ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE   

 Program zajęć profilaktycznych przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej i 

ponadpodstawowej w wieku 6-17 lat, wychowanków Świetlicy Środowiskowo - Profilaktycznej w Zarzeczu. 

Realizowane w jego ramach działania miały formę 1,5 godzinnych zajęć grupowych odbywających się jeden 

raz w tygodniu.  

Zajęcia w swoim przebiegu zawierały elementy socjoterapii .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.     

 

 „KAWIARENKA INICJATYW” 

Tematyka zajęć była tworzona na bieżąco, uwzględniała wiek uczestników, sytuacje jakie miały miejsce danego 

dnia czy problemy i radości jakie dotknęły uczestników. Duży wpływ na charakter zajęć  miały zatem same 

dzieci, a podejmowane działania uwzględniały ich potrzeby i zainteresowania.    

 

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 STAŁE DOŻYWIANIE  
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AKCJE I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE PRZEPROWADZONE W PWD ŚŚP W ZARZECZU 

  W roku 2021 ze względu na sytuacje epidemiologiczna panująca w kraju akcja zimowa nie odbyła się. Zostały 

przeprowadzone spotkania i rozmowy przez dostępne komunikatory społeczne. 

  

1. „Radosne Lato 2021””– warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o charakterze stacjonarno-wyjazdowym 

organizowane dla dzieci i młodzieży zagrożonej środowiskowo trwające od dnia 2  lipca do 31 sierpnia 2021 

roku.                                

   Podczas zajęć  zostały zorganizowane:  

- wycieczki rowerowe po Zarzeczu – Hawryły Dolne i Górne, Ulanowie, Hucie Deręgowskiej + ognisko,  

  

 

                                                                                                 - wycieczka piesza wzdłuż Sanu+ ognisko, 

- odwiedzenie zagrody gospodarskiej z ptakami w Zarzeczu, 

 -  zajęcia profilaktyczne z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Nisku,  

-  wyjazdy do kina w Stalowej Woli na film „Kosmiczny mecz” i MC Donald, 

- wyjazd do parku wodno – linowego w Stalowej Woli, 

- udział w popołudniowych wieczorach filmowych z ogniskiem. W trakcie spotkań były wyświetlane filmy lub 

bajki o wysokich walorach artystycznych – „Król Lew”, „Chłopiec w pasiastej piżamie”. Produkcje były 

dobierane do wieku i możliwości poznawczych grupy. 
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-  warsztaty z malowania obrazów farbami akrylowymi, ikon,  płaskorzeźby w glinie i drewnie, 

-  warsztaty kulinarne prowadzone przez panią Marię Łabędzką, o tematyce flisackiej  

 

 

 

-  zajęcia rytmiczne 

-  zajęcia i rozgrywki sportowe na stadionie w Zarzeczu, 

 
 

 -  spacery po Zarzeczu – zbieranie ziół i kwiatów, 
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 -  potańcówki w stylu retro,    

-  zajęcia szachowe, 

 

 
 
- zorganizowano zajęcia profilaktyczne utrwalające I pomoc w nagłych wypadkach, 

-  wyprawy topograficzne po lasach zarzeckich, 

-  czterodniowa wycieczka do Zakopanego (Termy Bania – Bukowina Tatrzańska, Morskie Oko, Dolina 

Strążyska, cmentarz na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium MB królowej Polski na Krzeptówkach, Wadowic, 

Ludźmierza. 
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 - warsztaty kulinarne dzieci i rodziców w Ulanowie i spływ galarami, 

 

 

 
 

- wychowawca zorganizował plener malarski „Pod Parasolem” – malowanie natury w 

deszczu. 

- zorganizowano wycieczkę w Pieniny  dzieci i rodziców – spływ Dunajcem, Szczawnica- 

pijalnia wód, wjazd i zjazd na Palenicę, 

 
 

- zorganizowanie wycieczki do Ujazdu do zamku w Krzyżtopór (zwiedzanie zamku+ warsztaty artystyczne)  
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3. Zorganizowano zdalne warsztaty z wykonywania kartek na walentynki. 

4. Z okazji Dnia Dziecka uczestnicy uczestniczyli w imprezie zbiorowej na stadionie sportowym w Zarzeczu. 

      5. Zorganizowano wicie wianków na Noc Świętojańską.           

 

5. Inauguracja roku świetlicowego – grill, 

6. Wycieczka integracyjna w Bieszczady  z rejsem statkiem po Solinie, wycieczka piesza do 

cudownego źródełka, basen w Sanoku – zorganizowana wspólnie z dziećmi i ich rodzicami.             
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7. Wychowankowie sprzątali i porządkowali mogiły zaniedbane i opuszczone na miejscowym cmentarzu, 

wspólnie  z wychowawcą wykonali wiązanki na groby.  

 

 

 

 

8. Organizacja warsztatów artystycznych o tematyce związanej ze  Świętami Bożego Narodzenia                     

i Wielkanocy dla rodziców, dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicowych wykonano kartki 

okolicznościowe, palmy, zdobiono koszyki wielkanocne, wieńce adwentowe, stroiki i ozdoby 

bożonarodzeniowe, zdobiono tematycznie salę zajęciową. 

 

9. Wychowawca przygotował dla wychowanków paczki mikołajkowe                                               i 

bożonarodzeniowe. 

10.  Zostało zorganizowane spotkanie  opłatkowe uczestników świetlicy i ich rodziców, na którym dzieci 

przedstawiły krótki występ słowno – muzyczny z poczęstunkiem. 
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11. Wychowawca przeprowadził warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlic w Zarzeczu                                                      

i „Promyk” w Nisku. 

12. Wychowawca  zorganizował warsztaty pierwszej pomocy były przeznaczone dla dzieci i ich 

rodziców w Świetlicach w Zarzeczu i „Promyk” w Nisku.  Przeprowadzone zostały dwa spotkania. 

Podczas warsztatów z  pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (cztery spotkania dla czterech grup) 

uczestnicy zostali zaznajomieni z zasadami udzielania  pierwszej pomocy przy zasłabnięciu, omdleniu, 

zadławieniu, oparzeniach,  opatrywaniu ran, złamań. Z pomocą fantomów uczyli się lub przypominali 

sobie sposoby resuscytacji, w parach ćwiczyli ustalanie u osoby poszkodowanej pozycji bezpiecznej, 

itd. 

  
 

13. Dzieci, rodzice i wychowawca uczestniczyli w „Sprzątaniu Ziemi”, został uprzątnięty obszar leśny na 

całej długości od ulicy Kościuszki do wiaduktu przy drodze S19. 

14. Uczestnicy Świetlicy brali udział w meczu Reprezentacji Polski w piłce nożnej: 

Polska-Węgry. Mecz rozgrywany był na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Wyjazd odbył się dzięki Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko , Posłowi Marcinowi 

Warchołowi i prezesowi PZPN Mariuszowi Kulesza. 
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      Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy 

Środowiskowo – Profilaktycznej  w Nowosielcu w 2021  roku                                                    

 

 Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku z zajęć świetlicowych skorzystało łącznie 26  dzieci i młodzieży z klas 

0 – VIII szkoły podstawowej. Łącznie opieką zostało objęte 16 rodzin.  

Do stałych zajęć prowadzonych w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy środowiskowo-

Profilaktycznej w Nowosielcu w 2021 roku należały: pomoc w nauce, zajęcia artystyczno – manualne, zajęcia 

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

socjoterapeutyczne, porady telefoniczne, zdalna pomoc poprzez skyp, Messenger, pocztę email. 

Zapewniono dzieciom posiłek w postaci suchego prowiantu.  

W okresie od 01.01.2021 do 15.02.2021 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. Był to okres ferii zimowych.  

Zajęcia zostały wznowione w placówce od 15.02.2021. W tym czasie były prowadzone zajęcia stałe                              

z dziećmi, jak również zorganizowano akcję letnią. 

AKCJA LETNIA 

W ramach zajęć w placówce zostały zorganizowane warsztaty integracyjne z elementami wyjazdowymi dla 

dzieci i młodzieży. Podczas akcji pracownik placówki zorganizował 20-dniowe zajęcia, w których wzięło 

udział 19 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat w większości z rodzin z problemami wychowawczymi, 

ubogich.  

W ramach warsztatów letnich zorganizowano następujące wyjazdy: 

 do Kompleksu Turystycznego „Brzezóvka” w Domatkowie 
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 do Parku Wodnego i do McDonalds w Stalowej Woli, oraz do kina NCK Sokół w Nisku na film 

animowany „Mustang” 

 do Przędzela do agroturystyki „Alpakowe Łąki”, oraz nad Zalew Podwolina 

 do Parku Trampolin „Grawitacja” w Rzeszowie 

 do Bałtowa (3-dniowy wyjazd wraz z rodzicami w ramach bonów turystycznych) i zwiedzanie: Jura 

Park, Zwierzyniec Górny i Dolny, Park Miniatur, Sabatówka, Oceanarium, Wrotkarnia, Stadnina 

Koni, Kino 3D, Park Rozrywki, Zajęcia z pszczelarstwa, Kolejka Górska. 

Po za tym zorganizowano: 

 rozgrywki sportowe w dwa ognie i piłkę nożną; 

 podchody w lesie wraz z uczestnikami zajęć NCK Sokół Oddział w Nowosielcu 

 zabawy przy kurtynie wodnej w upalne dni; 

 zajęcia kulinarne; 

 zajęcia integracyjne „Ćwierćland”; 

 zajęcia manualne z masą solną i własnoręczne uszycie maskotki z filcu. 

 

Od 01.08.2021 do 27.08.2021 placówka była zamknięta z powodu urlopu 

pracownika. Od 30.08.2021 ogłoszono zapisy uczestników na nowy rok świetlicowy 

2021/2022. Ten rok pomimo pandemii był i tak dość ciekawy i interesujący dla 

podopiecznych. Dzięki zaangażowaniu wychowawcy placówki, Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Pana Posła Marcina 

Warchoła, Strażaków z OSP Nowosielec, rodziców oraz wielu zaprzyjaźnionych 

ludzi zorganizowano dodatkowe wyjazdy i imprezy, które uatrakcyjniły codzienne 

zajęcia. 

 

Poza stałymi zajęciami w ciągu roku , wychowawca Placówki Wsparcia 

Dziennego -  Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nowosielcu zorganizował             

w 2021 roku następujące imprezy, spotkania, wyjazdy: 

1. 08.03.2021 – świetlicowe obchody Dnia Kobiet 

2. 22.03.2021 – obchody Topienia Marzanny i Powitanie Wiosny 

3. 01.06.2021 – Świetlicowy Dzień Dziecka 

4. 25.06.2021 – zakończenie roku świetlicowego 2020/2021 

5. 09.09.2021 –rozpoczęcie roku świetlicowego 2021/2022 

6. 10.09.2021 – wyjazd nad Zalew Podwolina i do Parku Linowego 

7. 18.09.2021 – wycieczka w Bieszczady 

8. 11.11.2021 – ognisko integracyjne z rodzicami 

9. 15.11.2021- wycieczka do Warszawy na Stadion Narodowy na mecz Polska –Węgry 

10. 26.11.2021 – świetlicowy Bal Przebieranców i wróżby Andrzejkowe  

11. 05.12.2021 – wyjazd na Kiermasz Bożonarodzeniowy „MotoMikołaje” do Rudnika nad Sanem  

12. 06.12.2021 – świetlicowe Mikołajki 

13. 09.12.2021 – udział w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową organizowany przez NCK Sokół w Nisku 

14. 12.12.2021 – Kiermasz Bożonarodzeniowy w Nowosielcu w budynku Wiejskiego Domu Kultury 
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Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy 

Środowiskowo – Profilaktycznej  w Nisku w 2021  roku 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Nisku w okresie od stycznia do 

grudnia 2021 r. organizowała zajęcia dla 31  dzieci i młodzieży z 0 – VIII klas szkół podstawowych.  W danym 

czasie zajęć pod opieką wychowawcy przebywało liczbowo do 15 dzieci z którymi ustalone zostały 

indywidualne plany zajęć w świetlicy. W ciągu roku rodzice dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia 

Dziennego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku utrzymywali stały kontakt z pracownikiem PWD 

ŚŚP Nisko, uczestniczyli  w konsultacjach pedagogicznych, uzyskiwali wsparcie w wychowaniu dzieci. 

Rodzice ze względu na epidemię nie byli czynnie włączani w imprezy okolicznościowe (np. „Dzień Kobiet”, 

„Dzień Matki”, „Dzień Ojca”, „Dzień Rodziny”, „Przegląd Młodych Talentów”, „Wspólne kolędowanie” ), 

jednakże dzięki stałym konsultacją z wychowawcą placówki mogli dokładniej poznać możliwości i zasoby 

swoich dzieci.  

Po ogłoszeniu stanu epidemiologicznego w kraju zawieszono organizację wszelkich imprez okolicznościowych 

z udziałem dzieci rodziców i zaproszonych gości.  

     W ramach dożywiania od stycznia do grudnia 2021 r. zapewniono wszystkim dzieciom posiłek                      

w postaci suchego prowiantu, również w czasie ferii zimowych i wakacji letnich 2021. 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna  w Nisku realizuje zadania 

opiekuńczo-wychowawcze oraz profilaktyczne.  

 

      W czasie ogłoszonej epidemii w kraju, długa przerwa od zajęć stacjonarnych w szkole i w  placówce, na 

rzecz pracy zdalnej, była czasem trudnym zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Z obserwacji dzieci w 

tym czasie można stwierdzić, że wystąpiły u wielu z nich zaburzenia koncentracji, trudności grafomotoryczne, 

problemy z emocjami, obniżony nastrój i lęk. Wiele z tych obszarów, bez odpowiedniego profesjonalnego 

wsparcia, mogło pogłębiać te trudności.  

Część dzieci, ich rodziców / opiekunów prawnych czy rodzin w pewnym momencie zostały poddane izolacji, w 

tym kwarantannie, co było sytuacją nową i niezwykle trudną. W czasie epidemii PWD ŚŚP w Nisku otoczyła 

dzieci i ich rodziny taką opieką, jakiej akurat potrzebowali, dostosowując metody pracy do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziny. 

   Rolą placówki było i jest więc czuwanie, dbanie, wspieranie i pomaganie zarówno dzieciom jak i ich 

rodzicom / prawnym opiekunom  w odnalezieniu się w dzisiejszej rzeczywistości.  

      Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Nisku prowadzi następujące 

formy pracy środowiskowej: 

- pomoc w nauce; 

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

- współpracę z rodziną dziecka, itp. 

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

w czasie dni wolnych od nauki szkolnej (np. przerwa między świąteczna, itp.), w czasie ferii zimowych i 

wakacji letnich, zajęcia odbywają się od godzin rannych, dostosowując czas pracy placówki do indywidualnych 

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

zdolnościach i możliwościach.   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, chyba że dziecko zostanie skierowane                       

do uczestnictwa postanowieniem sądu.  Można korzystać z różnych form zajęć jakie odbywają się w świetlicy. 

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce spowodowanego rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w świetlicy w terminie od 1 stycznia do 14 lutego 

2021 r. dzieci i ich rodzice zostali poinformowani o możliwości kontaktowania się z wychowawcą Świetlicy                

za pomocą rozmów telefonicznych, Internetu oraz w ważnych i uzasadnionych przypadkach w kontakcie 

osobistym i indywidualnym.  

Dzieci i ich rodzice zostali zaproszeni do rozmowy, konsultacji pedagogicznych, wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego. Dzieciom zapewniono organizację czasu, zachęcając do wspólnej nauki (pomoc w odrabianiu 

zadań domowych, nadrabianie zaległości szkolnych, pomoc w przygotowaniu dziecka/ dzieci do zaliczania 

wymaganego materiału szkolnego, itp.), zabawy, rozwijania swoich zainteresowań i pasji, terapii zajęciowej             

w formie zajęć muzykoterapii i zajęć plastyczno-manualnych. Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicy                  

w 2021 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 praca na odległość, realizując swoje zadania wyłącznie                       

z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. 

   Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi w terminie od dnia 01.01.2021 r. do 14.02.2021 r. zajęcia stacjonarne               

w PWD ŚŚP Nisko były zawieszone i zastąpiono je pracą na odległość, od dnia 15.02.2021 r. nastąpiło 

otwarcie świetlicy w formie zajęć stacjonarnych dla wszystkich dzieci z klas od 0 do 8 szkół podstawowych, 

więc z każdej grupy wiekowej. Zajęcia w PWD ŚŚP Nisko w formie stacjonarnej odbywały się nieprzerwanie 

do końca 2021 r 

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

wakacji letnich. 
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ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

W okresie 4.01.2021 r. - 15.01.2021 r. w czasie ferii zimowych PWD ŚŚP Nisko zajęcia stacjonarne były 

zawieszone i placówka działała w formie pracy zdalnej.  

   Dzieci otrzymywały różne propozycje spędzania czasu wolnego w domu  w sposób ciekawy i atrakcyjny, 

m.in.: 

- propozycje gier stolikowych (np. „Kółko i krzyżyk”, „Kropki”, „Złóż  samolot z papieru i szybuj nim”, 

„Państwa-miasta”, „Statki”, „Piekło-niebo”,   „Boisko”, „Kartofel”, itp.; 

- inspiracje do tworzenia prac plastycznych o różnej tematyce, w tym  propozycje przygotowania prac 

plastyczno-manualnych pod kątem „Dnia   Babci i Dziadka”, „Walentynek”, itp.; 

- zajęcia czytelnicze – zachęta do czytelnictwa w czasie wolnym w domu; 

- muzyczne zgadywanki - „Muzyczny dzień ze świetlicą”, propozycja „Karaoke”,itp.; 

- profilaktyka i edukacja – w ramach nauki dzieci otrzymywały zestawy kart  pracy do samodzielnego 

wykonania w domu ; 

- konkurs – zgadywanki – np. „Quiz wiedzy o naszej świetlicy”, „Ulepimy  dziś bałwana”- hasło przewodnie 

wykonania bałwana ze śniegu na powietrzu   lub w domu dowolną techniką, np. rysunek. 

- zajęcia plastyczno-manualne – malowanie figurek gipsowych, aniołek  z masy solnej, sztuka tworzenia 

kartek okolicznościowych (w tym laurek na   Dzień Babci i Dziadka, a także Walentynek), sztuka tworzenia 

biżuterii   z koralików i przybornika na biurko. W ramach zajęć zdalnym dzieci   otrzymywały zestawy 

kreatywne do samodzielnego wykonania domu.  

    

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku zorganizowano w 2021 r.: 

- „Przegląd Kolęd i Pastorałek”;  

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

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

- Turnieje sportowe - „Spartakiady”; 

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

- „Dzień Kobiet”; 

- Konkurs na najzabawniejsze papierowe przebranie; 

- Dzień Chłopaka;  

- Pokaz mody przebieranej; 

- „Przegląd Młodych Talentów”; 

- Konkursy sportowe (turniej zręcznościowy); 

- W grudniu akcja świąteczno-gwiazdkowa – „Czekamy na Ciebie Święty 

  Mikołaju”, „Mikołajki” i „Gwiazdka Świetlicowa” - rozdanie przez 

 „Aniołka”  prezentów świątecznych dzieciom z okazji zbliżającej się 

 „Gwiazdki”, itp 
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Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy 

Środowiskowo – Profilaktycznej   PROMYK w NISKU w 2021  roku 

 
 Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna „Promyk” z Nisku jest Placówką Wsparcia Dziennego 

utworzoną w 2021 roku w ramach projektu pn.”Utworzenie Centrum Wparcia dla osób zagrożonych 

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

 W Świetlicy Środowiskowo - Profilaktycznej zatrudnionych zostało dwóch wychowawców na pełen etat 

w pełnym winiarze godzin. Do personelu placówki należą także psycholog, terapeuta zajęciowy, nauczyciel 

języka angielskiego oraz nauczyciel informatyki, osoby te zostały zatrudnione w wymiarze od 2 do 6 godzin 

tygodniowo. Wszystkie zajęcia z wyżej wymienionymi specjalistami odbywały się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem tygodniowym. 

 Świetlica obejmuje wsparciem dzieci w wieku od 6 do 15 lat wraz z ich opiekunami prawnymi.            

W styczniu bieżącego roku zostało zakwalifikowanych 30 dzieci. Przez cały rok na liście uczestników projektu 

znalazło się ich 40, w tym 3 podpieczonych którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 

Zgodnie z założonym regulaminem placówka działa w ciągu całego roku kalendarzowego.  

Jest czynna od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze, będące dniami pracy dla pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w godzinach od grudnia do marca 9:00  - 17:00 oraz od kwietnia do 

listopada 11:00  - 19:00. 

 Głównym celem placówki jest zwiększenie dostępności do usług społecznych  
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w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych a także wsparcie rodzin i osób zagrożonych ubóstwem 

oraz wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta z naciskiem na obszar degradacji społecznej, objętego 

procesem rewitalizacji w okresie do końca 2022 roku. 

Placówka Wsparcia Dziennego ŚŚP „Promyk” w okresie od stycznia do połowy lutego 2021 roku realizowała  

swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, natomiast od 

lutego do grudnia zadania były prowadzone stacjonarnie.  

Podczas nauczania na odległość przygotowywane były karty pracy zachęcające do zapoznania się z 

wychowawcami oraz do scalenia rodziny, a także pokonywania trudności które wniosła pandemia. Do pracy 

zdalnej włączył się także terapeuta zajęciowy oraz nauczyciel języka angielskiego. Sprawozdanie wzbogacone 

zostało o załączniki, którymi są fotografie dokumentujące działalność placówki. 

 Zajęcia świetlicowe były organizowane zgodnie z utworzonym przez wychowawców rocznym planem 

pracy oraz zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 

W zakresie pracy z wychowankami świetlicy oraz ich rodzinami można wyróżnić następujące cele szczegółowe: 

 poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i rodzin dotkniętych problemami społecznymi; 

 wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

      wychowawczych; 

 integracja rodziny; 

 wspomaganie rozwoju dzieci; 

 zaspokojenie potrzeby akceptacji i poczucia bezpieczeństwa; 

 rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy; 

 rozwijanie zdolności myślenia oraz chęci pozyskiwania wiedzy; 

 dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci; 

 zapewnienie dzieciom  warunków sprzyjających dobrym kontaktom z rodziną; 

 wyrównywanie deficytów rozwojowych; 

 kreowanie właściwych postaw prospołecznych; 

 kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznymi; 

 rozwijanie pasji oraz zainteresowań dzieci. 

Powyższe cele były realizowane w następujący sposób: 

 zapewnienie opieki dzieciom w czasie zajęć wolnym od zajęć szkolnych; 

 pomoc w nauce; 

 realizacja zajęć kulinarnych oraz dożywianie dzieci; 

 organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulinarnych, teatralnych, muzycznych, 

      plastycznych; 

 organizacja zajęć profilaktycznych; 

 prowadzenie współpracy ze służbami mundurowymi; 

 prowadzenie współpracy z wychowawcami PWD z gminy Nisko; 

 nauka samodzielności; 
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 organizacja form wypoczynku letniego i zimowego; 

 organizacja wycieczek krajoznawczych; 

 organizowanie zajęć rozwijających umiejętności i uzdolnienia; 

 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; 

 przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie; 

 kontakty indywidualne na potrzeby uczestników z wychowawcą oraz współpracującymi  

      specjalistami. 

Obszary działalności Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej "Promyk" 

W ramach działalności placówki podjęte przez wychowawców świetlicy zadania były ukierunkowane w 

szczególności na pomoc w nauce oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych. Placówka Wsparcia Dziennego 

działa w wielu obszarach. Wychowankowie świetlicy mają stworzone warunki do nauki, dzięki  wyposażeniu w 

skład którego wchodzą książki tematyczne, słowniki, encyklopedie oraz sprzęt komputerowy. 

 Zajęcia edukacyjne które były systematycznie prowadzone pozwoliły na wspomaganie rozwoju oraz na 

prawidłowe ukształtowanie zdolności myślenia a także poprawnego wypowiadania się. 

Dzieci rozwijały również  logiczne myślenie, poprzez uczestnictwo w grach logiczno - strategicznych które są 

na wyposażeniu świetlicy. 

 Zajęcia czytelnicze pozwoliły na rozwój technik czytania, wykształciły umiejętności pozyskiwania 

wiedzy  oraz poprawiły kompetencje czytelniczych. Narzędzia stworzone przez wychowawców pozwoliły na 

indywidualne spotkania z dziećmi w celu wyrównania deficytów. Głównie dzieci z klas 1-3 korzystały z tego 

typu zajęć, organizowanych przez wychowawców a także terapeutę zajęciowego. 

W pracy zwracano również dużą uwagę na integrację oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie. 

Podczas zajęć wychowawcy urozmaicali zajęcia poprzez pracę indywidualną czy z podziałem na grupy. 

Rozpiętość wieku stanowi atut i pozwala również na wzmożone działania integracji. 

 Zajęcia profilaktyczne służyły ku dobremu nawiązaniu pozytywnych kontaktów interpersonalnych oraz 

rozwojowi umiejętności rozmawiania i słuchania. Codzienna praca z grupą umożliwiła wdrożenie zasad 

panujących w świetlicy, a  także zezwoliła na trening przestrzegania nałożonych norm. Zajęcia profilaktyczne 

dotyczyły: bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa podczas wakacji, bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi, 

bezpieczeństwa na drodze, pierwszej pomocy przedmedycznej, tolerancji, akceptacji siebie, używek, 

asertywności, norm społecznych, nieakceptowanych zachowań typu kłamstwa.  

Zajęcia odbywały się przy pomocy technik mini wykładów, zajęć teatralnych, zajęć ruchowych, zajęć z użyciem 

pomocy naukowych typu tablice, obrazy czy też na podstawie filmów oraz  z udziałem modeli w postaci 

uczestników świetlicy. 

 Kolejnym obszarem działania świetlicy jest terapia zajęciowa, która wniosła umiejętność panowania nad 

emocjami oraz rozwijała umiejętność wyrażania swoich potrzeb. Rodzajem przeprowadzanych spotkań                

z terapeutą były zajęcia plastyczno - manualne, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe oraz indywidualne. Dzieci, 

podczas zajęć manualnych stosowały różne techniki które wspomagały motorykę małą a także rozwijały 

sensorykę.  

Zajęcia kulinarne pomogły w polepszeniu się relacji w grupie, a także w nauce czynności codziennych.                   
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W terapii zajęciowej chętnie uczestniczyli również wychowawcy którzy pracowali nad spójnością grupy oraz 

akceptacją wśród uczestników. 

 Przeprowadzane przez wychowawców zajęcia ruchowe pomogły przede wszystkim w usprawnieniu 

koordynacji ruchowej a także motoryki dużej. Dzieci podczas zabaw zręcznościowych oraz siłowych 

doskonaliły płynność ruchów oraz wzmacniały układ mięśniowy. Na terenie świetlicy prowadzona była również 

zumba, zajęcia muzyczne czy też zabawy z użyciem chusty animacyjnej. Tworzone były także tory przeszkód 

oraz zabawy na świeżym powietrzu. Dużym atutem świetlicy jest jej lokalizacja, co pozwoliło na częste 

ćwiczenia w pobliskim parku w którym została utworzona siłownia. Dzieci ze świetlicy Promyk miały także 

możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych zorganizowanych przez PWD Zarzecze która brała udział w 

projekcie utworzonym przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" w Stalowej Woli. 

 Dzięki bogatemu wyposażeniu w sprzęt AGD była możliwość przeprowadzania licznych warsztatów 

kulinarnych. Zajęcia te kształtowały przede wszystkim umiejętność zdrowego i racjonalnego odżywiania się. 

Wspólne przyrządzanie posiłków rozwinęło wśród wychowanków zainteresowania kulinarne. Dzieci miały 

możliwość doskonalić swoje zmysły smaku, węchu i dotyku. Dla wielu podopiecznych zajęcia tego typu ,to 

wzbudzenie pozytywnych nawyków żywieniowych, ale również i praktykowanie czynności samoobsługi  

w kuchni. Nasza placówka miała możliwość gościć także wychowanków z  PWD Zarzecze, którzy przyjechali w 

celu przeprowadzenia tego typu zajęć. Dzieci z dwóch placówek miały okazję się z socjalizować ze sobą, a także 

dostały szansę współpracy z kimś spoza swojej placówki. 

 Kolejnym działającym w Świetlicy obszarem są zajęcia informatyczne oraz zajęcia 

z języka angielskiego. Spotkania te miały formę grupową lub indywidualną (wyrównawczą) w zależności od 

sygnalizowanych potrzeb wychowanków. Zajęcia miały głównie na celu  wspomaganie rozwoju dzieci w danych 

dziedzinach.   

 Dodatkowo wychowankowie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z pierwszej pomocy 

przedmedycznej zorganizowanej przez wychowawcę PWD ŚŚP Zarzecze z udziałem pielęgniarki. Działania te 

miały na celu uwrażliwić dzieci na potrzebę niesienia pomocy oraz wyrobić umiejętność unikania pochopnych 

działań które mogą przyczynić się do zagrożenia życia. Wychowankowie pozyskali wiedzę z zakresu 

Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej,a także miały możliwość ćwiczenia na fantomach. Zajęcia były 

wzbogacone konkursem na zdobytą wiedzę. 
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Nasze osiągnięcia 

 

Zajęcia z udziałem osób współpracujących z placówką objęły również działania edukacyjne  

w kierunku bezpieczeństwa podczas wakacji oraz bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi. Zajęcia 

profilaktyczne przeprowadziła p. aspirant z KPP Nisko. Celem ogólnym spotkania było wdrożenie dzieci do 

przestrzegania zasad i bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku,  w miejscach kąpielisk wodnych oraz 

uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw w wodzie. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z KPP Nisko wychowankowie mogli wziąć aktywnie udział  

w dwóch konkursach: 

• Pierwszym z nich był konkurs pn. "Artystyczny przeWodnik". Warunkami przystąpienia do konkursu 

było wykonanie pracy plastycznej, bądź nagranie krótkiego spotu filmowego. Do konkursu przystąpiły 

dzieci zarówno z młodszej jak i starszej grupy. Laureatką oraz zdobywczynią pierwszego miejsca w tym 

międzykrajowym konkursie była podopieczna z naszej świetlicy. O naszej działalności oraz 

zdobywczyni nagród ukazały się artykuły na stronie KPP Nisko oraz nizanskie.info. 

•  Drugim konkursem do którego z powodzeniem przystąpili nasi wychowankowie był konkurs pn. 

"Bezpieczne wakacje 2021". Wśród podopiecznych znalazło się dwóch laureatów konkursu na stopie 

powiatowej. Chłopcy osobiście odbierali nagrody w KPP Nisko w towarzystwie rodziców oraz 

wychowawców. 

Innymi konkursami niezwiązanymi z działalnością policji były: 

• Konkurs plastyczny ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczący mediacji pn. "Mediacja". 

Osoby biorące udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami. 
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• Konkurs zorganizowany przez Niżańskie Centrum Kultury na Szopkę Bożonarodzeniową. W działania 

na rzecz konkursu zostali zaangażowani wychowankowie, wychowawcy, terapeuta zajęciowy oraz 

rodzice. Prace przygotowujące szopki trwały blisko 3 tygodnie. Finalnie miejsca od I do III wraz z 

wyróżnieniami w zależności od kategorii wiekowej zajęło, aż 7 osób na 73 złożone prace. Laureaci 

zdobyli nagrody, a ich szopki można było podziwiać na wystawie w NCK Nisko. 

W placówce wewnętrznie, również odbywały się konkursy. Jeden z nich polegał na utworzeniu pracy plastycznej 

dotyczącej  wylosowanego hasła związanego z  tematyką Dnia Ziemi. Najładniejsza praca została wybrana 

poprzez głosowanie uczestników. Osoby zdobywające pierwsze miejsce zostały nagrodzone słodkimi 

upominkami. 

Drugim wewnętrznym konkursem było wyzwanie pn. "Owocowy Challenge". Miało ono na celu promocję 

zdrowego jedzenia, w tym przypadku owoców. Zdobywcy tego wyzwania uzyskali owocowe nagrody. 
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Nasze charytatywne i ekologiczne działania 

 

Podczas stacjonarnej działalności świetlicy, dzieci uczestniczyły w zbiórce plastikowych nakrętek oraz koców 

dla psów ze schroniska „Psia Przystań” zlokalizowanym w Stalowej Woli. Wszystkie dary były na bieżąco 

dowożone do miejsca docelowego i wyznaczonego przez schronisko. 

Celem tej długotrwałej zbiórki, było uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt oraz kształtowanie postawy 

proekologicznej i prozwierzęcej.  Czynności charytatywne pozwoliły dzieciom oraz ich rodzicom wykształcić, 

także umiejętność pomocy innym. 

Świetlica dodatkowo wykazywała się działaniami proekologicznymi, ze względu na używane materiały przez 

dzieci i wychowawców. Wiele prac oraz działań było wykonanych metodą mającą na celu ochronę środowiska 

czyli  recyklingiem. Gromadzone materiały przez wychowawców, dzieci i rodziców pozwoliły na wykonanie 

wielu prac plastycznych, a także przestrzennych które można było podziwiać na wystawie oraz tablicach 

przeznaczonych do prezentacji prac. 

Ponadto dodatkowym atutem działalności świetlicy jest możliwość pracy na maszynie krawieckiej. Pozyskane 

materiały z domów dzieci oraz wychowawców pozwalają na nadanie im nowego życia w postaci maskotek czy 

ozdób okolicznościowych. 
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Zajęcia tematyczne 

 

Świetlica spełniając swą funkcję prowadziła przez okres stacjonarnych zajęć, zadania tematyczne związane                  

z wydarzeniami kulturalnymi, świętami oraz uroczystościami nawiązującymi do  z miasta Nisko. Zajęcia oraz 

uroczystości kładły nacisk na podłoże polskiej kultury i tradycji. W świetlicy celebrowane były również 

uroczystości urodzin wychowanków. 

 

Zajęcia tematyczne dotyczyły wydarzeń, uroczystości i świąt takich jak: 

 „Dzień babci i dzień dziadka” – zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

porozumiewania się na odległość; 

 „Walentynki” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość; 

 „Dzień języka ojczystego” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych; 

 „Dzień kobiet”, „Dzień Chłopaka” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

stacjonarnych tj. kartki okolicznościowe wykonane metodą scrapbookingu oraz origami. 

 „Dzień Mamy”, „Dzień Taty” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. 

kartki okolicznościowe, zestaw prezentowy dla mamy w którego skład wchodziły samodzielnie wykonane świece 

oraz czekoladki, a także zestaw zapachowy do kąpieli, breloki dla ojców oraz bony. 

 „Dzień teatru” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. zajęcia 

edukacyjne, wykonanie skarpetkowych pacynek, tworzenie scenek. 

 Święta Wielkanocne - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. zajęcia 

edukacyjne - poznanie tradycji i obyczajów, przygotowania do kiermaszu świątecznego, wykonywanie prac 

plastycznych "Pisanki", wykonywanie stroików świątecznych, wykonywanie kartek okolicznościowych metodą 

scrapbookingu. 

 „Dzień flagi”, „Dzień konstytucji” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

stacjonarnych tj. zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne "Symbole narodowe". 

 „Dzień dziecka” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. 

zorganizowanie zabaw oraz poczęstunku dla wychowanków, konkurencje sportowe przygotowane przez psychologa, 

konkurs oraz graffiti na placu Świetlicy. 

 „Bezpieczne wakacje”  - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych z 

udziałem pani policjant z KPP Nisko tj. wykład na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. 

 „Dzień Nauczyciela” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. 

przygotowanie kartek okolicznościowych. 

 "Dzień Dyni" - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. konkurs na 

najlepsze przebranie, przygotowanie poczęstunku oraz przystrojenie sali, przygotowanie dyniowej piniaty, zabawy 

taneczne do muzyki, konkurencje zręcznościowe  

z podziałem na grupy - budowanie szkieletu. 

 „Dzień Wszystkich Świętych” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. 
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zajęcia edukacyjne dotyczące świąt obchodzonych w Polsce i wybranych 3 innych krajach z inną kulturą. 

 „Dzień Niepodległości” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. 

zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne przeprowadzone przez terapeutę zajęciowego. 

 „Andrzejki” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. przygotowanie 

wróżb andrzejkowych takich jak: lanie wosku, imienne serca, zawody, wróżenie z kuli, ciasteczka z wróżbą, wróżba 

buty. 

 „Mikołajki” - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. przygotowanie 

upominków dla wychowanków świetlicy. 

 Święta Bożego Narodzenia - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. 

wykonywanie kartek okolicznościowych metodą scrapbookingu, wykonywanie ozdób świątecznych na kiermasz 

świąteczny, wykonywanie wraz z dziećmi stroików bożonarodzeniowych, wykonywanie prac plastycznych 

związanych z tematyką świąt oraz zimy, przygotowanie Wigilii wraz z poczęstunkiem dla wychowanków oraz 

pracowników PWD ŚŚP Promyk. 

 Sylwester i Nowy Rok - zadania prowadzone z wykorzystaniem metod i technik stacjonarnych tj. 

przygotowanie poczęstunku dla wychowanków oraz zajęcia podsumowujące miniony rok. 
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Dodatkowo placówka realizowania swoje cele i zadania poza miejscem świetlicy oraz w obrębie gminy  i miasta 

Nisko, takie jak: 

 

 Wycieczka do Doboszówki - głównym celem wycieczki  do Gospodarstwa Agroturystycznego 

„Doboszówka” była integracja w grupie oraz ukształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi i zwierząt. Wycieczka 

miała charakter krajoznawczo – turystyczny z walorami edukacyjnymi. 

Dzięki warsztatom wychowankowie mogli poszerzyć wiedzę z zakresu rzemieślnictwa, poznać tajniki 

wypieków oraz rozbudzić swoją kreatywność a także twórcze myślenie. Warsztaty miały również kształtować 

umiejętności obserwacji oraz uważnego słuchania. Wyjazd ten pozwolił także  rozwinąć samodyscyplinę wśród 

wychowanków. 

 Wycieczka do Ulanowa - wychowankowie kształtowali umiejętność pozyskiwana wiedzy  

a także pozyskanie nowych umiejętności. Do atrakcji wycieczki należał spływ po rzece Galarami. 

 Wycieczka do Zarzecza - wychowankowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez 

wychowawcę PWD ŚŚP Zarzecze. Zajęcia miały charakter plastyczno – manualny. Dzieci poznawały nową metodę 

plastyczną – decoupage. Wychowankowie wzięli również udział w poczęstunku zorganizowanym przez gospodarzy 

świetlicy a także w nabożeństwie różańcowym; 

 Ognisko na terenie RCEZ Nisko ; 

 Ognisko na terenie „Skrzynka”; 

 Uczestnictwo w poranku literacko – filmowym organizowanym przez NCK Nisko; 

 Spacery oraz wyjścia do parku miejskiego na terenie Niska. 
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Sporządził:     Elżbieta Tłusta  

                    Dyrektor OPS w Nisku  

  


