
Cel operacyjny nr 1: 

Wspieranie rodziny w procesie wychowania i socjalizacji oraz podniesienie
kompetencji rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej.

Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

1.1. Praca asystentów z rodziną 
biologiczną na rzecz 
przywrócenia dziecka z 
pieczy zastępczej do 
rodziny lub 
niedopuszczenia do 
umieszczenia w pieczy 
zastępczej

OPS PCPR, POIK,
instytucje

oświatowe,
Sąd

Rejonowy,
rodziny

wspierające

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba rodzin
objętych
pomocą
asystenta
rodziny

OPS SP3 Działania 
ciągłe

1 rodzina

Ośrodek  Pomocy  Społecznej
został  wyznaczony  jako
jednostka  organizacyjna  gminy
do realizacji zadań wynikających
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r.  o  wspieraniu  rodziny  i
systemie pieczy zastępczej  (Dz.
U. z 2018 poz. 998 ze zm.).
W  ramach  realizacji  zadania
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Trzebini zatrudniał na podstawie
umowy  o  pracę  (zadaniowy
czasu  pracy)  trzech  asystentów
rodzin, 

OPS Działania ciągłe Asystenci 
podejmowali 
pracę z  47 
rodzinami.

1.2. Prowadzenie grup 
edukacyjnych, 
samopomocowych  i grup 
wsparcia dla rodzin i ich 
członków. 

OPS,
organizacje

pozarządowe,
instytucje

oświatowe. 

OPS, 
organizacje

pozarządowe,
instytucje

oświatowe. 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
utworzonych
grup, liczba
uczestników

1.W  ramach  działań
edukacyjnych  w  2018  roku
kontynuowano spotkania „Grupy
edukacyjno  –  samopomocowej
dla matek”. 
2.  Od  lutego  2000  r.  działa
grupa  wsparcia  dla  osób  z
zaburzeniami  psychicznymi.
Grupa  prowadzona  jest  przez
pracowników  socjalnych  OPS
przy  współpracy  z
psychologiem.

OPS 1. Działania 
cykliczne,

2. Działania 
ciągłe

1. 2 edycje, 
łącznie 
uczestniczyło 17 
kobiet
2. uczestniczy
 7-8 osób. 



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

3.  Punkt  Aktywności  Seniora
został utworzony w lipcu 2014 r.
jako jedno z działań w projekcie
systemowym  „Zielone  światło
dla  aktywności  w  Gminie
Trzebinia”  współfinansowanym
ze środków EFS.

3. działania 
ciągłe 

3. w 50 
spotkaniach 
uczestniczyło 15 
osób.  

Utworzono  grupę dla rodzin 
dzieci niepełnosprawnych 

PS nr 1 1 grupa, liczba 
członków    10

Szczególna opieka pedagoga 
szkolnego nad rodzinami 
uczniów, wymagającymi 
wsparcia materialnego ale także 
pomocy w realizacji funkcji 
opiekuńczo wychowawczych 
poprzez udzielanie porad, wizyty
w domu, kierowanie rodzin do 
innych instytucji po porady i 
pomoc

OPS SP nr 6 Działania ciągłe 19 rodzin
objętych taką

pomocą

Prowadzenie konsultacji dla 
rodziców przez pedagogów i 
psychologa

SP 8 PPP Chrzanów Działania mają
charakter ciągły

wg potrzeb

1.3. Współfinansowanie pobytu
dzieci w pieczy zastępczej

OPS Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba dzieci,
których pobyt
w pieczy jest
współfinanso

wany

W  ramach  realizacji  zadania
związanego  ze  wspieraniem
rodziny Ośrodek poniósł  koszty
związane  ze
współfinansowaniem  pobytu
dzieci  w  systemie  pieczy
zastępczej

OPS 45 dzieci, 
14 dzieci 
przebywa w 
placówkach 
opiekuńczo – 
wychowawczych,
1 dziecko w 
rodzinnym domu 
dziecka, 30 dzieci
w rodzinach 
zastępczych. 

1.4. Prowadzenia poradnictwa 
dla rodzin w kryzysie i 
tworzenie systemu szybkiej
interwencji

OPS,
GKRPA, ZI,

instytucje
oświatowe,

służba
zdrowia,
placówki
wsparcia

dziennego

 OPS,
GKRPA, ZI,

instytucje
oświatowe,

służba
zdrowia,
placówki
wsparcia

dziennego

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba osób i
rodzin

objętych
pomocą



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

ZSP Młoszowa 1 rodzina – 4
dzieci

Poradnictwo w sprawach 
uzależnień, zaburzeń 
neurotycznych, problemów 
rodzinnych, przemocy itp. w 
ramach-  Zespołu Profilaktyki i 
Terapii Rodzin

OPS Objętych
wsparciem 335

rodzin

Punkt Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz 
dla ofiar przemocy domowej 

Urząd Miasta GKRPA Charakter ciągły 132 osoby

Porady w sytuacji kryzysowej PS 1 2 rodziny

Poradnictwo dla rodziców w 
zakresie przezwyciężania 
problemów wychowawczych, 
organizacja spotkań 
mediacyjnych, wskazywanie 
profesjonalnych ośrodków 
specjalistycznej pomocy dla 
rodziców.

Oddziały
gimnazjalne

Szkoły
Podstawowej nr 3

w Trzebini,

Poradnia
Psychologiczno
- Pedagogiczna
w Chrzanowie,

POIK w
Chrzanowie,  w

Chrzanowie

Działania ciągłe. 35

Udzielanie porad , rozmowy 
bieżące pedagoga szkolnego, 
dyrekcji szkoły z 
potrzebującymi, porady i pomoc 
rodzicom , pomoc w kontakcie z 
instytucjami typu POIK, 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, OPS czy innymi 
specjalistami, kuratorem 
sądowym

Przygotowanie gazetki 
informacyjnej z adresami, 
dyżurami pracowników 
instytucji wspomagajacych 
rodzinę na terenie powiatu 
chrzanowskiego

SP nr 6
PPP,

POIK,OPS,
Sąd, PCPR

Działania miały
charakter

najczęściej
jednorazowy,

22 rodziny ,
którym udzielono

porad

Prowadzenie konsultacji dla 
rodziców przez pedagogów i 
psychologa

SP 8
PPP Chrzanów Działania mają

charakter ciągły
wg potrzeb

W placówce prowadzone były 
następujące działania:

- spotkania indywidualne            
z rodzicem celem rozmowy na 
temat problemów dziecka lub 
udzielenia potrzebnego 
rodzicowi wsparcia,  

- Dzień Otwarty dla Rodziców – 
comiesięczne dyżury 
wychowawców,

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
Świetlica „Plus” 
w Trzebini

działanie ciągłe,

- działanie ciągłe
- 1 raz w 
miesiącu,

- działanie ciągłe
– 10 kontaktów.

- 418 dzieci 
zapisanych do 
placówki w roku 
2018,

- 418 dzieci 
zapisanych do 
placówki w roku 
2018,
- 6 rodzin.
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zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

– współpraca z 
asystentami 
rodzinnymi.

1.5. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży np: korepetycje, 
zajęcia pozalekcyjne,  
młodzieżowy wolontariat 
itp.

TCK,
instytucje

oświatowe,
placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

TCK,
instytucje

oświatowe,
 placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba zajęć,
liczba

uczestników

W placówce prowadzone były 
następujące działania:

– pomoc w nauce, 
stwarzanie warunków 
do odrabiania zadania 
domowego oraz nauki 
własnej, indywidualna 
praca z dzieckiem nad 
materiałem szkolnym.

– prowadzenie zajęć 
edukacyjnych,

– realizacja programu 
edukacyjnego 
„Odkrywamy tajemnice
otaczającego nas 
świata”,

– realizacja programu 
edukacyjnego 
„Chrońmy Ziemię 
matkę naturę”,

– realizacja programu 
„Ziemia dbajmy o jej 
czystość”,

– Projekt edukacyjny 
„Upamiętniamy stulecie
niepodległości Polski”, 

– realizacja programu 
edukacyjnego 
„Angielski na wesoło”,

– realizacja programu 
edukacyjnego 
„Kosmiczna przygoda”.

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
Świetlica „Plus” 
w Trzebini

- działanie ciągłe
– codziennie w 
roku szkolnym,

- działanie ciągłe
w trakcie 
realizacji 
programu,
- wrzesień 2018 
– grudzień 2018,

- kwiecień 2018,

- kwiecień 2018,

- listopad 2018,

- cały rok,

- marzec 2018

- 166 dzieci,

- 418 dzieci 
zapisanych w 
roku 2018,

- 20 uczestników,

- 30 uczestników,

- 15 uczestników,

- 18 uczestników,

- 70 dzieci,

- 25 dzieci.

ZSP Młoszowa zajęcia
prowadzone

przez nauczycieli
i pedagoga-52

uczniów

Zajęcia plastyczne, warsztaty, 
lekcje biblioteczne, prelekcje 
historyczne, projekty np. 
„Matematyka wokół nas”, 
przygotowywanie materiałów na

Miejska
Biblioteka

Publiczna im.
Adama Asnyka w

Trzebini

Działania
całoroczne,

dostosowane do
potrzeb naszych
użytkowników.

Warsztaty:11
warsztatów(  np.

w trakcie ferii
prowadzone były
każdego dnia), w



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

zajęcia szkolne, referaty, prace, 
itp. Wolontariat.

Projekt
„Matematyka

wokół nas” trwał
8 tygodni.

których wzięło
udział łącznie
1267 dzieci.

Warsztaty łącznie
trwały 500

godzin.
2) Lekcje

biblioteczne: 26
lekcji, w których
wzięło udział 588

osób. Łącznie
lekcje trwały 26

godzin.
3) Wolontariat: 5
osób, łącznie 94,5

godziny.

1. Dzienny Ośrodek 
Młodzieżowy w Gaju  prowadzi 
szereg zajęć  humanistycznych, 
matematyczno-przyrodniczych, 
językowych,  informatycznych i 
komputerowych, które 
przyczyniają się  do 
wyrównywania szans 
edukacyjnych i  wzrostu 
poziomu intelektualnego. 

2. ZHP – zajęcia pozalekcyjne 
dla  drużyn harcerskich i 
zuchowych, organizacja 
biwaków, rajdów, zlotów, 
spotkań okazjonalnych,  
warsztatów i  kursów. Praca 
wychowawcza z wdrażaniem  
harcerskiego systemu wartości.

Fundacja Dobry
Start – DOM w

Gaju, 

Komenda Hufca
ZHP w Trzebini

Urząd Miasta,
instytucje
oświatowe

działania ciągłe 
całoroczne

1. DOM w Gaju -
74 osoby z różną 
częstotliwością, 
w zależności od 
dnia           

2. ZHP - 
zagospodarowano
352 godziny 
czasu 
pozalekcyjnego 
dzieci i 
młodzieży. W 
imprezach 
dodatkowych 
brało udział 
łącznie 866 
osób50 dzieci 

Korepetycje, zajęcia 
pozalekcyjne, 

PS nr 1 50 dzieci 

Indywidualne zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne oraz 
logopedyczne.
Prowadzenie zajęć i kółek 
zainteresowań: j. angielski,  
kółko plastyczne i matematyczne
.

Przedszkole
Samorządowe 

Nr 4
w Trzebini

Działanie ciągłe 

Organizacja zajęć:
dydaktyczno-wyrównawczych,
-korekcyjno-kompensacyjnych,
rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia,
wyjazdy edukacyjne.

Oddziały 
gimnazjalne 
Szkoły 
Podstawowej nr 3
w Trzebini

Uniwersytet 
Śląski w 
Katowicach,
Akademia 
Górniczo 
-Hutnicza w 
Krakowie,
Uniwersytet 
Jagielloński w 
Krakowie,
Muzeum Sztuki 
i Techniki 

Zajęcia w szkole
i współpraca z 
instytucjami 
mają charakter 
ciągły, wyjazdy 
edukacyjne mają
charakter 
cykliczny lub 
okolicznościowy

Ilość 
realizowanych 
zadań:
 6 grup zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych 
(48 uczniów), 3 
grupy zajęć 
korekcyjno-
kompensacyjnych
(13 uczniów), 8 
grup kół 
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zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Japońskiej 
„Manggha” w 
Krakowie,
Muzea i teatry 
krakowskie,
Muzeum w 
Chrzanowie,
Biblioteka 
Miejska w 
Trzebini, 
TCK

zainteresowań 
(64 uczniów): do 
czerwca 2018r.;
3 grupy zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych 
(24 uczniów), 3 
koła 
zainteresowań 
( 24 uczniów),
19 wyjazdów 
edukacyjnych, 
Zajęcia sportowe 
(130 uczestników
zajęć-ci sami 
uczniowie biorą 
udział w różnych 
sekcjach, 
rozgrywkach(
do czerwca): 15 
osób (od 
września).

Organizacja zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych, 
logopedycznych, 
Norton

SP3 UM Trzebinia Działania 
systematyczne

32 zajęcia
tygodniowo, 120

uczestników
(niektórzy
uczniowie

uczestniczyli w
dwóch lub trzech
rodzajach zajęć)

Organizacja zajęć:

-dydaktyczno- wyrównawczych, 

-korekcyjno- kompensacyjnych,

- rozwijających zainteresowania 
uczniów- koła zainteresowań,

- wyjazdów edukacyjnych,

- pomocy koleżeńskiej w nauce,

Współpraca z biblioteką miejską 
i innymi  instytucjami kultury 
działającymi na terenie miasta.

Wycieczki klasowe

Szkoła
Podstawowa nr 4

w Trzebini

- uczelnie
wyższe

- Muzea
krakowskie

-Teatry
krakowskie

- Biblioteka
Miejska w

Trzebini, TCK

Zajęcia w szkole
i współpraca z 
instytucjami 
mają charakter 
ciągły, wyjazdy 
edukacyjne mają
charakter 
cykliczny lub 
okolicznościowy

 

Ilość
zrealizowanych

zadań:  

4 grupy zajęć
dydaktyczno-

wyrównawczych-
20 uczniów,

6 grup zajęć
kompensacyjno-
wyrównawczych-
27uczestników, 

koła
rozwijających

zainteresowania
uczniów- około

50 uczniów

wyjazdy
edukacyjne-

około 15
uczestników

każdego wyjazdu



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
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Szkolny wolontariat uczniów: 
zbiorki żywności - współpraca z 
Warsztatami Terapii Zajęciowej 
w Trzebini , WOŚP, schronisko 
w Bolesławiu - zbiórki karmy i 
akcesoriów dla zwierząt, 
wyprowadzanie na spacer psów, 
indywidualna pomoc starszym 
osobom, współpraca z Fundacją 
Brata Alberta w Trzebini - 
warsztaty integracyjne, , „Góra 
grosza”, zbieranie zakrętek na 
rzecz niepełnosprawnego 
chłopca.
Zajęcia  dydaktyczno-wyrów-
nawcze,  korekcyjno-kompensa-
cyjne,  logopedyczne,  socjotera-
peutyczne,  rewalidacyjne.  Zaję-
cia pozalekcyjne - koła zaintere-
sowań: dziennikarskie, sportowe
(piłka  nożna,  lekkoatletyczne,
basen), turystyki górskiej i regio-
nalnej,  grupa  wolontariuszy,  ar-
tystyczno-techniczne,   języka
niemieckiego oraz  koło szacho-
we, teatralno-plastyczne, zajęcia
rozwijające czytelnictwo,  ręko-
dzieła,  taneczne,   przyrodnicze,
matematyczne dla klas II, zajęcia
dla  klas  II  programowanie  w
Scratchu.  Realizowane  są  rów-
nież  zajęcia  w  ramach projektu
Wspierania  Kompetencji  Klu-
czowych.

SP nr 5 Fundacja im.
Brata Alberta,
DPS w Płazie,
Schronisko dla

Zwierząt w
Bolesławiu,

Fundacja Brata
Alberta, TCA 

Działanie ciągłe 

Działanie ciągłe

Liczba 
uczestników: 160
Liczba zajęć:305

Zapewnienie przez szkołę 
uczniom możliwości udziału w 
różnych formach zajęć 
pozalekcyjnych typu: kółka 
zainteresowań(np artystyczno- 
terapeutyczne, kółka plastyczne, 
teatralne, językowe, SKS, 
przedmiotowe, filmowe, 
informatyczne, turystyczne, z 
robotyki) oraz zajęciach 
rewalidacyjnych, 
logopedycznych, z pedagogiem 
szkolnym na terenie szkoły oraz 
zajęć w ramach projektu 
unijnego „Wspieranie 
kompetencji kluczowych w 
szkołach podstawowych i 
gimnazjach na terenie gminy 
Trzebinia”

SP nr 6 Instruktor zajęć
z robotyki,

koordynator
projektu
unijnego

Działania miały
charakter ciągły,

kółka : 1-2
godzin w

tygodniu   

projekt unijny
realizowany w II

półroczu
2017/2018 i I

semestr
2018/2019

Około 30 zajęć,
około 200 dzieci
objętych różnymi
formami pomocy
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Na terenie szkoły podstawowej 
nr 8 w Trzebini odbywają się 
zajęcia pozalekcyjne w formie 
kół zainteresowań i zajęć 
wyrównawczych

SP 8 
instytucje
oświatowe

Fundacja Dobry
Start – DOM w

Gaju,
PPO – W
„Świetlica

Plus”,
Młodzieżowy
Dom Kultury

Zajęcia
odbywają się

cyklicznie wg.
Ustalonego

harmonogramu i
mogą z nich

korzystać
wszyscy

zainteresowani
uczniowie

Ilość uczestników
Ok.200

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży
np: korepetycje, zajęcia 
pozalekcyjne,  młodzieżowy 
wolontariat itp.

SP Bolęcin - Organizacja
zajęć co roku w
zależności od

potrzeb

50 uczniów

Szeroki wachlarz zajęć 
pozalekcyjnych, dodatkowych, 
bezpłatnych.

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w 
Czyżówce

--------------- ---------------- w sumie ok. 140 
osób

Uczniowie uczestniczą w 
zajęciach pozalekcyjnych 
rozwijających zainteresowania i 
kreatywność, należą do  koła 
wolontariatu

SP w Dulowej Działania maja
charakter ciągły

20 około  80
uczestników

Pomoc indywidualna dla 
uczniów z trudnościami w nauce
w ramach zajęć świetlicowych, 
pomoc pedagoga i nauczycieli - 
realizacja zajęć pozalekcyjnych  
w tym dydaktyczno- 
wyrównawczych, korekcyjno 
kompensacyjnych, zajęcia 
logopedyczne i rewalidacyjne. 
Udział w akcji „ Szlachetna 
paczka”, 

Szkoła
Podstawowa

 w Lgocie

Działanie ciągłe
137

SP w
Myślachowicach

Liczba zajęć-7
liczba

uczestników-50

Koła olimpijskie
Przygotowanie do egzaminów
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia pozalekcyjne

SP Płoki X 6h
4h
6h
10h

Łączna liczba
uczestników

130

Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów mających problemy
z nauką.
Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów zdolnych i 
chcących rozwijać swoje 

Szkoła
Podstawowa
w Psarach

Poradnia
psychologiczno-

pedagogiczna
w Chrzanowie

Cały rok
szkolny; według
potrzeb uczniów

Liczba uczniów 
objętych pomocą:
94
Liczba zespołów 
dydaktyczno-
wyrównawczych.
5
Liczba zajęć 
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zadania
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Mierniki/
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zainteresowania i uzdolnienia.
Organizacja zajęć dla uczniów 
wymagających szczególnych 
metod i form pracy.

korekcyjno-
kompensacyjnych
: 3
Liczba zajęć 
rewalidacyjnych: 
3
Liczba kół 
przedmiotowych i
innych zajęć 
pozalekcyjnych:6

1.6. Funkcjonowanie  na terenie
Gminy placówek wparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży

UM,
OPS,

organizacje
pozarządowe

UM,
OPS,

organizacje
pozarządowe,

kościół
katolicki i

inne kościoły

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
placówek,
liczba osób

korzystających
ze wsparcia

Placówka Wsparcia Dziennego 
Świetlica „Plus” w Trzebini typu
opiekuńczego zapewniająca:

– opiekę i wychowanie,

– pomoc w nauce,

– organizację czasu 
wolnego, zabawę i 
zajęcia sportowe oraz 
rozwój zainteresowań. 

Lokalizacja placówki:

  PWD Świetlica „Plus”, ul. 
Styczniowa 47,

  PWD Świetlica „Plus”, ul. 
Kościuszki 53, 

  PWD Świetlica „Plus”, Osiedle
Widokowe 21, 

  PWD Świetlica „Plus”, Osiedle
Gaj 39, 

Placówka zapewnia posiłek tzw. 
podwieczorek.

W okresie wakcji – kolonia 
letnia w Dąbkach nad morzem.

Charakter ciągły W roku 2018 do 
placówki 
zapisanych było 
418 dzieci.

- wydano 6286 
posiłków,

- 40 uczestników.

1. Przy Parafii pw. NSNMP w 
Trzebini-Sierszy działa świetlica 
środowiskowa czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
16-20. Zajęcia obejmują: 
rozgrywki sportowe, pogadanki, 
realizacje uniwersalnego 
programu profilaktyki 
uzależnień. 

Parafia pw.
NSNMP w

Trzebini-Sierszy, 

Fundacja Dobry
Start

Urząd Miasta,
OPS

   działania 
ciągłe 
całoroczne

1. Z zajęć 
świetlicy 
korzystało z 
różną 
częstotliwością 
50 osób

2. DOM w Gaju -
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zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

2.  Dzienny Ośrodek 
Młodzieżowy w Gaju to  
placówka wsparcia dziennego 
dla młodzieży, która czynna jest 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 13-19. 

74 osoby z różną 
częstotliwością, 
w zależności od 
dnia    

Nie dotyczy bezpośrednio.
Współpraca szkoły z Świetlicą 
Plus, działającą na terenie 
placówki.
Współpraca z placówką 
pozaszkolną „Dom w Gaju”- 
organizowanie wspólnych 
imprez plenerowych

SP 6 Współpraca
ciągła, około 90

uczniów ze
szkoły

uczęszczało do
Świetlicy Plus,

kilkunastu
naszych uczniów
z klas starszych
bierze udział w

zajęciach
placówki” Dom

w Gaju” 

1.7. Rozwój zajęć 
pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży 
umożliwiających realizację
zainteresowań oraz 
zagospodarowanie czasu 
wolnego

TCA,TCK,
placówki
wsparcia

dziennego,
instytucje

oświatowe,
OPS

TCA, TCK,
placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba zajęć,
liczba

uczestników

ZSP 25

Zajęcia plastyczne, warsztaty, 
lekcje biblioteczne, prelekcje 
historyczne, projekty, akcje: 
Żywa Biblioteka,  Noc w 
Bibliotece, Adamiana czyli 
pokaz naukowy towarzyszący 
urodzinom patrona, Tydzień z 
Internetem, działalność Klubu 
Gier Planszowych, Konkurs 
Mistrz Wiedzy o Trzebini, 
Konkurs Sienkiewiczowski

Miejska
Biblioteka

Publiczna im.
Adama Asnyka w

Trzebini

Żywa
Biblioteka –
„Polistrefa

Fundacja na
Rzecz

Różnorodności”

W większości są
to działania

całoroczne. Noc
w Bibliotece –

maj 2018r,
Żywa Biblioteka

– czerwiec
2018r,

Adamiana –
wrzesień 2018r.

1)Warsztaty: 
11szt./1267 
uczestników
2)Lekcje 
biblioteczne:26 
szt./588 
uczestników
3)Noc w 
Bibliotece – 30 
uczestników
4) Żywa 
Biblioteka – 30 
uczestników
5) Adamiana – 25
uczestników

1) Placówka  zapewnia dzieciom
zagospodarowanie czasu 
wolnego 5 dni  w tygodniu. 

              W tym prowadzone są:

– zajęcia plastyczne,
– zajęcia edukacyjne,
– zajęcia 

umuzykalniające,
– zajęcia czytelnicze,
– gry i zabawy 

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
Świetlica „Plus” 
w Trzebini

Działanie ciągłe - 418 dzieci 
zapisanych w 
roku 2018,
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ogólnorozwojowe,
–  zajęcia sportowe.

2) Prowadzone były zajęcia        
i programy służące 
kształtowaniu i rozwijaniu 
zainteresowań w okresie 
wolnym od zajęć szkolnych:
- Ferie 2018 ze Świetlicą 
„PLUS” – „Śladami legend”,
- Wakacje 2016 ze Świetlicą 
„PLUS” – „Z biegiem Wisły”.

3) Podejmowano działania 
animacyjne:

– happening „To już 
wiosna”,

– happening „Witaj 
wiosno”,

– happening „Jestem 
pzryjacielem przyrody”,

– happening z okazji 
„Miedzynarodowego 
Dnia Rodziny” pod 
hałem „Czas spedzony 
z rodziną jest wart 
każdej sekundy”,

– heppening promujący 
czytanie książek,

– happening „Świąteczne 
Pogotowie Życzeń”,

– happening „Trzebinia 
czyste miasto”,

– happening „Życzenia 
Wesołych Świąt dla 
mieszkańców Trzebini”.

4) Realizowano autorskie 
programy służące kształtowaniu 
i rozwijaniu zainteresowań:
-  program „A jak będę duży to 
zostanę... - poznajemy ciekawe 
zawody”, 
- program „Klub Przyjaciół 
Przyrody”,
-  program „Podróż przez 
kontynenty”,
 - program „Roztańczona 
ferajna”,
-  program „Klub Młodego 
Przyrodnika”,
-  program „Książka oknem na 
świat”.
5) W ramach konkursów 
grantowych pozyskano fundusze
na realizację projektów:

Fundacja 
Przyjaciółka

Fundacja 
Przyjaciółka

- luty 2018,

- czerwiec 2018 
– sierpień 2018,

- marzec 2018,
- marzec 2018,
- kwiecień 2018,

- maj 2018,

- maj 2018,

- kwiecień 2018,
grudzień 2018,
- kwiecień 2018,

- grudzień 2018,

- cały rok,

- cały rok,

- wrzesień 2018 
– listopad 2018,
- cały rok,

- cały rok,

- cały rok,

- wrzesień 2018 
– listopad 2018,
- listopad 2018 –
grudzień 2018.

- 91 dzieci,

- 132 dzieci,

- 15 dzieci,

- 30 uczestników,
- 25 uczestników,

- 20 dzieci,

- 25 uczestników,

- 90 uczestników,

- 40 uczestników.

- 30 uczestników.

- 70 dzieci,

- 70 dzieci,

- 70 dzieci,

- 20 dzieci,

- 25 uczestników,
- 25 uczestników.

- 103 dzieci,

- 35 dzieci.
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- „Pracownia wyobraźni – 
stwórz swoje miejsce przyjaźni z
książką”.
- „Wirtualny Kącik 
Odpoczynku”.

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe
w SP nr 6 w Trzebini

2. Przy Parafii pw. NSNMP w 
Trzebini-Sierszy działa świetlica 
środowiskowa czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
16-20. Zajęcia obejmują: 
rozgrywki sportowe, pogadanki, 
realizacje uniwersalnego 
programu profilaktyki 
uzależnień. 

3. Działania jakie realizuje DOM
w Gaju to przede wszystkim: 
- zajęcia psychoedukacyjne, 
socjoterapeutyczne oraz 
dotyczące profilaktyki 
uzależnień, 
- edukacyjne ireedukacyjne, 
- zajęcia artystyczne, 
- sportowo-rekreacyjne, 
- integracyjne,
- specjalistyczne poradnictwo 
pedagogiczne, - wyjazdy 
turystyczno-integracyjne, 
- pomoc socjalna i usługi 
opiekuńcze.

4. ZHP – zajęcia pozalekcyjne 
dla drużyn harcerskich i 
zuchowych, organizacja 
biwaków, rajdów zlotów, 
spotkań okazjonalnych,  
warsztatów i  kursów. Praca 
wychowawcza z wdrażaniem  
harcerskiego systemu wartości.

SP nr 6 w
Trzebini 

Parafia pw.
NSNMP w

Trzebini-Sierszy 

Fundacja Dobry
Start

Komenda Hufca
ZHP w Trzebini

Urząd Miasta,

Urząd Miasta,
Miejska

Biblioteka
Publiczna, OPS

działania ciągłe

działania ciągłe

1. 31 osób

2. Z zajęć 
świetlicy 
korzystało z 
różną 
częstotliwością 
50 osób

3. DOM w Gaju -
74 osoby z różną 
częstotliwością, 
w zależności od 
dnia  

4. ZHP – 
zagospodarowano
352 godziny 
czasu 
pozalekcyjnego 
dzieci i 
młodzieży   

Zajęcia pozaszkolne 
umożliwiające rozwój dzieci i 
młodzieży organizowane w 
placówkach TCK:
* języka angielskiego,  
niemieckiego *gry na gitarze, 
pianinie *wokalne, 
*szachowe, *komputerowe, 
*teatralne *plastyczne 
*dziennikarskie, *rytmiczne, 
*taneczne (balet, zumba, hip-
hop), *sportowe (ju-jitsu, 
joga,tenis stołowy), 
*świetlicowe,*robotyka,
*cyrkowe,*kulinarne, *Klub 
Bajkoczytacza, *Klub Malucha.

Zajęcia realizowane w trakcie 

Trzebińskie
Centrum Kultury

w Trzebini-
DK „Sokół” w

Trzebini,
WDK w

Bolęcinie,
WDK w

Czyżówce,
WDK w
Dulowej,

Dom Gromadzki
w Trzebini
(Wodnej),
WDK w

Karniowicach,W
DK w Lgocie,

WDK w

*ZSP Młoszowa
zaj.szachowe

*SP Nr 5 w
Trzebini,

Przedszkole
 Samorządowe

Nr 3 
w Trzebini

(zaj.szachowe)

*LKS Korona
Lgota 

(treningi)

Zajęcia
realizowane
głównie w

okresie od IX do
VI

Przeprowadzo-
nych jest 121

spotkań- zajęć w
których

uczestniczą 969
osób

(miesięcznie)
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ferii zimowych i wakacji letnich Młoszowej,
DK w

Myślachowi-
cach,WDK w

Pile
Kościeleckiej,

WDK w Psarach,
Willa NOT w

Trzebini
(Sierszy),

WDK Płoki

Okres ferii oraz
wakacji letnich

 Na terenie przedszkola 
prowadzone są innowacje 
mających za zadanie rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień dzieci 
w wieku przedszkolnym 

11 innowacji 

Zajęcia w przedszkolu 
rozwijające zainteresowania 
dzieci – koło taneczne, koło 
plastyczne i koło szachowe
Zajęcia logopedyczne
Rekomendowanie wśród 
rodziców zajęć dla dzieci 
organizowanych w lokalnych 
instytucjach kultury: TCK,  
PMDK, Dom kultury w 
Młoszowej, Myślachowicach

PS 2 TCK
-logopeda

wolontariat

Działania ciągłe 75

Zajęcia w przedszkolu 
rozwijające zainteresowania 
dzieci – koło regionalno-
teatralne, koło plastyczne i koło 
szachowe
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Rekomendowanie wśród 
rodziców zajęć dla dzieci 
organizowanych w lokalnych 
instytucjach kultury: TCK, NOT,
PMDK,

PS 3 TCK
Działania ciągłe 50

Organizacja zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia.

Wycieczki i wyjazdy edukacyjne
dla uczniów.

Współpraca z bibliotekami i 
innymi instytucjami kultury w 
Trzebini i Chrzanowie.
Współpraca z placówkami 
naukowymi, teatrami i muzeami 
w Krakowie i Katowicach.

Oddziały 
gimnazjalne 
Szkoły 
Podstawowej nr 3
w Trzebini.

Uniwersytet 
Śląski w 
Katowicach,
Akademia 
Górniczo 
-Hutnicza w 
Krakowie,
Uniwersytet 
Jagielloński w 
Krakowie,
Muzeum Sztuki 
i Techniki 
Japońskiej 
„Manggha” w 
Krakowie,
Muzea i teatry 
krakowskie,
Muzeum w 

Zajęcia 
organizowane 
przez szkołę 
mają charakter 
ciągły lub 
cykliczny. 
Współpraca z 
instytucjami ma 
charakter ciągły,
wyjazdy 
edukacyjne mają
charakter ciągły 
lub cykliczny.

Koła 
zainteresowań 
( 24 uczniów).
22 wycieczki lub 
wyjazdy 
edukacyjnych;
wycieczki : całe 
klasy (ok. 30 
uczniów z klasy),
wyjazdy 
edukacyjne: 
różna liczba 
uczestników 
(ok.15 
uczestników 
większości 
wyjazdów)
Zajęcia sportowe 
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Organizacja zajęć i imprez 
sportowych:
-zajęcia sportowe,

-Pokoleniowy Bieg po Zdrowie,

-Piknik sportowy, 

-Dzień sportu.

Chrzanowie,
Biblioteka 
Miejska w 
Trzebini, 
TCK

(130 uczestników
zajęć-ci sami 
uczniowie biorą 
udział w różnych 
sekcjach, 
rozgrywkach(
do czerwca); 15 
osób (od 
września).
70 osób

50osób

170 osób

Organizacja zajęć rozwijających 
zainteresowania, praca 
z uczniem zdolnym, 
zagospodarowanie czasu 
wolnego (zajęcia sportowe, 
,kółka zainteresowań 
-przedmiotowe, wokalne, 
informatyczne, zajęcia taneczne, 
szachowe, robotyka, „Odyseja 
Umysłu”, realizacja projektu pt.: 
„Być jak Ignacy”. Rozwijanie 
kompetencji kluczowych 
(NORTON)

SP3
TCK

UM
TCK

Działania 
systematyczne

22 różnych 
zajęć, kół

zainteresowań,
zaangażowanych
ok 160 uczniów.
Część uczniów

rozwijało
zainteresowania

w kilku
dziedzinach,

uczestnicząc w
różnego rodzaju

zajęciach
równolegle

Organizacja zajęć:
- wyjazdów edukacyjnych, 
wycieczki

Współpraca z biblioteką miejską 
i innymi  instytucjami kultury 
działającymi na terenie miasta. 

Wolontariat- Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomoc.

Organizacja imprez sportowych:
- Rodzinny Piknik Radości,

- Turniej Manhattan Cup

Szkoła
Podstawowa nr 4

w Trzebini

MDK w 
Trzebini, Dwór 
Zieleniewskich, 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna w 
Trzebini, TCK 
Trzebinia, 

Zajęcia
organizowane
przez szkołę

mają charakter
ciągły lub
cykliczny.

Współpraca z
instytucjami

mają charakter
ciągły, wyjazdy
edukacyjne mają

charakter
cykliczny lub

okolicznościowy
.

wyjazdy
edukacyjne -

wycieczki
klasowe

wszyscy
uczniowie 

15 uczniów

150 osób

70 osób

Rozwój zajęć pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży 
umożliwiających realizację 
zainteresowań oraz 
zagospodarowanie czasu 
wolnego
Obóz górski , Rajd Rowerowy 
Kraków- Trzebinia, zimowa 
wycieczki w dolinki 

SP nr 5 - Działanie ciągłe
w ciągu roku

szkolnym

Liczba zajęć: 26
Liczba

uczestników: 160



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

podkrakowskie, wycieczka 
rowerowa nad Zalew Sosina, 
wycieczki górskie w Beskid 
Niski i Żywiecki, wycieczka 
szlakiem sierszańskich 
zabytków, wyjazd na lodowisko, 
Wycieczka Państwowej Straży 
Pożarnej w Chrzanowie, 
Wycieczka do Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku – 
Białej, Wycieczka do MBP w 
Chrzanowie – lekcja, Wycieczka
do MBP w Chrzanowie – 
programowanie z robotami 
Finch, Wycieczka do Pizzerii L 
Antica Stazione w Trzebini – 
warsztaty kulinarne, Warsztaty 
kulinarne w ZSTU w Trzebini 
(Program „Śniadanie Daje 
Moc”), wyjazd na warsztaty do 
Fabryki ARMAR Ozdób 
Choinkowych w Bębło,
wyjazd do Zakładu 
Piekarniczego „Kłos”, wyjazd 
do teatru im. Wyspiańskiego, 
wyjazd do kręgielni. Wycieczka 
do Energylandii, Krakowa. 
Imprezy szkolne: zabawa 
andrzejkowa, walentynkowa, 
dyskoteki szkolne, komers.

Na terenie szkoły działają 
harcerze, prowadząc grupę 
zuchową.

 Zajęcia na orliku szkolnym i na 
miasteczku ruchu drogowego w 
godzinach popołudniowych i 
weekendy

Zajęcia sportowe- piłka nożna

SP nr 6

UM

Działania ciągłe Spotkania
odbywały się 1-2
razy w tygodniu

Działania miały 
charakter ciągły, 
dużo osób 
korzysta w 
sezonie wiosna- 
jesień
Cały rok szkolny

Funkcjonowanie systemu 
pomocy w formie zajęć 
pozalekcyjnych zgodnie z 
potrzebami i zainteresowaniami 
dzieci – koła przedmiotowe, 
pomoc w nauce, koło 
turystyczne, drużyna zuchowa, 
zajęcia sportowe

SP 8 ZHP Działania mają
charakter ciągły
lub okazjonalny

Liczba
uczestników ok.
200, liczba zajęć

ok. 17

Rozwój zajęć pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży

SP Bolęcin - Organizacja kół
zainteresowań

co roku w
zależności od

potrzeb

67 uczniów

Szeroki wachlarz zajęć 
pozalekcyjnych, dodatkowych, 
bezpłatnych.

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w 
Czyżówce

--------------- ---------------- w sumie ok. 140 
osób

Realizacja wytycznych projektu Sp w Dulowej MCK Sokół 2017- 2020 2 rodzaje zajęć



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Małopolska Szkoła Tradycji Nowy Sącz 20 osób

SP w
Myślachowicach

Liczba zajęć-4
liczba

uczestników-32

Prowadzenie innowacji 
pedagogicznej Zioła w Kuchni i 
Medycynie 

SP Płoki Działanie ciągłe 15

1.8. Pomoc materialna i 
rzeczowa dla rodzin z 
trudną sytuacją finansową 
celem zabezpieczenia ich 
podstawowych potrzeb

OPS
PCPR,

organizacje
pozarządowe 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
świadczenio-

biorców

 1. Program – „Pomoc państwa 
 w zakresie dożywiania”,
 a. Posiłek dla dzieci 
b. Posiłek dla dorosłych
c. Zasiłek celowy na posiłek  
2. Zasiłki celowe 
3. Zasiłki okresowe 

OPS
1.a. 293  osoby
1.b. 17 osób
1.c. 309 osób.

2. 470 osób.
3. 480 osób

ZSP Młoszowa
18

Parafialny Zespół Caritas w 
Trzebini - Krystynowie wydaje 
gorący posiłek, pieczywo oraz 
inne artykuły spożywcze 
pozyskiwane od sponsorów. 
Prowadzi punkt zbiórki  
wydawania odzieży, pośredniczy
w przekazywaniu sprzętu AGD, 
RTV.

Parafialny Zespół Caritas w 
Trzebini-Sierszy wydaje gorące 
posiłki. 

Polski Komitet  Pomocy 
Społecznej Oddział Miejsko-
Gminny w Trzebini prowadzi 
dystrybucję żywności w ramach 
europejskiego programu 
dożywiania  FEAD

    Urząd Miasta, 
OPS

2 Parafialne 
Zespoły Caritas 
w Trzebini-
Krystynowie 
oraz Trzebini-
Sierszy

Polski Komitet  
Pomocy 
Społecznej 
Oddział 
Miejsko-
Gminny w 
Trzebini

Pomoc 
udzielana 
potrzebujący
m ma 
charakter 
ciągły

PKPS – 1206 
osób , ilość 
wydanego towaru
56 242,30 kg. 
Gorący posiłek 
wydawany był w 
ilości 90 szt 
dziennie tj. 22 
680 szt. za cały 
rok. 

Pomoc materialna i rzeczowa 
dla rodzin z trudną sytuacją 
finansową celem zabezpieczenia
ich podstawowych potrzeb

PS nr 1
10 rodzin

Sporządzanie posiłków dla 
przedszkolaków  na zlecenie 
OPS 

OPS
PS nr2 Działania

ciągłe
2

Sporządzanie posiłków dla 
przedszkolaków  na zlecenie 
OPS 

OPS
PS nr3 Działania

ciągłe
7

Pomoc finansowa w formie 
obiadów finansowanych przez    
OPS w Trzebini.

O     Oddziały 
gimnazjalne 

OPS w Trzebini

Działanie ciągłe
w trakcie
realizacji

10/3



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

szkoły 
Podstawowej nr 
3 w Trzebini.

programu

Dofinansowanie do obiadów 
szkolnych dla uczniów z 
ubogich rodzin

SP3 OPS Cyklicznie 40 uczniów

Pomoc materialna w formie 
obiadów finansowanych przez 
OPS  w Trzebini.

Szkoła
Podstawowa nr 4

w Trzebini
OPS

Działania te 
mają charakter 
ciągły.

21 dzieci

Informowanie rodziców o 
możliwości starania się o 
stypendia socjalne, zapomogi 
losowe, obiady z OPS.

 Pomoc pedagoga w 
ewentualnym wypełnianiu 
wniosków.
Organizowanie pomocy 
świątecznej w ramach szkolnej 
akcji charytatywnej" Pomagamy
innym"- paczki z żywnością dla 
rodzin potrzebujących ze szkoły
i osiedli .
Indywidualna pomoc rzeczowa 
rodziców i nauczycieli dla 
poszczególnych uczniów
Pomoc w uzyskaniu 
dofinansowania do Zielonej 
Szkoły

SP nr 6

Pracownicy

socjalni,

parafia,TCA,

UM

Niektóre 
działania miały 
charakter 
jednorazowy jak
akcja, inne 
ciągły lub 
okolicznościowy

Około  65 osób

Dofinansowanie dożywiania.
Dofinansowanie wycieczek, 
biletów wstępu itp. Paczka 
świąteczna – zbiórka produktów 
dla rodziny. Akcja „Szlachetna 
paczka” – zgłoszenie 20 rodzin. 
Dofinansowanie wycieczek od 
Stowarzyszenia „Bona Fide”

SP 8
Parafia, OPS,

Rady Osiedli

Działania mają
charakter ciągły
lub okazjonalny

Ilość
korzystających ze

wsparcia : 70

Pomoc w postaci wyprawki 
szkolnej stypendium szkolnego UM Trzebinia

- Działanie
coroczne

1 uczeń-
stypendium

Posiłki z OPS.
Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w 
Czyżówce

-------------- --------------- 2

1. Udzielanie pomocy w formie 
stypendium szkolnego.
2. Organizacja pomocy 

materialnej w formie  
dofinansowania do wycieczek 
itp. 

3. Dożywanie uczniów w 
ramach współpracy z OPS

Szkoła
Podstawowa
w Psarach,

Trzebińskie
Centrum

Administracyjn
e,

OPS Trzebinia

Cały rok
szkolny, według

potrzeb lub
ustalonego

harmonogramu

Liczba uczniów
objętych
pomocą:6



Cel operacyjny nr 2:  

Integracja rodziny ze środowiskiem lokalnym.

Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

2.1. Włączanie rodziców w życie
szkoły poprzez organizowanie

wspólnych imprez, uroczystości

TCA,
instytucje

oświatowe,
placówki
wsparcia

dziennego

TCA,
Placówki
wsparcia

dziennego,
instytucje
oświatowe

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba imprez,
liczba

uczestników

Włączanie rodziców w życie 
placówki: 

– orgaznizacja imprezy 
„Noworoczne spotkanie z 
rodziną”,

– pomoc w organizacji 
happeningu „Witaj wiosno”,

– organizacja „Warsztatów 
Wielkanocnych”,

– pomoc w organizacji 
happeningu „Jestem 
przyjacielem przyrody”,

– pomoc w organizacji 
happeningu z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Rodziny,

– grupowy udział w imprezie 
Wigilia na Trzebińskim 
Rynku,

– organizacja spotkania „Dzień 
Rodziny”,

– organizacja imprezy 
Warsztaty Bożonarodzeniowe
dla dzieci i ich rodzin”,

– organizacja imprezy – 
przedstawienie dla rodziców 
„Przy choince”.

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
Świetlica „Plus”
w Trzebini

- styczeń 2018,

- marzec 2018,

- kwiecień 2018,

- kwiecień 2018,

- maj 2018,

- grudzień 2018,

- maj 2018,

- grudzień 2018,

- grudzień 2018.

- 30 uczestników,

- 10 rodziców,

- 25 uczestników,

- 25 uczestników,

- 6 rodziców,

-20 rodziców,

- 30 uczestników,

- 25 uczestników,

- 30 uczestników.

ZSP Młoszowa 2 imprezy
organizowane

przez nauczycieli-
80 rodziców



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

W ciągu roku  uroczystości i imprez
mających na celu integracje dzieci

rodzi ni personelu przedszkola

PS 1  około 20 

- Rodzinne imprezy przedszkolne: 
Pasowanie na przedszkolaka 
połączony z obchodami Dnia 
Nauczyciela, Wyjazd na    Andrzejki 
do zamku Tenczyn,  Wigilia 
przedszkolna, Walentynki; 
Dzień Zdrowego Odżywiania;  Dzień 
Rodziny, Dzień Dziecka na sportowo.
- Przedstawienie przez 
przedszkolaków Jasełek dla Babć i 
Dziadków oraz dla klubu seniora 
„ Radość” z Trzebini - Piaski
- Udział w spektaklach teatralnym w 
Sokole
- Udział przedszkolaków  w 
Porankach Muzycznych dla 
przedszkolaków w Dworze 
Zieleniewskich
- Informowanie rodziców o imprezach 
kulturalnych lokalnych i o szerszym 
zasięgu poprzez wywieszanie w 
szatniach przedszkolnych plakatów 
informacyjnych  

PS nr 2 KGW
TCK

Klub Seniora

W ciągu roku
wg harmono-

gramu

75 dzieci , 
ok. 150 członków

rodzin
przedszkolaków 

ok.50
mieszkańców

Trzebini i okolic

- Rodzinne imprezy przedszkolne: 
Pasowanie na przedszkolaka 
połączony z happeningiem „Świat 
zadymiony ma same złe strony”;   
Andrzejki;  Wigilia przedszkolna, 
Walentynki;  Dzień Kobiet dla mam; 
Dzień Zdrowego Stylu Życia;  Dzień 
Rodziny, Dzień Dziecka na sportowo.
- Przedstawienie przez 
przedszkolaków Jasełek połączone z 
występem KG dla środowiska 
lokalnego
- Występy z okazji Dnia Babci i 
Dziadka  
- Udział w spektaklu teatralnym w 
Sokole
- Udział przedszkolaków  w 
Porankach Muzycznych dla 
przedszkolaków w willi NOT
- Informowanie rodziców o imprezach 
kulturalnych lokalnych i o szerszym 
zasięgu poprzez wywieszanie w 
szatniach przedszkolnych plakatów 
informacyjnych  

PS nr 3 KGW
Koło Łowieckie

„Bażant”
TCK

W ciągu roku
wg harmono-

gramu

50 dzieci , 
ok. 100 członków

rodzin
przedszkolaków 

ok.20
mieszkańców

Sierszy

Organizowanie wspólnych 
uroczystości – Bal Pani Jesieni, Dzień 
Dziecka, Święto Rodzinne – występy 

Przedszkole
Samorządowe

Nr 4

Rodziny dzieci Działanie ciągłe



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

dzieci, rodzinne zabawy, 
przedstawienie bajki dla dzieci   w 
wykonaniu rodziców.
 Udział w programach „Czyste 
powietrze wokół nas”, „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

w Trzebini

Pomoc rodziców w organizowaniu 
imprez przedszkolnych – Ślubowanie 
przedszkolaka, Wieczornica z okazji 
11 listopada, warsztaty 
bożonarodzeniowe, Noworoczne 
kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Rodziny, pomoc w 
organizowaniu konkursów, 
przygotowywanie strojów, pomoc 
przy transporcie

PS Bolęcin Cały rok 
szkolny

Wszystkie dzieci

Pomoc rodziców w organizacji 
uroczystości, konkursów wycieczek, 
przygotowanie poczęstunku, 
pozyskiwanie sponsorów.
Aktywny udział rodziców w życiu 
przedszkola.

Przedszkole
Samorządowe w
Myślachowicach

Dom Kultury
Myślachowice

Urząd Miasta

Działanie 
podejmowane 
cyklicznie oraz 
okolicznościow
o  zgodnie z 
kalendarzem 
imprez
przedszkolnych

6 imprez,
uroczystości
od 50 do 150
uczestników

Udział rodziców w lekcjach 
otwartych i spotkaniach 
podsumowujących projekty.

Pokoleniowy Bieg po Zdrowie.

Piknik sportowy.

Udział rodziców w organizowaniu 
dyskotek, zabaw i imprez szkolnych.

Akademie z okazji rozpoczęcia i 
zakończenia roku szkolnego.

Oddziały 
gimnazjalne 
Szkoły 
Podstawowej nr 
3 w Trzebini.

UM Trzebinia, 
Stowarzyszenie 
Muminki, UKS 
Jutrzenka

Działania te 
mają charakter 
cykliczny.

Ok. 20  na lekcji/ 
spotkaniu

Ok. 70 osób

Ok. 50 osób

Ok.30 rodziców

Ok.30 rodziców

Organizowanie imprez i uroczystości 
szkolnych (klasowych) z aktywnym 
udziałem rodziców: Dzień Rodziny, 
Dzień Dziecka,, zabawy 
karnawałowe, wycieczki szkolne, 
uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych, opłatki klasowe, imprezy 
okolicznościowe. 

SP3 Rada Rodziców Cyklicznie 20 imprez
(w zależności od 
imprezy – od 
kilku do ok. 100 
rodziców 
biorących udział)

Rodzinny Piknik Radości

Udział rodziców w organizowaniu 
dyskotek, zabaw i imprez szkolnych 
oraz wycieczek

Szkoła
Podstawowa nr 4

w Trzebini

UM Trzebinia ,
Stowarzyszenie

Muminki

Działania te 
mają charakter 
cykliczny.

Około 70
rodziców

Około 20
rodziców



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Udział rodziców w lekcjach otwartych 
i spotkaniach podsumowujących 
projekty edukacyjne

Około 60
rodziców

Uczestnictwo rodziców w 
następujących przedsięwzięciach: 
Dzień Sportu, Sprzątanie Świata, 
Jasełka, Dni Otwarte Szkoły, Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, 
zajęcia adaptacyjne dla 
pierwszoklasistów, Mikołajki, 
Śniadanie Wielkanocne, ślubowanie 
klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, 
Wieczornica 100 lecie 
Niepodległości, Warsztaty 
Bożonarodzeniowe, Warsztaty 
Wielkanoce, podtrzymywanie efektów
programu  ERASMUS+, wycieczki 

SP nr 5  UM, Parafia
Niepokalanego

Serca NMP,
Koło Gospodyń
z Sierszy, Chór
„Millenium”,

Rada Rodziców 

Działalność
ciągła

Liczba imprez: 23
 Liczba

uczestników: 550 

Aktywny udział rodziców w 
imprezach szkolnych typu : Jasełka, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, 
Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, 
Mikołajki,  Dzień Dziecka, Jasełka itd

Pomoc rodziców  w organizowaniu 
imprez klasowych typu Dzień 
chłopaka, Andrzejki, Wigilia klasowa, 
Zabawa karnawałowa oraz wyjazdów 
klasowych

Aktywny udział rodziców w 
działaniach proekologicznych( zbiórka
surowców)

Działalność Rady Rodziców

Sp nr 6
Rady

osiedlowe, UM

Działania miały 
najczęściej 
charakter 
okolicznościowy

Około 1300
uczestników,

ponad 20 imprez

      Włączamy rodziców w niemal 
wszystkie imprezy, mające miejsce na 
terenie szkoły, np. Dzień Dziecka, 
festiwale, dyskoteki, jasełka z 
kiermaszem świątecznym, kiermasz 
Wielkanocny, Dzień Babci, Dzień 
Dziadka, obchody XXV-lecia 
Szko y,ł

SP8 Trzebinia
Działania

okolicznościowe
Ilość imprez 9

Ilość uczestników
Ok. 320

"V Rodzinna Olimpiada Sportowa"

Organizacja wspólnych wyjazdów na 
łyżwy.

SP Bolęcin - Działanie
coroczne

2/150-
uczestników



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Uroczystości szkolne: pasowanie 
pierwszoklasistów, zabawa 
andrzejkowa, jasełka i wigilia 
szkolna, dzień babci i dziadka, 
zabawa karnawałowa,śniadanie 
wielkanocne, piknik rodzinny, 
rodzinny rajd rowerowy.

Zespół Szkolno- 
Predszkolny w 
Czyżówce

----------- Imprezy 
cykliczne

ok. 170 osób

Zgodnie z harmonogramem imprez 
uczestniczą w życiu szkoły, np. 
Ślubowanie pierwszaków, Wspólna 
Biesiadka, Festiwal rodziny, Dzień 
Babci i Dziadka, Festiwal Rodziny, 
Talent 2018.

SP w Dulowej WDK w
Dulowej
WDK w

Karniowicach

mają charakter
ciągłych

  Wszyscy 
uczniowie, 
rodzice oraz 
dziadkowie

Udział w szkolnych akademiach, 
uroczystościach i imprezach 
szkolnych.

Szkołą 
Podstawowa
 w Lgocie

Ciągłe 
160

SP w 
Myślachowicach

Liczba imprez-2
 liczba

uczestników-
około 150

Święto Rodziny, Dzień Seniora,W 
wielkanocnym koszyczku, Jasełka, 

Obchody 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości 

Rok 2018 5

1. Szkoła organizuje imprezy i 
uroczystości we współpracy z 
rodzicami /co najmniej 2-3 w roku np.:
Jasełka Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień 
talentów /.

2. Wychowawcy klas organizują 
uroczystości dla rodziców / 3-4 
rocznie np.: Dzień Matki, Wigilia, 
Mikołaj , Dzień chłopaka/.

3.W szkole aktywnie działa Komitet 
Rodzicielski i Rada Rodziców, który 
jest inicjatorem wielu przedsięwzięć.

Szkoła
Podstawowa
w Psarach,

Wiejski Dom
Kultury w
Psarach

Cały rok
szkolny; według
kalendarza świąt

i uroczystości

Wszyscy
uczniowie wraz z

rodzicami

2.2. Organizowanie lokalnych
spotkań rodzinnych, /imprez,

zabaw, festynów/,
organizowanie spotkań o
charakterze kulturalnym

TCK, rady
osiedlowe,

rady sołeckie,
domy kultury,

Kościół
katolicki i

inne kościoły,
organizacje

Rady
osiedlowe,

rady
sołeckie,
Instytucje

oświatowe,
TCK, kościół

katolicki i

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
spotkań,

imprez, liczba
uczestników



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

pozarządowe inne
kościoły,

organizacje
pozarządowe

ZSP Młoszowa 4

1)Biblioteczne stoiska 
bookcrossingowe, których celem jest 
promowanie czytelnictwa poprzez 
„przekazywanie książek w obieg”. 
Najczęściej organizowane są one jako 
inicjatywy towarzyszące większym 
wydarzeniom w gminie. Stoisko 
bookcrossingowe na Pikniku w stylu 
PRL-u, Piknik na Osiedlu 
widokowym, w Psarach, w Dulowej, w
Myślachowicach, w Lgocie oraz na 
Dniach Trzebini.
2) Dwie gry miejskie
3) Narodowe Czytanie
4) Spotkania dla Seniorów
5) Spotkania „TeKi” czyli 
Trzebińskiego Klubu Artystycznego
6) Przedstawienia teatralne dla 
najmłodszych
7) Zabawy taneczne dla najmłodszych:
bal karnawałowy, andrzejki, wieczór z 
duchami
8) Dwa „Książkowe Emporia” czyli  
zabawa skierowana do czytelników 
połączona z konkursem czytelniczym
9) Spotkania autorskie dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych ( koncert 
poezji śpiewanej Kuby Michalskiego, 
Spotkanie z pisarką Izabellą Frączyk, 
alpinistką Margaret Watroba, z 
dziennikarzem i podróżnikiem  
Marcinem Kydryńskim oraz z autorką 
książek dla dzieci – Anną Cudak.
10) Konkurs ekologiczny „Świat 
rzeczy z recyklingu – przywracamy 
życie odpadom”
11) Wieczór poezji
12) Spotkanie historyczne „Historia 
miasta Trzebini, Rafinerii Nafty 
„Trzebinia” i Koła „Nafta”

13) Projekty, konkursy facebookowe, 
wystawy tematyczne w holu głównym,
wystawy w GALERII PEGAZ, 
wystawy pokonkursowe, akcje typu 
„Dzień Czarnego Kota”, „Dzień 
Pluszowego Misia”, itp,

14) Spotkania z ramach akcji głośnego
czytania

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna im. 
Adama Asnyka 
w Trzebini

Związek
Międzygminny

Od miesiąca
maja do
miesiąca

sierpnia 2018
roku.

Maj, 
październik 
2018 r.

Wrzesień 2018r.
Całoroczne

Od sierpnia 
2018r.

Kwiecień, 
grudzień 2018r.
Luty, 
październik, 
listopad 2018r.
Marzec, maj 
2018r.

Maj, sierpień, 
wrzesień, 
listopad, 
grudzień 2018r.

Październik 
2018r.

Listopad 2018r.
Listopad 2018r.

Całoroczne

Całoroczne

Łączna liczba 
uczestników – 
około 730 osób.

80 uczestników

105 uczestników

85 uczestników

150 uczestników

145 uczestników

40 uczestników

25 uczestników
20 uczestników



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

15) Podkreślić należy, że wszystkie 
działania typu lekcje biblioteczne, 
akcje i konkursy czytelnicze, wystawy 
tematyczne równolegle mają miejsce 
na placówkach filialnych w sołectwach
gminy. Filie również uczestniczą w 
organizacji stoisk bookcrossingowych 
oraz w większości imprez 
organizowanych w Bibliotece 
Głównej.

„Gospodarka
Komunalna”

Całoroczne

Udział seniorów oraz wspólna  
organizacja pikników  rodzinnych i 
osiedlowych. Wspólne wycieczki 
seniorów z wnukami.

TCK Szkoła
Podstawowa nr
4,  Rada Osiedla

Górka,
PZERiI koło nr

1,3

Działania
cykliczne i

okolicznościowe

2 imprezy, 
ok. 340

uczestników

Organizacja lokalnych spotkań
rodzinnych, imprez, zabaw, festynów
m.in. :Dzień Babci i Dziadka, zabawy

karnawałowe, Kolędowanie w
Wiejskiej Chacie, spotkania

opłatkowe, biesiady, bale
karnawałowe, Ostatki, Wielkanocne
Spotkanie z Tradycja, Dzień Kobiet,

Dzień Dziecka, Rodziny,
festyny,imprezy z okazji Dnia Matki,

Ojca, pikniki, festyny sołeckie i
osiedlowe, Spotkania Mikołajkowe –

osiedlowe i sołeckie.

Trzebińskie
Centrum Kultury

– Dwór
Zieleniewskich
w Trzebini, DK

„Sokół” w
Trzebini,
WDK w

Bolęcinie, WDK
w Czyżówce,

WDK w
Dulowej, Dom
Gromadzki w

Trzebini
(Wodnej), WDK
w Karniowicach,
WDK w Lgocie,

WDKw
Młoszowej, DK

w
Myślachowicach

, WDK w Pile
Kościeleckiej,

WDK w
Psarach, Willa

NOT w Trzebini
(Sierszy), WDK

w Płokach

Rady
osiedlowe,

sołeckie, szkoły,
parafie,

organizacje
pozarządowe

Działania ciągłe
w trakcie
realizacji
strategii

269 imprez

52082 
uczestników

Lokalne imprezy i uroczystości PS 1 10 imprez około
200 osób

- Organizacja Mikołajek z udziałem 
dzieci nie uczęszczających do 
przedszkola- teatrzyk dla dzieci
- Występy przedszkolaków Domu 
Kultury na Piaskach z okazji Dnia 
Babci i Dziadka dla członków Klubu 
Seniora
- Udział przedszkolaków w Wigilii na 
Rynku Trzebińskim
- Udział przedszkolaków i ich 

PS nr 2 Klub Seniora
Radość
TCK

Działanie ciągłe
w trakcie
realizacji
programu

75 dzieci, 

800 seniorów, 
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rodziców
 w imprezie charytatywnej „ Pomoc 
dla małych serduszek”
- Występy dla środowiska podczas 
Dni Trzebini oraz   

150 rodziców i
rodzeństwa
Przedstawi-

ciele lokalnych
władz samorządo-

wych

- Zorganizowanie spotkania 
międzypokoleniowego w przedszkolu 
z okazji Dnia Seniora; 
- Organizacja Mikołajek z udziałem 
dzieci nie uczęszczających do 
przedszkola- teatrzyk dla dzieci
- zorganizowanie spotkania 
noworocznego dla środowiska 
lokalnego „Jasełek Sierszeńkie 2018” 
połączone z występem KG dla 
środowiska lokalnego
- Występy przedszkolaków w willi 
NOT 
z okazji Dnia Babci i Dziadka dla 
członków Koła Emerytów i Rencistów
Koła nr 3 z Sierszy 
- Udział przedszkolaków w 110-leciu 
OSP Siersza
- Udział przedszkolaków i ich 
rodziców
 w imprezie charytatywnej „ Pomoc 
dla małych serduszek”
- Występy dla środowiska podczas 
Dni Trzebini oraz 
 Strażackiego Pikniku Rodzinnego 
(VII 2018) 

PS nr 3 KG
OSP

KERiI nr 3 w
Sierszy
TCK

Działanie ciągłe
w trakcie
realizacji
programu

50 dzieci, 

50 seniorów, 

100 rodziców i
rodzeństwa
Przedstawi-

ciele lokalnych
władz samorządo-

wych

Organizacja spotkania opłatkowego
dla rodziców. Jasełka dla Seniorów 

i uczniów S.P. nr 4 w Trzebini.
Organizacja Dnia Babci i Dziadka dla
poszczególnych grup. Udział dzieci w

różnych imprezach, piknikach
osiedlowych, konkursach

organizowanych na terenie miasta.

Przedszkole
Samorządowe

Nr 4
w Trzebini

Działanie ciągłe

 Rodzinny quiz, gra terenowa
 Wieczornica z okazji 11 

listopada
 Spotkanie opłatkowe
 Noworoczne kolędowanie

PS Bolęcin Według 
harmonogramu 
imprez

60

Organizowanie lokalnych spotkań 
rodzinnych, /imprez, zabaw, 
festynów/, organizowanie spotkań o 
charakterze kulturalnym

Przedszkole 
Samorządowe w 
Myślachowicach

Dom Kultury w 
Myślachowicac
h Sołtys i rada 
sołecka, Szkoła 
Podstawowa w 
Myślachowicac
h,  parafia

Działanie 
podejmowane 
cyklicznie oraz 
okolicznościow
o  zgodnie z 
kalendarzem 
imprez 
przedszkolnych

4 spotkania, 
imprezy, 150 
uczestników

Spotkania, warsztaty w Domu Rada Osiedla TCK Cyklicznie 4 projekty
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Gromadzkim w Wodnej:  
przeprowadzone w ramach projektu: 
„Matematyka wokół nas”- 1.Skala. 
Figury geometryczne. 2. Haft 
matematyczny.(szkoła podstawowa)
,,Świąteczne spotkania”- zajęcia 
warsztatowe (przedszkole).

Wodna,
Trzebionka,

SP3 (łącznie ok.120 
uczestników)

Jasełka, Dni Otwarte Szkoły,
Mikołajki, Dzień Nauczyciela,  
Warsztaty Bożonarodzeniowe,  
podtrzymywanie efektów projektu 
ERASMUS+, wycieczki,  Barbórka, 
Warsztaty Wielkanocne, Dzień Babci i 
Dziadka,  Dzień Rodziny, Wieczornica
100 lecie Niepodległości, zabawa 
andrzejkowa, walentynkowa

SP nr 5 Rada Osiedla,
Parafia

Niepokalanego
Serca NMP,

Koło Emerytów
i Rencistów nr

Koło Gospodyń
w Sierszy, Rada

Rodziców,
Parafia w

Sierszy, Willa
NOT w Sierszy

Działanie
cykliczne

Liczba spotkań,
imprez: 18 Liczba
uczestników: 470

Dzień otwarty dla przedszkolaków i 
ich rodziców
Śniadanie daje moc- pokaz 
zorganizowany przez klasy młodsze

       imprezy o zasięgu śodowiskowym 
typu                J     Jasełka, Mikołajki itd

SP nr 6
Rady

osiedlowe, UM

Działania miały 
najczęściej 
charakter 
okolicznościow
y

Około 900osób

Lokalne spotkania rodzinne – Dzień
Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka,

Jasełka z kiermaszem świątecznym,
kiermasz Wielkanocny, imprezy

integracyjne, 
obchody XXV-lecia Szkoły 

SP 8 Przyjaciele SP 8 Działania
okolicznościowe

Ilość imprez: 9
Liczba

uczestników:  ok.
230

" Dnia Babci i Dziadka",
” Dzisiaj nie ma mnie w domu”- 
piknik dla mam
" Święto Rodziny",
" Biesiada Pieśni Patriotycznych"
"V Rodzinna Olimpiada Sportowa"

SP Bolęcin OSP Bolęcin
Klub Sportowy

" Promyk"
Męski Zespół

śpiewaczy�
 " Bolęcanie"

Zespół
Folklorystyczny
"Bolęcinianie"

Działanie
całoroczne

5/650 osób

Uroczystości szkolne: pasowanie 
pierwszoklasistów, zabawa 
andrzejkowa, jasełka i wigilia 
szkolna, dzień babci i dziadka, 
zabawa karnawałowa,śniadanie 
wielkanocne, piknik rodzinny, 
rodzinny rajd rowerowy.

Zespół Szkolno- 
Predszkolny w 
Czyżówce

----------- Imprezy 
cykliczne

ok. 170 osób

-Święto Rodziny, Szkołą 
Podstawowa
 w Lgocie

1/137
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-Dzień Babci i dziadka,

-Dzień Matki,

-Jasełka,

-Dzień Dziecka,

-Zabawa Mikołajkowe,

Wycieczki szkolne

Zabawa Andrzejkowa

Zabawa Karnawałowa

1/137

1/137

1/230

1/137

20/137

      
         1/137

          1/137

SP w 
Myślachowicach

Liczba spotkań-1
imprez, liczba
uczestników-

około 100

2.3. System ulg w korzystaniu z
infrastruktury kulturalno –

sportowej i oświatowej Gminy
adresowana dla rodzin 3+

UM, 
TCK,

sponsorzy
Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba rodzin
korzystających z

ulg

Od dnia 01.01.2017 r. Gmina 
powierzyła OPS realizację zadania 
zleconego z zakresu administracji 
rządowej, jakim jest prowadzenie 
postępowania w sprawach Karty Dużej
Rodziny.Karta przyznawana jest 
członkom rodziny wielodzietnej, w 
której rodzic (rodzice) lub małżonek 
rodzica maja na utrzymaniu 
przynajmniej troje dzieci. Karta 
przyznawana jest imiennie dla danego 
członka rodziny niezależnie od 
posiadanego dochodu.

OPS
Liczba 
wszystkich rodzin
posiadających 
Kartę Dużej 
Rodziny  – 315

Zniżki  i  bonifikaty  dla  rodzin
wielodzietnych  obowiązujące   na
krytej pływalni oraz do kina i zajęcia
kulturalne. 

UM
 MZN Sp z o.o.

TCK 

Działanie ciągłe
w trakcie
realizacji
programu

Liczba rodzin z
kartą dużej

rodziny 

Z Orlika i Miasteczka Ruchu 
Drogowego mogą bezpłatnie 
korzystać mieszkańcy osiedla, w tym 
także rodziny 3+, w godzinach 
popołudniowych oraz weekendy

Rodziny z
dziećmi  bardzo
często korzystają

z tych form
wypoczynku



Cel operacyjny nr 3: 

Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego. 
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3.1. Organizowanie akcji 
informacyjnych dotyczących
współczesnych zagrożeń 
dotykających rodzinę oraz 
dzieci i młodzież (ulotki, 
plakaty, pogadanki, 
spotkania)

UM , GKRPA

OPS, placówki
wsparcia

dziennego,
TCA, OPS,

TCK

UM,
GKRPA

OPS,
placówki
wsparcia

dziennego,
TCA, TCK

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba akcji,
liczba

uczestników

ZSP Młoszowa 3 akcje, 90
uczestników

W roku sprawozdawczym podjęto 
następujące działania:

-         Wydano gazetkę dla 
rodziców – główny temat gazetki 
„Dostrzegamy mocne strony 
dziecka”.

-Akcja informacyjna nt. 
„Powiedzmy STOP szkolnej 
agresji” – plakaty, pogadanki, 
ulotka.

– Wydano ulotkę dla 
rodziców „Wspierajmy dziecko 
aktywnie słuchając”.

– Wydano gazetkę oraz 
ulotkę dla rodziców – główny 
temat gazetki - „Jak budować 
poczucie własnej wartości u 
dziecka”.

– Wydano ulotkę dla 
rodziców „Czas poświęcony 
dziecku”.

– Wydano gazetkę dla 
rodziców – główny temat gazetki 
„Zagrożenia okresu dorastania”.

– Wydano ulotkę dla 
rodziców „Korzyści płynące ze 

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
Świetlica „Plus”  
w Trzebini - luty 2018,

- marzec 
2018,

- kwiecień 
2018,

- czerwiec 
2018,

- październik 
2018,

- listopad 
201,

- czerwiec  
2018,

- 15 gazetek,

30 uczestników,

15 ulotek,

15 gazetek, 75 
ulotek,

20 ulotek,

15 gazetek,

- 40 rodziców,

- 30 rodziców,

40 rodziców,
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wspólnego spędzania czasu 
wolnego”.

– Wydano ulotkę dla 
rodziców „Dlaczego i jak warto 
spędzać z dzieckiem czas wolny”.

– Wydano ulotkę dla 
rodziców „Aktywne wspierające 
słuchanie”.

– Akcja profilaktyczna 
„Bezpieczne ferie”,

– Akcja profilaktyczna 
„Bezpieczne wakacje”.

– Akcja „Bezpieczna droga 
do placówki”.

- czerwiec 
2018,

- kwiecień 
2018,

- styczeń 
2018 – luty 
2018,
- czerwiec 
2018 – 
sierpień 2018,
- wrzesień 
2018.

91 uczestników,

132 
uczestników,

418 dzieci 
zapisanych do 
placówki w 
2018 roku.

Organizacja  szkolenia  dla
członków  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  kuratorów,
pedagogów,  asystentów  rodziny,
dzielnicowych,  przedstawicieli
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  w
Trzebini,  którego  celem  było
podniesienie  skuteczności
współpracy  służb  i  podmiotów
zaangażowanych  w  działania  na
rzecz  przeciwdziałania  przemocy
w  rodzinie  oraz  realizacji
procedury  „Niebieska  Karta”  na
terenie gminy Trzebinia.
Współorganizacja  konferencji  dla
kuratorów,  asystentów  rodziny,
pracowników  socjalnych  oraz
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  na
temat  sytuacji  dziecka w rodzinie
dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”-
jedna  sytuacja  wiele  spojrzeń.
Dobro dziecka, czy zawsze znaczy
to samo”. 
Zakup plakatów i wizytówek 
informujących o działaniu Punktu 
Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz dla
ofiar przemocy domowej 
rozwieszonych na terenie gminy 

Urząd Miasta,
OPS

OPS Charakter
okolicznościo

wy

1 szkolenie

1  konferencja

plakaty: 50 sztuk

wizytówki 100 
sztuk

Trzebińskie Dni Trzeźwości UM Wydział TCK-Dwór 24.05.2018 80 osób
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Spektakle profilaktyczne dla szkół 
z Gminy Trzebinia

Spraw
Społecznych

UM

Zieleniewskich

TCK – DK
„Sokół”

12.12.2018

500 osób

Akcja informacyjna PS 1 1

- Informowanie rodziców o 
zapisach Konwencji o prawach 
dziecka i konsekwencjach jej 
nieprzestrzegania, 

-Podnoszenie świadomości 
rodziców na temat przemocy  w 
rodzinie oraz sposobach jej 
zapobiegania- informacje 
o lokalnych centrach pomocy 
rodzinie
- Promowanie świadomości 
bezpiecznego korzystania z 
komputera i Internetu wśród 
najmłodszych
- Organizowanie cyklicznych 
spotkań dzieci z policjantami- 
wycieczka do Powiatowego 
Komisariatu Policji w Chrzanowie 
prelekcja na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa, uwrażliwianie 
dzieci na zachowania, które nie 
powinny być przez nie 
akceptowane, sposobów szukania 
pomocy
- Wyjazd na Dni Otwarte do Szkoły
Policyjnej w Katowicach. Udział w
zajęciach i pokazach.
- Bieżący kontakt z dzielnicowym, 
informacja na temat ewentualnych 
sytuacji niepokojących
- Kontakt z OPS w Trzebini

PS nr 3
PPSSE 
Chrzanów

Policja

PPP Chrzanów 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

50 dzieci oraz
ich rodziców

Organizowanie akcji 
informacyjnych dotyczących 
współczesnych zagrożeń 
dotykających rodzinę oraz dzieci. 
Udział w programach 
profilaktycznych;

Czyste powietrze wokół nas – 
plakaty, ulotki

Mamo, tato wole wodę.

PS Bolęcin
Cały rok

Wszystkie dzieci
z przedszkola

Realizacja Przedszkolnego
Programu Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”-
zajęcia edukacyjne dla dzieci i

rodziców, przekazanie ulotek na

PPIS Chrzanów
Przedszkole

Samorządowe
Nr 4 

w Trzebini

Działanie
ciągłe Realizacja

programu
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temat szkodliwości dymu
papierosowego, zajęcia plastyczne

dla dzieci.

Organizowanie akcji 
informacyjnych dotyczących 
współczesnych zagrożeń 
dotykających rodzinę oraz dzieci i 
młodzież (ulotki, plakaty, 
pogadanki, spotkania)

Przedszkole 
Samorządowe w 
Myślachowicach

PPP Chrzanów

TCA
Urząd  Miasta

Działania
podejmowane

cyklicznie

4 akcje, 

     50 -100   
uczestników

Program profilaktyki zintegrowanej
„Archipelag Skarbów”.

Warsztaty profilaktyczne dla 
uczniów „Kiedy dusza 
płacze...”

Program profilaktyki palenia 
tytoniu „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”.

Warsztaty dla rodziców: nt 
”Granice i zasady w wychowaniu 
nastolatka”.

Współpraca z PPP w Chrzanowie, 
POIK w Chrzanowie, PCPR w 
Chrzanowie – diagnoza trudności 
dydaktyczno-wychowawczych, 
organizacja szkoleń i konsultacji 
dla rodziców wspierających 
realizację przez nich funkcji 
wychowawczych.

Oddziały 
gimnazjalne 
szkoły 
Podstawowej nr 3 
w Trzebini.

UM Trzebinia,

GKRPA

PS „San-Epid” w 
Chrzanowie

PPP w 
Chrzanowie, 
POIK w 
Chrzanowie,PC
PR w 
Chrzanowie

Zgodnie z 
harmonogram
em działań 
wychowawcz
ych i 
profilaktyczn
ych szkoły 
zawartych w 
Programie 
wychowawcz
o-
profilaktyczn
ym.

170 uczniów, 
nauczyciele, 50 
rodziców

80 uczniów

30 uczniów

50 osób

22 uczniów

Organizacja pogadanek dla 
rodziców, uczniów dot. 
współczesnych zagrożeń-
cyberprzemocy; środków 
uzależniających, zachowań 
agresywnych. Dzień Bezpiecznego
Internetu.

Debaty uczniowskie:

Wpływ brutalnych gier 
komputerowych na zachowanie 
dzieci.

Wpływ kontroli dorosłych na 
zachowanie uczniów.

Czy warto czynić dobro?

Czy obowiązki ucznia ograniczają 
jego wolność?

Czy warto mieć zaufanie do innych
ludzi

SP3 Policja, 

pracownicy PPP,

GKRPA

Systematycz-
nie w ciągu 
roku

12 akcji;
indywidualnie
ok.40 porad

5 debat (na każdej
debacie ok.50 – 
60 uczniów)

2 gazetki
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Gazetka informacyjna dot.praw 
dziecka, plakaty dot. 
przeciwdziałania przemocy na 
korytarzu szkolnym

Dla uczniów klas starszych: 
warsztaty: Jak rozwiązywać 
konflikty w klasie. Komunikacja w
grupie.

37 uczniów

Prelekcja profilaktyczna

Dzień Bezpiecznego Internetu

Podsumowanie wyników ewaluacji
wewnętrznej w zakresie zagrożeń 

Szkoła
Podstawowa nr 4

w Trzebini
UM Trzebinia, PPP 

Chrzanów, 
Powiatowy 
Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 
w Chrzanowie 

       Zgodnie z 
harmonogra
mem działań 
wychowa-
wczych i 
profilaktycz-
nych szkoły 
zawartych w 
stosownych 
programach.

140 uczniów

140 uczniów

70 rodziców

Warsztaty profilaktyczne 
prowadzone przez Ireneusza 
Brachaczka: :”Cyberprzemoc”,, 
„Odpowiedzialność prawna 
nieletnich”, „Przemoc 
rówieśnicza”. Zabawy i zajęcia 
dydaktyczne nt. bezpieczeństwa,
pozyskiwanie i przekazywanie 
dzieciom elementów odblaskowych
i ulotek informacyjnych,
spotkania edukacyjne z 
przedstawicielami Policji i Straży 
Pożarnej, udział w programie 
„Akademia Bezpiecznego 
Puchatka”,warsztaty w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, 
egzamin na kartę rowerową, udział 
w konkursie pożarniczym. Zajęcia 
warsztatowe „Bezpieczne ferie”. 
Gazetki ścienne nt bezpiecznego 
użytkowania Internetu

SP nr 5
UM, poradnia

psychologi
czno-

pedagogicz
na, Policja,

Straż
Pożarna

Działanie
ciągłe 

Liczba akcji: 16

 Liczba
uczestników:

160

Zorganizowanie warsztatów 
profilaktycznych dla klas 5;”Jak 
ograniczyć wpływ komputera, 
telefonu komórkowego, by się nie 
uzależnić, dla klas 
6,7:”Odpowiedzialne wybory”. 
Warsztaty te zostały sfinansowane 
ze środków Referatu ds. 
Społecznych przy UM.

 Pogadanki poruszające 
problematykę wychowawczą , 

SP 6



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

profilaktyczną dla uczniów według 
planu pracy pedagoga szkolnego 
oraz wychowawców klas

Udział uczniów klas 7i 8 w 
występie zespołu raperskiego i tzw
świadectwie życia;” Rymcerze- nie
zmarnuj swego życia” w Domu 
Kultury Sokół. Impreza 
sfinansowana przez Referat ds. 
społecznych UM Trzebinia.

Oświata wizualna: Gazetka o 
szkodliwości palenia, Gazetka o 
instytucjach wspomagających 
rodzinę na terenie powiatu 
chrzanowskiego

14 spotkań

Spotkanie psychoedukacyjne nt. 
bezpieczeństwa dzieci ( w sieci, w 
kontaktach z obcymi osobami) – 
dla rodziców uczniów klas I – III 

Spotkanie psychoedukacyjne

nt. bezpieczeństwa młodzieży 

( w sieci, zagrożeń wynikających 
ze stosowania środków 
psychoaktywnych)

Spotkanie psychoedukacyjne dla 
rodziców uczniów klas VII SP, II 
Gim. w ramach realizacji programu
Archipelag Skarbów

SP 8 Wrzesień,
2018 r. 

Marzec 2018 

Liczba akcji: 2

Liczba 
uczestników:

ok. 300

Liczba akcji : 1

Liczba 
uczestników: ok. 
60

Dyżur psychologa SP Bolęcin Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w

Chrzanowie

Podczas „Dni
Otwartych”

szkoły

5 spotkań

Z     Zajęcia z  wychowawcą, pogadanki,
karty informacyjne, publikacje na 
www.spdulowa.one.pl

        SP w Dulowej        W miarę 
potrzeb 
wszyscy 
wychowawcy
i koordynator
działań-

W miarę potrzeb

Realizacja programów 
profilaktycznych w szkołach 
celem przeciwdziałania 
zjawiskom narkomanii, 
alkoholizmu, dopalaczom oraz 
ich skutkom.

Działania mające na celu 
promowanie zdrowego trybu 

Szkoła
Podstawowa
w Psarach

Podmioty
działające w

sołectwie

Cały rok
szkolny;
według

kalendarza 

Wszyscy
uczniowie wraz

z rodzicami 



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

życia i aktywnego wypoczynku 
dla całej rodziny.

3.2. Realizacja programów 
profilaktycznych  celem 
przeciwdziałania zjawiskom 
przemocy, narkomanii 
i alkoholizmu oraz ich 
skutkom.

GKRPA, TCA,
OPS, TCK

GKRPA,
TCA, OPS,

TCK

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
programów,

liczba
uczestników

W placówce zrealizowano 
następujące programy:
- Program wychowawczy „Staram 
się zrozumieć innych”.
- Program wychowawczy „Potrafię 
mówić NIE”.
- Program profilaktyczny „Nie czyń
drugiemu, co tobie nie miłe”.
- Program profilaktyczny „Recepta 
na złość”.
- Program profilaktyczny „Spróbuj 
inaczej”.
- Program wychowawczy z 
elementami socjoterapii „Razem 
weselej”.

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
Świetlica „Plus”  
w Trzebini

- marzec 
2018,

- kwiecień 
2018,
- listopad 
2018,

- maj 2018,

- kwiecień 
2018,
- maj 2018 – 
czerwiec 
2018.

- 18 uczestników,

- 17 uczestników,
- 17 uczestników,

- 30 uczestników,
- 45 uczestników,
- 30 dzieci.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
„Nie Spal się na

Starcie”,”Cukierki”, „Nie Pal przy
mnie Proszę”, „Znajdź Właściwe

Rozwiązanie”

ZSP Młoszowa 5  Programów,
150 uczestników

Szkoła  Podstawowa  nr  3  w
Trzebini:
-Program profilaktyki 
zintegrowanej „Archipelag 
Skarbów”
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
- Program profilaktyki uzależnień 
w formie zajęć warsztatowych 
„Iluzjonista – alkohol oraz inne 
substancje psychoaktywne z 
zakresu profilaktyki uzależnień od 
substancji psychoaktywnych”
Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Trzebini:
- Program wczesnej profilaktyki 
„Cukierki”
-„Przeciwdziałanie zagrożeniom 
internetowym, uzależnieniom od 
substancji psychoaktywnych oraz 
motywowanie dzieci do 
systematycznej nauki i zdrowego 
stylu życia” 

Urząd  Miasta Szkoły Charakter
okolicznościo

wy

12 szkół
22 realizacje
1939 uczniów
35 rodziców



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

-Program profilaktyki uzależnień 
w formie zajęć warsztatowych 
„Zagrożenia których nie 
rozpoznajemy –   e-papierosy, 
wyroby nikotynowe, napoje 
energetyczne, suplementy diety – 
jako wejście w świat środków 
psychoaktywnych”, 
„Porozmawiajmy o agresji i 
przemocy. Jak zachować się by nie
skrzywdzić innych”, „Era 
Facebooka, Youtuberów i 
blogosfery w połączeniu z 
fonoholizmem – czy telefon 
komórkowy może być groźny dla 
zdrowia i życia”
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
Szkoła Podstawowa nr 5 w 
Trzebini:
- Program profilaktyki 
zintegrowanej „Archipelag 
Skarbów”
-Program profilaktyki uzależnień 
w formie zajęć warsztatowych „Od
niewiedzy do świadomego 
wyboru” (dla uczniów i rodziców)
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
Szkoła Podstawowa nr 6 w 
Trzebini:
-„Przeciwdziałanie zagrożeniom 
internetowym, uzależnieniom od 
substancji psychoaktywnych oraz 
motywowanie dzieci do 
systematycznej nauki i zdrowego 
stylu życia” 
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
Szkoła Podstawowa nr 8 w 
Trzebini:
-Program profilaktyki 
zintegrowanej „Archipelag 
Skarbów”
- zajęcia warsztatowe z zakresu 
cyberprzemocy i uzależnień 
Szkoła Podstawowa w Dulowej:
-Przeciwdziałanie zagrożeniom 
internetowym, uzależnieniom od 
substancji psychoaktywnych oraz 
motywowanie dzieci do 
systematycznej nauki i zdrowego 
stylu życia” 
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Szkoła Podstawowa w 
Myślachowicach:
-Program profilaktyki uzależnień 
behwioralnych  ,,Zaklęte granie” 
-Program profilaktyki uzależnień 
w formie zajęć warsztatowych 
„Zagrożenia których nie 
rozpoznajemy –  e-papierosy, 
wyroby nikotynowe, napoje 
energetyczne, suplementy diety – 
jako wejście w świat środków 
psychoaktywnych”, 
„Porozmawiajmy o agresji i 
przemocy. Jak zachować się by nie
skrzywdzić innych”, „Era 
Facebooka, Youtuberów i 
blogosfery w połączeniu z 
fonoholizmem – czy telefon 
komórkowy może być groźny dla 
zdrowia i życia”
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Młoszowej:
-„Przeciwdziałanie zagrożeniom 
internetowym, uzależnieniom od 
substancji psychoaktywnych oraz 
motywowanie dzieci do 
systematycznej nauki i zdrowego 
stylu życia” 
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
Szkoła Podstawowa w Bolęcinie:
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
Szkoła Podstawowa w Lgocie:
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
Szkoła Podstawowa w Psarach:
-Program profilaktyki uzależnień 
w formie zajęć warsztatowych 
„Iluzjonista – alkohol oraz inne 
substancje psychoaktywne z 
zakresu profilaktyki uzależnień od 
substancji psychoaktywnych”
-Program profilaktyki uzależnień o
charakterze interaktywnym „Nie 
zmarnuj swojego życia”
Zespół Szkół Techniczno – 
Usługowych:
-Zajęcia warsztatowe z zakresu 
przemocy rówieśniczej 

program skierowany do wszystkich
rodziców dzieci przedszkolnych

PS 1 1 

- Wywieszanie plakatów 
uświadamiających rodzicom i 
dzieciom  negatywne skutki palenia

PS 2 PPSSE Działanie
ciągłe w
trakcie



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

papierosów- realizacja programu 
„Czyste powietrze wokół nas” oraz 
akcji „Chrońmy dzieci przed 
dymem tytoniowym”

realizacji
programu

- Wywieszanie plakatów 
uświadamiających rodzicom i 
dzieciom  negatywne skutki palenia
papierosów- realizacja programu 
„Czyste powietrze wokół nas” oraz 
akcji „Chrońmy dzieci przed 
dymem tytoniowym”
Zorganizowanie Rodzinnego 
Konkurs plastycznego „Nasz 
pomysł na czyste powietrze” 

PPSSE Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Program profilaktyki zintegrowanej
„Archipelag Skarbów”.

Warsztaty profilaktyczne dla 
uczniów „Kiedy dusza 
płacze...”

Program profilaktyki palenia 
tytoniu „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”.

 

Warsztaty profilaktyczne „Nie 
zmarnuj swojego życia...” w 
wykonaniu RYM cerzy.

Oddziały 
gimnazjalne 
Szkoły 
Podstawowej nr 3 
w Trzebini. 

UM Trzebinia,

GKRPA

PS „San-Epid” w 
Chrzanowie

UM Trzebinia,

GKRPA

PS „San-Epid” w 
Chrzanowie

Zgodnie z 
harmonogra-
mmem,  
działań 
wychowa-
wczych i 
profilaktycz-
nych szkoły 
zawartych w 
Programie 
wychowaw
czo-
profilaktycz-
nym.

170 uczniów, 
nauczyciele, 50 
rodziców

80 uczniów

30 uczniów

80 uczniów

Nauka tolerancji, akceptacji, 
odpowiedzialności za własne 
postępowanie. Wyrabianie wśród 
uczniów nawyku reagowania na 
krzywdę innych, przejawy 
dyskryminacji w środowisku 
rówieśniczym. Projekcja filmu pt.: 
”Cudowny chłopak” i warsztaty 
tematyczne.
Realizacja programu 
profilaktycznego pt.: „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”.
Wyrabianie wśród uczniów 
wszechstronnego, harmonijnego 
rozwoju, właściwych nawyków 
życia społecznego oraz 
odpowiedzialności za własne 
postępowanie. Projekcja filmu pt.: 
„Był sobie pies” połączona z 
omówieniem problematyki 
poruszanej      w filmie w ramach 
godzin do dyspozycji 
wychowawcy.
Realizacja programów 
profilaktycznych „Cukierki”, 
„Magiczne kryształy”- dla uczniów

SP3 Sanepid
GKRPA,

UM

Działania 
systematy-
czne

14 akcji 
Większość 
uczniów naszej 
szkoły
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klas młodszych
ART – Trening Zastępowania 
Agresji – zajęcia dla uczniów klas 
starszych
.Udział w spektaklach 
profilaktycznych,
min. w programie profilaktycznym 
pt. ”Nie zmarnuj swojego życia” 
prowadzonym przez zespół 
„Rymcerze” (uczniowie z klas 
siódmych i ósmych)

„Znajdź właściwe rozwiązanie”- 
ogólnopolski program profilaktyki 
palenia tytoniu, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” – 
ogólnopolska kampania 
profilaktyczna
„Nie pal przy mnie proszę”
„Trzymaj formę”

PSSE w
Chrzanowie

UM Trzebinia 

Zgodnie z
harmonogra-

mem

Wszyscy
uczniowie
w szkole

Zrealizowano programy: Znajdź 
właściwe rozwiązanie, Trzymaj 
formę, Archipelag skarbów

SP nr 5 UM, SANEPID Działalność
cykliczna

Liczba
programów: 3

Liczba
uczestników: 160

Cukierki, elementy Programu 7 
kroków- pogadanki pedagoga

Sp nr 6 UM w trakcie
roku

szkolnego

Około 150
uczniów

Realizacja programu „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”

Realizacja programu „Archipelag 
Skarbów”

SP 8 Sanepid,
Chrzanów

UM Trzebinia,
Instytut

Profilaktyki
Zintegrowanej

Styczeń –
czerwiec
2018 r. 

Marzec, 2018

Liczba
programów: 1

Liczba
uczestników:

uczniowie klas
IV, 

ok. 90 osób 
Liczba

programów: 1
Liczba

uczestników:
uczniowie klas

VII SP, 
II Gim., 

ok.  171 osób

"Nie pal przy mnie proszę!", 
"Znajdź właściwe rozwiązanie", 
„Czyste powietrze wokół nas”
inne- krótkie programy dot. 
narkotyków i dopalaczy;

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w 
Czyżówce

--------------- ---------------- wszyscy 
uczniowie



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji
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Realizacja Szkolnego Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego

Szkoła
Podstawowa
w Psarach

Podmioty
działające w

sołectwie

Cały rok
szkolny; 

Wszyscy
uczniowie wraz z

rodzicami

3.3. Prowadzenie porad 
telefonicznych w ramach 
telefonu zaufania

OPS,

GKRPA 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba osób
korzystających

ze wsparcia

Telefon zaufania czynny od 
poniedziałku 
do piątku w 
godz.7:30 – 
19 

112 porad

3.4. Organizowanie  spotkań 
edukacyjnych dla rodziców w
zakresie problemów 
związanych z wychowaniem 
dzieci np. „Szkoła dla 
Rodziców”.

TCA, Placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

TCA,
Placówki
wsparcia

dziennego,
OPS 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba spotkań
edukacyjnych,

liczba
uczestników

„Szkoła dla rodziców” - 
adresowana dla rodzin objętych 
procedurą NK i pomocą Asystenta 
rodziny

OPS GKRPA Jedna edycja
ok 10 osób

Kiermasz ofert organizowany przez
Urząd Miasta w ramach 
Trzebińskich Dni Trzeźwości. 
Stoisko bookcrossingowe.

Miejska
Biblioteka

Publiczna im.
Adama Asnyka

w Trzebini

Maj 2018r.

Szkoła dla rodziców Urząd Miasta szkoły, OPS charakter
okolicznościo

wy

2 edycje po 7
spotkań, 21
rodziców

Spotkania edukacyjne rodziców 4 spotkania 
30 rodziców

- Informowanie rodziców o 
zapisach Prawach dziecka i 
konsekwencjach jej 
nieprzestrzegania, 
-Podnoszenie świadomości 
rodziców na temat przemocy  w 
rodzinie oraz sposobach jej 
zapobiegania- informacje 
o lokalnych centrach pomocy 
rodzinie
- Propagowanie wśród rodziców 
spotkań ze specjalistami 
organizowanych przez PPP- 
„Szkoła dla rodziców”

PS nr 2

PPP w Trzebini
Kurator

Zawodowy
Sądu

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

 

 spotkanie dla 43 
osób
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- zorganizowanie spotkania dla 
rodziców przedszkolaków  z  
psychologiem z PPP w Trzebini 
„Rodzicielstwo i zagrożenia 
cyberprzestrzeni” . Dyskusja na 
tematy wychowawcze
- systematyczne rozprowadzanie 
wśród rodziców ulotek 
informacyjnych z artykułami z 
dziedziny wychowania.

Rejonowego w
Chrzanowie

Broszurka-
1 raz w miesiącu
dla wszystkich

rodziców

- Informowanie rodziców o 
zapisach Konwencji o prawach 
dziecka i konsekwencjach jej 
nieprzestrzegania, 

-Podnoszenie świadomości 
rodziców na temat przemocy  w 
rodzinie oraz sposobach jej 
zapobiegania- informacje 
o lokalnych centrach pomocy 
rodzinie

- Propagowanie wśród rodziców 
spotkań ze specjalistami 
organizowanych przez PPP- 
„Szkoła dla rodziców”

- zorganizowanie spotkania dla 
rodziców przedszkolaków  z  
psychologiem z PPP w Trzebini 
„POSTAWY RODZICIELSKIE I 
ICH ZNACZENIE W 
KSZTAŁTOWANIU 
OSOBOWOŚCI DZIECKA” . 
Dyskusja na tematy wychowawcze

- systematyczne rozprowadzanie 
wśród rodziców broszurek z 
artykułami z dziedziny 
wychowania – przedszkolna seria 
„Warto przeczytać”

PS nr 3

PPP w Trzebini

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

 

spotkanie dla 43 
osób

Broszurka-
1 raz w miesiącu
dla wszystkich

rodziców

Prelekcje psychologa, pedagoga i 
logopedy kierowane do rodziców 
dzieci uczęszczających do 
przedszkola

Przedszkole
Samorządowe Nr

4
w Trzebini

PPP w Trzebini Działanie
ciągłe

W zależności od
potrzeb (1-2 w

ciągu roku
szkolnego).

Spotkania z pracownikami PPP – 
logopeda/pedagog

PS Bolęcin PPP 20 rodziców

Spotkania dla rodziców poświęcone
problemom okresu dorastania 
(psycholog, pedagog). Współpraca 
z PPP w Chrzanowie, POIK w 
Chrzanowie – diagnoza trudności 
dydaktyczno-wychowawczych, 

Oddziały 
gimnazjalne 
Szkoły 
Podstawowej nr 3 
w Trzebini. 

PPP w
Chrzanowie,

POIK w
Chrzanowie,PC

PR w
Chrzanowie 

Działanie
ciągłe, w

miarę potrzeb

50 osób
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Pedagogizacja rodziców, udzielanie
porad rodzicom; prelekcja dla 
rodziców: „Problemy wieku 
dorastania: problemy w 
komunikacji, depresje, 
uzależnienia”

SP3 Pracownicy PPP Systematyczn
ie w ciągu 
całego roku

ok 70 konsultacji 
indywidualnych i 
grupowych z 
dyrektorem 
szkoły, 
wychowawcami, 
pedagogiem 
szkolnym,
ok.14 spotkań – 
każdorazowo ok. 
10 -15 rodziców 
Szkolenie:1 
(liczba 
uczestników – 
ok.50 rodziców)

Spotkanie z pedagogiem z PPP.

Dyżur pedagoga dla rodziców.

Indywidualne rozmowy z 
pedagogiem szkolnym.

Pedagogizacja rodziców w ramach 
zebrań z rodzicami.

Szkoła
Podstawowa nr 4

w Trzebini

PPP Chrzanów,
Powiatowy

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej

w Chrzanowie 

Działania te
są cykliczne.

Około 25/
spotkanie

7 uczniów

Około 100osób

Organizowanie  spotkań 
edukacyjnych dla rodziców w 
zakresie problemów związanych z 
wychowaniem dzieci np. „Szkoła 
dla Rodziców”.

Spotkania edukacyjne: Jak się 
uczyć?, Dziecko z dysfunkcjami, 
Cyberprzemoc, Wybór dalszej 
drogi kształcenia,  Bezpieczeństwo 
w szkole

TCA, Placówki
wsparcia

dziennego,
OPS

Poradnia psych.
– ped.

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba spotkań
edukacyjnych: 5

liczba 
uczestników:160 

Pogadanka o komunikacji 
interpersonalnej w rodzinie między 
dziećmi a rodzicami prowadzona 
przez psychologa z PPP w 
Chrzanowie

Pogadanki poruszające tematykę 
wychowawczą przez 
wychowawców na zebraniach 
szkolnych. Dyżury pracowników 
PPP , podczas zebrań z rodzicami

SP nr 6 Pracownicy PPP
w Chrzanowie,

Komenda
Policji

W większości
spotkania

miały
charakter

jednorazowy

14 spotkań

Zachęcanie  rodziców do udziału w
zajęciach Szkoły Dla Rodziców, 
prowadzonej przez PPP w 
Chrzanowie

PPP Chrzanów SP 8 Działania wg
potrzeb

Prelekcja dla rodziców. SP Bolęcin Poradnia
Psychologiczno-
pedagogiczna w

Chrzanowie

Działanie
coroczne

1/65 rodziców



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Spotkania z rodzicami w zakresie 
projektu "Cyfrowo bezpieczni" 
oraz warsztaty z psychologiem dot. 
"Przemocy i agresji wśród dzieci i 
młodzieży."

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w 
Czyżówce

---------------- ---------------- rodzice i 
uczniowie kl. IV, 
ok. 35 osób

Spotkania z psychologiem. SP w Dulowej PPP w
Chrzanowie

V, X 2018 W miarę potrzeb

Legenda:

* UM – Urząd Miasta
* OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
* PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
* GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
* MZN – Miejski Zarząd Nieruchomości
* TCK -Trzebińskie Centrum Kultury
* TCA – Trzebińskie Centrum Administracyjne
* ZI – Zespół Interdyscyplinarny 
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