
Gminny Program Wspierania Rodziny 
Cel operacyjny nr 1: 

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

Nr
zada
nia

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

Współpraca z asystentami rodziny OPS SP3 Działania 
ciągłe

3 rodziny

W ramach realizacji zadania Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w  Trzebini
zatrudniał  na  podstawie  umowy  o
pracę (zadaniowy czasu pracy) trzech
asystentów rodzin.
 Z 12 rodzinami współpraca została
zakończona ze względu na:
-  zaprzestanie  współpracy  przez
rodzinę ( 3 rodziny),
-  zrealizowanie  zakładanych  celów
pracy z rodziną ( 7 rodzin),
-  na zmianę miejsca zamieszkania –
poza Gminę Trzebinia ( 1 rodzina),
- na brak efektów pracy ( 1 rodzina).
Wszystkie  z  objętych  rodzin  były
rodzinami  biologicznymi.  Liczba
dzieci  w  nich  przebywających
wynosiła 98.

OPS Łącznie
pracowali  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. Grupa edukacyjno-
samopomocowa dla matek
2. Punkt Aktywności Seniora
3.Grupa  wsparcia  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi

OPS 1. W ubiegłym 
roku odbyły się 
dwie edycje. 
Łącznie w 
spotkaniach 
uczestniczyło 18 
kobiet.
2. odbyło się 45 



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

spotkań, w 
których średnio 
uczestniczyło 8 
osób.
3. 12 osób

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  31
dzieci w systemie pieczy zastępczej 

OPS 10 osób 
przebywa w 
placówkach 
opiekuńczo – 
wychowawczych,
1 w w rodzinnym
domu dziecka, 21
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

1. Praca Zespołu Profilaktyki i 
Terapii Rodzin
2. Porady w sytuacjach kryzysowych 
(rodziny)
3. Praca terapeutyczna 

OPS
1. Liczba rodzin 
objętych pomocą
ZPiTR – 400
2. 122 rodziny
3. 195 osób

Punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz dla 
ofiar przemocy domowej oraz dyżur
prawnika

Wydział Spraw
Społecznych

UM 

GKRPA Charakter ciągły 282 osoby

W placówce prowadzone są 
następujące działania:

- spotkania indywidualne z rodzicem/
opiekunem celem rozmowy na temat 
dziecka lub udzielenia wsparcia 
rodzinie, konsultacje wychowawcze, 

- Dzień Otwarty dla Rodziców – 
comiesięczne dyżury wychowawców,

Placówka
Wsparcia
dziennego

Świetlica Plus

OPS Charakter ciągły  

440 dzieci 
zapisanych do 
placówki w roku 
sprawozdawczy
m 
 

 



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

- pedagogizacja rodziców/ 
opiekunów poprzez rozprowadzanie 
różnych materiałów: broszur, ulotek, 
gazetek lub plakatów w Kąciku 
Rodzica na Tablicy Informacyjnej 
placówki,

- współpraca z asystentami 
rodzinnymi.

Porady psychologa i pedagoga 
przedszkolnego PS 1 Trzebinia PPP D     działania ciągłe. Ilość porad: 28

• 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
wspomagających rodzinę na 
terenie powiatu chrzanowskiego

OPS, GKRPA, 
ZI,

instytucje 
oświatowe, 
służba zdrowia, 
placówki 
wsparcia 
dziennego

SP nr 6

 OPS, GKRPA, 
ZI,
instytucje 
oświatowe, 
służba zdrowia,
placówki 
wsparcia 
dziennego

PPP, 
POIK,OPS,
Sąd ,PCPR

Działanie ciągłe
w trakcie 
realizacji 
programu

Działania miały 
charakter 
najczęściej 
jednorazowy,

Liczba osób i 
rodzin objętych 
pomocą

20 rodzin , 
którym 
udzielono porad

Prowadzenie konsultacji dla 
rodziców przez pedagogów, 
psychologa

SP 8 Trzebinia PPP Chrzanów
Działania mają

charakter
ciągły .

Wg potrzeb

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

Koła olimpijskie 
zajęcia wyrównawcze
Zajęcia pozalekcyjne
Przygotowanie do egzaminów 

SP Płoki Działania ciągłe 5 
4
9
2

Liczba
uczestników 130

SP Myślachowice Liczba zajęć - 6
Liczba 
uczestników - 67



Nr
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nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

1. DOM w Gaju prowadzi zajęcia 
humanistyczne, matematyczno-
przyrodnicze, ekologiczne, 
językowe, zajęcia informatyczne i 
komputerowe, zajęcia 
przygotowujące do egzaminów.

2. ZHP – zajęcie pozalekcyjne 
obejmujące 18 drużyn harcerskich i 
zuchowych, organizacja biwaków, 
rajdów, zlotów, spotkań 
okazjonalnych,  warsztatów i  
kursów. Praca wychowawcza z 
wdrażaniem  harcerskiego systemu 
wartości.

Wydział Spraw
Społecznych

UM 

Szkoły,

Instytucje
oświatowe

                    
DOM w Gaju - 
zajęcia 
realizowane w 
miarę potrzeb 
wychowanków, 
stałe godziny 
odrabiania 
zadań 
domowych w 
trakcie, których 
wychowawcy i 
wolontariusze 
służą pomocą, 
oraz wsparciem
ZHP działania 
ciągłe 
całoroczne

DOM w Gaju - 
liczba 
korzystających 
ok. 62 z różną 
częstotliwością,
w zależności od
dnia           

ZHP - 
zagospodarow
ano 352 
godziny czasu 
pozalekcyjneg
o dzieci i 
młodzieży. W 
imprezach 
dodatkowych 
brały udział 
łącznie 884 
osoby

3) Prowadzone były cykliczne 
zajęcia i programy służące 
kształtowaniu i rozwijaniu 
zainteresowań w okresie wolnym od
zajęć szkolnych:

- Ferie 2017 ze Świetlicą „PLUS” – 
„W krainie śniegu i lodu”,
- Wakacje 2016 ze Świetlicą „PLUS”
– „Trzebinia – moje miasto”.
- Projekt „Goniąc marzenia…”



Świetlica Plus ZKKM
Chrzanów

ZKKM
Chrzanów

Fundacja
Pomocy

Dzieciom
Polskim

(Holandia)

Zadanie  
okresowe – 
styczeń/ luty 
2017

Zadanie 
okresowe – 
czerwiec/lipiec/ 
sierpień 2017
sierpień 2017

102 uczestników

145 uczestników

101 uczestników

W placówce prowadzone są 
następujące działania:
- pomoc w nauce, stwarzanie 
warunków do odrabiania zadania 
domowego oraz nauki własnej, 
indywidualna praca z dzieckiem nad 
materiałem szkolnym.

Placówka
Wsparcia

Dziennego
Świetlica „Plus”

w Trzebini

Działanie  
ciągłe 

  440 dzieci  
zapisanych do 
placówki w roku 
sprawozdawczym

Zajęcia plastyczne, edukacyjne itp. 
dla dzieci 
 warsztaty świąteczne 
i rękodzielnicze, Lekcje biblioteczne,
pomoc 
w przygotowaniu materiałów na 
zajęcia szkolne

Miejska
Biblioteka

Publiczna  w
Trzebini 

46 warsztatów, z
udziałem 505

dzieci.
Udział w
projekcie
(zajecia

cykliczne-399
godzin) -998
uczestników

12 Lekcji
bibliotecznych
dla 317 dzieci

Systematyczna współpraca z PPP w 
Chrzanowie –

PS 2 PPP Chrzanów
gabinety w

4 dzieci
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Rodzaj zadania Instytucja
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Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

kierowanie dzieci na badania 
( prowadzenie działalności 
informacyjnej  dla dzieci i rodziców)-
logopedyczne badania przesiewowe 
- indywidualne konsultacje rodziców 
z logopedą na terenie przedszkola 

Organizowanie praktyki 
pedagogicznej dla studentów

Rekomendowanie wśród rodziców 
zajęć dla dzieci organizowanych w 
lokalnych instytucjach kultury TCK, 
PMDK.

Organizacja dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych w 
ramach realizowanej  w przedszkolu 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz zajęć 
dodatkowych rozwijających 
zainteresowania dzieci (koło 
plastyczne i taneczne, szachy, j. 
angielski, gimnastyka korekcyjna)

Trzebini 

29  dzieci 

29 dzieci

11 dzieci

2 studentki

Systematyczna współpraca z PPP w 
Chrzanowie –
kierowanie dzieci na badania 
( prowadzenie działalności 
informacyjnej  dla dzieci i rodziców)

- logopedyczne badania przesiewowe

- indywidualne konsultacje rodziców 
z logopedą na terenie przedszkola 
Pomoc w prowadzeniu zajęć i opiece 
nad dziećmi nauczycielki stażystki z 
PUP oraz 2 stażystek- opiekunek 
dziecięcych z KW OHP  w Krakowie
(umowy na zorganizowanie stażu)

Organizowanie praktyki 
pedagogicznej dla młodzieży 
licealnej – czynny udział młodzieży 
jako asystentów nauczycielek w 
zajęciach z dziećmi.

Rekomendowanie wśród rodziców 
zajęć dla dzieci organizowanych w 
lokalnych instytucjach kultury TCK, 
PMDK. 

Organizacja dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych w 
ramach realizowanej  w przedszkolu 
pomocy psychologiczno-

SP nr 3 PUP Chrzanów

KW OHP

PSLO w Sierszy

3 osoby po 6
miesięcy

W ciągu całego
roku szkolnego

50 
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pedagogicznej oraz zajęć 
dodatkowych rozwijających 
zainteresowania dzieci (koło 
plastyczne i taneczne, szachy, j. 
angielski, gimnastyka korekcyjna)

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

Przedszkole 
Samorządowe 
Nr 4
w Trzebini

Działanie ciągłe

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.

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini / 
Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Trzebini 

- Uniwersytet 
Jagielloński

- Muzea 
krakowskie

- Instytut 
Goethego

- Regionalne 
Centrum 
Krwiodawstwa i
Krwiolecznictw
a w Krakowie

-Teatry 
krakowskie

- ZGOK w 
Balinie

- 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:  

9 grup zajęć 
dydaktyczno- 
wyrównawczych
- 45 uczniów,

8 grup zajęć 
kompensacyjno- 
wyrównawczych
- 56 
uczestników, 

14 kół 
rozwijających 
zainteresowania 
uczniów- około 
80 uczniów

33 wyjazdy 
edukacyjne- 
około 15 
uczestników 
każdego wyjazdu

Wycieczki 
klasowe

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

SP3 UM Trzebinia Działania 
systematyczne

30 zajęć
tygodniowo, 100

uczestników
(niektórzy
uczniowie

uczestniczyli w
dwóch lub trzech
rodzajach zajęć)

Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży np: korepetycje, 
zajęcia pozalekcyjne,  młodzieżowy 
wolontariat itp.
Szkolny wolontariat uczniów: zbiorki
żywności  -  współpraca z Warsztata-
mi  Terapii  Zajęciowej  w  Trzebini  ,
WOŚP,  schronisko  w  Bolesławiu  -

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

Zwierząt w
Bolesławiu,

ZOL w
Chrzanowie

Działanie ciągłe Liczba zajęć: 12
Liczba

uczestników: 30
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zbiórki karmy i akcesoriów dla zwie-
rząt, wyprowadzanie na spacer psów,
indywidualna  pomoc  starszym  oso-
bom,  współpraca  z  Fundacją  Brata
Alberta w Trzebini - warsztaty inte-
gracyjne,  zabawa  i  wróżby andrzej-
kowe, współpraca z Zakładem Opie-
kunczo Leczniczym w Chrzanowie i
DPS w Płazie  -  świąteczne  kolędo-
wanie  z  prezentacją  przedstawienia
jasełkowego.

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne,  logope-
dyczne,  socjoterapeutyczne,  rewali-
dacyjne. Zajęcia pozalekcyjne -  koła
zainteresowań:  dziennikarskie,  spor-
towe (piłka nożna,  koszykowa,  siat-
kowa),  turystyki  górskiej  i  regional-
nej,  grupa  wolontariuszy,  artystycz-
no-techniczne,  języka  angielskiego,
języka  niemieckiego  oraz  koło  sza-
chowe,  teatralno-plastyczne,  mate-
matyczne,  regionalne.  Realizowane
są również zajęcia w ramach projektu
Wspierania  Kompetencji  Kluczo-
wych.

Prowadzone są konsultacje i porady. Szkoła
Podstawowa dla

Dorosłych

Działanie ciągłe

Działanie ciągłe

Liczba 
uczestników: 
194
Liczba zajęć: 
330

Liczba 
uczestników: 31
Liczba zajęć: 45

Zapewnienie przez szkołę uczniom 
możliwości udziału w różnych 
formach zajęć pozalekcyjnych typu: 
kółka zainteresowań (np. 
artystyczno- terapeutyczne, kółka 
plastyczne, teatralne, taneczne, 
językowe, sportowe, przedmiotowe, 
filmowe, informatyczne, turystyczne,
szachowe, z robotyki) oraz zajęciach 
wyrównawczych ,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
szachowy,

instruktor zajęć
z robotyki,

koordynator
projektu
unijnego

Działania miały
charakter ciągły,

kółka : 1-2
godzin w

tygodniu   

projekt unijny
realizowany w I

półroczu

Około 35 zajęć,
około 200 dzieci

objętych
różnymi

formami pomocy

Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 
w Trzebini odbywają się zajęcia 
pozalekcyjne w formie kół 
zainteresowań i zajęć 
wyrównawczych. 

Ilość uczestników
ok. 200

SP 8 Trzebinia

Instytucje
oświatowe

Fundacja Dobry
Start – DOM w

Gaju

PPO-W

Zajęcia 
odbywają się 
cyklicznie (wg 
ustalonego 
harmonogramu )i
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„Świetlica
PLUS”

Młodzieżowy
Dom Kultury

mogą z nich 
korzystać 
wszyscy 
zainteresowani 
uczniowie.

Organizacja zajęć wyrównawczych 
dla dzieci mających problemy w 
nauce( matematyka, edukacja 
wczesnoszkolna, język polski, 
historia)

 SP Bolęcin Organizacja
zajęć co roku w
zależności od

potrzeb

68 uczniów

Szeroki wachlarz zajęć 
pozalekcyjnych, dodatkowych, 
bezpłatnych.

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w

Czyżówce

------------ ---------- w sumie ok. 100
osób

Uczniowie uczestniczą w zajęciach 
pozalekcyjnych: kołach 
zainteresowań, konsultacjach.

SP w Dulowej Działania maja
charakter ciągły

20 około 130
uczestników

Pomoc indywidualna dla uczniów z 
trudnościami w nauce w ramach 
zajęć świetlicowych i i pomocy 
pedagoga i nauczycieli, i realizacja 
zajęcia pozalekcyjne w tym 
dydaktyczno-wyrównawczych

Szkołą
Podstawowa

 w Lgocie

Działania ciągłe 100 osób

1.Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów mających problemy z
nauką.

2.Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów zdolnych i chcących 
rozwijać swoje zainteresowania i 
uzdolnienia.
3.Organizacja zajęć dla uczniów 
wymagających szczególnych 
metod i form pracy.

Szkoła
Podstawowa

     w Psarach 

Poradnia
psychologiczno-

pedagogiczna

w Trzebini

Liczba uczniów
objętych

pomocą: 93

Liczba zespołów
dydaktyczno-

wyrównawczych
: 5

Liczba zajęć
korekcyjno-

kompensacyjnyc
h: 4

Liczba zajęć
rewalidacyjnych:

2
Liczba kół

przedmiotowych
i innych zajęć

pozalekcyjnych:
4

Organizacja zajęć wyrównawczych 
dla uczniów 
z trudnościami w nauce w ramach 
pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej

ZS-P w
Młoszowej

7 rodzajów
zajęć,

57 uczniów

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

UM,
OPS,

organizacje
pozarządowe

UM,
OPS,

organizacje
pozarządowe,

kościół

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
placówek,
liczba osób

korzystającyc
h ze wsparcia



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

katolicki i
inne kościoły

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. 
2. Działania jakie realizuje DOM w 
Gaju to przede wszystkim: zajęcia 
psychoedukacyjne, 
socjoterapeutyczne, opiekuńczo-
wychowawcze, edukacyjne, 
reedukacja, zajęcia artystyczne, 
sportowo-rekreacyjne, dożywianie, 
integracyjne, poradnictwo 
pedagogiczne, wyjazdy turystyczno-
integracyjne, pomoc socjalna i 
usługi opiekuńcze.

Wydział Spraw
Społecznych

UM 

Parafia pw.
NSNMP w
Trzebini-
Sierszy,

Fundacja Dobry
Start

 Świetlica w 
podziemiach 
kościoła 
działała od 
01.01. - 
15.12. 2016 

 DOM w Gaju
– działania 
ciągłe 
całoroczne.

Z zajęć świetlicy
korzystało z 
różną 
częstotliwością 
50 osób

DOM w Gaju - 
liczba 
korzystających 
ok. 62 z różną 
częstotliwością, 
w zależności od 
dnia          

P     Placówka Wsparcia dziennego 
Świetlica Plus , prowadzi działania  
Podejmowano działania animacyjne:

- happening „To już wiosna”,
- happening z okazji Dnia Dziecka 
„Dzieci rządzą”,
- happening „Za co kocham 
Trzebinię”,
- happening „Dzień życzliwości z 
Plusem – zarażamy życzliwością”.
- happening „Sztuka pozytywnego 
myślenia”.
- happening „Dziecięce pogotowie 
świątecznych życzeń”.
- happening „Zdrowy pokaz mody”.



Placówka
Wsparcia
dziennego

Świetlica Plus

marzec 2017

czerwiec 2017
lipiec 2017
listopad 2017
marzec 2017
kwiecień 2017, 
grudzień 2017
kwiecień 2017 

15 uczestników

16 uczestników
10 uczestników
18 uczestników
30 uczestników
60 uczestników
30 uczestników

Organizowanie dla dzieci 
popołudniowych zajęć dodatkowych-
koło szachowe, taneczne, plastyczne, 
język angielski dla 3,4-latków 

PS nr 2
Wolontariat, 
nauczyciele

charakter 
ciągły, 

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

SP
Myślachowice

Liczba zajęć -1
Liczba

uczestników - 15



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

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, opiekuńczo-
wychowawcze, edukacyjne, 
reedukacja, zajęcia artystyczne, 
sportowo-rekreacyjne, dożywianie, 
integracyjne, poradnictwo 
pedagogiczne, wyjazdy turystyczno-
integracyjne, pomoc socjalna i usługi
opiekuńcze. 
4. ZHP – zajęcie pozalekcyjne 
obejmujące 18 drużyn harcerskich i 
zuchowych, organizacja biwaków, 
rajdów zlotów, spotkań 
okazjonalnych,  warsztatów i  
kursów. Praca wychowawcza z 
wdrażaniem  harcerskiego systemu 
wartości.

Wydział Spraw
Społecznych

UM 

SP nr 6 w 
Trzebini

charakter ciągły  29 osób

 Z zajęć 
świetlicy 
korzystało z 
różną 
częstotliwości
ą 50 osób

 DOM  w  Gaju
-  liczba
korzystających
ok. 62 z różną
częstotliwości
ą,  w
zależności  od
dnia    

 ZHP  –
zagospodarow
ano  352
godziny  czasu
pozalekcyjneg
o  dzieci  i
młodzieży   

1. 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), kulinarne, 
Klub Bajkoczytacza, Klub Malucha.
Zajęcia realizowane w trakcie ferii 
zimowych i wakacji letnich

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 
Młoszowej,
DK w 
Myślachowi-
cach,WDK w 
Pile 
Kościeleckiej, 
WDK w Psarach, 
Willa NOT w 
Trzebini 

Zajęcia
realizowane
głównie w

okresie od IX do
VI

Okres ferii oraz
wakacji letnich

Przeprowadzony
ch jest 88 zajęć 
w których 
uczestniczą 744
osoby



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

(Sierszy),
WDK w Płokach

1) PWD Świetlica „PLUS” w 
Trzebini (cztery placówki: na 
Osiedlu Gaj 39, na Osiedlu 
Widokowym 21, przy ul. Kościuszki 
53, przy ul. Styczniowej 47)  
zapewnia dzieciom 
zagospodarowanie czasu wolnego 5 
dni w tygodniu w godzinach 12:00 – 
17:00. W tym prowadzone są:

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia edukacyjne,
- zajęcia umuzykalniające,
- gry i zabawy ogólnorozwojowe,
- zajęcia sportowe.
2) Dodatkowo w roku 
sprawozdawczym zrealizowano:
- Projekt edukacyjny „Tydzień z 
dinozaurami”,
- Program edukacyjno-
wychowawczy „Tradycje i zwyczaje 
wielkanocne”,
- Projekt „Nasza wioska smerfów”.

PWD Świetlica
„PLUS” w
Trzebini 

Zadanie ciągłe

luty 2017

Zadanie 
cykliczne – 
kwiecień 2017
czerwiec 2017

440 dzieci 
zapisanych do 
placówki w roku
sprawozdawczy
m

21 uczestników
21 uczestników
15 uczestników

Zajęcia edukacyjne dla dzieci, 
warsztaty (prowadzone w cyklach 
tygodniowych) rozwijające 
umiejętności manualne. Rozgrywki 
dla dzieci grające w gry planszowe i 
karaoke. Propagowanie usług 
biblioteki w ramach 
zagospodarowania czasu wolnego. 
Udział w projekcie -„Zostań Super 
Czytelnikiem”. Zajęcia dla dzieci 
podczas  akcji- Ferie w Bibliotece, 
Wakacje 
w Bibliotece.

MBP w Trzebini 46 warsztatów, z
udziałem 505

dzieci.
Udział w
projekcie
(zajęcia

cykliczne-399
godzin) -998
uczestników

12 Lekcji
bibliotecznych
dla 317 dzieci .

Realizacja ogólnopolskiego 
programu  Zdrowo jem, dużo wiem, 
zajęcia ruchowe: aerobik  ćw. na 
siłowni dla mamy i dziecka 

PS Nr 6  

Stowarzyszenie 
Trzebińska Unia
Kobiet

125 dzieci i 250
rodziców 

Organizacja zajęć:
- wyjazdów edukacyjnych, wycieczki

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

Wolontariat- Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomoc, Szlachetna 
Paczka.

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini / 
Szkoła 
Podstawowa nr 3 
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 

33 wyjazdy
edukacyjne -

wycieczki
klasowe

50 uczniów 

35 uczniów



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Organizacja imprez sportowych:
- Bieg przez Puszczę Dulowską,
- Pokoleniowy Bieg po Zdrowie,
- Piknik sportowy

Zajęcia w MDK w Trzebini z 
udziałem naszych uczniów.
Warsztaty filmowe, realizacja 
projektu związanego z fotografią 
solarną.

mają charakter 
cykliczny lub 
okolicznościow
y.

50 osób

150 osób

70 osób

45 uczniów

Organizacja zajęć rozwijających 
zainteresowania, praca 
z uczniem zdolnym, 
zagospodarowanie czasu wolnego 
(zajęcia sportowe, ,kółka 
zainteresowań -przedmiotowe, 
wokalne, informatyczne, zajęcia 
taneczne, szachowe, robotyka, 
„Odyseja Umysłu”)

SP3
TCK

UM
TCK

Działania 
systematyczne

17 kół,
zaangażowanych
ok 150 uczniów.
Część uczniów

rozwija
zainteresowania

w kilku
dziedzinach,

uczestnicząc w
różnego rodzaju

zajęciach
równolegle

Rozwój zajęć pozaszkolnych dla 
dzieci i młodzieży umożliwiających 
realizację zainteresowań oraz 
zagospodarowanie czasu wolnego
Obóz  górski  w  Kościelisku,  Rajd
Rowerowy  Kraków-  Trzebinia,
wyjazd  na  narty-  Rzyki,  zimowa
wycieczka  górska  na  Leskowiec,
wycieczka  rowerowa  nad  Zalew
Sosina,  trzydniowa  wycieczka  w
góry  stołowe,  wycieczka  górska  na
Rysiankę  w  Beskidzie  Żywieckim,
wycieczka  w  Dolinki  Krakowskie,
wycieczka  na  Leskowiec  w
Beskidzie  Małym,  wycieczka
szlakiem  sierszańskich  zabytków,
wyjazd na lodowisko, wycieczka do
Warszawy,  wyjazd  do  Zakładu
Piekarniczego  „Kłos”,  wyjazd  do
teatru im. Wyspiańskiego, wyjazd do
kręgielni.  Imprezy  szkolne:  zabawa
andrzejkowa, dyskoteki szkolne

SP nr 5 - Działanie ciągłe
w ciągu roku

szkolnym

Liczba zajęć: 19
Liczba

uczestników:
360

• Na terenie szkoły działają 
harcerze, prowadząc grupę 
zuchową.

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

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



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Funkcjonowanie systemu pomocy w 
formie zajęć pozalekcyjnych 
zgodnych z potrzebami i 
zainteresowaniami dzieci – koła 
przedmiotowe, pomoc w nauce, koło 
turystyczne, ZHP, zajęcia sportowe.

SP 8 Trzebinia Działania mają
charakter ciągły

i cykliczny

Liczba
Uczestników:
ok. ok. 200

 liczba zajęć ok.
17

Koła zainteresowań- sportowe, 
artystyczne, matematyczne, robotyka,
taneczne.

SP Bolęcin Organizacja kół
zainteresowań

co roku w
zależności od

potrzeb

76 uczniów

Szeroki wachlarz zajęć 
pozalekcyjnych, dodatkowych, 
bezpłatnych, tutoring rozwojowy, 
tutoring naukowy

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w

Czyżówce

-------------- ---------- w sumie ok. 100
osób

Realizacja wytycznych projektu 
Małopolska Szkoła Tradycji

SP Dulowa MCK Sokół
Nowy Sącz

2017- 2020 2 rodzaje zajęć

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. Posiłek dla dzieci - Program – 
„Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”
2.  Posiłek dla dorosłych - Program – 
„Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania
3. Zasiłek celowy  - Program – 
„Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”

OPS
1. 302- osób
2. 15 osób
3. 299 osób

1. Parafialny Zespół Caritas w 
Trzebini - Krystynowie wydaje 
gorący posiłek, pieczywo oraz inne 
artykuły spożywcze pozyskiwane od 
sponsorów a także wydaje warzywa i
owoce objęte rosyjskim embargiem 
przewożone z magazynu z Krakowa.
Prowadzi punkt zbiórki  wydawania 
odzieży, pośredniczy w 
przekazywaniu sprzętu AGD, RTV.

2. Parafialny Zespół Caritas w 
Trzebini-Sierszy wydaje gorące 
posiłki. 

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

Wydział Spraw
Społecznych

UM 

OPS, Szkoły

Pomoc
udzielana

potrzebującym
ma charakter

ciągły

1270
świadczeniobior
ców, około 80
ton żywności



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Dofinansowanie wycieczek, biletów 
wstępu itp.  
Paczka świąteczna- zbiórka produk-
tów dla 10 rodzin

PS 1 Trzebinia 
Rady Osiedli.

10 rodzin 

Sporządzanie dla 4 dzieci posiłków 
finansowanych przez OPS, 
zapewnienie tym dzieciom 10- 
godzinnej  bezpłatnej opieki 
przedszkolnej

PS nr 2
OPS charakter ciągły 3 dzieci

Pomoc materialna w formie obiadów 
finansowanych przez OPS  w 
Trzebini.

Wytypowanie trzech rodzin do 
projektu „Szlachetna Paczka”

Zorganizowanie paczki dla jednej 
rodziny

Gimnazjum nr 1 w 
Trzebini / Szkoła
Podstawowa nr 3
w Trzebini

OPS

Fundacja
Wiosna

Działania te 
mają charakter 
ciągły.

19 dzieci

3 rodziny

1 rodzina

„Szlachetna paczka”
Organizatorzy

akcji

SP3 Cyklicznie 2 rodziny
otrzymały taką

pomoc

Informowanie rodziców o możliwości 
starania się o stypendia socjalne, 
zapomogi losowe, obiady z OPS.
 Pomoc pedagoga w ewentualnym 
wypełnianiu wniosków.
Pomoc organizowana we współpracy z 
Caritasem, działającym przy parafii w 
Sierszy (przybory do szkoły)
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

ok. 65 osób

Dofinansowanie dożywiania.
Dofinansowanie wycieczek, biletów 
wstępu itp.  
Paczka świąteczna- zbiórka produk-
tów dla  rodziny
Akcja „Szlachetna Paczka” - zgłosze-
nie 20 rodzin
Dofinansowanie wycieczek od 
stowarzyszenia „Bona Fide”.

SP 8 Trzebinia
Parafia, OPS, 
Rady Osiedli, 

Działania mają 
charakter ciągły 
lub okazjonalny

     Ilość 

     korzystających 
ze wsparcia: 
69

Pomoc w postaci wyprawki szkolnej,

stypendium szkolnego
SP Bolęcin UM

Trzebinia

Działanie
coroczne. 8 uczniów-

stypendium

Posiłki z OPS.
Dofinansowanie do „Zielonej Zespół Szkolno-

------------- ------------- 3
28



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Szkoły”
Przedszkolny w

Czyżówce

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

Administracyjne

OPS Trzebinia 

Cały rok
szkolny, według

potrzeb lub
ustalonego

harmonogramu

Liczba uczniów
objętych

pomocą: 8 



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

SP
Myślachowice

Liczba imprez-1
Liczba

uczestników-
około 40

Włączanie rodziców w życie placówki:

- grupowy udział w imprezie Wigilia na
Trzebińskim Rynku,

- pomoc w przygotowaniu zabawy 
„Świetlicowe grillowanie z okazji Dnia 
Dziecka”,

- pomoc w organizacji happeningu 
„Witaj wiosno”.

- pomoc  w organizacji akcji dla 
schroniska „Nasi milusińscy”.

Placówka
Wsparcia

Dziennego
Świetlica „Plus”

w Trzebini 

grudzień 2017

czerwiec 2017

marzec 2017

listopad 2017 

Liczba rodziców
– 8
Liczba rodziców
– 5

Liczba rodziców
– 10

Liczba rodziców
- 10

Organizowanie imprez 
okolicznościowych na terenie 
przedszkola: 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, Zabawy karnawałowe, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto 
Rodziny

PS 1 Trzebinia Działania
okolicznościowe.

 Ilość imprez: 
ok. 20 ilość 
uczestników: ok.
250

Spotkania z rodzicami w ramach 
zebrań, „dnia otwartego” oraz zajęć  
otwartych  owocują aktywną pracą 
rodziców na rzecz przedszkola, np:  
-przygotowywanie strojów do 
występów,
-szycie spódniczek dla zespołu 
tanecznego,
-pomoc w drobnych pracach w 
ogrodzie, 
-darowizny w postaci zabawek i 
środków czystości,
-zbiórka surowców wtórnych,

Pomoc w organizacji imprez i   

PS nr 2 Rada
Rodziców, 

Imprezy
cykliczne 

84 dzieci i ich
rodziny
goście 



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

uroczystości przedszkolnych i 
środowiskowych oraz aktywny w 
udział rodziców:
Mikołajki 
Andrzejki
Wigilia Przedszkolna
Jasełka  dla rodzin przedszkolaków 
oraz ludności środowiska lokalnego 
Dom Kultury „ SOKÓŁ”

Zabawa karnawałowa dla dzieci. 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, Występ dla seniorów w willi 
NOT z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Dzień Ziemi z mamą i tatą. 
Ogólnopolski Dzień Przyjaciół Lasu-  
rodzice , przedszkolaki i Koło Łowickie
„ Bażant”. Dzień Dziecka
Włączanie rodziców w akcje 
charytatywne „Góra Grosza”, 
„Mikołajki dla schroniska”, Zakrętki 
nadziei”, „ Listy do Ziemi”

Spotkania z rodzicami w ramach 
zebrań, „dnia otwartego” oraz zajęć  
otwartych  owocują aktywną pracą 
rodziców na rzecz przedszkola, np:  
-przygotowywanie strojów do 
występów,
-szycie spódniczek dla zespołu 
tanecznego,
-pomoc w drobnych pracach w 
ogrodzie, 
-darowizny w postaci zabawek i 
środków czystości,
-zbiórka surowców wtórnych, pomoc w
organizacji imprez i uroczystości 
przedszkolnych i środowiskowych oraz 
aktywny w udział rodziców:
Mikołajki 
Andrzejki
Dzień Seniora w przedszkolu (dla KEiR
nr 3 w Sierszy)
Wigilia Przedszkolna
Jasełka Sierszańskie dla rodzin 
przedszkolaków oraz ludności 
środowiska lokalnego (remiza OSP)
Zabawa karnawałowa dla dzieci. 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, 
Występ dla seniorów w willi NOT z 
okazji Dnia
Babci i Dziadka. 
Dzień Ziemi z mamą i tatą. 
Ogólnopolski Dzień Przyjaciół Lasu-  
rodzice , przedszkolaki i Koło Łowickie
„ Bażant”. 
Dzień Dziecka

PS nr 3 Rada
Rodziców, 

OSP w Sierszy

Koło Gospodyń

Koło Łowieckie
„Bażant”

Koło Gospodyń
z

Sierszy

KEiR nr 3 z
Sierszy 

Imprezy  
okolicznościowe 
i cykliczne w 
ciągu roku 
szkolnego 
wg ustalonego  
harmonogramu

54 dzieci i ich
rodziny
goście 

ze środowiska:
ok.
100



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Włączanie rodziców w akcje 
charytatywne „Góra Grosza”, 
„Mikołajki dla schroniska”, Zakrętki 
nadziei”

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

rodzinne zabawy, przedstawienie bajki
dla dzieci        w wykonaniu rodziców.

 Udział w programach „Czyste
powietrze wokół nas”, „Kubusiowi

Przyjaciele Natury”, „Cała Polska czyta
dzieciom”.

Przedszkole
Samorządowe

Nr 4
w Trzebini

Rodziny dzieci Działanie ciągłe

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

PS Bolęcin Wszystkie
dzieci

Pomoc rodziców w organizacji 
uroczystości, konkursów wycieczek. 
Przygotowanie poczęstunku, 
pozyskiwanie sponsorów. Udział w 
Europejskim Tygodniu Sportu 

Przedszkole
Samorządowe w
Myślachowicach

Dom Kultury w
Myślachowicach

Działanie
podejmowane
cyklicznie oraz

okoliczno-
ściowo

5 imprez,
uroczystości

od 50 do 100
uczestników

Wieczornica Patriotyczna- z okazji 11 
listopada

Pokoleniowy Bieg po Zdrowie

Piknik sportowy

Turniej siatkówki

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

Udział rodziców w lekcjach otwartych i
spotkaniach podsumowujących 
projekty edukacyjne

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini / 
Szkoła 
Podstawowa nr 3
w Trzebini 

UM Trzebinia ,
Stowarzyszenie

Muminki

Działania te 
mają charakter 
cykliczny.

Około 70
rodziców

Około 40
rodziców

Około 25
rodziców

1 drużyna
rodziców

Około 20
rodziców

Około 60
rodziców



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Organizowanie imprez i uroczystości 
szkolnych z aktywnym udziałem 
rodziców Dzień Dziecka, Dzień 
Sportu, Imprezy okolicznościowe, 
zabawy karnawałowe, wycieczki 
szkolne, uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych.

SP3 Cyklicznie 10 imprez, śr. 
ok. 100 
uczestników 
(niektórzy 
rodzice 
uczestniczyli 
w kilku 
imprezach)

Uczestnictwo rodziców w 
następujących przedsięwzięciach: 
Dzień Sportu, Sprzątanie Świata, 
Jasełka, Dni Otwarte Szkoły, zajęcia 
adaptacyjne dla pierwszoklasistów, 
Mikołajki, ślubowanie klas 
pierwszych, Dzień Nauczyciela, 
Warsztaty Bożonarodzeniowe,  Projekt
ERASMUS+, wycieczki 

SP nr 5  UM, Parafia 
Niepokalanego 
Serca NMP, 

Działalność 
ciągła

Liczba imprez: 
23
 Liczba 
uczestników: 60 

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

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

Udział rodziców w goszczeniu 
nauczycieli i uczniów z Holandii i 
Sycylii w ramach projektu unijnego
Erasmus +

Aktywny udział rodziców w 
działaniach 
proekologicznych( zbiórka 
surowców)

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, Dzień Babci 
i Dziadka

SP 8 Trzebinia Działania
okolicznościowe

Ilość imprez:
zgodnie z

harmonograme
m

ilość
uczestników. ok.

230

„V Rodzinna Olimpiada Sportowa”.

Organizacja wspólnych wyjazdów na 
łyżwy.

SP Bolęcin  Działanie
coroczne.

1/ 260 
uczestników

4/ 64 
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-
Przedszkolny w

Czyżówce

----------- imprezy
cykliczne

ok. 120 osób

Zgodnie z harmonogramem imprez 
uczestniczą w życiu szkoły, np. 
Ślubowanie pierwszaków, Wspólna 
Biesiadka, Festiwal rodziny, Dzień 
Babci i Dziadka, Festiwal Rodziny, 
Talent 2017.

SP w Dulowej WDK w
Dulowej
WDK w

Karniowicach

  mają charakter
ciągły

Wszyscy 
uczniowie, 
rodzice oraz 
dziadkowie

Udział w szkolnych akademiach, 
uroczystościach i imprezach szkolnych.

Szkoła 
Podstawowa
 w Lgocie

Działania ciągłe 150 osób 

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
Szkoła Podstawowa w Psarach,

 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

         O     Organizowanie wspólnie z rodzicami 
uroczystości i imprez szkolnych i 
przedszkolnych

ZS-P w
Młoszowej

cały rok szkolny 10
uczniowie,

wychowankowie
rodzice



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

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

pozarządowe,

Rady
osiedlowe,

rady
sołeckie,
Instytucje

oświatowe,
TCK, kościół

katolicki i
inne

kościoły,
organizacje

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba
spotkań,
imprez,
liczba

uczestników

SP
Myślachowice

Liczba imprez-2
Liczba

uczestników-
około 100

Przedszkole
Samorządowe w
Myślachowicach

Dom Kultury w
Myślachowicach

Sołtys i rada
sołecka, Szkoła
Podstawowa w

Myślachowicach
parafia

2 spotkania,
imprezy, 120
uczestników

Udział seniorów w spotkaniach w 
szkole i przedszkolu z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, Jasełkach, Dnia 
Matki, Dnia Seniora. Wspólna 
organizacja pikników  rodzinnych i 
osiedlowych. Wspólne wycieczki 
seniorów z wnukami. 

TCK, 
Biblioteka,Rady 
osiedla , 
sołectwa , 
Oświata, itp

Szkoła 
Podstawowa nr 
4, Gimnazjum 
nr 2, Rada 
Osiedla Górka, 
PZERiI koło nr 
1,3,10 

Działania 
cykliczne i 
okolicznościowe.

12 imprez, 
ok. 480  
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

Rady
osiedlowe,
sołeckie,

szkoły, parafie,
organizacje

pozarządowe

Działania ciągłe
w trakcie
realizacji
strategii

253 imprezy

48018 
uczestników



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Psarach, Willa
NOT w Trzebini
(Sierszy), WDK

w Płokach

Realizacja projektu „Goniąc
marzenia…” 

Placówka
Wsparcia

Dziennego
Świetlica „Plus”

w Trzebini

Fundacja
Pomocy

Dzieciom
Polskim

(Holandia 

Sierpień 2017 101 uczestników

Udział w organizacji Dni Trzebini-
Piknik rodzinny. 

MBP w Trzebini 250 uczestników

Udział w Pikniku charytatywnym „Moc
pomocy”. 

MBP w Trzebini 130 ucz.

Udział w Fecie Rodzinnej z okazji 200-
lecia naszego miasta.

MBP w Trzebini 160 ucz.

Zorganizowanie gry miejskiej „.Za gra
bione prawa”. 

MBP w Trzebini 45 ucz.

Zorganizowanie spektakli teatralnych
dla dzieci.

MBP w Trzebini 2 spektakle-115
ucz.

Zorganizowanie imprezy-Narodowe
czytanie 

”Wesela Wyspiańskiego

MBP w Trzebini 220 ucz.

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień Czarnego kota-impreza dla

dzieci

MBP w Trzebini 13 ucz

Wieczór wróżb i magii dla dzieci MBP w Trzebini 90 ucz.

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień kundelka

MBP w Trzebini 10 ucz.

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Jesienny konkurs z książką w tle

MBP w Trzebini 27 os.

Noc w Bibliotece dla dzieci MBP w Trzebini 35 os.

Wieczór z duchami MBP w Trzebini 55 ucz.

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień postaci z bajek

MBP w Trzebini 14 ucz.

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Książka i Róża

MBP w Trzebini 15 ucz.

Spotkania w bibliotece 
w ramach akcji

Dzień Pluszowego Misia

MBP w Trzebini 27 ucz.

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Jak nie czytam, jak czytam

MBP w Trzebini 50 ucz.

Spotkania w bibliotece w ramach akcji
Dzień głośnego czytania

MBP w Trzebini 38 ucz.

Udział w spotkaniu na Herbatce u
Zieleniewskich - bookkrossing

MBP w Trzebini 120 ucz.

Bal karnawałowy dla dzieci MBP w Trzebini 35 ucz.



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Organizowanie imprez 
okolicznościowych na terenie 
przedszkola: 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Mikołajki, Zabawy karnawałowe, 
Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto 
Rodziny

PS 1 Trzebinia .Działania
okolicznościowe

Ilość imprez: 20
ilość

uczestników:
250

Jesienny sportowy festyn ziemniaczany.
Jasełka dla rodzin przedszkolaków oraz
ludności środowiska lokalnego 
Babci i Dziadka. 
Dzień sportu- udział rodziców 
zajęciach sportowych.
Występy przedszkolaków podczas Dni 
Trzebini 
Udział przedszkolaków w  Gminnym 
Turnieju piłki nożnej Mundial Kids

PS nr 2 Rodzice Charakter
cykliczny

84 dzieci i ich
rodziny
goście 

Jesienny sportowy festyn ziemniaczany
z pasowaniem na przedszkolaka
Jasełka Sierszańskie dla rodzin 
przedszkolaków oraz ludności 
środowiska lokalnego (remiza OSP)
Występ dla seniorów w willi NOT z 
okazji Dnia
Babci i Dziadka. 
Ogólnopolski Dzień Przyjaciół Lasu-  
impreza plenerowa /rodzice , 
przedszkolaki i Koło Łowickie  
„ Bażant”/, 
Dzień Seniora w przedszkolu (dla KEiR
nr 3 w Sierszy
Dzień sportu- udział rodziców 
zajęciach sportowych.
Występy przedszkolaków podczas Dni 
Trzebini 
Udział przedszkolaków w  Gminnym 
Turnieju piłki nożnej Mundial Kids

PS nr 3 Rada Rodziców
OPS w Sierszy
Koło Gospodyń
Koło Łowieckie

„Bażant”

Charakter
okolicznościowy

54 dzieci i ich
rodziny

goście ze strony
środowiska ok.

100 osób 

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

Wspólne zabawy w ogrodzie, biesiady 
patriotyczne,

Dzień Dziecka, Mamy i Taty, 
opracowanie programów edukacji 
zdrowotnej

PS nr 6 Rada rodziców
Przedszkola 

125 dzieci i 250
rodziców 



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Rodzinny quiz, gra terenowa
Wieczornica z okazji 11 listopada
Spotkanie opłatkowe
Jasełka

PS w Bolęcinie Działania
według

harmonogramu

60 dzieci 

Współtworzenie festynów, pikników, 
zabaw, warsztatów związanych z 
kultywowaniem tradycji ludowych

Rada Osiedla
Wodna,

Trzebionka,
Salwator

TCK
SP3

Cyklicznie 10 imprez, śr. 
ok. 50-100 
uczestników

Jasełka, Dni Otwarte Szkoły,
Mikołajki, Dzień Nauczyciela,  
Warsztaty Bożonarodzeniowe,  Projekt 
ERASMUS+, wycieczki, IX Biesiada 
Górnicza, Jubileusz Koła Emerytów i 
Rencistów nr 3, Warsztaty Wielkanocne

SP nr 5 Rada Osiedla, 
Parafia 
Niepokalanego 
Serca NMP, 
Koło Emerytów
i Rencistów nr 
3 w Trzebini, 
Koło Gospodyń
w Sierszy

Działanie 
cykliczne

Liczba spotkań, 
imprez: 15 
Liczba 
uczestników: 
350

 Pokaz w ramach Odblaskowej 
szkoły na Miasteczku Ruchu 
Drogowego dla uczniów , rodziców
i lokalnej społeczności

 Dzień otwarty dla przedszkolaków 
i ich rodziców

 Śniadanie daje moc- pokaz 
zorganizowany przez klasy 
młodsze, 

● imprezy o zasięgu środowiskowym   
    typu: Jasełka, Mikołajki 

SP nr 6 Rady
osiedlowe, UM

Działania miały 
najczęściej 
charakter 
okolicznościowy

Około 1000
osób

Lokalne spotkania rodzinne – Dzień 
Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, 
Jasełka z kiermaszem świątecznym, 
Rodzinne kolędowanie, imprezy 
integracyjne

SP 8 Trzebinia Działania
okolicznościowe

 Ilość imprez: 8

ilość
uczestników230

,,Dnia Babci i Dziadka”, 
„Święto Rodziny”, 
„ Biesiada Pieśni Patriotycznych”
„V Rodzinna Olimpiada Sportowa”.

SP Bolęcin OSP Bolęcin

Klub Sportowy
„Promyk”

Męski Zespół 
Śpiewaczy
 „ Bolęcanie”

Zespół
Folklorystyczny
„Bolęcinianie”

Działania
coroczne.

 4/ 560 osoby

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- 
Przedszkolny w 
Czyżówce

--------------- imprezy 
cykliczne

ok. 120 osób

Talenty 2017
Festiwal Rodziny

SP w Dulowej WDK w
Dulowej
WDK w

Karniowicach

 mają charakter
ciągły

 Wszyscy 
uczniowie, 
rodzice oraz 
dziadkowie



Nr
zada
nia

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

-Święto Rodziny,

-Dzień Babci i dziadka,

-Dzień Matki,

-Jasełka,

-Dzień Dziecka,

-Zabawa Mikołajkowe,

Wycieczki szkolne

Zabawa Karnawałowa

Wszystkie Kolory  świata

Szkołą
Podstawowa

 w Lgocie

Powyżej 9
1/123

1/123

1/123

1/200

1/123

20/123

1 / 123

1/123

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

1.  Liczba wszystkich rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny 
2.  Liczba nowych rodzin którym 
przyznano Karty Dużej Rodziny
3.  Liczba przyznanych Kart Dużej 
Rodziny  

OPS
Działania

ciągłe
1. (w roku 2017)
– 276
2. 2017 r. -  51
3. dla członków 
rodzin -  276 szt 

W ramach  Programu „Trzebinia 
Przyjazna Rodzinie” możliwość 
korzystania przez członków  rodzin 3+ 
z ulg i zniżek na Krytej Pływalni w 
Trzebini oraz oferty kulturalnej 
oferowanej przez TCK. 

UM 
TCK ,

MZN w

Trzebini 

Zniżki mają 
charakter ciągły. 

Karta Dużej Rodziny-
Zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 19 
za udział w płatnych zajęciach w 
Domach Kultury TCK wg 
następującego algorytmu:
Za pierwsze dziecko – zniżka 15%
Za drugie dziecko – zniżka 20%
Za trzecie dziecko -  zniżka 25 %
Za czwarte dziecko – zniżka 30%
Za kolejne dziecko – zniżka 35%

TCK
Korzystano :
416 razy

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

SP 6



Cel operacyjny nr 3: 

Działania profilaktyczne zapobiegające dysfunkcji życia rodzinnego. 

Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

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

1) Działalność informacyjna 
polegająca na dostarczaniu wiedzy
z zakresu współczesnych zagrożeń
życia rodzinnego:

- Artykuł w gazetce „Plus z 
Rodziną”  nt. „Przemoc wobec 
dziecka”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Zjawisko 
przemocy wśród dzieci i młodzieży
oraz sposoby radzenia sobie z tym 
problemem”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Wpływ 
przemocy w rodzinie na rozwój i 
zachowanie dziecka”.
- Akcja profilaktyczna „Co zamiast 
klapsa?”
- Realizacja programu „Żyjemy bez
przemocy”.
- Organizacja akcji „Bezpieczne 
ferie zimowe”.
- Organizacja akcji profilaktycznej 
– „Wyruszamy na spotkanie z latem
– bezpieczne wakacje”.
- Realizacja projektu 
profilaktycznego „Mikołajki z 
profilaktyką”.
- Realizacja programu 
profilaktycznego „Bezpieczni w 
sieci”.

Placówka
Wsparcia

Dziennego
Świetlica „Plus” 

w Trzebini 

styczeń 2017

maj 2017

wrzesień 2017

listopad 2017

październik 
2017 – listopad
2017

luty 2017

czerwiec 2017

grudzień 2017

marzec 2017, 
kwiecień 2017

20 egzemplarzy
gazetki

20 ulotek

20 ulotek

15 rodzin

23 uczestników

102 uczestników

145 uczestników

21 uczestników

48 uczestników

        Dyżur psychologa, pedagoga, 
logopedy w ramach dni otwartych, 
prowadzenie na bieżąco 
konsultacji rodziców ze 
specjalistami

Organizowanie spotkań 
edukacyjnych dla rodziców w 
zakresie problemów związanych z 
wychowaniem dzieci i 

PS 1 Trzebinia.
Działania

ciągłe        Ilość podjętych 
działań: wg 
potrzeb zakres 
oddziaływania, 
ilość 
uczestników: ok. 
80 osób



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

prawidłowym rozwojem dzieci

Podnoszenie świadomości 
rodziców na temat współczesnych 
zagrożeń cywilizacyjnych oraz 
przemocy  w rodzinie, 
informowanie o sposobach 
zapobiegania i radzenie sobie z 
tymi zagrożeniami oraz 
możliwościach  szukania pomocy.
Informowanie rodziców o zapisach 
Konwencji o prawach dziecka i 
konsekwencjach jej 
nieprzestrzegania
Informowanie o lokalnych centrach
pomocy rodzinie  
Sposób realizacji: 
- realizacja programu 
profilaktyki antynikotynowej 
„Czyste powietrze wokół nas”
- prelekcje i rozmowy podczas 
spotkań grupowych 
 - wywieszanie w kącikach dla 
rodziców plakatów informacyjnych
oraz artykułów dotyczących 
współczesnych zagrożeń 
dotykających rodziny oraz 
sposobów radzenia sobie z nimi i 
szukania pomocy
- Promowanie świadomości 
bezpiecznego korzystania z 
komputera i Internetu wśród 
najmłodszych- realizacja projektu 
„Edukacja komputerowa 
przedszkolaków”
- Organizowanie cyklicznych 
spotkań dzieci z policjantami- 
prelekcje na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa, uwrażliwianie 
dzieci na zachowania, które nie 
powinny
- Bieżący kontakt z dzielnicowym, 
informacja na temat ewentualnych 
sytuacji niepokojących

- Kontakt z pracownikami OPS w 
Trzebini

PS nr 2
PPP w –

o/Trzebinia 
 

Podnoszenie świadomości 
rodziców na temat współczesnych 
zagrożeń cywilizacyjnych oraz 
przemocy  w rodzinie, 
informowanie o sposobach 
zapobiegania i radzenie sobie z 
tymi zagrożeniami oraz 
możliwościach  szukania pomocy.
Informowanie rodziców o zapisach 
Konwencji o prawach dziecka i 
konsekwencjach jej 
nieprzestrzegania

PS nr 3 PPIS 
Chrzanów

Policja

OPS

Charakter 
ciągły          50 dzieci z 

rodzinami. 



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Informowanie o lokalnych centrach
pomocy rodzinie  
Sposób realizacji: 
- realizacja programu 
profilaktyki antynikotynowej 
„Czyste powietrze wokół nas”
- prelekcje i rozmowy podczas 
spotkań grupowych 
 - wywieszanie w kącikach dla 
rodziców plakatów informacyjnych
oraz artykułów dotyczących 
współczesnych zagrożeń 
dotykających rodziny oraz 
sposobów radzenia sobie z nimi i 
szukania pomocy

- Promowanie świadomości 
bezpiecznego korzystania z 
komputera i Internetu wśród 
najmłodszych- realizacja projektu 
„Edukacja komputerowa 
przedszkolaków”

- Organizowanie cyklicznych 
spotkań dzieci z policjantami- 
prelekcje na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa, uwrażliwianie 
dzieci na zachowania, które nie 
powinny

- Bieżący kontakt z dzielnicowym, 
informacja na temat ewentualnych 
sytuacji niepokojących
- Kontakt z pracownikami OPS w 
Trzebini

Realizacja Przedszkolnego
Programu Edukacji Antytytoniowej

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

rodziców, przekazanie ulotek na
temat szkodliwości dymu

papierosowego, zajęcia plastyczne
dla dzieci.

PPIS Chrzanów
Przedszkole

Samorządowe
Nr 4 

w Trzebini

Działanie
ciągłe Realizacja

programu

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 w Bolęcinie Wszystkie dzieci
z przedszkola

Warsztaty profilaktyczne- 
„Zagrożenia współczesnego świata.
Odpowiedzialność karna 

Gimnazjum nr 1 
w Trzebini / 
Szkoła 

UM Trzebinia, PPP 
Chrzanów, 

         Zgodnie z 
harmonogram

60 uczniów



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

nieletnich”
„Hejtowa NIE”
„Rola rodziny we wspieraniu 
dziecka w okresie dorastania”
„Jak sobie radzić z presją grupy”

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

Podstawowa nr 3 
w Trzebini Powiatowy 

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 
w Chrzanowie 

em działań 
wychowawczy
ch i 
profilaktyczny
ch szkoły 
zawartych w 
stosownych 
programach.

90 uczniów

20 rodziców

30 uczniów

24 uczniów

Organizacja pogadanek dla 
rodziców, uczniów dot. 
Współczesnych zagrożeń-
cyberprzemocy; dla uczniów klas 
starszych odpowiedzialności 
karnej nieletnich

Warsztaty dla uczniów kl.IV – VII 
dot. cyberprzemocy, kl.I –III 
dot.bezpieczeństwa, „Dzień 
Bezpiecznego Internetu” 

SP3          Policja, 
pracownicy 
PPP

GKRPA

Systematycznie
w ciągu roku 12 akcji

pedagogizacja
grupowa ok. 20-

120 osób
jednorazowo;
indywidualnie

ok.

50 porad

Warsztaty profilaktyczne 
prowadzone przez Ireneusza 
Brachaczka: Cyberprzemoc, 
Uzależnienia;  gazetka tematyczna, 
warsztaty dla uczniów klas 
pierwszych gimnazjum: Jak radzić 
sobie z presją grupy prowadzone 
przez pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 
zajęcia warsztatowe: Normy i 
zasady, Konsekwencje zachowań 
ryzykownych, Bezpieczny uczeń, 
Jak prosić o pomoc?, Agresja, Stop 
przemocy w szkole

SP nr 5
UM, poradnia

psychologiczn
o-

pedagogiczna

Działanie
ciągłe 

Liczba akcji: 10

 Liczba
uczestników:

190

Zorganizowanie warsztatów 
profilaktycznych dla klas 1-4: 
„Bezpieczne postawy i 
zachowania”,dla klas 6-7 
„Narkotyki i dopalacze- 
negatywny wpływ na zdrowie”

 Pogadanki poruszające 
problematykę wychowawczą , 
profilaktyczną dla uczniów 
według planu pracy pedagoga 
szkolnego oraz wychowawców 
klas.

12 spotkań



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Spotkanie informacyjne dla 
uczniów i rodziców klas III – VI
z policjantem nt.cyberprzemocy.

SP 8
Trzebinia

    P  GKRPA  Uczniowie 
klas III-VI  
(SP 8)

Dyżur psychologa.
SP Bolęcin PPP - w 

Chrzanowie

Podczas „ Dni 
Otwartych” 
szkoły. 4 
spotkania

          Lekcje wychowawcze, pogadanki,
karty informacyjne, publikacje na 
www.spdulowa.one.pl

SP w Dulowej       W miarę
potrzeb

 wszyscy
wychowawcy i

koordynator
działań

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

2. Działania mające na celu 
promowanie zdrowego trybu 
życia i aktywnego wypoczynku 
dla całej rodziny.

Realizacja programów: „Nie pal
przy mnie proszę” oraz 
Szkolnego Programu 
Wychowawczo-
Profilaktycznego. 

S     Szkoła 
Podstawowa

w Psarach 

PSSE
Chrzanów,

Poradnia 
psychologicz
no-
pedagogiczna
w Trzebini 

      Cały rok 
szkolny, 
według 
potrzeb

   Ilość podjętych
działań,: 2

ilość
uczestników:

uczniowie
szkoły z

rodzicami 

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

Gimnazjum nr 1 w Trzebini: 
 „Zniewolony umysł - 

narkotyki oraz inne 
nielegalne substancje”

ZSECH w Trzebini: 
 „Narkotykowe dylematy”

SP nr 3 w Trzebini: 
 „Rosyjska ruletka-

profilaktyka zachowań 
ryzykownych związanych 
z substancjami 
psychoaktywnymi”

Urząd Miasta Szkoły Charakter
okolicznośc

iowy
10 szkół

15 warsztatów
1002 uczniów
213 rodziców



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

SP nr 4 w Trzebini: 
„Internetowe dylematy-zajęcia z 
zakresu cyberprzemocy, 
cyberprzestępstwa i przemocy 
rówieśniczej”
SP nr 5 w Trzebini: 
„Od niewiedzy do świadomego 
wyboru”
SP nr 6 w Trzebini: 
„Internetowe dylematy-zajęcia z 
zakresu cyberprzemocy, 
cyberprzestępstwa i przemocy 
rówieśniczej”
SP w Psarach: 
„Rosyjska ruletka-profilaktyka 
zachowań ryzykownych 
związanych z substancjami 
psychoaktywnymi”
SP w Młoszowej: 
„Od niewiedzy do świadomego 
wyboru”(dla rodziców)
SP w Dulowej: 
„Od niewiedzy do świadomego 
wyboru”(dla rodziców) 
SP w Myślachowicach: 
„Ciemna strona sieci”, 
„Odkrywamy wirtualny świat”

- Realizacja programu 
profilaktycznego „Życie bez 
przemocy”
- Projekt profilaktyczny „Mikołajki
z profilaktyką – STOP 
dokuczaniu”.
- Realizacja programu 
wychowawczego „Wartość  
rodziny  we współczesnym 
świecie”.
- Realizacja programu 
profilaktycznego „Wpływ 
przemocy na rozwój dziecka”.

Placówka
Wsparcia

Dziennego
Świetlica „Plus” 

w Trzebini 

październik
2017 –
listopad

2017

grudzień 2017

grudzień 2017
 październik 
2017 

23 uczestników

21 uczestników

35 uczestników 

35 uczestników 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”- 
ogólnopolski program profilaktyki 
palenia tytoniu, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” – 
ogólnopolska kampania 
profilaktyczna

PSSE w
Chrzanowie

UM Trzebinia 

Zgodnie z
harmonogra -

mem

Wszyscy
uczniowie
w szkole

Organizacja warsztatów 
profilaktycznych, pogadanek
Profilaktyka palenia tytoniu – dla 
klas VI –VII „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”,
Realizacja programu 
profilaktycznego „Cukierki”, 
„Magiczne kryształy”- dla uczniów
klas młodszych
ART – Trening Zastępowania 
Agresji – zajęcia dla uczniów klas 

SP3 Sanepid
Policja

Działania 
systematyczne

15 akcji 
Większość 
uczniów naszej 
szkoły



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

starszych
Udział w spektaklach 
profilaktycznych
„Cyberprzemoc”

Zrealizowano następujące 
programy profilaktyczne: Zachowaj
trzeźwy umysł, Trzymaj formę, 
Znajdź właściwe rozwiązanie
Realizowano następujące programy
autorskie:  Sięgnij po zdrowie, nie 
krzywdzę, Mówię Wam, nie warto, 
Sportowy cel życia

SP nr 5

Szkoła
Podstawowa dla

Dorosłych

UM,
SANEPID

MWK OHP w 
Krakowie

Działalność
cykliczna

Działalność
cykliczna

Liczba
programów: 3

Liczba
uczestników: 150

Liczba
programów: 3

Liczba
uczestników: 60

Realizacja programów 
profilaktycznych:
Zachowaj Trzeźwy Umysł,
Cukierki, 
elementy Programu 7 kroków - 
pogadanki pedagoga.

SP nr 6 UM
Od IV do X

2017
w trakcie roku

szkolnego

Około 350
uczestników

"Nie pal przy mnie proszę!", 
"Znajdź właściwe rozwiązanie"

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w

Czyżówce

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

3.3. Prowadzenie porad 
telefonicznych w ramach 
telefonu zaufania

OPS,

GKRPA 

Działanie
ciągłe w
trakcie

realizacji
programu

Liczba osób
korzystających

ze wsparcia

Telefon zaufania
OPS

czynny od 
poniedziałku do 
piątku w 
godz.:7.30 – 19 
poniedziałek, 
czwartek, piątek
7:30–17wtorek 
7:30– 18:30 (środa

128 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

W Placówce Wsparcia Dziennego 
Świetlica „plus” w Trzebini 
równolegle do pracy z dzieckiem 
prowadzona jest praca z rodziną. 
Odbywa się ona poprzez:

1)działalność informacyjną:
- Gazetka „Plus z Rodziną”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Zjawisko 
przemocy wśród dzieci i młodzieży
oraz sposoby radzenia sobie z tym 

Placówka
Wsparcia

Dziennego
Świetlica „Plus” 

w Trzebini 
Zadanie

cykliczne  - 3
razy w roku

styczeń 2017

20 egzemplarzy
gazetki

20 ulotek

20 ulotek



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

problemem”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Wpływ 
przemocy w rodzinie na rozwój i 
zachowanie dziecka”.
- Akcja profilaktyczna „Co zamiast 
klapsa?”
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Formy 
przemocy w rodzinie”.
- Ulotka adresowana do rodziców/ 
opiekunów prawnych „Wpływ 
przemocy na rozwój dziecka”.
2)Spotkania indywidualne z 
rodzicami – konsultacje 
wychowawcze, rozmowy 
pedagogizujące.

Zadanie 
cykliczne – 
maj 2017

listopad 2017

maj 2017 
październik 
2017

Zadanie ciągłe 

Liczba odbiorców
– 15 rodzin

Liczba odbiorców
– 40 uczestników

Liczba odbiorców
– 50 uczestników
Liczba odbiorców
– 125 rodzin

Kierowanie rodzin do udziału w 
zajęciach Szkoły dla 
Rodziców

PS 1 Trzebinia
       Działania 

cykliczne

Ilość rodzin: 2

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

- zorganizowanie spotkania dla 
rodziców przedszkolaków  z  
psychologiem z PPP w Trzebini 
„ZAMIAST KLAPSA” . Dyskusja 
na tematy wychowawcze

- systematyczne rozprowadzanie 
wśród rodziców materiałów 
informacyjnych z dziedziny  
wychowania 

PS nr 2 PPP w –
o/Trzebinia 

1 spotkanie z 
psychologiem 
charakter 
cykliczny- 
1 publikacja 
miesięcznie

- Propagowanie wśród rodziców 
spotkań ze specjalistami 
organizowanych przez PPP- 
„Szkoła dla rodziców”
- zorganizowanie spotkania dla 
rodziców przedszkolaków  z  
psychologiem z PPP w Trzebini 
„Jak postępować w sytuacjach 
trudnych wychowawczo” . 
Dyskusja na tematy wychowawcze

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

PS nr 3 PPP w –
o/Trzebinia 

1 rodzic 
brał udział w

zajęciach „Szkoły
dla rodziców” 

w PPP



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

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, 
organizacja szkoleń i konsultacji 
dla rodziców wspierających 
realizację funkcji wychowawczych

Pedagogizacja rodziców w ramach 
zebrań z rodzicami.

Gimnazjum nr 1
w Trzebini /

Szkoła
Podstawowa nr 3

w Trzebini

PPP Chrzanów,
Powiatowy

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej

w Chrzanowie 

Działania te są
cykliczne.

Około 25/
spotkanie

24 uczniów

Około 180osób

Pedagogizacja rodziców, udzielanie
porad rodzicom  realizacja 
elementów programu „Szkoła dla 
Rodziców”; prelekcja dla rodziców:
Granice i zasady w wychowaniu.

SP3 Pracownicy
PPP

Systematyczni
e w ciągu 
całego roku

10 spotkań, 
każdorazowo ok. 
15 rodziców, 
ponadto  ok 50 
konsultacji 
indywidualnych i 
grupowych z 
wychowawcami, 
pedagogiem 
szkolnym
Szkolenie:1 
(liczba 
uczestników – 
ok.60 rodziców)

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

Pogadanka  dla rodziców o 
cyberprzemocy przeprowadzona
przez Powiatową Komendę 
Policji.

SP nr 6

Pracownicy
PPP w

Chrzanowie,
Komenda

Policji
W większości

spotkania
miały

charakter
jednorazowy 14 spotkań



Nr
zadania

Rodzaj zadania Instytucja
koordynująca

Partnerzy Okres
realizacji

Mierniki/
wskaźniki

Prelekcja dla rodziców.
SP Bolęcin Poradnia

Psychologiczn
o-

Pedagogiczna
w Chrzanowie

Działanie
coroczne

1/ 56 
rodziców.

Prowadzenie „Tutoringu 
rodzinnego”

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w

Czyżówce

------------- -------------- Cały rok , około
100 rodzin

Spotkania z psychologiem. SP w Dulowej PPP w
Chrzanowie

IX 2017-VI
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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