
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 

   

 

Zgodnie z art. 179  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887 z późn. zm.)  w terminie do dnia  

31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.  

 Do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie:  

- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

- kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych 

przez rodziny wspierające; 

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

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

-sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego 

na terenie gminy; 

Na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Miejska w Kolonowskiem w dniu 

 24 czerwca 2013roku uchwaliła  3 – letni Gminny program wspierania rodzin w Gminie 

Kolonowskie na lata 2013-2015.  

Celem głównym programu jest tworzenie warunków  umożliwiających realizowanie spójnego 

systemu na rzecz wzmocnienia rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez cele 

szczegółowe min: 

 Promowanie wartości rodziny, 

 Stworzenie systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych, 

 Tworzenie warunków sprzyjających umocnieniu rodziny, 



 Wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami organizacjami na rzecz 

dziecka i rodziny, 

 Przeciwdziałanie marginalizacji rodziny, 

 Przeciwdziałanie izolacji dziecka od rodziny biologicznej. 

 

Wsparcie materialne  ubogich rodzin z  dziećmi zagrożonych bezradnością. 

 

1)W ramach  realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 161 rodzinom 

dotkniętym trudną sytuacją życiową i finansową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kolonowskiem  udzielił wsparcia finansowego, oraz pomocy w formie pracy socjalnej. 

Pracownicy socjalni wraz z pedagogami szkolnym podejmowali działania w celu wnikliwego 

zbadania sytuacji socjalno-bytowych rodzin z terenu naszej gminy mających na utrzymaniu 

dzieci, a w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, celem objęcia ich pomocą w formie 

dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w ramach programu rządowego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania.” Pomocą w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach 

objętych było 48 dzieci. Ponadto na wniosek dyrektorów  szkół z dożywiania korzystało  

również 11 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które nie spełniały kryterium dochodowego a 

wymagały pomocy w formie dożywiania. 

2) Pracownicy socjalni ściśle współpracowali z dyrektorami przedszkoli w zakresie 

umożliwienia dostępu do przedszkoli dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

3)  2 rodzinom udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków na zakup podręczników i 

przyborów szkolnych, 14 dzieci skorzystało ze stypendiów szkolnych, 9 rodzin otrzymało 

pomoc finansową na zakup odzieży, 20 rodzin uzyskało pomoc na zakup opału. 

 

Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich 

problemów życiowych. 

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych 

w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji oraz  ochrona dzieci przed 

wszelkimi rodzajami przemocy, zaniedbania, brakiem należytej opieki ze strony rodziców 

realizowane były przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem we 

współpracy z placówkami oświatowymi (w tym pedagogami szkolnymi),  kuratorem sądowym, 

lekarzem, Dzielnicowymi, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Kolonowskiem. 

 Z uwagi na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych 10 rodzin 

objętych zostało pomocą asystenta rodziny. Praca asystenta polegała min. na udzielaniu 

pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzieleniu pomocy rodzinom w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych z dziećmi,   podejmowaniu działań 

interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny, 

współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, szkołami, zespołem 

interdyscyplinarnym. 

Gmina Kolonowskie  opłaca koszt pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Za rok 2014r. 

koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone przez gminę wynosiły  3.572,80 zł. 



Promocja i realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, 

psychoedukacyjnych, skierowanych do rodziców i dzieci. 

 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków Gminy Kolonowskie w 

Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem przeprowadzono zajęcia edukacyjno- warsztatowe 

na temat uzależnień i przemocy. 

Zorganizowano również spotkanie z psychologiem dla rodziców na temat: Relacje rodzic-

dziecko w okresie dojrzewania „Jak z miłością i szacunkiem wychowywać i wyznaczać 

granice.” 

Przeprowadzono zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Lubi, szanuje, nie bije, nie 

krytykuje” w Przedszkolu w Kolonowskiem, Oddziale Przedszkolnym w Staniszczach Małych, 

Przedszkolu w Staniszczach Wielkich. Przeprowadzono konsultacje z psychologiem dla 3 

rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi w Przedszkolu w Staniszczach 

Wielkich. 

Przeprowadzono szkolenia dla 17 nauczycieli „Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu 

agresji rówieśniczej.” 

 Ze  środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano 

min.: 

- Kolonie z programem profilaktycznym dla 12 dzieci zagrożonych problemem alkoholowym. 

-W szkole Podstawowej w Kolonowskiem przeprowadzono  2 razy warsztaty Agresja i 

przemoc” 

-w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem prowadzono kampanię „Przyhamuj - życie przed 

Tobą” 

-warsztaty „Depresja i próba samobójcza”, „Zagrożenia dorosłego świata”. 

Zlecono opracowanie Diagnozy problemów społecznych dla gminy Kolonowskie. 

Działalność szkół z terenu gminy Kolonowskie w zakresie wspierania rodziny w 

załączeniu. 
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                                                                Pomocy Społecznej  

                                                                       w Kolonowskiem 

 

 W odpowiedzi na pismo z dn. 05.02.2015 r.  przedstawiam sprawozdanie z działań z 

zakresu wspierania rodziny, podejmowanych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w 

Kolonowskiem  w 2014 r.   

  

Współpraca z domem rodzinnym jest jednym z najistotniejszych czynników 

warunkujących osiągnięcia dobrych rezultatów w pracy wychowawczej przedszkola. Dlatego 

staramy się zachęcać rodziców do aktywnej współpracy.  Nasze działania mają na celu 

pozyskanie zaufania rodziców, umożliwienie im uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola 

i stworzenie warunków do partnerskiego współdziałania we wszystkich wydarzeniach. Zadania 

systematycznie realizujemy, a wynikają  one ze Statutu, Koncepcji Pracy Przedszkola oraz 

podstawy programowej wychowania  przedszkolnego.  

 W przedszkolu realizowane są:  Program profilaktyki oraz Program wychowawczy. 

Zadania zawarte w tych programach służą kształtowaniu prawidłowych postaw 

funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Nauczyciele  

współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Stosujemy 

znane i akceptowane przez  rodziców systemy wychowawcze: system motywowania, 

nagradzania, system konsekwencji nieodpowiedniego zachowania dziecka.  

Opracowano Kodeks Przedszkolaka. W listopadzie obchodziliśmy Przedszkolny Dzień 

Życzliwości. Dzieci poznają swoje prawa, zawarte w Konwencji Praw Dziecka.   

Współpracę z rodzicami rozpoczynamy od momentu zapisu dziecka do naszej placówki. 

Realizując Program Adaptacyjny naszego przedszkola stwarzamy  dzieciom  warunki  

umożliwiające  szybką i łatwą  adaptację w nowym  środowisku społecznym jakim jest 

przedszkole. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczą w spotkaniach adaptacyjnych.  

Nasze przedszkole stara się uzupełniać oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego, 

wspierać i pobudzać rozwój dziecka, wzmacniać istniejące u dzieci uzdolnienia oraz 

uczestniczyć w tworzeniu przez dziecko nowych możliwości i uzdolnień. Dlatego stwarzamy  

warunki  umożliwiających rozwój dziecka  zgodnie z jego tempem i możliwościami. 

Rozpoznajemy  potrzeby i możliwości edukacyjne  dzieci, a to pozwala nam na  dostosowanie 

wymagań do indywidualnych możliwości i zdolności dziecka. Dla dzieci wymagających 

wsparcia  organizujemy  pomoc  psychologiczno – pedagogiczną. Współpracujemy z  Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich oraz  Powiatowym Centrum Pomocy 



Rodzinie. Rodzice w trudnej sytuacji materialnej korzystają z refundacji posiłków przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy.  

W  celu pedagogizacji rodziców organizujemy  spotkania ze specjalistami. 

Zamieszczamy artykuły w gazetce przedszkolnej „Iskierka” i tablicy w szatni,  wzbogacające  

wiedzę na temat wychowania, o nieprawidłowościach rozwojowych, negatywnej postawie 

wobec napotykanych trudności i niepowodzeń, niekorzystnym rozwoju społecznym dzieci 

(„dziecko telewizyjne” , „komputerowe", samotne, wyizolowane) . Nasza oferta współpracy z 

rodzicami obejmuje:  konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, kontakty na życzenie, 

uroczystości przedszkolne. Organizujemy wspólne spotkania rodziców z  dziećmi - „spotkanie 

wigilijne”, Dzień Mamy i Taty,   „Aktywny Dzień Rodziny – Dzień Dla Zdrowia i Radości”. 

Działania te  sprzyjają  kreowaniu postawy twórczej w zakresie aktywności ruchowej, pokazują  

możliwości ciekawego spędzania czasu rodziców z dziećmi. Prowadzimy działania z zakresu 

profilaktyki prozdrowotnej. Uznaniem cieszy się „kolorowy tydzień w przedszkolu – jemy 

zdrowo i kolorowo”. Zorganizowano również „Dzień Prostego Kręgosłupa”, konkurs  

„Najlepszy biegacz” oraz Olimpiadę  sportową i bieg terenowy – „Poszukiwanie skarbu”. 

Rodzice uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych, np. w  akcji wspólnego czytania 

dzieciom bajek- „Bajkowy tydzień”,  przybliżają  wykonywane zawody.   

 Staramy się uatrakcyjniać nasza ofertę służącą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz 

zdobywaniu kompetencji społeczno – emocjonalnych dla dzieci. W 2014 roku odbyły się 

warsztaty „Przedszkolaki -  Bystrzaki”, oraz warsztaty plastyczne prowadzone przez 

psychologów.   Warsztaty  te służyły kształtowaniu umiejętności współdziałania w grupie, 

wzmacnianiu samooceny.  

W 2014 w edycji wiosennej odbywały się w przedszkolu Samstagskurs - sobotnie kursy 

języka niemieckiego, projekt Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- 

Kulturalnych w Polsce. W zajęciach  uczestniczyły dzieci z naszej placówki oraz 

pierwszoklasiści wraz z rodzicami.  

Dzieci naszego przedszkola oraz pierwszoklasiści aktywnie uczestniczyli w 

przedstawieniach teatralnych o tematyce wychowawczej, zorganizowanych w przedszkolu.  

 

Nasi nauczyciele systematycznie  pogłębiają wiedzę z zakresu  rozwiązywania 

problemów wychowawczych.  

 

Z poważaniem  

Maria Lejkowska  

 

 

 

 

 

 



Staniszcze Wielkie, 19.02.2015r. 

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Irena Ochmann 

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2015r. informujemy, że w Publicznym Przedszkolu w 

Staniszczach Wielkich w roku 2014 realizowano program profilaktyczny ”Dbam o własne ciało, 

zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”. Poprzez realizację tego programu, dzieci poznawał 

takie treści jak: 

 Promocja zdrowia- zdrowy styl odżywiania 

 Higiena osobista i higiena otoczenia 

 Bezpieczne poruszanie się po drodze 

 Bezpieczeństwo podczas zabaw 

 Zagrożenia ze strony dorosłych 

 Zagrożenia wynikające z nieznanych środowisk przyrodniczych 

 Groźne przedmioty i narzędzia 

 Ruch w życiu człowieka 

 

Cele tego programu to przede wszystkim: 

 Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie  

 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej 

dzieci, a przez to rozwijanie sprawności fizycznej 

 Kształtowanie nawyków higienicznych, podnoszenie kultury jedzenia 

 Rozwijanie wiedzy na temat postępowania w sytuacji zagrożenia 

 Uświadamianie niebezpieczeństw grożących na drodze i w otoczeniu 

 

Uzupełnienie realizowanych treści były spotkania z pielęgniarką, policjantem, strażakami. Ponadto 

przedszkole we współpracy z MGOPS realizowało tematykę przeciwdziałania agresji w grupie 

rówieśniczej. W tym celu nauczycielki realizowały projekt „Chatka Kubusia Puchatka”, który 

motywował dzieci do właściwych zachowań i przestrzegania ustalonych norm i zasad współżycia w 

grupie. Zorganizowano zajęcia z psychologiem dla dzieci mające na celu wdrażanie do wzajemnego 

poszanowania godności osobistej i wyposażenie w umiejętności właściwego reagowania w przypadku 

prowokującego zachowania rówieśników. Odbyły się również indywidualne konsultacje dla 

zainteresowanych rodziców. Również nauczycielki wzięły udział w szkoleniu „Gry i zabawy ruchowe 

przeciwko agresji rówieśniczej” przeprowadzonej przez Niepubliczny Ośrodek  Doskonalenia 

Nauczycieli w Opolu. Realizowano także program wychowawczy, którego celem było stwarzanie 

warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków zgodnie z ich rodzonym 

potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym. W 

programie tym realizowano następujące zadania:  

 Bądź kulturalny! 



 Bądź koleżeński! 

 Kontroluj swoje zachowanie! 

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich. 

Korzystając z wiedzy i doświadczenia fachowców oraz proponując tę pomoc i konsultacje rodzicom 

dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Dla tych dzieci w przedszkolu organizowana jest również pomoc 

psychologiczno- pedagogiczna w formie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych                        

i korekcyjno- kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycielki przedszkola.  

Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej polegała na objęciu trójki dzieci 

dożywianiem z OPS, zmniejszenie lub zwolnienie opłat wnoszonych na Radę Rodziców i składek PZU. 

 

  

Irena Kałuża, 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Staniszczach Wielkich 

 


