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Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny za 2022 r.  

 

Na podstawie art. 179 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r., poz. 447) w terminie do 31 marca każdego 

roku Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny. 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju 

wszystkich jej członków. Jest ona pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym 

kształtuje się osobowość dziecka. Rodzina oddziałuje na dziecko przekazując mu system 

wartości oraz tradycje. Dokonujące się zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą wiele 

skutków pozytywnych, ale niestety również i negatywnych, które przyczyniają się do rozpadu 

rodziny. Działania służb i instytucji powołanych do pracy  na rzecz dobra rodziny i dziecka 

powinny być zintegrowane, ponieważ problemy występujące w rodzinie są złożone i wymagają 

interdyscyplinarnej współpracy. Choroba alkoholowa rodziców, przemoc w rodzinie, 

niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, wypadki losowe to 

główne problemy dezorganizujące życie rodzin. Różnorakie formy wsparcia na rzecz rodziny 

problemowej należy docenić   i ciągle udoskonalać. Zamiast zastępować i wyręczać rodzinę w 

wypełnianiu jej roli, należy ją przede wszystkim wspierać, wspomagać, aby przywrócić jej 

prawidłowe funkcjonowanie. Wsparcie rodziny powinno być wczesne i mieć charakter 

profilaktyczny. Główną zasadą powinna być zasada pomocniczości. Działania przyniosą 

najlepszy efekt, gdy będą odbywać się za zgodą rodziny i z jej aktywnym udziałem.  Praca z 

rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, winna być 

kompleksowa i obiektywna. System wsparcia powinien obejmować zarówno rodziny 

biologiczne jak i zastępcze. Gdy zaistnieje konieczność umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej, podstawowym celem pracy z rodziną biologiczną będzie jak najszybszy powrót 

dziecka do rodziny. Wszelkie działania wspierające w utrzymaniu pełnej rodziny są również 

ważne ze względów społecznych i ekonomicznych, konieczne z uwagi na obniżenie kosztów 

związanych z pobytem dziecka w rodzinne lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

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

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Gminy Jemielnica uchwałą                       

Nr XXII/149/20 z dnia 14 grudnia 2020r., uchwaliła Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Jemielnica na lata 2021-2023, którego głównym celem jest stworzenie spójnego systemu 
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wspierania rodziny przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych.  

W roku 2022 działania podejmowane w ramach ustawy adresowane były do rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, dzieci 

wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, problemem uzależnień, zagrożonych 

ubóstwem.  

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane były przez:  

1) Ośrodek Pomocy Społecznej,  

2) Szkoły i przedszkola,  

3) Gminny Zespół Interdyscyplinarny.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy zapewnił rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, wsparcie w formie asystenta 

rodziny i pracowników socjalnych.   

Wsparciem asystenta rodziny w roku 2022 objęto 14 rodzin tj. 51 osób, w tym  33 dzieci. 

W funkcjonowaniu wymienionych rodzin, zaobserwować można było przynajmniej jedną, a 

często kilka z poniżej wymienionych dysfunkcji: 

1) niewydolność opiekuńczo- wychowawcza rodziców bądź opiekunów;  

2)  choroby i niepełnosprawność występujące w rodzinie; 

3) uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie;  

4) bezrobocie w rodzinie;  

5) niska świadomość rodziny o roli podmiotów udzielających pomocy;  

6) przemoc w rodzinie.   

Asystent rodziny oraz pracownicy socjalni podejmowali działania w zakresie:  

1. Zwiększenia wydolności opiekuńczo- wychowawczej rodziców lub opiekunów rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej:  

1) analizowanie sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu; 

2)  w rodzinie- tworzenie planu pracy z rodziną;  

3) wspieranie rodzin przeżywających trudności;  

4) współpraca z instytucjami wdrożonymi w życie danej rodziny; 

5) prowadzenie konsultacji ze specjalistami; 
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6) wskazanie rodzinie i pomoc w nawiązaniu kontaktów z instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny;  

7) prowadzenie rozmów z poszczególnymi członkami rodziny oraz z całą rodziną.  

2. Poprawy stanu zdrowia oraz radzenia sobie z niepełnosprawnością lub zaburzeniami 

rozwojowymi dzieci występujących w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczej:  

1) organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez wskazanie podmiotów 

udzielających pomocy;   

2) mobilizowanie oraz nadzorowanie rodziców dzieci z niepełnosprawnością, 

3) do regularnej oraz ciągłej współpracy z poradniami specjalistycznymi.  

3. Ograniczenia sytuacji kryzysowych w rodzinach powstających w wyniku występujących 

uzależnień i współuzależnień: 

1) motywowanie do podjęcia leczenia, skorzystania z poradnictwa psychologicznego, 

prawnego w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.  

2) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.   

3) Przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez zaktywizowanie 

zawodowe członków rodziny pozostających poza rynkiem pracy:  

4) wskazanie pozytywnych cech wynikających z aktywnego poszukiwania pracy;  

5) uwrażliwienie na potrzebę bycia w gotowości do pracy poprzez zarejestrowanie w 

Powiatowym Urzędzie Pracy- możliwość podjęcia stażu, robót publicznych, prac 

społeczno- użytecznych, skorzystania ze szkoleń.  

4. Zwiększenie świadomości rodzin o roli podmiotów udzielających pomocy:  

1) wskazanie roli poszczególnych podmiotów działających na rzecz rodziny;  

2) współpraca z instytucjami pomocowymi.  

3) Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:  

4) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym; 

5) zapewnienie pomocy specjalistów- psychologa, prawnika.  

Realizacja wyżej wymienionych zadań wynikających z przyjętego Programu 

pozwoliła na:  

1) wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach mających problemy wychowawcze, 

2) zachowanie i utrzymanie dzieci w rodzinach biologicznych, 

3) współpracę z podmiotami z szeroko rozumianej sfery pomocy społecznej, 

4) poprawę funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy w roku 2020 rozpoczął realizacje 

Projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”. 

W ubiegłym roku na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 

i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę  1 763 628,68 zł. 

Gmina Jemielnica realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci. Ze środków tych skorzystało 661 rodzin (5 864 świadczenia), na 

wypłatę świadczeń wydatkowano 2 917 497,40 zł. 

Z pomocy w formie stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do grudnia 2022 r., 

skorzystała 1 rodzina, w tym 3 dzieci. Wysokość wypłaconych środków wyniosła 2 976,00 zł 

z czego 2 380,80 zł., pochodziło ze środków budżetu państwa- kuratorium, pozostała część 

pochodziła z budżetu gminy 595,20 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy realizuje zadania wynikające z ustawy  

o pomocy społecznej. W minionym roku w Gminie Jemielnica została udzielona pomoc 

mieszkańcom w postaci zasiłku okresowego dla 35 rodzin (290 świadczeń) na kwotę 

1 13 416,25 zł., natomiast z zasiłków celowych skorzystało 88 rodzin o najniższych dochodach 

na kwotę 116 000 zł.  

Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 30 rodzin i osób na 

kwotę 16 435 zł. (33 świadczenia) z tego środki własne to 6 574 zł. dotacja 9861 zł.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy realizował dożywianie w ramach 

wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” poprzez finansowanie dzieciom                        

w wieku szkolnym wyżywienia. Nieodpłatne dożywianie przyznawane było rodzinom  

z dziećmi, których dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego. Pomocą  

w zakresie dożywiania objętych było łącznie 22 dzieci (2117 świadczeń) w szkołach 

podstawowych na kwotę 16 898 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy zrealizował 126 wniosków związanych  

z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.  

 

Szkoły i przedszkola  

Szkoły i Przedszkola wspierają rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych. Współpracują z rodzicami w zakresie udzielania wsparcia 

związanego z wychowaniem dzieci. Oferują różne formy pomocy, które są ogólnodostępne. 

Zapewniają wychowankom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, fizyczny  
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w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania 

ich godności osobistej. Szkoły, przedszkola udzielają rodzinom pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej. W placówkach oświatowych organizowane są spotkania i rozmowy 

indywidualne z rodzicami oraz opiekunami dzieci pozwalające rozwiązać problemy 

opiekuńczo- wychowawcze. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy 

Podejmowane i zaplanowane działania na rzecz rodzin, a także ich dzieci w 2022 r. to:  

1. Zajęcia z uczniami prowadzone przez pedagoga szkolnego: 

1) budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie; 

2) zintegrujmy się na nowo; 

3) jak rozpoznać i rozwijać swoje pasje i zainteresowania;  

4) nie hejtuję- reaguję; 

5) energetyk nie doda Ci skrzydeł;  

6) czy niepełnosprawny to ktoś inny?;  

7) zwracamy uwagę na potrzeby osób w najbliższym otoczeniu szkolnym i domowym oraz 

na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych;  

8) negatywne skutki uzależnień i sposoby radzenia sobie z nimi  

2. Zajęcia z uczniami prowadzone przez psychologa szkolnego: 

1) przeciwdziałanie agresji i przemocy; 

2) rozpoznanie i radzenie sobie z emocjami; 

3) autoagresja nie jest rozwiązaniem – rozmawiamy o problemach;  

4) zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczne;  

5) samodzielność jest super- pierwszy krok do pozytywnej samooceny;  

6) co jest dla mnie ważne – rozmowa o wartościach.  

3. Dla uczniów wykonano gazetki ścienne na temat: 

1) przepis na udany rok szkolny – gazetka na rozpoczęcie roku szkolnego;  

2) międzynarodowy dzień uśmiechu;  

3) międzynarodowy dzień przeciwdziałania przemocy i nękaniu w szkole, w tym 

cybernękanie; 

4) światowy dzień Braille’a; 

5) międzynarodowy dzień praw dziecka; 

6) międzynarodowy dzień osób z niepełnosprawnością; 

7) światowy dzień zdrowia psychicznego; 
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8) godność człowiek;   

9) konflikty w życiu codziennym; 

10)  uzależnienia; 

11) kalendarz adwentowy z zadaniami dla uczniów.  

Wychowawcy realizowali działania wychowawcze zgodnie ze Szkolnym Programem 

Wychowawczo – Profilaktycznym. Na zajęciach z wychowawcą korzystali z e-lekcji 

wychowawczych:  

1. „Przygotuj się do lekcji” (przekonanie jak ważne jest właściwe przygotowanie się do lekcji, 

pokazanie dlaczego warto jest podejmować wysiłek związany z nauką).   

2. „Pieniądz – od soli do blika” (wprowadzenie uczniów w świat finansów, przybliżenie 

pojęcia, funkcji pieniądza).  

3. „Jestem wyjątkowy! Jesteście wyjątkowi!” ( uświadomienie uczniom ich mocnych stron, 

mocnych stron kolegów, budowanie poczucia własnej wartości, uświadamianie uczniom jak 

ważna jest tolerancja). 

4. „Czy kolejne urodziny mają znaczenie prawne?” (przedstawienie odpowiedzialności karnej 

uczniów poniżej 13 roku życia, konsekwencje prawne ukończenie 13 tego i 18 tego roku 

życia). 

5. „Pewność siebie” (budowanie pewności siebie u młodzieży poprzez poznanie siebie, 

budowanie poczucia samoakceptacji i poczucia własnej wartości). 

6. „Zawsze bezpiecznie” (poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, w 

podróży i na drodze, pokazanie jak działać w sytuacji zagrożenia i jak postępować, aby 

zminimalizować jego skutki). 

7. „Na drabinie, czyli czym są wartości” (uświadamianie czym są wartości, rozpoznawanie 

wartości materialnych i niematerialnych, tworzenie własnego świata wartości). 

Na początku roku szkolnego w ramach akcji prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i 

Nauki został zorganizowany w szkole „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Działanie 

profilaktyczne w szkole obejmowały: 

1) rozwieszenie ulotek w holu szkolnym dotyczące chorób zakaźnych; 

2) w ramach lekcji wychowawczych w klasach IV- VIII wyświetlono film edukacyjny pt. 

„Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych!”; 

3) w klasach I-III wyświetlone zostały materiały edukacyjne „Chorujemy”, „Wirusy  

i bakterie”, „Szczepienia ważna rzecz”; 
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4) zorganizowany konkurs dla klasy IV- VIII – stworzenie ulotki „Jak radzić sobie  

z chorobami?”. 

W listopadzie została w szkole zorganizowana Akcja Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy. 

Każda klasa miała za zadanie przygotować indywidualne gwiazdy mocy (każdy uczeń miał ją 

ozdobić i napisać jaka jest jego super moc, w czym czuje się dobrze). Następnie powstało  

z nich niebo pełne gwiazd. Na lekcjach wychowania do życia w rodzinie uczniowie ozdabiali 

pióra, na których wypisane zostały najważniejsze wartości, którymi powinno kierować się  

w życiu. W efekcie zostały stworzone skrzydła mocy. Ostatnim etapem było wykonanie 

wspólnej, klasowej rakiety. Zadanie miało na celu integrację klasy i kształcenie umiejętność 

współpracy.  

Tak jak w ubiegłych latach w dalszym ciągu w szkole prężnie działa wolontariat szkolny 

„Pomocna dłoń”. W ramach wolontariatu przez cały rok szkolny prowadzona jest zbiórka 

nakrętek ze sprzedaży, których pieniądze przeznaczone są na cele charytatywne jak również 

opłacenie paczek i nauki szkolnej dwóm uczniów z Kamerunu. Została również zorganizowana 

zbiórka skarpet dla dzieci i osób starszych chorych na trąd w Kamerunie. Chcąc pomagać 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, Wolontariusze wzięli udział 

we współtworzeniu festynu z akcji „Misje czekają na moją pomoc”. Udział w Festynie  

w Gąsiorowicach polegał na sprzedaży ciast, kołacza, grillowanych kiełbasek oraz kawy. 

Całościowy dochód miał na celu wspomóc misje w Kamerunie i Burkina Faso. Wolontariusze 

przeprowadzili także akcję zbiórki pieniędzy na operację Michała Kostona – nastolatka 

dotkniętego idiopatyczną skoliozą młodzieńczą. W ramach Wolontariatu naszą szkołę 

odwiedziła Pani Barbara Chyła- koordynator wolontariatu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie 

„Betania”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Mogli zobaczyć, na czym 

polega praca wolontariusza, w jaki sposób można pomagać i jak funkcjonuje hospicjum. 

Spotkanie było także formą wymiany doświadczeń miedzy wolontariuszem działającym przy 

hospicjum, a szkolnym wolontariatem „Pomocna Dłoń”. Na zakończenie spotkania Pani 

Barbarze zostały przekazane pieniądze uzbierane ze sprzedaży kartek świątecznych 

wykonanych przez uczniów. W grudniu uczniowie odwiedzili Schronisko dla Zwierząt  

w Kędzierzynie – Koźlu, które wspierali zebraną wcześniej w szkole  karmą. W ramach 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie odwiedzili Dom Pomocy Społecznej, aby 

w ten wyjątkowy czas podzielić się opłatkiem i wnieść trochę radości w życie samotnych  

i chorób osób przebywających w tej placówce.  



 

 

8 

Spotkania z rodzicami odbywały się w formie zebrań ogólnych i comiesięcznych 

konsultacji indywidualnych. Poruszano na nich i omówiono sytuacje i problemy dydaktyczno- 

wychowawcze. Udzielono wskazówek do pracy z uczniami, a także porad związanych nie tylko 

z funkcjonowaniem dziecka w szkole, ale także dotyczących różnych problemów życia 

rodzinnego. Rodzicom udziela się wsparcia w wypisywaniu pism do różnych instytucji, a także 

wskazywanie ośrodków, gdzie rodzice mogą otrzymać dodatkowe wsparcie.  

Na bieżąco utrzymuje się wsparcie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  

w Strzelcach Opolskich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jemielnicy, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym przy 

Urzędzie Gminy w Jemielnicy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 

Opolskich, kuratorami sądowymi oraz Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, Komendą 

Policji w Strzelcach Opolskich, Zawadzkiem i dzielnicowymi z naszego terenu.   

W ramach doradztwa zawodowego odbyło się zebranie ogólne w klasach ósmych dla 

wszystkich rodziców. Doradca zawodowy przygotował dla uczniów gazetkę ścienną na temat 

„Kariera znaczy droga”. Dla rodziców i uczniów klas ósmych odbyły się spotkania z 

przedstawicielami szkół z Powiatu Strzeleckiego: Liceum Ogólnokształcącego, Niepubliczna 

Szkoła Branżowa I stopnia, CKZiU, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, 

podczas którego zostali zapoznani z ofertą szkoły   i uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich 

pytania związane z wyborem szkoły.  

W dalszym ciągu realizowany jest udział w „programie dla szkół” dzięki, któremu 

uczniowie klasy I-V mają możliwość spożywania owoców, warzyw i produktów mlecznych.    

 

Liczba dzieci korzystających z pomocy  
 

Psychologa szkolnego 

 

 

Pedagoga szkolnego 

 

47 

 

20 

 

w tym z uczniami sprawującymi kłopoty opiekuńczo- wychowawcze 

 

Psychologa szkolnego 

 

Pedagoga szkolnego 

  
 

11 

 

 

1 
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Liczba dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych, w tym: 

  
Zajęcia 

dydaktyczno- 

wyrównawcze 

Koła zainteresowań 

rozwijające 

umiejętności dzieci 

Logopeda 
Zajęcia korekcyjno  

- kompensacyjne 

 

Klasa I-III - 45 

Klasy IV-VIII - 86 

 

 

194 

 

 

32 

 

 

40 

 

Liczba dzieci przebadanych w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej 

 

20 

 

Liczba rodziców korzystających  

z indywidualnych rozmów z pedagogiem  

i psychologiem szkolnym oraz rozmów 

interwencyjnych nt. kłopotów opiekuńczo- 

wychowawczych 

 

- pedagog 29 

- psycholog 33 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce 

W roku 2022 w Publicznej Szkole Podstawowej i oddziale przedszkolnym w Piotrówce 

podejmowano następujące działania na rzecz rodzin i ich dzieci:  

1. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców w zakresie problemów związanych z 

wychowaniem dzieci: 

1) organizowano indywidualne doradztwo pedagogiczne i psychologiczne; 

2) prowadzono spotkania pedagogizacyjne rodziców ze specjalistami, dyrektorem szkoły; 

3) organizowano prelekcje i pogadanki w trakcie spotkań z rodzicami; 

4) odbyły się spotkania dla rodziców, mające na celu zwiększenie świadomości rodziców 

dbania o zdrowie psychiczne ich dzieci oraz ich kondycje psychospołeczną; 

5) odbyło się szereg zajęć warsztatowych dla dzieci: 

a) zapoznanie z funkcją pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa, wskazanie 

sytuacji w których można się do nich zgłosić; 

b) poznaję siebie- określenie własnych mocnych stron;  

c) poznajemy drugiego człowieka- uświadamianie sobie cenionych              w człowieku 

wartości; 

d) słów kilka o uzależnieniach – profilaktyka uzależnień; 

e) jesteśmy zgraną grupą – zajęcia integracyjne;  
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f) co to jest przyjaźń ? – kształtowanie umiejętności nawiązywania trwałych relacji 

międzyludzkich; 

g) czy współpraca się opłaca?- wzmacnianie więzi grupowych, integracja grupy, 

kształtowanie umiejętności współdziałania                     z innymi; 

h) jestem, potrafię, mam- wzmacnianie poczucia własnej wartości;  

i) budowanie klimatu bezpieczeństwa w klasie – zajęcia integracyjne; 

j) potrafię pomagać, potrafię się dzielić – uwrażliwienie na potrzeby innych; 

k) znam zasady dobrego wychowania; 

l) w grupie tu i teraz – ustalenie reguł i norm grupowych;  

m) emocje czym są i jak je wyrażamy;  

n) budowanie wzajemnego zaufania, ukazywanie pozytywnych cech osobowości; 

o) ćwiczenia wstępne i budujące emocje- tworzenie doświadczeń korygujących 

zaburzenia związane z funkcjonowaniem społecznym; 

p) jak mówić „nie” – trudna sztuka odmawiania;  

q) co to jest przemoc? – zajęcia profilaktyczne; 

r) agresja, przemoc, hejt – zajęcia profilaktyczne;  

s) radzenie sobie z porażką – przegraną – znam zasady fair play; 

t) kształtowanie otwartości w stosunku do innych ludzi.  

6) przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, dostosowane do problemów i potrzeb danego 

zespołu klasowego w nastawieniu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Na bieżąco 

rozpoznawano stan emocjonalny uczniów poprzez zajęcia z całymi klasami lub rozmów 

indywidualnych; 

7) organizowano spotkania indywidualne pedagoga i psychologa z rodzicami dotyczącymi 

pracy z dzieckiem nadpobudliwym, wdrażania dzieci do systematycznej pracy i 

obowiązków uczniowskich; 

8) kierowano do poradni rodziców mających z dziećmi kłopoty wychowawcze; 

9) współdziałano z OPS w zakresie pomocy rodzinom potrzebującym lub nieudolnym 

wychowawczo; 

10) organizowano systematyczne spotkania z Zespołem Interdyscyplinarnym w celu 

wspierania rodzin; 

11) prowadzono pracę ciągłą zespołu wychowawczego nauczycieli.  

2. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i rodzin: 

1) prowadzono działalność informacyjną dla uczniów i rodziców; 

2) kierowano do odpowiednich specjalistów i placówek; 
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3) udzielano wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i ich rodzin w trudnych 

dla nich sytuacjach; 

4) pośrednictwo w kontaktach rodziców z poradniami; 

5) diagnozowano sytuacje problemowe; 

6) kierowanie na badania uczniów mających problemy edukacyjne oraz                     z 

zachowaniem; 

7) prowadzono zajęcia rozwijające zdolności  

a) koło naukowe – 13 uczniów; 

b) koło regionalne –14 uczniów; 

c) SKS – 15 uczniów; 

d) gimnastyka korekcyjna – 42 uczniów; 

e) kółko kreatywne – 11 uczniów; 

f)  kółko programowania – 29 uczniów; 

g) kółko rytmiczne – 14 uczniów; 

h) chór szkolny – 18 uczniów; 

i) kółko muzyczne – 15 uczniów; 

j) kółko techniczne – 14 uczniów; 

k) kółko fizyczne – 18 uczniów. 

8) prowadzono zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze edukacja wczesnoszkolna –  11 uczniów; 

b) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze język polski – 15 uczniów;   

c) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze matematyka- 15 uczniów;  

d) zajęcia logopedyczne – 22 uczniów; 

e) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 12 uczniów; 

f) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne –                       10 uczniów; 

g) zajęcia rozwijające uczenie się  - 11 uczniów; 

h) zajęcia integrujące z pedagogiem szkolnym dla klasy pierwszej –  11 uczniów.  

3. Umożliwienie uczniom szerokiego dostępu do imprez kulturalnych, organizowanie spotkań, 

wyjazdów o charakterze kulturalnym: 

1) udział w etapie w powiatowym turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” 

organizowanym przez PZPN; 

2) udział w XI międzyszkolnym konkursie chemicznym „Chemiczna Głowa”; 

3) udział w projekcie Aktywni Błękitni; 
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4) wyjazdy w ramach ministralnego programu „Poznaj Polskę” do Warszawy (klasy starsze) 

oraz do Opola (klasy młodsze); 

5) wyjazdy do kina i teatru; 

6) udział w zajęciach w Archiwum Państwowym; 

7) udział w spotkaniu aktorskim z pisarką Panią Joanną Olech; 

8) udział w spotkaniu organizowanym przez Gminę Jemielnica w ramach Programu Life.  

4. Zorganizowanie młodzieżowego wolontariatu: 

1) zbiórka na rzecz Hospicjum w Kędzierzynie – Koźlu pt. „Serca otwieramy! Hospicjum 

św. Anny wspieramy!”; 

2) Wielka Świąteczna Zbiórka dla Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej – Caritas w 

Zawadzkiem; 

3) akcja „Szkoło Pomóż i Ty”- rozprowadzenie wśród uczniów pomocy naukowych/ 

cegiełek – wsparcie działań Fundacji „Pomóż i TY” działającej na Rzecz Osób 

Niewidomych i Niepełnosprawnych. 

5.  Koordynacja działań na rzecz dziecka i rodziny.  

Koordynowano działania na rzecz dziecka i rodziny  poprzez współpracę                                         

z organizacjami, instytucjami specjalistycznymi, poradniami, kuratorami, w ramach których 

m.in.: 

1) prowadzono działalność informacyjną dla rodziców i uczniów oraz prewencyjną; 

2) zajęcia z cyklu Profilaktyka Chorób Zakaźnych; 

3) prowadzono dożywianie uczniów; 

4)  współpracowano ściśle z domem rodzinnym ucznia. 

Publiczna Szkoła Podstawowa oraz oddział przedszkolny w Piotrówce w roku 2022 

realizowała następujące projekty: 

1. Szkoła Promująca Zdrowie – to program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła 

promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy w rodzicami uczniów i społecznością 

lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające 

zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji 

uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. 

2. Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” jest 

programem edukacji antynikotynowej sanepidu, przeznaczonym dla dzieci oddziału 

przedszkolnego i ich rodziców. W ramach programu rodzice podpisali kontrakt; został 
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przedstawiony im harmonogram działań oraz udostępniono materiały dotyczące realizacji 

programu.  

Celem programu jest:  

1) ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację w środowisku; 

2) zwiększenie wiedzy dziecka  w zakresie lokalizacji źródła dymu, określania różnych 

rodzajów dymu, określania przyczyn wydobywania się dymów; 

3) zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego; 

4) zwiększenie wiedzy dziecka na temat skutków palenia papierosów; 

5)  wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się  

w zadymionych pomieszczeniach oraz kształtowanie postawy asertywnej  - umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy; 

6) profilaktyka chorób zakaźnych; 

7) zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności 

biologicznej województwa opolskiego”- „Czysty Region”. 

 

 

Liczba dzieci korzystających z pomocy w PSP Piotrówka  
 

Psychologa szkolnego 

 

 

Pedagoga szkolnego 

 

14 

 

10 

 

w tym z uczniami sprawującymi kłopoty opiekuńczo- wychowawcze 

 

Psychologa szkolnego 

 

Pedagoga szkolnego  
6 

 

6 

 

 

 

Liczba dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych  

w PSP Piotrówka w PSP Piotrówka 

 

Zajęcia 

dydaktyczno- 

wyrównawcze 

Koła zainteresowań 

rozwijające umiejętności 

uczniów 

Zajęcia 

logopedyczne 

Zajęcia 

korekcyjno- 

kompensacyjne 

 

41 

 

 

powyżej 

 

22 

 

10 

Liczba dzieci przebadanych w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej 

 

4 
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Liczba rodziców korzystających z 

indywidualnych rozmów z pedagogiem  

i psychologiem oraz rozmów interwencyjnych 

nt. kłopotów opiekuńczo- wychowawczych 

 

 

12 

 

 

 

Liczba dzieci korzystających z pomocy 

w Oddziale Przedszkolnym w Piotrówce 

 

Psychologa szkolnego 

 

 

Pedagoga szkolnego 

 

 

5 

 

 

5 

 

w tym z uczniami sprawującymi kłopoty opiekuńczo- wychowawcze 

Psychologa szkolnego  

 

Pedagoga szkolnego 

  

4 

 

4 

 

 

 

Liczba dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych w oddziale zamiejscowym: 

  

Zajęcia 

dydaktyczno- 

wyrównawcze 

Koła 

zainteresowań 

rozwijające 

umiejętności 

uczniów 

Zajęcia logopedyczne 

Zajęcia 

korekcyjno- 

kompensacyjne 

 

0 

 

 

0 

 

8 

 

2 

Liczba dzieci przebadanych w 

Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej 

 

2 

 

Liczba rodziców korzystających z 

indywidualnych rozmów z 

pedagogiem i psychologiem oraz 

rozmów interwencyjnych nt. 

kłopotów opiekuńczo- 

wychowawczych 

 

 

5 
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Publiczne Przedszkole w Jemielnicy 

1. Głównym priorytetem pracy przedszkola jest wsparcie rodziny w wychowaniu dzieci. Każdy 

wychowanek zostaje poddany obserwacji pedagogicznej, a jej wyniki zostają skrupulatnie 

przekazane opiekunom. Podczas tych rozmów wychowawcy i specjaliści informują 

rodziców również o sposobach wsparcia rozwoju dzieci i wyrównywaniu ewentualnych 

deficytów. Wszyscy wychowankowie zapoznawani są z prawami i obowiązkami, a także  

z zasadami prawidłowych relacji międzyludzkich w poczuciu godności i szacunku. Rodzice 

podopiecznych mają możliwość uczestniczyć w zebraniach, warsztatach, kontaktach 

indywidualnych z wychowawcami i spotkaniach z psychologiem, pedagogiem i logopedą. 

Przedszkole współpracuje również z instytucjami powołanymi do wspierania rodzin: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny), Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja. 

2. Aktualnie przedszkole realizuje program „Profilaktyka zdrowia, bezpieczeństwa  

i aktywności ruchowej, kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci”, 

a także programy edukacyjne zainicjowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną  

w Strzelcach Opolskich „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne”, „Zarazkom się nie damy bo o siebie dbamy”.   

 

Liczba dzieci korzystających z pomocy 

  
 

Psychologa szkolnego 

 

 

Pedagoga szkolnego 

 

 

16 

 

 

45 

 

w tym z uczniami sprawującymi kłopoty opiekuńczo- wychowawcze 

 

Psychologa szkolnego 

 

Pedagoga szkolnego  
 

6 

 

 

4 
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Liczba dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych w tym:  
Zajęcia 

dydaktyczno- 

wyrównawcze 

Koła zainteresowań 

rozwijające 

umiejętności dzieci 

Logopeda Zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne 

 

0 

 

 

0 

 

67 

 

20 

Liczba dzieci przebadanych w Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej 

 

7 

 

Liczba rodziców korzystających z 

indywidualnych rozmów z pedagogiem i 

psychologiem szkolnym oraz rozmów 

interwencyjnych nt. kłopotów opiekuńczo- 

wychowawczych 

 

 

22 

 

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jemielnicy 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

w Jemielnicy wspierał rodziny, w których została wszczęta Procedura Niebieskiej Katy z uwagi 

na występowanie przemocy. W 2022 roku w ramach działań Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomocą objętych zostało  

11 rodzin tj. 35 osób, w tym 15 dzieci. Rodziny objęte Procedurą Niebieskiej Karty otrzymały 

wsparcie w formie:  

1) monitoringu sytuacji rodzinnej, wizyty w miejscu zamieszkania pracownika socjalnego  

i dzielnicowego; 

2) udzielenie kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy; wskazanie 

możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnika, pomocy psychologa; 

3) przeprowadzenie rozmów motywująco- informacyjnych w sprawach związanych  

z radzeniem sobie z aktualną sytuacją bytową, rodzinną, majątkową oraz udzielania wsparcia 

emocjonalnego;  

4) obserwacji rodzin podczas wizyt w przychodni rodzinnej;  

5) obserwowanie dzieci w szkole, konsultacji psychologiczno- pedagogicznej dla rodziców;  
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6) motywowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy wobec członków rodziny do 

podjęcia terapii, skorzystania z oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych oraz zobowiązania 

do zaprzestania stosowania przemocy.  

W ramach działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Jemielnicy odbyło się 6 posiedzeń zespołu,  50 spotkań grup 

roboczych. 

Piecza Zastępcza 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 cyt. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go pierwszy raz w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 

wydatki w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 

w pieczy zastępczej 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w trzecim roku  

i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50%.  

W związku z umieszczeniem 3 dzieci (2 rodziny) w rodzinach zastępczych Gmina 

Jemielnica w 2022 roku poniosła koszty ich 


