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            Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej w terminie do 31 marca każdego roku Burmistrz składa radzie gminy roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane                             

z realizacją zadań. 

Zadania gminy w powyższym zakresie związane są przede wszystkim z organizacją systemu 

wspierania rodziny naturalnej, w tym organizacji działalności asystentów rodziny, rodzin wspierających 

jak i również innych form pomocy i pracy z rodziną przeżywającą trudności    w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. 

Na gminie skupia się też obowiązek prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 

kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

Celem realizacji tych zadań w gminie przy wykorzystaniu posiadanych zasobów w tym  

informacji pozyskiwanych przez pracowników socjalnych, winna być ustalona grupa rodzin 

zagrożonych lub przeżywających trudności wobec, których konieczne jest podjęcie stosownych działań. 

            Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Nr XII.158.2020 z dnia 4 maja 2020 r. przyjęto Gminny 

Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, w którym określono główne cele  i działania. Działania 

te wpisują się w zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wspierania rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. 

Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny 

poprzez działania mające służyć : 

• wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej na wczesnym etapie jej            

            funkcjonowania, 

• wzmacnianiu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony dzieci  

przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem, 

• poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej  oraz 

wspieranie uczniów wymagających pomocy, 

• zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie 

stosownych działań profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczych w środowisku, 



• zapobieganiu powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz skuteczne 

reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielenie wielopłaszczyznowego    wsparcia.     

             

Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzec gwarantuje 

skuteczność podejmowanych działań. 

Priorytetem jest dążenie, aby każde dziecko miało prawo żyć i rozwijać się w rodzinie naturalnej, a jeżeli 

trafi do pieczy zastępczej, stwarzanie warunków jak najszybszego powrotu do biologicznych rodziców. 

Koordynacją w zakresie realizacji programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE BIAŁA 

 

                 Gmina Biała realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminny 

Program Wspierania Rodziny, w roku 2020 zadania oparła głównie na rozpoznaniu i  pracy pracowników  

socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej posiadających  bezpośredni kontakt   z praktycznie 

wszystkimi rodzinami wymagającymi pomocy, pracy asystenta oraz działaniach podmiotów 

wspierających  którymi są: placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, pedagodzy, psychologowie, 

specjaliści i terapeuci szkolni, kuratorzy sądowi, Sąd, Posterunek Policji, PCPR, POIK, Urząd Miejski, 

Zespół Interdyscyplinarny, Punkt konsultacyjny, GKRPA. 

Przygotowując niniejsze sprawozdanie posiłkowano się informacjami i danymi pozyskanymi                               

od wymienionych podmiotów zobligowanych do podejmowania działań na rzecz wspierania   i opieki 

nad rodzinami. 

Do głównych zadań związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem  kluczowego problemu będącego 

priorytetem programu należało między innymi: 

•  bieżące rozpoznawanie i stałe monitorowanie rodzin i środowisk, w których występuje  problem 

niewydolności wychowawczo – opiekuńczej bądź trudna sytuacja materialna, 

•  bieżące udzielanie dostępnych form pomocy rodzinom celem poprawy ich sytuacji życiowej, 

• doradztwo i pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa  

domowego i wychowania dzieci, 

• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych                         

i wychowawczych. 



Poczynione obserwacje wskazują, że coraz częściej rodzice nie radzą sobie wychowawczo z własnymi 

dziećmi i szukają pomocy w różnego rodzaju instytucjach. Równie często obwiniają je za swoje życiowe 

niepowodzenia. Skala tego zjawiska przybiera – niestety – tendencję rosnącą. 

W 2020r. w wyniku rozpoznania pracowników socjalnych ustalono potrzebę i udzielono wsparcia 

asystenta 10 rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zapewnienie wsparcia 

asystenta od 2015 roku jest zadaniem obowiązkowym gminy. Asystent rodziny ma za zadanie w sposób 

zindywidualizowany wspierać przez pewien czas rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła 

pokonywać trudności życiowe,  zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent jak sama 

nazwa wskazuje towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu, 

otoczeniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, koniecznych do tego aby środowisko rodzinne 

sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. 

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu                             

w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach edukacyjnych; 

12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i 

rodzin; 

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 



15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny; 

19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których 

pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

Zgodnie z artykułem art. 15 ust.4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może       

w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, 

jednak nie może przekroczyć 15 rodzin. W wykonaniu czynności zawodowych przez asystenta pomocy 

udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz 

inne podmioty zajmujące się pracą  z dzieckiem i rodziną. Asystent rodziny powinien  też 

współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w Ustawie                           

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Proces przydzielania asystenta do rodziny został doprecyzowany w art. 11 Ustawy 

z dnia 27 kwietnia o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

oraz niektórych innych ustaw. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informacje               

o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, pracownik 

socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie                     

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z tej 

analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku 

kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. 

Celem głównym pracy asystenta jest pomoc rodzinom w dostrzeżeniu i uświadomieniu  

im własnych możliwości oraz posiadanych zasobów i odpowiednim ich wdrożeniu. 

Celem szczegółowym jest natomiast: 

− zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, 

− zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, 

− podniesienie ich samooceny, 

− rozwój kompetencji poszczególnych członków rodziny, 



− osiąganie wyznaczonych przez nich celów, 

− wzbudzenie w nich wiary w swoje możliwości, 

− motywowanie do podejmowania działań, 

− usamodzielnienie i pozostawienie dzieci w rodzinie. 

Metody działania asystenta, oparte były na idei empowermentu – wzmacniania  z zastosowaniem 

elementów podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Asystent rodziny nie przeprowadzał 

treningu, nie używał konfrontacji, perswazji, nie moralizował, i jak najmniej doradzał. Starał się nie 

działać z pozycji eksperta. Praca realizowana była indywidualnie  z poszczególnymi członkami 

rodziny,  zbiorowo z całą rodziną, a także odbywały się spotkania  o charakterze konsultacyjno - 

superwizyjnym czyli omawiano sytuację rodziny oraz analizowano użyteczność danych technik                         

w postępowaniu z danym klientem na zasadach ewaluacji i badania  w działaniu (obserwacja, refleksja, 

działanie). 

               Oprócz organizowania systemów wsparcia dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy 

ustawowym zadaniem gminy jest też współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.                                 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka w placówce 

opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym,  gmina  ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 

po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki     w wysokości: 

- 10%  wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

- 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

- 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Gmina Biała w 2020 r.  poniosła koszty dotyczące umieszczenia 7 dzieci w  rodzinach zastępczych                                       

w wysokości  49,586zł. Wszystkie dzieci zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu. 

W 2020r. w  zakresie wspierania rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na 166 rodzin 

pomocą objął  32 rodziny z dziećmi.  Dzieci z tych rodzin są w szczególnym  zainteresowaniu tut. 

Ośrodka. W miarę występujących potrzeb rodzinom udzielana jest pomoc w formie posiłków w szkole 

dla dzieci, stypendiów, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego - program 500+ (1226 

dzieci), programu „Dobry Start” - 300+ (1097 dzieci), różnych form świadczeń pomocy społecznej, 

wsparcia asystenta rodziny oraz pracy socjalnej. 15 dzieci zostało objętych pomocą w formie posiłków 

w szkole  i  5 dzieci w  przedszkolu, natomiast pomocą w formie stypendiów zostało objętych                                

11 uczniów. 



Rodziny dotknięte ubóstwem otrzymują pomoc w formie dostępnych rodzajów świadczeń pieniężnych      

i w naturze. Ubóstwo często prowadzi do zachowań dewiacyjnych  w rodzinie, skłonności do nałogów, 

marginalizacji, obniżenia poziomu potrzeb bytowych i całokształtu bytowania oraz nieradzenia sobie                 

w wypełnianiu  ról opiekuńczo – wychowawczych. Złe funkcjonowanie rodziny jest częstym powodem 

zaniedbania przez dzieci nauki, ich niskiej samooceny i demoralizacji. Rodziny te wymagają zarówno 

wsparcia socjalnego jak  i specjalistycznego.   

 Na terenie Gminy Biała w pieczy zastępczej umieszczonych jest 9 dzieci, w rodzina 

spokrewnionych – 4 dzieci , niezawodowych  - 2 oraz zawodowych – 2.  

1 dziecko umieszczone jest poza powiatem prudnickim. 

Rodziny zastępcze brały udział w szkoleniach organizowanych w PCPR w Prudniku oraz w innych 

wydarzeniach min.: udział w wyprawie turystycznej, dzień rodzicielstwa zastępczego, balu 

karnawałowym oraz wspólnym kolędowaniu. 

 

Jak wynika z informacji uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Interwencji  Kryzysowej                      

w Prudniku w 2020r. 51 osobom znajdującym się w kryzysie  z terenu gminy Biała udzielono: 

-  4 porad prawnych, 

-  86 porad z zakresu przemocy w rodzinie,   

- 3 porady  z zakresu rodzicielstwa i opieki nad dziećmi 

-  7  porad z zakresu pracy socjalnej 

-  7 porad  z zakresu uzależnień 

 W/g informacji Sądu Rejonowego w Prudniku 6 rodzin objętych było opieką kuratora  w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Z porad Punktu Konsultacyjnego  w Białej skorzystało 17 osób uzależnionych, którym udzielono 

56 porad oraz 5osobom współuzależnionym,  którym udzielono 16 porad. W związku z nadużywaniem 

alkoholu do GKRPA wpłynęły 9 wnioski o wszczęcie postępowania, a w stosunku do 5 osób zostały 

podjęte czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu. 

 

W ramach systemu pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe jest 

zatrudniony psycholog. Psycholog udzielał konsultacji w zakresie uzależnień, problemów rodzinnych                                    

i wychowawczych, przemocy, relacji  interpersonalnych oraz w sytuacjach kryzysowych. 

W zakresie systemu pomocy rodzinie, z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku 

zostało zawarte porozumienie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i 



aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, którego celem jest współpraca w zakresie działań 

związanych   z udzielaniem szeroko rozumianej pomocy osobom dotkniętym przemocą. W  zakresie 

działań ochrony rodziny gmina Biała podejmuje również działania dotyczące przeciwdziałaniu  

przemocy rodzinie . Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy                          

w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest 

koordynacja  i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz udzielanie 

pomocy osobom   i rodzinom dotkniętym przemocą. 

W 2020r. w zakresie przemocy do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 Niebieskich Kart. 

Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 85 spotkań grup roboczych celem wypracowania odpowiedniego                                         

i wszechstronnego wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. 

 

Na terenie Gminy funkcjonują: 

-  2  publiczne szkoły podstawowe ( z 3 filiami ), 

-  1 niepubliczna, 

Przy szkołach działają 3 świetlice, do których uczęszczało 445 dzieci. Świetlice te zapewniają pomoc 

uczniom w nauce, odrabianiu lekcji i spędzaniu czasu wolnego. 

Dwa zespoły szkolno-przedszkolne prowadzą stołówki szkolne w których dożywianych jest 344 dzieci. 

Od września 2020r zatrudnionych jest 2 pedagogów, 1 psycholog oraz 2 logopedów. 

Na terenie gminy funkcjonują  2  oddziały przedszkolne oraz 1 oddział przedszkolny przy szkole 

niepublicznej. W 2020 roku do przedszkoli uczęszczało 334 dzieci.   

 

Jak wynika z informacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej w  zakresie wspierania 

opiekuńczo – wychowawczego dzieci i rodzin tego wymagających działania w 2020 roku prowadzone 

były w dwojaki sposób z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju. 

W trakcie nauki stacjonarnej można było reagować na bieżąco na wszelkie nieprawidłowości, rozmawiać 

z uczniami, rodzicami i nauczycielami w kontakcie bezpośrednim. Zwracano uwagę na wszelkie 

nieprawidłowości. Podczas nauki stacjonarnej dzieci w szkole były pod  opieką nauczycieli, nauczycieli 

specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy, n-li wspomagających), pielęgniarki szkolnej                                   

i pracowników obsługi. Dostęp do nich był łatwy i natychmiastowy. Wszyscy w ramach swoich 

obowiązków starali się reagować na wszelkie potrzeby dzieci i ich rodzin. Dzieci w klasie i na przerwie 

(dyżury) były pod opieką nauczycieli. Uczniowie korzystali ze stołówki szkolnej, świetlicy, dowozów 

do i ze szkoły pod okiem opiekuna. 



 W trakcie nauki zdalnej działania opiekuńczo – wychowawcze realizowane były przez 

komunikatory Skype, Messenger. Nauczyciele byli dostępni pod telefonem, pocztę e-mail.  Kadra 

wymieniała się uwagami i spostrzeżeniami, aby reagować na bieżąco na potrzeby dzieci. Udostępniony 

był sprzęt komputerowy dla dzieci do nauki w domu od momentu wprowadzenia nauki zdalnej. Możliwy 

był udział w nauce zdalnej w szkole, co wynikało z pewnych czynników uniemożliwiających udział                   

w lekcjach z domu. Również w przypadku nieobecności uczniów we wrześniu i październiku 

spowodowanych obowiązkowymi kwarantannami dzieci mogły uczestniczyć w lekcjach zdalnie, 

równocześnie ze swoją klasą przebywającą w szkole. 

 W przypadku pojawiających się trudności opiekuńczo-wychowawczych informowano rodziców 

o pojawiających się problemach. Podczas spotkań interwencyjnych, wspierających, a także 

profilaktycznych (zdalnych i stacjonarnych) wskazywano wachlarz właściwych zachowań, dot. 

postępowania względem siebie i innych, aby sytuacje się nie powtarzały. Rodzicom przedstawiano 

wskazówki dot. wychowania dzieci, aby usprawnić im komunikację z dzieckiem, wprowadzić normy                    

i zasady, co miało przyczynić się do poprawy zachowania i wzrostu wyników edukacyjnych. 

Ponadto organizowano w szkole lub w formie zdalnej zebrania szkolne w godzinach popołudniowych, 

aby rodzice mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami, w celu zasięgnięcia informacji nt. wyników 

w nauce i zachowaniu. Wprowadzono  również dla klas IV-VIII dziennik elektroniczny (w formie 

testowej), aby mieć lepszy kontakt z rodzicami, a rodzice bieżące informacje nt. postępów w nauce. 

Wg potrzeb organizowane były spotkania na poziomie klasy, z rodzicami lub uczniami, w celu ustalenia 

przyczyn problemów wychowawczych oraz sposobów ich rozwiązania. Gdy zachodziła potrzeba 

kierowano sprawę do instytucji pomocowych. Współpracowano z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Prudniku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Białej, Sądem Rejonowym w Prudniku, 

POIK w Prudniku, PCPR w Prudniku, GKRPA w Białej, Komisariatem  Policji w Białej i Komendą 

Powiatową Policji w Prudniku. Wg potrzeb pracownicy uczestniczyli w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Grupach Roboczych, gdzie również podejmowano zadania wynikające                              

z problemów rodziny przemocowej (monitoring ofiar przemocy i ich dzieci). W ustalonych godzinach 

opiekę sprawowała również pielęgniarka szkolna, która również czuwała nad higieną, zdrowiem                            

i bezpieczeństwem dzieci. Pracownicy szkoły brali udział w  szkoleniach z zakresu przepisów BHP                         

i pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Do szkoły uczęszcza  wielu uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno 

– pedagogicznych. W związku z tym udzielano tym uczniom odpowiedniego wsparcia i pomocy. 

Tworzono klasy integracyjne, zatrudniając nauczycieli wspomagających, tyflopedagoga, surdopedagoga 

i logopedę, pedagogów specjalnych oferując odpowiednie zajęcia w celu wyrównania szans 



edukacyjnych. Zapewniono odpowiedni dobór metod pracy z dzieckiem oraz dostosowano budynek do 

potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzono niezbędną dokumentację oraz 

organizowano spotkania wg wytycznych wynikających z rozporządzeń. 

 Nauczyciele brali udział w licznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje                              

i kompetencje zawodowe mogąc tym samym lepiej dbać o uczniów. 

W ramach opieki i wychowania zapewniono również opiekę świetlicy w godzinach od 7 do 16. 

Uczniowie mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach: socjoterapeutycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno – społeczne, rozwijające umiejętności uczenia się, dydaktyczno – 

wyrównawczych, plastycznych, muzycznych. W ramach siatki godzin uczniowie uczestniczyli                                

w lekcjach takich jak wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo 

zawodowe. Dzięki tym zajęciom dzieci przygotowywały się do podejmowania życiowych decyzji                          

i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych, właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji                    

w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz do trafnego wyboru zawodu i drogi 

dalszego kształcenia planując swoją karierę edukacyjną i zawodową. 

W ciągu roku rodzice mogą zapoznać się ze szkolnymi gazetkami, które często przedstawiają również 

treści dot. metod wychowawczych, współczesnych zagrożeń, treści profilaktycznych, instytucji 

pomocowych,  aby mogli wspólnie z nauczycielami kształtować młode pokolenie. 

Z uwagi na pandemię działania profilaktyczne promujące właściwe zachowania, zdrowy styl 

życia, bezpieczeństwo podczas pandemii, bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, wartości życiowe, 

bezpieczne zachowane w szkole i poza nią, życie bez używek, właściwe relacje międzyludzkie, właściwe 

korzystanie z multimediów ograniczały się do gazetek szkolnych i on-line, prezentacji multimedialnych, 

lekcji tematycznych przedmiotowych i wychowawczych, rozmów i interwencji w tym zakresie. 

Placówka na dany rok szkolny opracowuje program wychowawczo – profilaktyczny, który zawiera cele 

do realizacji przez wszystkich pracowników szkół. Obszar działań dotyczy: 

- przystosowania do życia społecznego – kształtowanie postaw, wychowanie do wartości, 

- przeciwdziałanie przemocy i przestępczości nieletnich – bezpieczeństwo w szkole, 

- profilaktyka uzależnień - bezpieczeństwo w szkole, 

- promocja zdrowia, 

- ochrona przed negatywnym wpływem świata wirtualnego i mediów – rozwijanie kompetencji   

  informatycznych 

- profilaktyka zagrożeń – bezpieczeństwo w szkole, 

- upowszechnianie czytelnictwa – rozwijanie kompetencji czytelniczych. 



Zadania z tego zakresu były realizowane przez wszystkich pracowników szkoły w formach możliwych 

do realizacji. 

 

 Publiczne Przedszkole w Białej podejmuje działania mające na celu wspieranie osób, które                        

z rozmaitych powodów wymagają wsparcia ze strony placówki. Wychodząc naprzeciw wymaganiom 

naszych podopiecznych i ich rodziców przedszkole podejmuje następujące działania wynikające                             

z potrzeb dzieci i złożonych dokumentów poradni psychologiczno – pedagogicznej: 

- tworzenie oddziału integracyjnego, 

- zatrudnienie pomocy nauczyciela, 

- zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, 

- zorganizowanie zajęć z psychologiem, 

- zorganizowanie zajęć logopedycznych, 

- organizowanie obserwacji i konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

- organizowanie zajęć rewalidacyjnych, 

- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju. 

W ramach pomocy osobom potrzebującym wsparcia podejmowana jest współpraca z takimi instytucjami 

jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Prudniku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Miejski w Białej. Działania przedszkolne obejmują 

głównie prowadzenie działalności informacyjnej, jednakże zdarzają się również sytuacje, które 

wymagają interwencji i systematycznej współpracy na płaszczyźnie nauczyciel-dziecko-rodzic-

psycholog. 

Przedszkole organizuje indywidualne i grupowe spotkania z rodzicami, podczas których omawiane są 

sytuacje problemowe oraz poszukiwane są formy rozwiązań zaistniałych sytuacji. 

Ponadto w roku szkolnym 2020/21  przedszkole przystąpiło do projektów dofinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego pod nazwą „Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas”. 

W ramach projektów realizowane były i nadal są zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu w Białej 

oraz w oddziałach zamiejscowych w Prężynie, Śmiczu, Solcu, Gostomi i Ligocie Bialskiej. 

Oferta zajęć w przedszkolu w Białej: 

muzyczno-rytmiczne 

 matematyczne "KODOWANIE NA DYWANIE" 

 ruchowe 

logopedyczne indywidualne 



korekcyjno-kompensacyjne 

rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 

 

Zajęcia dodatkowe – Gostomia:  

  logopedyczne indywidualne 

  matematyczne z „KODOWANIE NA DYWANIE” 

  z zaburzeniami SI 

  tańce z rytmiką 

  ekologiczne 

  wyrównawcze 

  artystyczne 

  aktywności ruchowej 

 

Zajęcia dodatkowe - Śmicz 

 matematyczne „KODOWANIE NA DYWANIE” 

 muzyczno-rytmiczne 

 Integracji Sensorycznej 

 

Zajęcia dodatkowe - Prężyna 

 stymulujące rozwój-„KODOWANIE NA DYWANIE”  

 zajęcia artystyczne 

 zajęcia aktywności ruchowej 

 

Zajęcia dodatkowe - Solec 

zajęcia plastyczno-techniczne 

zajęcia muzyczno-ruchowe 

zajęcia dodatkowe – 

  

Ligota Bialska 

zajęcia plastyczno-techniczne 

zajęcia muzyczno-ruchowe 

 



 Podczas sytuacji pandemicznej w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2  w kraju                             

i wprowadzaniu obostrzeń placówka dopełniła wszelkich starań wprowadzając procedury i regulaminy 

dot. funkcjonowania szkoły i przedszkola. Dzięki temu działania opiekuńcze i wychowawcze mogły być 

realizowane. Aby placówki funkcjonowały możliwie jak najlepiej rok rocznie udoskonalane są  

dokumentacje szkolne (regulaminy, uchwały, plany pracy) uwzględniające potrzeby dziecka i rodzica 

wprowadzające działania na rzecz dziecka i rodzica.  

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łączniku w zakresie wspierania opiekuńczo- wychowawczego 

dzieci i rodzin tego wymagających prowadził następujące działania: 

-organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych,                      

logopedycznych, socjoterapeutycznych dla uczniów tego wymagających, 

- organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci przedszkolnych, 

- kierowanie uczniów przejawiających trudności w nauce i zachowaniu do Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Prudniku, 

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udział uczniów w projektach  realizowanych w szkole, 

- budowanie dobrych relacji klasowych- rozmowy, pogadanki, tematyczne lekcje wychowawcze 

-  współpraca z podmiotami podejmującymi różnorodne działania na rzecz rodzin z dziećmi (Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Prudniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Prudniku, Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Białej, Sąd Rejonowy w Prudniku), 

- rozwój zainteresowań zapewniony w  szkolnej świetlicy szkolnej, 

- zapewnienie uczniom dostępu do wszelkich akcji i działań realizowanych przez placówkę , 

- diagnozowanie sytuacji życiowej uczniów przez pedagoga szkolnego, 

- konsultacje i poradnictwo dla rodziców potrzebujących wsparcia , kształtowanie prawidłowych postaw 

rodzicielskich, informowanie rodziców o możliwościach uzyskania pomocy w odpowiednich instytu-

cjach ( także on-line), 

- zapewnienie we współpracy z OPS Biała dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłków w szkole, 

-objęcie uczniów indywidualną pomocą psychologiczno- pedagogiczną ( rozmowy telefoniczne w dobie       

pandemii)  

- współpraca z Asystentem Rodzin i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania    

   wsparcia, zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju dzieci 

- funkcjonowanie w szkole Wolontariatu- Klub Ośmiu w Łączniku- organizacja różnych akcji             

  charytatywnych (przeprowadzenie akcji „Zbiórka nakrętek” dla niepełnosprawnego chłopca- przepro -  

  wadzanie zbiórki „Magia Świąt dla każdego” dla potrzebujących rodzin). 



- zorganizowanie koncertu profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego życia”, którego celem była                   

profilaktyka uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z używkami, zmiana postawy u mło-

dzieży, zachęcenie do rozwijania zainteresowań. 

 

Jak wynika z informacji uzyskanych z  Gminnego Centrum Kultury w Białej  na terenie gminy                                          

w 13 miejscowościach funkcjonują świetlice dla dzieci i młodzieży, które stanowiły elementy systemu 

wsparcia rodzin w których występują problemy alkoholowe i wynikające z tej sytuacji dysfunkcje                         

w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Zapewniają one dzieciom pomoc w nauce, organizację  czasu 

wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zajęć sportowych i zabaw oraz spotkań integracyjnych.  

Ze wzg. na pandemię i obostrzenia w 2020r. działalność GCK była ograniczona. W zajęciach                    

szacunkowo uczestniczyło ogółem 206 dzieci. Temat zajęć uzależniony był od pór roku, świąt okolicz-

nościowych czy też wydarzeń w środowisku lokalnym, część zajęć przeznaczona była również na zajęcia 

związana z nauką, np. odrabianie lekcji. 

W okresie lata zorganizowano dwudniowe warsztaty dla grupy mażoretkowej oraz teatralnej oraz im-

prezę plenerową pod nazwą „ Wielobój sportowy”, w której uczestniczyło ok. 250 dzieci. 

 

 

 REALIZACJA PROGRAMU OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA 

 

                        Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu 

Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. 

          Celem jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa 

opolskiego. Mieszkańcy województwa opolskiego którzy: 

wychowują co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje 

naukę   lub wychowują jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada 

orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

lub ukończyli 60 lat mogą złożyć wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

Jakie zniżki? 

Na stronie internetowej na bieżąco przekazywane są informacje o zniżkach: dostępnych na terenie gminy, 

którą zamieszkujesz, dostępnych na terenie całego województwa opolskiego – niezależnie od miejsca 

zamieszkania (oczywiście w naszym województwie). 



Zniżki mogą się różnić – w przypadku, gdy wychowujesz więcej niż 2 dzieci – możesz otrzymać 

więcej zniżek, ale niekoniecznie. To Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – przedsiębiorca / 

instytucja decyduje o tym, jakie oferuje zniżki i dla kogo. 

         W 2020r. o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zostało złożonych  i rozpatrzonych                         

28 wniosków - wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

                              

   REALIZACJA PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Od 01 stycznia 2015 obowiązuje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, 

sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających                            

z ustawy, uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu 

korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie  

od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać                            

z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 

lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.       

Od 01.01.2019r. do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, jeżeli dzieci te w chwili składania wniosku są 

już dorosłe. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli 

możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego 

kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 

Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską 

Kartę Dużej Rodziny”. 

 W 2020r.  rozpatrzono i wydano 39 Kart Dużej Rodziny. 

 

PODSUMOWANIE 

Skuteczna pomoc dzieciom pozbawionym opieki oraz rodzinom nie radzącym sobie z opieką                       

i wychowaniem dzieci wymaga współpracy wielu instytucji. W gminie Biała  Ośrodek Pomocy 

Społecznej jako koordynator działań współpracuje ściśle z placówkami oświatowymi i ich specjalistami, 

służbą zdrowia, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Posterunkiem Policji, 

kuratorami sądowymi, PCPR i innymi podmiotami znającymi problemy rodzin.  Wszystkie 



współpracujące jednostki starają się niezwłocznie reagować w każdej sytuacji kryzysowej rodzin                              

i niezwłocznie nieść pomoc. 

Współpraca ta jest bardzo dobra i polega na błyskawicznej wymianie informacji, konsultacjach, 

udzielaniu bezpośredniej pomocy rodzinom oraz dokonywaniu wspólnej interwencji. 

Reasumując powyższe, podejmowane działania wpisują się w zakres celów i zadań wyznaczonych                              

w Gminnym Programie Wspierania Rodziny.               

                                                                              


