Sprawozdanie
z realizacji Strategii rozwiązywania problemów
społecznych dla Gminy Wojciechowice na lata
2016 – 2025 za 2020 rok

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wojciechowice na lata
2016 – 2025 przyjęta została Uchwałą Nr XXI/99/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z
dnia 29 lipca 2016r. Wójt Gminy Wojciechowice Zarządzeniem Nr 120.67.2016 z dnia 1
sierpnia 2016r. powołał Zespół ds. monitorowania i wdrażania powyższej Strategii.
Strategia wskazuje problemy społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy, a także określa cele
strategiczne, kierunki zmian i działań podejmowanych w cele przezwyciężenia problemów,
które mają służyć realizacji celu głównego:
Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków
sprzyjających ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego.
W strategii zostały wyznaczone 4 cele strategiczne.

Cel strategiczny 1: Zintegrowany system pomocy społecznej.
Kierunek działania: system wsparcia na rzecz osób bezrobotnych.
Wskaźniki realizacji działania:
 stopa bezrobocia dla powiatu opatowskiego za 2020r. wyniosła 13,4%. Ogółem
z terenu gminy Wojciechowice zarejestrowanych było 190 osób, w tym 105 kobiet
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85 mężczyzn, liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 124 osób (dane PUP
Opatów). W porównaniu do roku 2019 (13,5%) stopa bezrobocia oraz liczba osób
zarejestrowanych jako bezrobotni uległa nieznacznemu zmniejszeniu (207 osób w
2019r.).
 W 2020r. udzielono pomocy, w związku z występowaniem problemu bezrobocia 55
rodzinom ze 176 osobami w rodzinie (dane ze sprawozdania MPiPS 03R), w
porównaniu do poprzedniego roku liczba ta jest nieznacznie mniejsza (w 2019r. – 58
rodzin, 182 osoby w rodzinie). Dane pozostają na zbliżonym poziomie.
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Kierunek działania: system wsparcia na rzecz osób ubogich i podlegających wykluczeniu
społecznemu.
Wskaźniki realizacji działania:
 W 2020r. objęto pomocą społeczną (pomoc rzeczowa i finansowa) rodziny z powodu
ubóstwa – 69 rodzin (162 osoby w rodzinie) (dane ze sprawozdania MPiPS 03R), w
porównaniu do roku poprzedniego liczba ta jest mniejsza (w 2019r. – 73 rodzin – 155
osób w rodzinie);
Kierunek działania: kontynuowanie działań systemu wsparcia dla osób uzależnionych
i potrzebujących pomocy.
Wskaźniki realizacji działania:
 działa 1 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach,
 w 2020r. Zespół prowadził działania w stosunku do 10 rodzin (dane OPS
Wojciechowice), w porównaniu do 2019r. liczba prowadzonych procedur Niebieska
Karta nieznacznie wzrosła (8 NK w 2019r.);
 wszczęto procedurę „Niebieska Karta” w 10 rodzinach, liczba realizowanych ogółem
– 10 rodzin. Na koniec roku 2020 procedurę zakończono w stosunku do 5 rodzin.
 Na terenie gminy Wojciechowice odnotowano 37 wykroczeń, na podstawie których
sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu i ukarano mandatem kredytowanym. (43
w 2019r.)

stwierdzonych czynów przestępczych – 42

(50 w 2019r.)

(dane KP Ożarów);
 działa 1 Punkt Konsultacyjny przy urzędzie Gminy w Wojciechowicach; W 2020r.
udzielono łącznie 55 porad (w 2019r. 62 porady). Liczba udzielonych porad zmalała.
(dane Ośrodka Profilaktyki Uzależnień „RAVENA’);
 działa

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w

Wojciechowicach; W 2020r. odbyło się 2 posiedzenia Komisji, wpłynął 1 wniosek o
leczenie odwykowe, przeprowadzono 1 rozmowę z osobą z

problemem

alkoholowym.
Na terenie gminy funkcjonowało 9 punktów sprzedaży alkoholu. W porównaniu do
roku 2019 liczba punktów prowadzących sprzedaż alkoholu zmniejszyła się o 1.
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 realizacja

Gminnego

Programu

Profilaktyki

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na rok
2020, przyjętego Uchwałą Nr XII/89/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia
10 grudnia 2019r.
 realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wojciechowice na lata 2016 – 2020,
przyjętego Uchwałą Nr XVII/80/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4
marca 2016r.
 profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowicach


w zakresie profilaktyki uzależnień odbyło się 1 spotkanie z funkcjonariuszem
Policji.
Szkoła realizowała następujące programy profilaktyczne:

 Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Trzymaj Formę’’ pogłębiający wiedzę o
zdrowym stylu życia, wpływie odpowiedniego żywienia na zdrowie oraz
porusza kwestie sportu i turystyki w życiu każdego z nas;
 Program edukacji antynikotynowej ,,Nie pal przy mnie proszę’’ skierowany do
uczniów klas I – III mający na celu zapobieganie sięganiu po papierosy,
 Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas
‘’ skierowany do dzieci w wieku 5 – 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stodołach
– w zakresie profilaktyki uzależnień odbyły się zajęcia i warsztaty
profilaktyczne – liczba spotkań 2, pogadanki z pielęgniarką na temat używek i
dopalaczy – 1, pogadanka z funkcjonariuszem Policji – 1 spotkanie, zajęcia z
pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1 spotkanie.
Szkoła realizowała następujące programy profilaktyczne:
- „Czyste powietrze wokół nas” kl. ,,0’’,
- „Nie pal przy mnie, proszę” kl. I i II
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV- VIII,
- ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne kl. ,,0’’,
- ,,Trzymaj formę’’,
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- ,,Bieg po zdrowie’’- kl. IV
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie tematykę profilaktyki uzależnień omawiali na
godzinie wychowawczej oraz na zajęciach w formie on-line – 11 spotkań.
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierczycach – w ramach realizacji
profilaktyki uzależnień , w ramach realizacji programu wychowawczego – 8
godzin, pogadanki z policjantem – 3 spotkania oraz zajęcia z pracownikiem
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 3 spotkania.
Programy profilaktyczne realizowane w szkole:
- „Czyste powietrze wokół nas”, ,, Nie pal przy mnie proszę’’– programy
dotyczące profilaktyki antynikotynowej.

Kierunek działania:

rozwijanie form wsparcia i pomocy na rzecz osób

starszych

i niepełnosprawnych.
Wskaźniki realizacji działania:
 monitoring sytuacji demograficznej – na dzień 31.12.2020 r. gminę zamieszkiwało
4029 mieszkańców, w tym 2005 kobiet (49,76%) i 2024 mężczyzn (50,24%),
 w 2020 r. na terenie gminy zameldowało się 75 osób, wymeldowało natomiast 30
osób, liczba zgonów w 2020 r. wyniosła 49 natomiast urodzeń 27.
- W porównaniu do roku 2019 zmalała liczba wymeldowań oraz liczba zgonów; liczba
urodzeń wzrosła o 5 osób wyższa
- najliczniejszą grupę mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym.
- ogólna liczba mieszkańców gminy uległa zmniejszeniu.
Struktura mieszkańców wg ekonomicznych grup wiekowych.
Grupa wiekowa

Liczba kobiet

Grupa wiekowa

Liczba mężczyzn

0 - 18

325

0 - 18

366

19 - 60

1092

19 - 65

1331

4

60 lat i więcej

588

OGÓŁEM

2005

65 lat i więcej

327
2024

(Dane UG Wojciechowice)
 objęto pomocą społeczną (pomoc finansowa i niefinansowa) osoby powyżej 60 roku
życia z 13 rodzin z 29 osobami w rodzinie,
 w Ośrodku Zdrowia funkcjonującym na terenie gminy Wojciechowice w 2020 roku
udzielono 13468 (15814 w 2019r.) porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
 sytuacja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojciechowice:
w 2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie wydał
18 orzeczeń osobom do 16 roku życia (23 orzeczenia w 2019 r.), osobom powyżej 16
roku życia wydano 113 orzeczenia. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba
orzeczeń wydanych osobom powyżej 16 r. życia znacznie wzrosła (74 orzeczenia w
2019 r.)
Podział osób niepełnosprawnych wg stopnia niepełnosprawności
Stopień niepełnosprawności

Liczba orzeczeń

lekki

umiarkowany

znaczny

26

55

32

Razem

113

(Dane Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie)
 objęto pomocą społeczną (pomoc finansowa i rzeczowa) w związku z problemem
niepełnosprawności 38 rodziny z 101 osobami w rodzinie (dane ze sprawozdania
MPiPS 03R).
 Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Wojciechowice otrzymały również w 2020r.
pomoc z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w postaci:
-

dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w

komunikowaniu się: 1 dziecko, 2 kobiety;
 dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych: 2 kobiety;
 dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze: 1 kobieta i 6 mężczyzn
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(dane PCPR Opatów).
Kierunek działania: zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej.
Wskaźniki realizacji działania:
 objęto pomocą społeczną (pomoc finansowa i rzeczowa) w związku z problemem
bezradności opiekuńczo – wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego 8
rodzin z 44 osobami w rodzinie w tym: 5 rodzin niepełnych i 3 rodzin wielodzietnych
(dane ze sprawozdania MPiPS 03R), w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła się
liczba rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.
 realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wojciechowice na lata
2019 – 2021, przyjętego Uchwałą Nr VII/44/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 10 maja 2019 r.
 w 2020 r. tut. Ośrodek nie zatrudniał asystenta rodziny
 w 2020 r. pomocą w ramach świadczeń rodzinnych objęto 240 rodzin, liczba rodzin
pobierających zasiłek rodzinny wyniosła 147 (dane OPS Wojciechowice),
w porównaniu do roku 2019 nieznacznie zmalała liczba rodzin pobierających zasiłek
rodzinny i korzystająca ze świadczeń rodzinnych.

Cel strategiczny 2: Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji
rodziny.
Kierunek działania: pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Wskaźniki realizacji działania:
 na terenie gminy funkcjonują 3 świetlice szkolne przy placówkach oświatowych.
Kierunek działania: realizacja systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży.
Wskaźniki realizacji działania:
 w 2020 r. stypendium szkolne zostało przyznane dla 52 dzieci z 28 rodzin.
6

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne wypłacono na łączną kwotę 50.665,56 zł, w tym dotacja –
45.599,00 zł, środki własne – 5.066,56 zł.
W porównaniu do roku 2019 liczba dzieci korzystających z tego typu wsparcia pozostała na
zbliżonym poziomie, kwota udzielonych świadczeń wzrosła (48.523,00 zł w 2019 r.)
(dane UG Wojciechowice)

Kierunek działania: realizacja programów wsparcia materialnego rodzin np. Karta Dużej
Rodziny.
Wskaźniki realizacji działania:
 W 2020 r. zrealizowano 12 wniosków ( w tym: 2 – zgłoszenie nowej rodziny, 6 –
nowa rodzina składająca się wyłącznie z rodziców; 3 – przedłużenie terminu
ważności karty; 1 – nowy członek rodziny)
(dane: OPS Wojciechowice)

Cel strategiczny 3: tworzenie godnych warunków zamieszkania.
Kierunek działania: wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków
do życia dla mieszkańców.
Wskaźniki realizacji działania:
 na terenie gminy znajduje się 1 lokal socjalny. Lokal jest wyremontowany.

Cel strategiczny 4: Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału edukacyjnego.
Kierunki działania: zapewnienie dostępu dla mieszkańców gminy do oferty edukacyjnej.
Wskaźniki działania:
Na terenie gminy funkcjonują 4 placówki oświatowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stodołach
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 liczba uczniów w szkole wynosi 48, szkoła posiada 1 oddział przedszkolny do
którego uczęszcza 11 dzieci w tym: 3 sześciolatków, 3 pięciolatków, 1 czterolatek
i 4 trzylatków. W szkole znajduje się 1 świetlica szkolna, z której korzystało 25
dzieci.
 bazę sportowo – rekreacyjną szkoły stanowi 1 sala gimnastyczna, 1 boisko szkolne
i 1 plac zabaw.
 Wykaz projektów i programów realizowanych w szkole:
 Projekt „Być jak Ignacy"- projekt realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych
naukowego koła zainteresowań. Zajęcia nastawione są na działania praktyczne,
uczniowie wykonują eksperymenty i doświadczenia, rozwijają wyobraźnię
przestrzenną.
 Tydzień Książki dla dzieci- każdego dnia dzieci miały okazję poznać lub
przypomnieć sobie jedną z baśni Andersena, były to: „Dzielny ołowiany
żołnierzyk", „Dziewczynka z zapałkami", „Księżniczka na ziarnku grochu",
„Brzydkie kaczątko", „Królowa śniegu", a następnie na podstawie każdej z nich
stworzyły piękne ilustracje.
 Akcja „Ratujmy nasze pszczoły" w województwie świętokrzyskim- w ramach
edukacji ekologicznej w formie nauki zdalnej uczniowie klas IV-VII podjęli kilka
przedsięwzięć w celu ratowania natury. Młodzi miłośnicy przyrody przygotowali:
prezentacje multimedialne „Znaczenie pszczół w przyrodzie", prace plastyczneplakaty z okazji Dnia Ziemi, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Działania
na rzecz ochrony klimatu", w odpowiedzi na apel ratujmy pszczoły uczniowie
wystawili w ogrodach pojemniki z wodą i kamykami by pszczoły się nie topiły. W
niektórych miskach pojawiły się też kwiaty. Wystawianie takich „poidełek" miało
na celu pomóc pszczołom, ptakom, jeżom i innym zwierzętom przetrwać trudny
czas suszy.
 Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka", który uświadomił
dzieciom, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i w szkole.
 Projekt „Mała książka- wielki człowiek"- szkoła otrzymała nieodpłatnie Wyprawki
Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło", broszura
informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się
czytać razem" oraz kreatywny alfabet. Wyprawki zostały przekazane
pierwszoklasistom w dniu ślubowania.
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 Akcja „Szkoła do hymnu"- odśpiewanie we wtorek 10 listopada 2020 r. o godz.
11:11 4-zwrotkowego hymnu narodowego. Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz
z wychowawczynią odśpiewały go w szkole, zaś klasy od I do VIII zaśpiewały
nasz hymn narodowy wraz z wychowawczyniami w czasie trwania nauki zdalnej.
 Akcja „Szkoła pamięta"- celem inicjatywy było zorganizowanie działań
upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.
 Program edukacyjny „Przygotujmy lepszy Świat"- to program edukacyjny dla klas
1-3 szkół podstawowych, którego celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne
wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety.
 Program edukacyjny „Dobrze Jemy"- wykorzystanie w pracy materiałów
edukacyjnych do realizacji zajęć obejmujących tematykę zdrowego żywienia i
gotowania.
 IMPACT- program profilaktyczny Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę"- zajęcia
realizowane były na godzinach wychowawczych. Ponadto każdy uczeń za zgodą
rodziców ma założone konto na platformie edukacyjnej „Dajemy Dzieciom Siłę"
gdzie mają możliwość oglądania i obejrzały wiele filmów przeciwdziałających
przemocy w Internecie.
 Konkurs fotograficzny pt. „Z życia owadów"- konkurs zachęcał uczniów do
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i odpoczynku od pracy przy
komputerze w czasie nauki zdalnej.
 Program edukacyjny „Przygody Kota Ciepłosława"- program dla klas I-III
budujący świadomość ekologiczną u najmłodszych, który poszerzy wiedzę na
temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania.
 Szkolny Konkurs wiedzy o krajach anglosaskich był dla uczniów klas V - VIII.
Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 45 pytań związanych min. z
geografią, literaturą, kulturą, Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej.
Organizacja czasu wolnego - liczba prowadzonych zajęć np. sportowych, kulturalnych
 ferie zimowe 2020 - dyżury w szkole
 wycieczki szkolne - 1
 zajęcia sportowe SKS - 1
(dane PSP Stodoły).
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowicach
 – liczba uczniów w szkole wynosi 52. Szkoła posiada 1 oddział przedszkolny do
którego uczęszcza 8 dzieci, w tym 2 sześciolatków ora 6 pięciolatków;
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 w szkole znajduje się 1 świetlica szkolna;
 bazę sportowo – rekreacyjną szkoły stanowi 1 sala gimnastyczna, 3 boiska
sportowe i 1 plac zabaw.
Projekty i programy realizowane w szkole:


„Nie pal przy mnie, proszę” – program skierowany do uczniów klas I – III;



„Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji
antytytoniowej dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców i opiekunów;



,,Trzymaj Formę’’ – ogólnopolski program edukacyjny propagujący oraz
pogłębiający wiedzę o zdrowym stylu życia, wpływie żywienia na zdrowie
oraz kwestie sportu i turystyki w życiu każdego z nas;



,,Dumni z Polski’’ – program edukacji obywatelskiej. Ma na celu
podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i
młodzieży;



,,Przygotujmy lepszy świat’’ program edukacyjny skierowany do uczniów
klas I-III. Ma na celu uświadomienie, że codzienne wybory żywieniowe
przekładają się na zdrowie każdego z nas i dobro środowiska.



W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia Szkolnego Koła
Sportowego - 3 razy tygodniowo oraz Szkolnego Koła Turystyczno –
Krajoznawczego – 1 godzina tygodniowo.
(dane: PSP Wojciechowice).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierczycach
– liczba uczniów w szkole wynosi 47 dzieci,
- szkoła posiada 1 oddział przedszkolny do którego uczęszcza 7 dzieci oraz 1 oddział
zerowy , do którego uczęszcza 1 dziecko.
- Brak świetlicy. Organizowane były zajęcia opiekuńcze dla 7 dzieci.
 bazę sportowo – rekreacyjną szkoły stanowi 1 zastępcza sala gimnastyczna, 2
boiska trawiaste i 1 plac zabaw.
 Projekty i programy realizowane w szkole:
- Projekt z rezerwy budżetowej na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do
biologii, geografii, chemii i fizyki.
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Uczniowie klas I – V otrzymywali bezpłatnie świeże owoce i warzywa w ramach
programu ,,Owoce i warzywa w szkole’’ oraz mleko w ramach programu ,,Mleko w
szkole’’.
 Uroczystości i imprezy okolicznościowe zorganizowane w szkole:
 zajęcia pozalekcyjne – 4 godziny tygodniowo;
- zgodnie z harmonogramem : Dzień Babci i Dziadka, mikołajki, zabawa
andrzejkowa, zabawa karnawałowa, święto pieczonego ziemniaka, Dzień kobiet,
Dzień Żołnierzy Wyklętych. Część imprez i uroczystości została przeprowadzona
online lub nie odbyła się wcale ze względu na ogłoszenie stanu epidemii.
Wycieczki, rajdy piesze i rowerowe – średnio 5 razy w roku.
Zaplanowane na wiosnę 2020 roku wycieczki i rajdy nie odbyły się ze względu na
stan epidemii.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach
 W szkole zorganizowane były 3 oddziały przedszkolne do których uczęszczało
łącznie 44 dzieci oraz 8 oddziałów szkoły podstawowej, w których uczyło się
łącznie 115 uczniów ( 50 uczniów w klasach I – III i 65 uczniów w klasach IV –
VIII) Razem do szkoły uczęszczało 159 osób.
 W szkole działa 1 świetlica, z której korzystało 27 dzieci.
 Bazę sportowo – rekreacyjną szkoły stanowi 1 pełnowymiarowa

hala

gimnastyczna, 2 boiska trawiaste do gry w piłkę nożną oraz 1 plac zabaw dla
najmłodszych.
 Projekty i programy realizowane w szkole:


,, Spójrz inaczej” – program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na
zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz
nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci poprzez wspieranie prawidłowego
rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych;



,,Program

Nauki

Zachowania’’

–

program

profilaktyki

selektywnej

adresowany do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy mają
narastające problemy z zachowaniem się w szkole;


,,Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków’’. Projekt adresowany jest
przede wszystkim do uczniów świętokrzyskich szkół, w szczególności szkół
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podstawowych. Jednak ze względu na planowane zmiany w nauczaniu
przedmiotów informatycznych adresatami są również nauczyciele, którzy chcą
podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie nauki
programowania;
Wprowadzono nowe zajęcia:


,,Edukacja przez szachy w szkole’’ – program realizowany w edukacji
wczesnoszkolnej i w kl. VI. Celem tego projektu Polskiego Związku
Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów;



,,Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej w PSP Bidziny’’- program
ma za zadanie budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy;



,,Innowacje pedagogiczne’’ – to nowatorskie rozwiązanie programowe,
organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;



,,Ekokulturalne przedszkole’’ – celem programu jest poszerzenie świadomości
ekologicznej oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla
środowiska naturalnego.

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bidzinach realizuje program w
trzech kategoriach:
1. EKOPLASTYKA - planowanie ekologicznych prac plastycznych,
2. EKOPRZESTRZEŃ – tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,
3. EKOKULTURA – nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska.
Prowadzone były także zajęcia pozalekcyjne: w ramach innowacji pedagogicznych:
język polski, język angielski, matematyka oraz koło matematyczne, koło komputerowe,
robotyka, szachy, chór szkolny, gry i zabawy matematyczne, zajęcia rozwijające
społeczno – emocjonalnie, zajęcia taneczno- ruchowe, logorytmika, logopedia, zajęcia
korekcyjno

- kompensacyjne oraz

zajęcia

dydaktyczno

–

wyrównawcze.

Szkoła uczestniczy w programie unijnym „Program dla szkół” podlegającym na
dostarczaniu uczniom bezpłatnie owoców i warzyw oraz mleka i produktów
mlecznych.
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Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych uzyskanych od podmiotów
realizujących cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
gminy Wojciechowice na lata 2016 -2025.

Wojciechowice, dn. 17.03.2021r.
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