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Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. 2017 r. poz. 697z późn. zm.) porządkuje i reguluje kwestie 

związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. System ma za zadanie wzmoc-

nić rolę rodziny, poprzez wspieranie instytucjonalne i integrację społeczno-zawodową, podjąć 

osłonowe działania, zapobiegające izolacji i marginalizacji, a także działania prewencyjne i edu-

kacyjne na rzecz wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, a w konsekwencji, ograniczyć w przyszłości liczbę dzieci umieszczanych w pla-

cówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Działania dotyczą również 

rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-

czo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa 

na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej (art. 3 ust. 1 

ww. ustawy). Obowiązek, o którym mowa jednostki samorządu terytorialnego oraz organy ad-

ministracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami 

i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a tak-

że kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

Na terenie gminy Głuchołazy istnieje szereg instytucji działających na rzecz wspierania 

dzieci, młodzieży i rodzin. Wśród nich wymienić należy: 

• szkoły, przedszkola, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; 

• Ośrodek Pomocy Społecznej; 

• Komisariat Policji, Straż Miejską; 

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury, kluby sportowe; 

• placówki służby zdrowia; 

• świetlicę socjoterapeutyczną, świetlicę środowiskową; 

• organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą dziecku i ro-

dzinie. 

1. System pieczy zastępczej - definicja 

 

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej 

opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania 

przez rodziców, a obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 
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2. Zadania gminy 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania, mające na 

celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których w szcze-

gólności należy: 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny - Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Głuchołazach opracował projekt Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015-2017, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach 

Nr VIII/74/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.; 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny -  w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Głuchołazach w 2017 r. zatrudnionych było dwóch asystentów ro-

dziny, jeden w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy za-

stępczej na rok 2017 - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, drugi na umowę 

o pracę. Działaniami asystentów objętych było średnio 30 rodzin z terenu gminy Głucho-

łazy. Jeden asystent rodziny korzystał ze szkolenia „Plan pomocy dziecku, praca z rodziną 

– wspólna praca na rzecz dziecka i rodziny” – organizowane przez Fundację Dziecko i Ro-

dzina; 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dzien-

nego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

a) Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny: w  2017 r. 

asystenci pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych. W rodzinach, z którymi realizowana była praca, asystenci pomagali m.in. w: 

przygotowaniu pism urzędowych, nawiązywaniu kontaktów z pracownikami instytucji 

społecznych, poradni specjalistycznych, zwiększaniu motywacji do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, kontynuowania nauki, podjęcia terapii uzależnień, organizowaniu wsparcia 

materialnego w postaci używanej odzieży, mebli, artykułów szkolnych, rozwiązywaniu 

codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- 

wychowawczych, podniesieniu poziomu higieny członków rodziny, estetyki wyglądu pomieszczeń 

mieszkalnych, wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym; 

Indywidualna praca asystentów z rodziną pozwoliła zaobserwować wzrost poziomu motywa-

cji do podjęcia działań, u poszczególnych członków rodzin nastąpił wzrost poczucia ich własnej 

wartości              i skuteczności, odkryli    rozwiązania,    które    dały    im    nadzieję,    że     poradzą    sobie w 
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przyszłości z innymi trudnościami. Rodziny objęte pomocą asystenta miały możliwość uczest-

nictwa w procesie pomocowym, współdecydowania i współodpowiedzialności. 

Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych: praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, ale wspierana 

może być pomocą finansową, która udzielana jest rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy spo-

łecznej. Jest to działanie ukierunkowane na budzenie potrzeb, sił i motywacji klientów do 

zmiany swojej sytuacji tak, by potrafili sami znajdować rozwiązania własnych problemów, dą-

żyli do podnoszenia swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i do prowadzenia go-

spodarstwa domowego oraz stwarzali odpowiednie warunki do życia i rozwoju swoich 

dzieci. 

Dostęp do specjalistycznego poradnictwa: w ramach tego zadania rodziny mogły skorzystać z Punktu 

Konsultacyjnego, który świadczył usługi: prawne, psychologiczne, socjalne i informacyjne. 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna organizowała m. in. zajęcia socjoterapeutyczne, psycho-

edukacyjne i profilaktyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, relaksacyjno-

sportowe. W świetlicy realizowane były programy profilaktyczne w ramach całorocznego pla-

nu pracy wychowawców: „Owce w sieci”, „Sieciaki na wakacjach”, „Zamiast hej tu!”, „J@k w 

necie? Bezpiecznie!!!, „Jestem OK!”, „Dopalacze i inne substancje aktywne - profilaktyka uza-

leżnień”, „Spróbuj, a potrafisz”, „Przemoc rówieśnicza”, „Agresja i Autoagresja”, „Twarze de-

presji. Nie oceniam. Akceptuję”. Realizowano również programy związane z koordynowanymi 

ze środków zewnętrznych projektami, mającymi na celu dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz 

młodzieży: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach zdobytych grantów: „Zacznijmy od 

nowa – edycja trzecia”, Debata pt: „Internet tak czy nie?”, Projekt „Keep calm and stay safe 

online”, projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations programu grantowego 

„Co zrobić, gdy dziecku dzieje się krzywda”, projekt grantowy „Nakręceni na Qlturę”. 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających: pełnienie 

funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, 

a rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaną pomocą w opiece 

i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu 

podstawowych ról społecznych. 

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka 

Pomocy    Społecznej    wydanej    na    podstawie    przeprowadzonego    wywiadu    środowiskowego. 

Zasady zwrotu kosztów określa umowa zawarta pomiędzy rodziną wspierającą a Dyrektorem 

Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 r. na terenie gminy Głuchołazy funkcjonowała jedna 

rodzina wspierająca. 
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Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, 

uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wska-

zówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania pod-

stawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowa-

dzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo - nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi ciągły nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

wspierającej. 

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

terenie gminy działają dwie świetlice: Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna, do której w 

2017 r. uczęszczało - 30 dzieci (dwie grupy) oraz Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Caritas”, do 

której uczęszczało w 2017 r. - 30 dzieci. 

 

W związku z zadaniami zawartymi w celu operacyjnym Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2015-2017, tj. wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, Ośrodek Pomocy Społecznej 

wystosował pisma do 16 szkół znajdujących się na terenie Gminy Głuchołazy. Udzielone odpowiedzi 

przedstawiły nam jak dana placówka oświatowa wpływa na poprawę sytuacji dzieci i rodziny. 

 

Czy w Waszej szkole odbywały się zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnie-

niom? Jeżeli tak, to jakie? 

Zespół Szkół w 

Głuchołazach 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uza-

leżnieniom: 

- „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni” -  program profilaktyczny realizowa-

ny przez Fundację Latarnia dla uczniów klas I; 

- spotkania z aspirantem ds. nieletnich  - dot. konsekwencji czynów karal-

nych popełnianych przez nieletnich - cyberprzemoc, uzależnienia;  

- „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop” - zajęcia profilaktyczne reali-

zowane przez pedagoga szkolnego; 

- zajęcia wychowawcze z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania uza-

leżnieniom w ramach godzin z wychowawcą (zgodne z Programem Wycho-

wawczo-Profilaktycznym szkoły).  

Publiczne Gimna- - W ramach działań   wychowawczo-profilaktycznych nauczyciele realizowali 
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zjum Nr 1 im. 

Powstańców Ślą-

skich Głuchołazy 

tematykę bezpieczeństwa w Internecie, komunikacji interpersonalnej, uza-

leżnień. 

- Organizowano spotkania ze specjalistą ds. nieletnich oraz dzielnicowym z 

Komisariatu Policji w Głuchołazach, dotyczące bezpieczeństwa na wakacjach 

oraz odpowiedzialności młodzieży wobec prawa, cyberprzestępczości 

- szkoła brała udział w programie profilaktycznym pod patronatem Opol-

skiego Kuratorium Oświaty „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 

roku życia w województwie opolskim na lata 2016 - 2019” 

- w ramach prowadzonych przez wychowawców działań profilaktycznych 

uczniowie mieli możliwość m.in. zapoznania się z filmami profilaktycznymi, 

- pedagogizację przeprowadzano również na zebraniach rodziców, 

- klasy uczestniczyły  w Debacie „Kręci mnie bezpieczeństwo – cyber-

przęstępczość” 

- pedagog szkolny prowadził indywidualne konsultacje i porady dla rodziców 

i uczniów.   

Publiczne Gimna-

zjum Nr 2 Głucho-

łazy 

- w szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uza-

leżnieniom, - prelekcje Policji dot. środków uzależniających, 

- programy profilaktyczne: „Archipelag Skarbów”, „Cybernauci”, „Zdrowi i 

wysportowani”, 

- odbyło się spotkanie dla uczniów kl. II z policjantką dot. profilaktyki uza-

leżnień i przemocy, 

- pedagog szkolny prowadził regularne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależ-

nień oraz przemocy rówieśniczej, 

- w ramach godzin wychowawczych prowadzone były zajęcia dot. profilak-

tyki uzależnień, w formie prelekcji, wykładów, projekcji filmów. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

im. Krzysztofa 

Kamila Baczyń-

skiego Głuchołazy 

- w szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uza-

leżnieniom (zajęcia prowadzone przez wychowawcę, pedagoga szkolnego), 

- uczniowie brali udział w programach profilaktycznych: ogólnopolski pro-

gram „Wybieram wodę” - promujący zdrowy tryb życia, program wojewody 

opolskiego „Pomyśl zanim spróbujesz” - dot. przeciwdziałania używaniu 

przez młodzież substancji psychoaktywnych, projekt opracowany i realizo-

wany przez pedagoga szkolnego „Mój wybór - mądry wybór” - dofinanso-

wany przez GKRPA, wewnątrzszkolne konkursy profilaktyczne „Stop uzależ-

nieniom” - plastyczny i multimedialny, konkurs dla kl. VII dot. wiedzy na 
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temat substancji uzależniających. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 2 

im. Józefa Wybic-

kiego Głuchołazy 

- w szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uza-

leżnieniom: „Sięgnij po zdrowie”, „Pomyśl zanim spróbujesz”, Dzień Zdro-

wego Stylu Życia - Happening „Zamiast papierosa zjedz mekintosza”, 

„Zdrowie nietrudne” - promocja zdrowego stylu życia, „Mój smartfon mój 

mały świat - klikam z głową - uzależnienie od komputera i Internetu”,  „Na 

sportowo rosnę zdrowo” - promocja zdrowego stylu życia, „Bezpiecznie tu i 

tam” - bezpieczeństwo w Internecie, „Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń” - 

profilaktyka uzależnień, 

- warsztaty w klasach IV - VII ze specjalistą ds. Nieletnich (profilaktyka uza-

leżnień). 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Janusza Korczaka 

Nowy Świętów 

- realizacja projektów współfinansowanych ze środków GKRPA: „Biała zima 

bez komputera 2017r.”, „Życie to nie teatr”, „Nordic Walking dla każdego, 

dla małego i dużego”, „Bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo”, „Pomocnicy 

Świętego Mikołaja”, 

- prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży sta-

nowiące integralną część programu profilaktycznego, 

- projekt związany z bezpieczeństwem dzieci w sieci internetowej pn. „Cy-

bernauci”, 

- warsztaty „Odrzucenie i izolacja w grupie rówieśniczej”. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Tadeusza Ko-

ściuszki Bodza-

nów 

- w szkole odbywają się spotkania z policjantem i pielęgniarką - zdrowe ży-

wienie, higiena osobista, 

- programy: szklanka mleka; warzywa i owoce w szkole, 

- elementy programu „Program Domowych detektywów”, 

- „Bezpieczna droga do szkoły”, 

- zapobieganie agresji wśród dzieci 

- wady postawy i higiena jamy ustnej.  

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sto-

warzyszenia Roz-

woju Wsi Stary 

Las 

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uza-

leżnieniom 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sto-

- w szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uza-

leżnieniom, 
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warzyszenia Przy-

jaciół Szkoły Bi-

skupów 

- pogadanki z pielęgniarką szkolną na temat używek, 

- spotkania z policjantem na temat szkodliwości używek 

- program profilaktyczny „Pomyśl zanim spróbujesz” i „Bezpieczny Inter-

net”, 

- zajęcia sportowe pozalekcyjne „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spor-

towych dla dzieci i młodzieży stanowiących integralną część programu profi-

laktycznego”. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sto-

warzyszenia Roz-

woju Wsi Marko-

wice, Polski Świę-

tów, Sucha Ka-

mienica 

Szkoła organizowała: 

- warsztaty dla rodziców w miesiącu listopadzie 

- działania w zespołach klasowych z wychowawcą zgodnie z programem 

profilaktyczno – wychowawczym 

- pogadanki z pielęgniarką i policją. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sto-

warzyszenia Roz-

woju i Edukacji 

„Nasza Szkoła” 

Sławniowice 

Prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży sta-

nowiące integralną część programu profilaktyki uzależnień. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sto-

warzyszenia Edu-

kacyjnego „Przy-

jazna Szkołą” Gie-

rałcice 

W szkole cyklicznie odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i przeciwdzia-

łania uzależnieniom 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sto-

warzyszenia Edu-

kacyjnego  

„Uśmiech Dziec-

ka” Charbielin 

W szkole na godzinach wychowawczych prowadzone są: 

- zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom 

- warsztaty dla uczniów z przedstawicielem Policji dot. uzależnień i przemo-

cy w Internecie 

- spotkania z pielęgniarką szkolną – zagadnienia z zakresu zdrowego stylu 

profilaktycznego. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Sto-

W szkole odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uza-

leżnieniom, tj. spotkania z policjantem i prelekcje na ten temat, lekcje z 



10 
 

warzyszenia Roz-

woju Wsi Burgra-

bice 

wychowawcą 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa I 

Gimnazjum Sto-

warzyszenia Roz-

woju Wsi Jarnoł-

tówek 

W szkole prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień: 

- pogadanki pedagoga szkolnego i wychowawców klas (realizacja programu 

profilaktycznego „Pomyśl zanim spróbujesz” p profilaktyka uzależnień od 

środków psychoaktywnych), 

- rozmowy z uczniami na temat zagrożeń uzależnieniem przeprowadzonej 

przez funkcjonariuszy Policji, prezentacja walizki demonstracyjnej z zawar-

tością środków psychoaktywnych i akcesoriów do ich stosowania – prezen-

tacja dla rodziców Gimnazjum, - pogadanki pedagoga szkolnego dla uczniów 

na temat profilaktyki uzależnień (kl. VI i VII), 

- przekazanie rodzicom uczniów pisemnej formy informacji o objawach za-

życia środków psychoaktywnych przez dziecko i symptomach uzależnienia, 

- realizacja projektu profilaktyki uzależnień „Pomyśl zanim spróbujesz” II 

edycja dla szkół podstawowych 

 

Czy szkoła współpracuje z asystentem rodziny? 

Zespół Szkół Głuchołazy Tak 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich Głuchołazy Tak 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Głucho-

łazy 

Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego Głuchołazy Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Nowy Świętów Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Bodzanów Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Biskupów Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski 

Świętów, Sucha Kamienica 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza Szko-

ła” Sławniowice 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkołą” 

Gierałcice 

Nie 
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Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego  „Uśmiech Dziec-

ka” Charbielin 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa I Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jar-

nołtówek 

Tak 

 

Czy w szkole działa świetlica szkolna? Jeżeli tak, to w jakich godzinach i jakie zajęcia prowa-

dzone są dla dzieci? 

Zespół Szkół Głuchołazy Nie. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z różnych 

zajęć dodatkowych, które pomagają rozwijać zainteresowania, 

uzupełniają wiedzę i pozwalają na aktywne spędzanie czasu 

wolnego 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. 

Powstańców Śląskich Głucho-

łazy 

Tak; codziennie: 8.40 - 11.45; prowadzone są zajęcia opiekuń-

cze;  pracownik ponadto czuwa nad bezpieczeństwem młodzie-

ży w czasie dojazdów autobusem szkolnym 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

Głuchołazy 

Nie; Szkoła zapewnia opiekę dla uczniów dojeżdżających auto-

busami szkolnymi 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego Głuchołazy 

Tak; codziennie: 6.30 - 8.00 i 11.30 - 16.30 (zajęcia plastyczne, 

muzyczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia integracyjne, majster-

kowanie, organizacja nauki własnej, udział w konkursach; do-

datkowo realizowane są elementy profilaktyki zdrowego stylu 

życia, savoir-vivre, zasady bezpiecznych zachowań podczas za-

baw, gier, spacerów)  

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. Józefa Wybickiego 

Głuchołazy 

Tak; codziennie: 6.30 – 16.00 (zajęcia opiekuńcze, wychowaw-

cze, dydaktyczno – wyrównawcze, artystyczne) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka Nowy 

Świętów 

Tak; poniedziałek: 12.30 - 14.30; wtorek: i środa: 11.30 - 14.30;  

czwartek: 12.30 - 14.30; piątek: 11.30 - 14.30; (organizowanie 

gier i zabaw świetlicowych oraz ruchowych, pomoc w nauce, 

zajęcia filmowe) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Kościuszki Bo-

dzanów 

Tak; codziennie: 6.30 - 8.00 - zajęcia opiekuńcze 

12.30 - 15.00 - gry i zabawy świetlicowe; odrabianie zadań do-

mowych; pomoc dzieciom mającym trudności w nauce. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nie. W razie potrzeby opiekę nad dziećmi przejmuje przedszko-
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Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Stary Las 

le i pozostali nauczyciele. Dzieci mają w ten sposób zapewnioną 

opiekę po lekcjach i przed lekcjami 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkoły Biskupów 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Markowice, Polski Świętów, 

Sucha Kamienica 

Tak; codziennie: 6.30 - 8.00 i od 12.30 - 16.00 (zajęcia dydak-

tyczne, ruchowe, manualne, dzieci mają możliwość wyrównania 

braków w nauce i odrabianiu lekcji) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju i 

Edukacji „Nasza Szkoła” Sław-

niowice 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego 

„Przyjazna Szkołą” Gierałcice 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Edukacyjnego  

„Uśmiech Dziecka” Charbielin 

Tak; codziennie: 12.300 - 15.30 (zajęcia opiekuńczo - wycho-

wawcze, artystyczne (z elementami arteterapii), czytelnicze, gry 

i zabawy) 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Burgrabice 

Nie. Przy szkole działa świetlica wiejska, w której dzieci spędzają 

czas od zakończenia lekcji do godz. 17.00; szkła organizuje tam 

zajęcia: nauka tańca i karate. Dodatkowo kierownik świetlicy 

organizuje dzieciom zajęcia rozwijające czytelnictwo, zabawy, 

konkursy, prelekcję filmów oraz wycieczki 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

I Gimnazjum Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Jarnołtówek 

Tak; codziennie: 12.30 - 15.20 (zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, plastyczne, mu-

zyczne, sportowe, czytelnicze, socjoterapeutyczne, ar terapeu-

tyczne i terapeutyczne) 

 

Czy szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych oraz dniach ustawowo wol-

nych ustalonych przez dyrektora placówki  „dni wolne od zajęć dydaktycznych - 6”? 

Zespół Szkół Głuchołazy Uczniowie nie korzystali z opieki w przerwach świątecznych oraz 

dniach ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych w zależności 

od potrzeb uczniów 
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Publiczne Gimnazjum Nr 1 

im. Powstańców Śląskich 

Głuchołazy 

Szkoła w zależności od potrzeb zapewnia opiekę dla dzieci w 

dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

Głuchołazy 

Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze; dyżury 

nauczycieli 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 1 im. Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego Głuchołazy 

Świetlica szkolna zapewniała opiekę dla dzieci w dniach ustawo-

wo wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 2 im. Józefa Wybickie-

go Głuchołazy 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych w 

ramach potrzeb zadeklarowanych przez rodziców 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Janusza Korczaka 

Nowy Świętów 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych; 

organizowane są zajęcia opiekuńczo -  wychowawcze w przypad-

ku deklaracji ze strony rodziców uczniów o potrzebie takiej opie-

ki. Dni ustawowo wolne od pracy i od zajęć dydaktycznych wpi-

sane są do kalendarza roku szkolnego - zgodnie z potrzebami 

placówki: Dzień Flagi Narodowej, Dzień Ratownictwa Medyczne-

go, Dzień Patrona 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Tadeusza Kościuszki 

Bodzanów 

Tak 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Stary Las 

W czasie przerw świątecznych i dni wolnych ustalonych przez 

dyrektora dzieci mają zapewnioną opiekę po zgłoszeniu przez 

rodziców obecności dziecka w szkole lub przedszkolu  

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkoły Biskupów 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych 

oraz dniach ustawowo wolnych ustalonych przez dyrektora szko-

ły 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Markowice, Polski Świę-

tów, Sucha Kamienica 

W przerwach świątecznych szkoła nie ma zajęć dla dzieci; w 

dniach ustawowo wolnych - dyżury nauczycieli w świetlicy szkol-

nej 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju i 

Edukacji „Nasza Szkoła” 

W czasie przerw świątecznych oraz podczas „dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych” szkoła zapewnia dzieciom opiekę 
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Sławniowice 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego „Przyjazna Szkołą” 

Gierałcice 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych 

oraz  dniach ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego  „Uśmiech Dziecka” 

Charbielin 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych 

oraz wszystkich dniach ustawowo wolnych od zajęć dydaktycz-

nych 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Burgrabice 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych 

oraz  dniach ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa I Gimnazjum Stowarzy-

szenia Rozwoju Wsi Jarnoł-

tówek 

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w przerwach świątecznych 

oraz  dniach ustawowo wolnych na podstawie złożonych oświad-

czeń rodzica 

 

Czy szkoła prowadzi akcje w czasie ferii zimowych i letnich? Jeżeli tak, to jakie? 

Zespół Szkół Głuchołazy Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych organizowa-

nych w czasie ferii 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 

im. Powstańców Śląskich 

Głuchołazy 

Szkoła w zależności od potrzeb prowadzi zajęcia podczas ferii 

letnich i zimowych: zajęcia sportowe i indywidualne 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

Głuchołazy 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 1 im. Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego Głuchołazy 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 2 im. Józefa Wybickie-

go Głuchołazy 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Janusza Korczaka 

Szkoła prowadzi akcje w czasie ferii zimowych: wyjazd na lodowi-

sko; przez jeden tydzień projekt współfinansowany przez GKRPA 
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Nowy Świętów - „Biała zima bez komputera 2017” ; w okresie letnim uczniowie 

mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Tadeusza Kościuszki 

Bodzanów 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Stary Las 

W czasie ferii zimowych organizowane są zajęcia dla dzieci. W 

czasie wakacji szkoła nie organizuje dodatkowych zajęć. 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkoły Biskupów 

Szkoła prowadzi akcje w czasie ferii zimowych:  wyjazdy na lo-

dowisko; turnieje tenisa stołowego; spotkania z książką 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Markowice, Polski Świę-

tów, Sucha Kamienica 

Szkoła w czasie ferii zimowych organizuje zajęcia sportowe (we 

współpracy z OSP Polski Świętów i Markowice), informatyczne, 

rozwijające zainteresowania. W czasie letnim nie prowadzimy 

zajęć dla dzieci  

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju i 

Edukacji „Nasza Szkoła” 

Sławniowice 

Podczas ferii zimowych organizowane są zajęcia dodatkowe 

obejmujące edukację plastyczną, eksperymentowanie, udział w 

dyskotekach i rozgrywkach sportowych; wyjazdy na lodowisko 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego „Przyjazna Szkołą” 

Gierałcice 

Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci tylko w czasie ferii zimowych 

(konkursy, wyjazdy na lodowisko) 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego  „Uśmiech Dziecka” 

Charbielin 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Burgrabice 

Akcje wakacyjne i feryjne organizowano dla dzieci w świetlicy 

wiejskiej: wyjazdy na basen, lodowisko, spotkania w terenie przy 

ognisku, wyjazd na wypoczynek letni do Gdańska, gry i zabawy 

ruchowe 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa I Gimnazjum Stowarzy-

szenia Rozwoju Wsi Jarnoł-

Podczas ferii zimowych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach 

sportowych (lodowisko), rozwijających zainteresowania 
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tówek 

 

Czy szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej, w której uczestniczą dzieci? 

Jeżeli tak, to w jakiej formie? 

Zespół Szkół Głuchołazy Szkoła angażuje i organizuje czas wolny na rzecz społeczności 

lokalnej, w której uczestniczą dzieci: Rajd „Witamy wiosnę” dla 

dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych;  „Babie 

lato” w Górach Opawskich dla rodzin z dziećmi - 800 uczestni-

ków; MTB - Finał Ogólnopolski wyścigów w kolarstwie górskim 

(wolontariat - pomoc w obsłudze imprezy) 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 

im. Powstańców Śląskich 

Głuchołazy 

Szkoła organizowała festyny dla uczniów i ich rodzin oraz spo-

łeczności lokalnej 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

Głuchołazy 

Szkoła organizowała dyskotekę dla sześciolatków z głuchołaskich 

przedszkoli; odbyły się Dni Otwarte szkoły z bogatym programem 

dla dzieci i rodziców szkół podstawowych i przedszkoli. Zorgani-

zowano zbiórkę odzieży oraz  zbiórkę przyborów szkolnych dla 

dzieci z Domu Dziecka w Paczkowie - akcja „Zeszyt” ; zorganizo-

wano spektakle w Centrum Kultury: „O trzech krasnoludkach”, 

„Kopciuszek” i „Listopadowe wypominki literackie”. Dla seniorów 

zorganizowano w Centrum Kultury program artystyczny z okazji 

Dnia Babci i Dziadka 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 1  im. Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego Głuchołazy 

Szkoła włącza się we wszelkie konkursy, koncerty, wystawy, spo-

tkania, pikniki, rajdy organizowane na rzecz dzieci (Centrum Kul-

tury, Biblioteka dla dzieci i młodzieży, Dwa Kroki, Państwowa 

Szkoła Muzyczna, Ognisko Plastyczne, Ktukol). Szkoła organizuje 

Dni Otwarte, Coroczną szkolną Olimpiadę Sportową, Dni Babci i 

Dziadka, Święto szkoły 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 2 im. Józefa Wybickie-

go Głuchołazy 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: 

Dzień Sportu, Festyn Rodzinny, Dni Otwarte, Kiermasze, dzień 

Patrona Szkoły 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Janusza Korczaka 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: spo-

tkanie jasełkowe; IV Wiosenny Rajd „ Nordic Walking dla każde-
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Nowy Świętów go, dla małego i dużego”; Festyn Rodzinny. 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Tadeusza Kościuszki 

Bodzanów 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: 

Dzień Babci i Dziadka; Dzień Matki; Dożynki wiejskie; festyn ro-

dzinny; Jasełka; wspólne kolędowanie  

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Stary Las 

W szkole organizowane jest Święto Rodziny dla dzieci oraz ich 

rodzin i gości oraz zabawy: karnawałową i andrzejkową dla dzieci 

i ich opiekunów. 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkoły Biskupów 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: im-

prezy okolicznościowe: festyn rodzinny; Dzień Babci i Dziadka; 

Dzień Matki; jasełka 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Markowice, Polski Świę-

tów, Sucha Kamienica 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: wigi-

lia dla dzieci, jasełka, zabawy karnawałowe, nocne czytania z 

nocowaniem klas 0 - III, opieka nad grobami ofiar II wojny świa-

towej oraz katastrofy kolejowej. 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju i 

Edukacji „Nasza Szkoła” 

Sławniowice 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe, wycieczki dydaktyczne organizo-

wane dla uczniów szkoły oraz młodzieży gimnazjalnej 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego „Przyjazna Szkołą” 

Gierałcice 

Tak: festyny rodzinne, spotkania świąteczne 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego  „Uśmiech Dziecka” 

Charbielin 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Burgrabice 

Szkoła organizuje czas wolny na rzecz społeczności lokalnej: spo-

tkanie i zabawa z Mikołajem, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, współ-

organizuje Dożynki wiejskie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa I Gimnazjum Stowarzy-

szenia Rozwoju Wsi Jarnoł-

tówek 

Szkoła włącza się w życie społeczności lokalnej poprzez udział w 

obchodach świąt i uroczystości; uczniowie działają na zasadzie 

wolontariatu w Szkolnym Kole Caritas (zbiórka żywności dla 

najuboższych „Świąteczna paczka”), udział w programach arty-

stycznych wystawianych dla społeczności wsi Jarnołtówek, pen-
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sjonariuszy DPS „Złote Borki” w Jarnołtówku (dzień Babci i Dziad-

ka, Andrzejki w Domu Seniora, Jasełka dla społeczności lokalnej i 

seniorów z DPS, program artystyczny z okazji 11 listopada, upo-

minki na Boże Narodzenia) 

 

Z  jakimi podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną i dzieckiem współpracuje szkoła? 

Zespół Szkół Głuchołazy Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rejonowy w Prudniku - kurato-

rzy;   Poradnia Zdrowia Psychicznego; Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Nysie; Komisariat Policji; GKRPA; SAPRA w Prud-

niku 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 

im. Powstańców Śląskich 

Głuchołazy 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rejonowy w Prudniku -  kurato-

rzy;  PCPR w Nysie; Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna; GKR-

PA; Komisariat Policji; Poradnia Zdrowia Psychicznego; Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna w Nysie; Fundacja „Promyk Na-

dziei” w Nysie 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

Głuchołazy 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno–

Pedagogiczna w Nysie; Sąd Rejonowy w Prudniku; Gminna Świe-

tlica Socjoterapeutyczna; GKRPA; Komisariat Policji; PCPR w Ny-

sie; ESKULAP; Zespół Opieki Zdrowotnej; Poradnia Zdrowia Psy-

chicznego; Poradnia Dziecięca; PCPR w Nysie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 1 im. Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego Głuchołazy 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rodzinny w Prudniku; PKPS; 

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna; GKRPA; świetlica środowi-

skowa Caritas; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie; 

Ośrodek Zdrowia; PCPR w Nysie; SAPRA w Prudniku; Urząd Miej-

ski; Wydział Oświaty; Komisariat Policji 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Nr 2 im. Józefa Wybickie-

go Głuchołazy 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Sąd Rodzinny w Prudniku; Komisa-

riat Policji; Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna; psychiatra 

dziecięcy; ;  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie; 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Leczniczo - Rehabilitacyjne 

Dzieci Niepełnosprawnych; 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Janusza Korczaka 

Nowy Świętów 

Ośrodek Pomocy Społecznej: pracownicy socjalni i asystent ro-

dziny; Komisariat Policji; Sąd Rejonowy w Prudniku - kurator;  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nysie; Gminna Świetli-

ca Socjoterapeutyczna; GKRPA 
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Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Tadeusza Kościuszki 

Bodzanów 

Ośrodek Pomocy Społecznej; kurator sądowy 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Stary Las 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Komisariat Policji; Staż Miejska; 

Caritas Nysa 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkoły Biskupów 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Nysie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Markowice, Polski Świę-

tów, Sucha Kamienica 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Nysie; Leśnicy - Przyłęk 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju i 

Edukacji „Nasza Szkoła” 

Sławniowice 

Ośrodek Pomocy Społecznej; GKRPA; Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Głuchołazach i w Nysie  

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego „Przyjazna Szkołą” 

Gierałcice 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Nysie 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego  „Uśmiech Dziecka” 

Charbielin 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głuchołazach i w Ny-

sie; Ośrodek Pomocy Społecznej; Komisariat Policji 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Burgrabice 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno - Pedago-

giczna; pielęgniarka; psychiatra dziecięcy; pedagog szkolny 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa I Gimnazjum Stowarzy-

szenia Rozwoju Wsi Jarnoł-

tówek 

Ośrodek Pomocy Społecznej; Komisariat Policji; Poradnia Psycho-

logiczno–Pedagogiczna w Nysie; Zespół Kuratorski Sądu Rodzin-

nego w Prudniku 

 

Czy w Waszej placówce została założona procedura Niebieskiej Karty? 
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Zespół Szkół Głuchołazy Nie 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich Głuchołazy Nie 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Głuchołazy Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Głu-

chołazy 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego Głuchołazy Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Nowy Świętów Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Bodzanów Tak 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Biskupów Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski 

Świętów, Sucha Kamienica 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza 

Szkoła” Sławniowice 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szko-

łą” Gierałcice 

Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego  „Uśmiech 

Dziecka” Charbielin 

Nie 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice Nie 

Publiczna Szkoła Podstawowa I Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jar-

nołtówek 

Brak odpowiedzi 

3. Finansowanie 

 

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

przez rodziny wspierające. 

4. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzin-

nym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regional-

nej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym 

Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Głuchołazy   od 
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roku 2012 do 2017 objętych zostało łącznie: 72 dzieci. Dane przedstawia poniższa tabela. 

 

Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej 

Lp. Liczba dzieci/lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Liczba dzieci umieszczo-

nych w rodzinach zastęp-

czych spokrewnionych 

2 2 3 7 3 0 

2. 

Liczba dzieci umieszczo-

nych w rodzinach zastęp-

czych zawodowych 

3 6 2 0 2 0 

3. 

Liczba dzieci umieszczo-

nych w rodzinach zastęp-

czych niespokrewnionych 

0 0 0 1 0 6 

4. 

Liczba dzieci umieszczo-

nych w placówkach opie-

kuńczo-wychowawczych 

5 7 10 3 8 2 

 

W  2017 r., troje dzieci wróciło do rodzin biologicznych. 

 

Dane dotyczące poniesionych i planowanych wydatków Gminy Głuchołazy za pobyt 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 

A. wydatki poniesione przez gminę Głuchołazy w 2017 r. 

• za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Po-

wiatu Nyskiego wydatkowano kwotę - 84 728,47 zł 

• za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonują-

cych na terenie Powiatu Nyskiego wydatkowano kwotę - 151 013,11 zł. 

 

B. Planowane wydatki Gminy Głuchołazy na 2018r. 

• W planach finansowych na 2018 r. uwzględniono wydatki za pobyt dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskiego na kwotę - 117 

000 zł. 

• W planach finansowych na 2018 r. uwzględniono wydatki za pobyt dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nyskie-

go kwotę - 258 000 zł. 
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Główne przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej to: 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i niezaradność życiowa, 

• alkoholizm rodziców (lub jednego z nich), 

• przemoc fizyczna i psychiczna względem członków rodziny, 

• choroby. 

 

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej albo instytucjonalnej 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka lub średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - w 

pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej 

• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka lub średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - w dru-

gim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej; 

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka lub średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - w trze-

cim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjo-

nalnej 

Do wydatków tych zalicza się: 

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzin-

nym domu dziecka; 

2. dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;  

3. 3 dofinansowanie do wypoczynku dziecka; 

4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowa-

nego dziecka; 

5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zda-

rzenia    mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki; 

6.  środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wycho-

waniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu 

dziecka; 

7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie; 

8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
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domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina za-

stępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki 

finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnym; 

9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego (w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnym), w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest 

prowadzony rodzinny dom dziecka; 

10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz ro-

dzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu 

dziecka; 

11. świadczenia dla rodziny pomocowej. 

 

Koszt pobytu dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosił w 

roku 2017: 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Jasienicy - 2 328,51 zł 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Paczkowie - 3 012,01 zł 

• Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Nysie - 2 999,70zł 

 

Rodziny biologiczne, których dzieci postanowieniem sądu zostały umieszczone w rodzi-

nach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych objęte są działaniami pracownika 

socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach lub asystenta rodziny, mającymi na celu 

wsparcie rodziny oraz wzmocnienie jej kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, które umożliwi 

powrót dzieci do środowiska. 

 

 

 

 

5. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie 

 

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził dwa sprawozdania: 

• sprawozdanie z realizacji zadania w ramach „Program asystent rodziny i koordynator ro-

dzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” 
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• sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspie-

rania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

6. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

zamieszkałego na terenie gminy 

 

W 2017 r. postanowieniem Sądu umieszczono w rodzinach zastępczych spokrewnionych 

i zawodowych sześcioro dzieci oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dwoje dzieci. 

Podsumowanie 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia 

rodzin i dzieci w gminie Głuchołazy. Zawarte w programie propozycje były realizowane w 2017 r. w toku 

bieżącej pracy poszczególnych jednostek. 

 

Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki działań dla Gminy Głuchołazy: 

 

• położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku; wzmoc-

nienie działań profilaktycznych; doskonalenie metod pracy z rodziną, realizowanie róż-

nych form pomocy rodzinie; 

• dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny (szkoły, przedszkola, Komisariat Policji, Sąd, organizacje pozarządowe); 

• zatrudnienie drugiego asystenta rodziny, którego zadaniem byłoby wzmocnienie rodziny 

poprzez prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną, 

 

Wskazane jest podejmowane działań przede wszystkim profilaktycznych i wspomagają-

cych. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne współ-

działanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca 

zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie. 

 

 

 

Wyk. Izabela Kurdziel, Monika Szczepańska 



25 
 

 


