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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻB
SPOŁECZNYCH „KRĄG”
ZA 2013 R.

W 2013R. Stowarzyszenie kontynuowało realizację projektu : „lubuska
Akademia Ekonomii Społecznej” wraz z TVP Gorzów Wlkp., która była
Liderem projektu. Do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie było
utworzenie i prowadzenie Ikubatora Ekonomii Społecznej dla NGO z całego
województwa lubuskiego, które zgłosiły się do projektu. W ramach działań
Inkubatora objęliśmy wsparciem 102 organizacje pozarządowe. Wsparcie
polegało na organizowaniu szkoleń z zakresu :
- tworzenia projektów
- zarządzania podmiotami ES
- marketingu i PR w PES
Szkolenia te były organizowane w sześciu mikroregionach województwa (po 2
powiaty na jedno szkolenie.
Ponadto świadczyliśmy usługi eksperckie dla wszystkich NGO – w ramach tego
zadania zatrudniliśmy 5 ekspertów z zakresu:
• Prawa
• Księgowości
• Fundreisingu i poszukiwania źródeł finansowania
• Zarządzania w PES
• Specjalisty od Ekonomii Społecznej (tworzenia SS, klauzul
społecznych itp)
Przeprowadziliśmy również 4 2 dniowe warsztaty wyjazdowe dla ok 15 osób
każdy.
W ramach wizyt animacyjnych odbyło się 21 spotkań z NGO i utworzyliśmy 4
partnerstwa (3 lokalne i 1 regionalne)
W ramach projektu udzieliliśmy 668 godzin wsparcia doradczego ekspertów
oraz 551 godz. wsparcia poszkoleniowego. Projekt był dwukrotnie
kontrolowany i oceniony pozytywnie.
Projekt zakończony został 31 października 2013r.
Przystąpiliśmy również do konkursu w ramach Priorytetu VII EFS na
reintegrację społeczna i zawodową w CIS projekt skierowany do 70 osób w
dwóch edycjach po 35 osób w każdej edycji. Czas trwania I edycji to 9
miesięcy. Projekt jest realizowany od 1 maja 2013r. i zostanie zakończony 31
października 2014r. W ramach projektu realizujemy standardowe zadania
wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, planowany wskaźnik
zatrudnienia – 15 osób, na chwilę obecną podjęło zatrudnienie 8 osób w
różnych formach zatrudnienia.
W czerwcu 2013r. w 10 rocznicę ustawy o zatrudnieniu socjalnych
wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
realizowaliśmy 2- dniowe TARGI AFP – projekt skierowany był do
podmiotów ES z wszystkich województw. Wojewodowie kierowali swoich
przedstawicieli do udziału w Targach. Targi odbywały się w dwóch miejscach :

1. W Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej i miejskiej bibliotece publicznej
(otwarcie targów, prezentacje zaproszonych gości w tym :
• Pani Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji
Społecznej,
• Pan Krzysztof Więckiewicz- Dyrektor Departamentu Pożytku
Publicznego,
• Pan Cezary Miżejewski - prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Socjalnych spółdzielca Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w
Kluczach, członek Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie
ekonomii społecznej,
• Państwo Tomasz i Barbara Sadowscy - Fundacja Barka,
• Pani Aleksandra Kowalska - Dyrektorka Konwentu ROPS-ów z ROPS
Poznań
Gości witał i Targi otwierał Marszałek województwa – Maciej Szykuła
2. Zielona Góra – w Ośrodku sportu i rehabilitacji w Drzonkowie – drugi dzień
Targów ( panele szkoleniowe i dyskusyjne a także uroczysta Gala, na której
wręczane były nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Podmiotów,
które realizowały Aktywne Formy Pomocy poprzez realizację programów
w podmiotach zatrudnienia socjalnego w partnerstwie OPS-CIS/KIS- PUP.
Organizacja Targów udała się znakomicie – otrzymaliśmy szczególne
wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wyjątkową organizację
TARGÓW w 10 rocznicę ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Od stycznia 2013 r. do końca grudnia 2013 realizowaliśmy również
program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta
M. Gorzowa. W ramach projektu skierowanego do 36 osób prowadziliśmy
zajęcia w większości prowadzone przez wolontariuszy z uwagi na bardzo małą
dotację.
Od września 2013r. przejęliśmy do prowadzenia Publiczną Szkołę
Podstawową w Wielisławice. Burmistrz Gminy Strzelce Krajeńskie przekazał
nam Szkołę do prowadzenia na 3 lata.
Stowarzyszenie realizowało
również zadanie
publiczne
pt.
„Aktywizacja to rehabilitacja” skierowany do osób niepełnosprawnych. Projekt
"Aktywizacja to Rehabilitacja" realizowany był w okresie od 06.12.2013 do

31.12.2013, kierowany był do 20 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na
terenie woj. lubuskiego .
Z oferty Punktu skorzystały 22 osoby w wieku od 18 do 60 lat. (20 osób
niepełnosprawnych w tym 12 Kobiet i 2 opiekunów osób niepełnosprawnych
w tym 2 kobiety). Projekt finansowany był ze środków PFRON przy udziale
Województwa Lubuskiego.
W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z Punktu Poradnictwa
Społeczno-Prawnego. W punkcie można było uzyskać kompleksowe
informacje na temat przysługujących uprawnień i usług dostępnych dla osób
niepełnosprawnych, w tym informacje o pomocy technicznej, rehabilitacyjnej,
terapeutycznej.
Ponadto dostępne było specjalistyczne poradnictwo z zakresu:
•
•
•
•

doradztwa zawodowego,
psychologicznego,
prawnego,
zakładania spółdzielni socjalnych.

Uczestnicy skorzystali także ze wspólnych
świątecznego integracyjnego spotkania.

wyjść

kulturalnych

oraz

W 2013 roku Stowarzyszenie prowadziło 3 jednostki :
1. Centrum Integracji Społecznej
2. Społeczną Szkołę Podstawową w Trzebiszewie
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Wielisławicach
AD 1. SPRAWOZDANIE CIS -„REINTEGRACJA ZAWODOWA I
SPOŁECZNA W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”
(opracowała KAROLINA MAZUR )
1.Przyjęci uczestnicy:
Sytuacja wszystkich osób przyjętych do Centrum Integracji Społecznej

w

okresie styczeń-grudzień 2013r. pod względem zakwalifikowania do zajęć oraz
kontynuujących udział przedstawia się następująco:

Powód przyjęcia do
CIS
Długotrwałe bezrobocie
Po opuszczeniu ZK
Bezdomność
Niepełnosprawność
Po terapii uzależnień
Szczególnie trudna
sytuacja
Razem

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI RAZEM

24
0
0
10
1
0

15
1
0
7
0
0

39
1
0
17
1
0

35

23

58

2. W dniu 31 marca 2013r. następująca liczba osób zakończyła udział w
zajęciach CIS

i otrzymała stosowne zaświadczenia.
Zakres nabytych umiejętności

Grupa zawodowa

Liczba
wydanych
certyfikató
w
/zaświadcze
ń

remontowo - budowlana

ukończenie
w

zakresie

szkolenia
prac

1

remontowo-

budowlanych
gastronomiczna

nabycie

umiejętności

4

do wykonywania zawodu:
kucharz małej gastronomii
opiekun osoby starszej

nabycie

umiejętności

7

do wykonywania zawodu:
opiekun osoby starszej
porządkowo-ogrodnicza

nabycie
do

umiejętności
wykonywania

zawodu:

6

pracownik gospodarczy
3. W okresie od stycznia do grudnia 2013r. spośród osób, które
ukończyły

realizację

Indywidualnego

Programu

Zatrudnienia

Socjalnego lub dobrowolnie zrezygnowały z udziału w zajęciach CIS
z

powodu

podjęcia

zatrudnienia

przed

ukończeniem

CIS-

zatrudnienie pozyskało 11 osób (w tym 9 kobiet).
4. W opisywanym okresie sprawozdawczym zmieniono w niewielkim
zakresie program nauczania w grupie remontowo-budowlanej i obecnie
jest to grupa remontowo-porządkowa. Zmiana programu nastąpiła
wskutek analizy predyspozycji uczestników.
5. W okresie od stycznia do grudnia 2013r. prowadzone były szkolenia w
czterech grupach zawodowych:
1.Grupa remontowo –porządkowa
2.Grupa gastronomiczna
3.Grupa opiekun osoby zależnej
4.Grupa porządkowo-ogrodnicza
6. Stan ilości osób w poszczególnych grupach zawodowych na dzień
31.12.2013r.
Nazwa grupy zawodowej
Grupa remontowo –
porządkowa

Ilość osób razem

w tym kobiet
8

0

Grupa gastronomiczna

10

9

Grupa opiekun osoby

7

7

11

7

zależnej
Grupa porządkowo-

ogrodnicza
Razem:

36

23

7. Działania aktywizacji zawodowej
W obszarze aktywizacji zawodowej oprócz zajęć teoretycznych i
praktycznych

z instruktorem zawodu stale prowadzone są zajęcia z

doradcą zawodowym. Zajęcia z doradcą zawodowym prowadzone są w
formie zajęć grupowych metodą warsztatową oraz poprzez spotkania
indywidualne (określanie predyspozycji zawodowych oraz ewentualne
na

ukierunkowanie

ukończenie

przez

uczestnika

dodatkowych

kursów/szkoleń, utworzenie Indywidualnego planu działania)
Uczestnicy biorą udział w zajęciach z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy.
Każdy z uczestników bierze udział w praktykach zawodowych u
pracodawców

lub w siedzibie CIS.

8. Działania aktywizacji społecznej
Działania z zakresu reintegracji społecznej obejmują :
-porady indywidualne psychologa
-zajęcia grupowe z psychologiem – psychoedukacja
-porady prawnika
-zajęcia z zakresu ekonomii społecznej
Dodatkowo uczestnicy (35 osób) zakwalifikowani

do projektu

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:
”Aktywizacja w Centrum Integracji Społecznej” (realizowany w CIS od
dnia 01.05.2013r.) biorą udział w zajęciach socjoedukacyjnych.
9. Wsparcie socjalne otrzymywane przez uczestników:
-bilety MZK miesięczne
-środki czystości

-współfinansowanie opieki nad dzieckiem.
Każdy

z

uczestników

bierze

udział

w

praktykach

zawodowych

u pracodawców lub w siedzibie CIS.
AD. 2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
OD STYCZNIA 2013 DO GRUDNIA 2013R.
(opracowała Dyr. Szkoły JUSTYNA BRZEZIŃSKA)
Społeczna Szkoła Podstawowa jest codziennie czynna od 7.30 do 16.00.
W szkole pracuje 11 nauczycieli ,w tym 5 na cały etat( 40 godzin),2 na
półetatu,4 na umowę zlecenie oraz opiekunka dziecięca zatrudniona na pół etatu.
Nauczyciele uzupełniają kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły i
zainteresowaniami, uczestniczą w różnych formach doskonalenia.
Baza szkoły w minionym roku kalendarzowym powiększyła się o:
- wyposażenie zaplecza i przystosowanie zaplecza kuchennego szkoły,
- wyposażenie Sali nowo otwartego punktu przedszkolnego ,,Wesołe
przedszkole”
- tablice korkowe w klasach i na korytarzu szkolnym,
- nowe tablice w trzech salach lekcyjnych (oddział przedszkolny, sala języka
angielskiego i polonistyczna),
- 11regulowanych stolików uczniowskich oraz 22 regulowanych krzeseł,
- zabawki w punkcie przedszkolnym
Na bieżąco realizowane są zagadnienia z rocznego Planu pracy szkoły

j

Koncepcji pracy szkoły na dany rok szkolny. Szkoła spełnia warunki
bezpieczeństwa,

higieny

pracy

i

nauki.

Potwierdzają

to

kontrole

przeprowadzone przez organy zewnętrzne. Cała społeczność szkolna dba o ład,
czystość i estetykę swoich pomieszczeń. Obiekty szkolne, ich wyposażenie oraz
organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp.
W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia w SSP PSS ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z
siedzibą w Trzebiszewie odbywały się w 8 oddziałach, w tym:
• 1 oddziale punktu przedszkolnym
• 1 oddziale wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej

• 6 oddziałach szkoły podstawowej
W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola i szkoły uczęszczało 46 dzieci, w
tym:
• 8 w punkcie przedszkolnym
• 12 w oddziale wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej
• 26 w klasach I-VI
W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia w SSP PSS ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z
siedzibą w Trzebiszewie odbywają się w 8 oddziałach, w tym:
• 1 oddziale punktu przedszkolnym
• 1 oddziale wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej
• 6 oddziałach szkoły podstawowej
W tym roku szkolnym do przedszkola i szkoły uczęszcza 51 dzieci, w tym:
• 10 w punkcie przedszkolnym
• 11 w oddziale wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej
• 30 w klasach I-VI
Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem z trudnościami w
nauce).
-pedagogizacja rodziców
Przedstawienie rodzicom podczas zebrań i indywidualnych spotkań oferty
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skwierzynie: wnioskowanie
wspólnie z rodzicami o badania psychologiczno – pedagogiczne, pomoc
logopedyczną czy psychologiczną.
Otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce poprzez:
• pomoc w odrabianiu prac domowych( zdolniejsi uczniowie pomagają
słabszym);
• rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki;
• prowadzenie gier i zabaw rozwijających pamięć;
• praca indywidualna z uczniem;
• pomoc w zrozumieniu treści programowych, których uczeń nie przyswoił
na lekcji.
-zajęcia dodatkowe z uczniem mniej zdolnym realizowane systematycznie wg
planów pracy w I i II półroczu:

=zajęcia wyrównawcze z j.polskiego i matematyki dla kl.IV-VI
=zajęcia korekcyjno –kompensacyjne w kl.I-III dla uczniów mających opinie z
poradni
dla pozostałych utworzenie zajęć dodatkowych wyrównujących braki w nauce
oraz zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych.
Praca z uczniem zdolnym :
-atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych
W I i II półroczu zorganizowano zajęcia świetlicowe zgodnie z
zainteresowaniami, pasjami, zdolnościami i oczekiwaniami uczniów:
Zajęcia proponowane przez świetlice szkolną w roku szkolnego 2012/2013:
(regularnie):
•

zajęcia muzyczno-ruchowe

•

zajęcia taneczne

•

rekreacyjno-sportowe

•

zajęcia plastyczne

•

zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,, W świecie bajki”- I półrocze

•

zajęcia rozwijające myślenie ,,Łamigłówki mądrej główki” ”- I półrocze

•

zajęcia techniczno-kulinarne - II półrocze

•

realizacja projektu autorskiego ,,Polska-Moja Ojczyzna” kontynuacja
projektu autorskiego mgr Justyny Brzezińskiej ,,Moja mała, większa i
największa Ojczyzna

Zajęcia proponowane
2012/2013: (regularnie):
• rytmika

w Oddziale przedszkolnym

w

roku szkolnego

• gimnastyka korekcyjna
• język angielski
• zajęcia plastyczne
• zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,, W świecie bajki”- I półrocze
Zajęcia proponowane przez świetlice szkolną w

tym roku szkolnym

2013/2014: (regularnie):
•

rekreacyjno-sportowe

•

zajęcia plastyczne

•

zajęcia teatralno –czytelnicze ,, W świecie bajki”

•

zajęcia techniczno-kulinarne - II półrocze

•

realizacja

projektu

Europejczykiem”

autorskiego

kontynuacja

,,Jestem

projektu

Polakiem,

autorskiego

mgr

jestem
Justyny

Brzezińskiej ,,Moja mała, większa i największa Ojczyzna
•

kółko języka

niemieckiego

(bezpłatna

nauka drugiego

języka

nowożytnego w szkole)
Zajęcia proponowane

w Oddziale przedszkolnym

w

roku szkolnego

2013/2014: (regularnie):
• rytmika
• gimnastyka korekcyjna
• język angielski
• zajęcia plastyczne
Zajęcia proponowane w Punkcie przedszkolnym ,,Wesołe przedszkole” w
roku szkolnego 2013/2014: (regularnie):

• rytmika
• język angielski
Nauczyciele i dyrektor współpracują z rodzicami i uczniami, zachęcają ich do
aktywnego udziału

w życiu szkoły.

Zarówno rodzice jak i uczniowie z

zapałem i licznie uczestniczą w różnych formach życia szkolnego. Zebrania z
rodzicami są okazją do szczerej wymiany poglądów i uwag. Rodzice otwarcie
mówią o różnych sprawach dotyczących dzieci i szkoły.
Wszystkie zgłaszane sprawy są analizowane i rozwiązywane na bieżąco.
Kalendarz uroczystości szkolnych i współpracy ze środowiskiem jest
realizowany w całości przy ścisłej współpracy z rodzicami, ze Sołectwem wsi
Trzebiszewo. Do wspólnie przygotowanych uroczystości w roku szkolnym
2012/2013 należy wymienić : ślubowanie uczniów klasy pierwszej, pasowanie
na przedszkolaka, andrzejki szkolne, mikołajki ,kiermasze świąteczne, wigilia
szkolna z jasełkami, bal karnawałowy, akcja ,,Posprzątajmy nasza ziemię” w
ramach obchodów Dnia Ziemi, podsumowanie projektu ,,Polska- Moja
Ojczyzna” w ramach obchodów świat majowych ,Dzień Matki i Ojca, festyn
rodziny pt.:, ,Mamo, Tato pobaw się ze mną…” w ramach Obchodów Dnia
Dziecka, uroczyste zakończenie roku szkolnego w tym pożegnanie absolwentów
szkoły.
W tym roku szkolnym:
• 14.10.2013 – uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
połączona z pasowaniem uczniów klasy pierwszej i przedszkolaków SSP
w Trzebiszewie . Uroczystość tą swoją obecnością uświetnili Rodzice
grono pedagogiczne i uczniowie.
• 06.11.2013 – montaż słowno – muzyczny pt. „ Barwy naszej Ojczyzny”.
z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość ta

odbyła się na Sali wiejskiej ,gdzie została zaproszona cała społeczność
wsi.
• 15.11.2013- spektakl pt.:, ,Zdrowy Czerwony Kapturek” dla seniorów
wsi z okazji Światowego Dnia Seniora. Zorganizowano wspólnie ze
sołtysem wsi, bibliotekarzem spotkanie dla seniorów wsi Trzebiszewo na
Sali wiejskiej, uczniowie przygotowali przedstawienie, życzenia i laurki.
•

28.11.2013 – Zabawa Andrzejkowa dla dzieci nie tylko uczęszczających
do naszej szkoły : wróżby, konkursy, zabawy integrujące społeczność
uczniowską.

• Grudzień 2013: kiermaszu świątecznego, spotkanie z Mikołajem dla
wszystkich dzieci z Sołectwa, Jasełka i wspólna wigilia zorganizowana
przez nauczycieli i uczniów

Społecznej Szkoły Podstawowej przy

współudziale rodziców dzieci oraz Stowarzyszenia Pracowników Służb
Społecznych „ KRĄG” W Gorzowie Wlkp., sołtysa i księdza proboszcza.
Zainteresowanie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi, wyrównywanie szans
edukacyjnych – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktycznowyrównawcze, zajęcia z uczniami zdolnymi na świetlicy szkolnej. Opracowanie
programów, systematyczna i bieżąca realizacja zadań w nich zawartych w ciągu
roku szkolnego. Organizowanie konkursów szkolnych, przygotowanie i
zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnego rodzaju pozaszkolnych
konkursach wiedzy i umiejętności.
Udział uczniów w konkursach wiedzy i artystycznych
Uczniowie brali aktywny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Zestawienie niektórych konkursów szkolnych i pozaszkolnych, w których brali
udział nasi uczniowie:
Konkursy pozaszkolne 2012/2013 i 2013/2014:
Konkurs „Ratujmy nasz zamek” zorganizowany przez Międzyrzeckie Centrum
Wolontariatu

W grupie wiekowej 8-13 lat Klaudia Mrowicka uczennica kl.VI zajęła II
miejsce
Konkurs „Świąteczna pocztówka”
Organizatorem powiatowego konkursu plastycznego był Międzyrzecki Ośrodek
Kultury – Biblioteka. Nagrodzone prace naszych uczennic:
W kategorii uczniowie kl. I-III szkół podstawowych, nagroda dla uczennicy
kl.II Alicji Matkowskiej
W kategorii uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, nagroda dla uczennicy
kl.VI Klaudii Mrowickiej
KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY
XXI FESTIWAL DZIECI ŚPIEWAJĄCYCH SKWIERZYNA 2013
konkursie uczestniczyła Laura El Dawoud i została laureatką na szczeblu
gminnym w konkursie i reprezentowała Miasto i Gminę Skwierzyna XIV
Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Przytocznej
KONKURS NA NAJCIEKAWSZY WIERSZ O TEMATYCE
EKOLOGICZNEJ
KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „ZIEMIA MOIM DOMEM” w ramach
gminych obchodów Dnia Ziemi
Laureaci: Klaudia Mrowicka ,Laura El Dawoud, Zuzanna Burzyńska
Wyróżnieni: Alicja Urantówka, Patryk Ptak
ELIMINACJE DO GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
projekt kartki świątecznej, konkurs ogłoszony przez Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej
inspiracje bożonarodzeniowe, konkurs ogłoszony przez Zespół Szkół
Ogrodniczych
w Gorzowie Wlkp.
Konkursy wewnątrzszkolne 2012/2013 i 2013/2014:
KOKURS ,,PAMIĄTKA Z POLSKI’’
NA NAJCIEKAWSZĄ MOZAIKĘ Z GLINY
NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ
II PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
TURNIRJ WARCABOWY
KONKURS WIOSNA W ORIGAMI
KONKURS PLASTYCZNY „W POLSCE CZYLI U MNIE”
KONKURS MATEMATYCZNY „Prof. TANGRAMA”
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KONKURS NA NAJCIEKAWSZY RÓŻANIEC
NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych programach i akcjach:
 „Śniadanie

daje

moc”-

przygotowanie

wspólnego

śniadania,

warsztaty o zdrowym żywieniu- wyrabianie właściwych nawyków
żywieniowych i eliminowanie nieprawidłowych;
 „Szklanka mleka” – celem programu kształtowanie wśród dzieci i
młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie
spożycia mleka i przetworów mlecznych.
 Akcja „Góra grosza” - zbiórka pieniędzy na pomoc potrzebującym;
 Zbiórka makulatury- w celu zachęcania uczniów do prowadzenia
selektywnej
segregacji

zbiórki

surowców

odpadów,

proekologicznych,

wtórnych,

kształtowanie

przeciwdziałanie

i

wyrabianie
utrwalenie

zaśmiecaniu

nawyku
nawyków

najbliższego

otoczenia. Zgromadzone ze sprzedaży środki zostały przekazane na
potrzeby Samorządu Uczniowskiego.
 Zbiórka plastikowych nakrętek dla Julianka ze Skwierzyny
 Zbiórka żywności dla potrzebujących-akcja Caritas
 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska ,,Pomóżmy zwierzakom
przetrwać zimę!”
 Zbiórka zużytych baterii- dbamy o środowisko naturalne
 Marzycielska poczta- piszemy listy do chorych dzieci.
Integracja zespołów klasowych, uczniów i całej społeczności szkolnej
(uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie) odbywał
się poprzez:
-wyjścia edukacyjne w ramach zajęć lekcyjnych i wycieczki szkolne
-wyjazdy do kina
-wyjścia do instytucji pozaszkolnych
-uroczystości ,imprezy, konkursy szkolne i pozaszkolne
-przedstawienia i inscenizacje odgrywane w szkole i poza nią
Udział ubiegłym i obecnym roku szkolnym w różnego rodzaju wyjazdach,
wyjściach w ramach zajęć edukacyjnych oraz wycieczkach w:

 10.01.2013.- Wyjazd do Gorzowa Wlkp. do Domu Dziennego Pobytu na
wystawienie Jasełek- ważnym aspektem wyjazdu było kształtowanie
empatii w stosunku do ludzi starszych, chorych i opuszczonych;
 01.03.2013.- Wyjazd do kina w Międzyrzeczu na film animowany
„Zambezia”- celem było uczestnictwo w życiu kulturowym, wdrażanie do
poprawnego zachowania w miejscach publicznych i wzmocnienie więzi
koleżeńskich;
 12.06.2013.- Wycieczka do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w
Gorzowie Wlkp. w celu wzięcia udziału w lekcji muzealnej, dzięki czemu
dzieci miały możliwość poznania wycinka historii swojego regionu. W
tym dniu odbyła się również wycieczka do MINI ZOO w Wawrowie,
gdzie dzieci mogły nakarmić zwierzęta przywiezionymi specjalnie dla
nich smakołykami, karmiły m.in. osła, kozy, króliki, lamy oraz różnego
rodzaju ptactwo;
 07.06-09.06.2013 – Wyjazd na biwak do miejscowości Długie – celem
wyjazdu było upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, poznanie
zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz integracja
zespołów klasowych – zasady zachowania bezpieczeństwa podczas
plażowania i kąpieli w jeziorze.
 24.06.2013.- Wycieczka do Międzyzdrojów- wspólny wyjazd rodziców z
dziećmi oraz nauczycielami,
plażowanie i

spędzanie wolnego czasu poprzez

zwiedzanie okolic nadmorskich – zasady zachowania

bezpieczeństwa podczas plażowania i kąpieli w morzu.
 25.06.2013.- Wyjazd do Skwierzyny- Sali zabaw „BAJLAND”uczniowie mogli tam skorzystać z licznych atrakcji takich jak: basen z
kulek, tunele, zjeżdżalnie, ścianki do wspinaczki.

 31.10.2013.-Wyjście na cmentarz w Trzebiszewie. Zapalenie zniczy na
zaniedbanych grobach, odwiedzenie mogił rodzinnych w ramach
upamiętnienia Święta Zmarłych
 25 .11.2013r.- Światowy Dzień Pluszowego Misia –wyjście do biblioteki
wiejskiej
 02.12.2013r.-Wyjazd do filharmonii na lekcje muzyki pt.: ,,Kolędy
Świata” oraz do Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. Spotkanie
z seniorami, zaprezentowanie spektaklu teatralnego,, Zdrowy Czerwony
Kapturek”
Dzięki licznym wyjazdom i wycieczkom szkolnym uczniowie mieli
możliwość współdziałania oraz integrowania się z rówieśnikami
Udział w warsztatach i przedstawieniach profilaktycznych:
 09.01.2013.- Warsztaty edukacyjne pt. „Bezpieczne ferie”, których celem
było uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw
i sportów zimowych, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
oraz rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 -05.02.2013.-

Prezentacja

multimedialna

w

ramach

programu

profilaktycznego związana z zapobieganiem agresji w szkole;
 -14.06.2013.- Przedstawienie profilaktyczne pt. „Borsuk Bazyli rusza do
miasta”- bohater spektaklu zaznajamiał dzieci z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa na drodze.
W ty roku szkolnym :
 przedstawieni profilaktyczne ,,Sieciaki”
 przedstawienie ekologiczne ,,Eko-Ekoludki”
WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ZEWNĘTRZNYMI:
– Policja: w sprawach bieżących dot. informacji o zachowania uczniów w szkole
i poza szkołą; spotkania przedstawiciela Policji z uczniami, pogadanki nt:
„Zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w drodze do domu.”,

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: wnioskowanie wspólnie z
rodzicami o badania psychologiczno – pedagogiczne.
– Ośrodek Pomocy Społecznej: pomoc materialna dla uczniów w postaci
obiadów, informacje o sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.
– Urząd Miasta i Gminy w Skwierzynie:
– Rodzice:
= pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych= parapety okienne
wymiana w większości pomieszczeń w szkole /rodzice przedszkole/
= szafki w szatni/rodzice punkt przedszkolny/
= farby ścienne, akcesoria do malowania, kafelki, zlew, szafka pod zlew,
= wydzielenie pomieszczenia na szatnię szkolną/zakup drzwi, materiałów
potrzebnych do postawienia ścianki działowej
= piłki do kosza i siatkówki
– placówki oświatowe z terenu miasta i gminy:
= w sprawach bieżących, konkursy, wymiana doświadczeń, prace w
komisjach egzaminacyjnych
– Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp.
oraz Centrum integracji Społecznych współpraca polega na pomocy finansowej
i rzeczowej szkole przy organizowaniu życia szkoły, imprez, konkursów,
wyjazdów- ufundowanie wyjazdu do morze dla uczniów i ich rodziców, pomoc
w organizacji festynu rodzinnego ,w zorganizowaniu remontów i prac
porządkowych na terenie szkoły, doposażenia szkoły w niezbędne pomoce
dydaktyczne, zakup zabawek do punktu przedszkolnego
- Rada Sołectwa pomoc w organizacji imprez szkolnych, pracach na rzecz
szkoły-prace porządkowe wokół szkoły.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY :
W dalszym ciągu:
- realizować konsekwentnie przyjętą koncepcje zgodnie założeniami takimi jak
współpraca ze środowiskiem lokalnym, promocja

placówki, przywrócenie

,,dobrego imienia” szkole, iż jest to placówka w pełni spełniająca zadania
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w której panuje indywidualne
podejście do ucznia i traktowany jest on podmiotowo a nie przedmiotowo
- zachęcać rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, w zebraniach z
rodzicami i zaplanowanych zajęciach otwartych, a uczniów do udziału w

różnego typu konkursach szkolnych i pozaszkolnych ponieważ poprzez takiego
typu działania wyzwala się wiele „ukrytych” talentów, pobudza uczniów do
kreatywnego działania, mogą oni zaprezentować swoje możliwości w szkole
i poza nią
-pozyskiwać sponsorów oraz organizować kiermasze i festyny ponieważ
poprzez takie działania mamy możliwość doposażenia placówki niezbędne
pomoce dydaktyczne
AD. 3. SPRAWOZDANIE Z PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W WIELISŁAWICACH
ZA OKRES OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2013.
(opracowała Dyr. Szkoły AGNIESZKA OLESZCZUK)
W roku szkolnym 2013/2014 w Publicznej Szkole Podstawowej w
Wielisławicach zmienił się organ prowadzący szkołę,

obecnie jest nim

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.
Nastąpiła również zmiana dyrektora szkoły i kadry pedagogicznej . Obecnie w
PSP w Wielisławicach zatrudnionych jest 12 nauczycieli

( 3 z nich w okresie

stażu na stopień nauczyciela kontraktowego) i 4 pracowników obsługi.
W ramach doskonalenia zawodowego nauczyciele uczestniczą w
szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach i studiach magisterskich II
stopnia podnosząc swoje umiejętności w zakresie języków obcych, znajomości
prawa oświatowego, stosowania nowoczesnych metod w pracy i innych.
W okresie od września do grudnia 2013 we współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną
organizacji pomocy

odbyła się rada szkoleniowa dotycząca

psychologiczno-pedagogicznej

i obecności dziecka

niepełnosprawnego w szkole, drugim tematem poruszanym w tym dniu była
ewaluacja wewnętrzna.
Proces

dydaktyczny,

wychowawczy

i

opiekuńczy

placówki

organizowany jest pod kątem potrzeb edukacyjnych uczniów. Pozwala na
rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualizowanie
stawianych im zadań. Praca przebiega zgodnie z przyjętymi planami pracy (

np. świetlica szkolna). W poniedziałki odbywają się zajęcia rękodzieła dla
uczniów klas I-IV, we wtorki – zajęcia sportowo – rekreacyjne, w których
uczestniczą klasy IV-V, w środy prowadzone jest kółko teatralne – klasy IV-VI,
w tym czasie uczniowie klas II i III mają zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
czwartkowe zajęcia dotyczą zabawy językiem angielskim – są przeznaczone dla
uczniów klas II– IV, w piątki odbywa się kółko teatralne dla klas najmłodszych
(I-III). W oddziale przedszkolnym w poniedziałki realizowane są zajęcia
dodatkowe z języka niemieckiego.
W ramach dodatkowych godzin przydzielonych przez organ prowadzący
odbywają się również zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce, a także dla
uczniów klasy VI – ukierunkowane na przygotowanie ich do sprawdzianu
szóstoklasisty .
W

październiku,

we

wszystkich

klasach

(również

w

oddziale

przedszkolnym), przeprowadzona została diagnoza wstępna. Analiza wyników i
wnioski omówione zostały na radzie pedagogicznej. Z wynikami diagnoz
zapoznani zostali również rodzice uczniów podczas listopadowego zebrania.
Na terenie PSP w Wielisławicach regularnie realizowane są założenia
planu pracy szkoły dotyczące uczestnictwa w uroczystościach, imprezach,
apelach, konkursach itp.:
- wrzesień – Sprzątanie Świata; udział w zawodach sportowych – turniej
palanta w Ogardach, Ratajada – biegi przełajowe – Strzelce Krajeńskie, turniej
piłki nożnej im. Waldemara Janickiego w Bobrówku;
- październik – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej (pasowanie
uczniów klasy I i dzieci z oddziału przedszkolnego); wyjazd do Mierzęcina na
konferencję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym; Dzień Papieski
połączony z konkursem na najciekawszy różaniec; udział w konkursie
organizowanym przez Zakłady Azotowe w Puławach pt. „Chemia w
rolnictwie”; pogadanka z policjantem na temat bezpieczeństwa, pogadanka

z higienistką

szkolną

dotycząca

higieny

osobistej

(fluoryzacja

wg

harmonogramu).
- listopad – montaż słowno – muzyczny z okazji Święta Niepodległości –
konkurs na najciekawsze godło Polski „Orzeł Biały”, Dzień Pluszowego Misia,
dyskoteka andrzejkowa dla klas II- VI, zabawa andrzejkowa dla klasy I i dzieci
z oddziału, przedszkolnego, zasadzenie 5 świerków przy boisku szkolnym
(realizacja wycinki drzew na terenie szkoły- pismo do Burmistrza z marca
2012 r.); udział dzieci z oddziału przedszkolnego w powiatowym konkursie o
bezpieczeństwie w ruchu drogowym „Bezpieczna zerówka”; udział w konkursie
plastycznym „Choinki jedynki”- organizowany przez program pierwszy
Polskiego Radia; gminny konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.
- grudzień – w ramach Mikołajek wyjazd do Filharmonii połączony z
zabawą – dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego – w ASKALANDII,
dla uczniów klas IV-VI – LODOWISKO „SŁOWIANKA”, zabawa z
Mikołajem (zdjęcia dla dzieci), Jasełka bożonarodzeniowe połączone z
Wieczerzą

Wigilijną

Bożonarodzeniową”,

i
wyjazd

konkursem
do

Tuczna

na

„Najpiękniejszą
–

kibicowanie

Szopkę

teatrzykowi

„PAMPALARY”
We współpracy z sanepidem realizowane są również programy o tematyce
profilaktycznej np. : „Nie pal przy mnie proszę”, „Moje dziecko idzie do
szkoły”,

„Znajdź

właściwe

rozwiązanie”,

„Radosny

uśmiech,

radosna

przyszłość”, „Trzymaj formę”.
Uczniowie

szkoły

uczestniczyli

również

w

przedstawieniu

profilaktycznym pt. „Sieciaki”, ogólnopolskim programie „Śniadanie daje moc”,
biorą również udział w akcji „Szklanka mleka”, a od drugiego półrocza dołączą
do akcji „ Owoce w szkole”.
W szkole działa Samorząd Uczniowski, który pracuje w oparciu o roczny
plan pracy. Opiniuje niektóre inicjatywy związane z organizacją i przebiegiem

kształcenia i wychowania. Jest współorganizatorem imprez i uroczystości
szkolnych. Członkowie SU prowadzą również sklepik szkolny.
Na terenie PSP w Wielisławicach organizowane jest dożywianie w postaci
jednodaniowych ciepłych posiłków. Obiady dowożone są przez firmę
cateringową „ALSA” ze Strzelec Krajeńskich. Dożywianiem objętych jest 29
dzieci (obiady refundowane przez MGOPS w Strzelcach Krajeńskich) i 20
uczniów, których koszty dożywiania pokrywają rodzice.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy uczniowie z naszej szkoły korzystali z
pomocy materialnej w następujących formach :
- wyprawka szkolna,
- 5 uczniów zwolnionych z opłat na ubezpieczenie.
Dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.
Służą temu dyżury nauczycielskie przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć oraz
pogadanki organizowane przez przedstawicieli lokalnej policji.
Dokonano również rozpoznania środowiska rodzinnego uczniów poprzez
obserwację oraz rozmowy z rodzicami i uczniami (zapisane w dokumentacji
szkolnej). Rodzice uczniów czynnie uczestniczą w zebraniach dotyczących
realizacja koncepcji pracy szkoły, zadań zawartych w planie pracy, formie
szkoleniowej prowadzonej przez przedstawicieli PPP w Strzelcach Krajeńskich
(Jak wspomagać swoje dziecko w uczeniu się – efektywne spędzanie wolnego
czasu), pomagają w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, chętnie
uczestniczą w pracach na terenie szkoły (przywiezienie sadzonek 5 świerków z
Wawrowa, położenie wykładziny przed salą gimnastyczną – w grudniu,
naprawa ławek szkolnych na bieżąco, itp.). Prężnie działa również Rada
Rodziców.
Szkoła nawiązała ścisłą współpracę z ZWO, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lokalną
policją, paniami sołtys okolicznych wsi – panią Najder i panią Podgórską .
Wnioski do dalszej pracy :

- Rozszerzyć współpracę z lokalnymi instytucjami,
- Wzmocnić relacje z rodzicami uczniów,
- W dalszym ciągu prowadzić pedagogizacje rodziców oraz szkolenie rady
pedagogicznej.
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” ma również
swojego przedstawiciela w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.
Jesteśmy również członkiem Rady Programowej Partnerstwa na rzecz
Ekonomii Społecznej.
Jesteśmy partnerem regionalnego partnerstwa na rzecz przedsiębiorstw
społecznych.
Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej
subregionu gorzowskiego i zielonogórskiego :
 świadczymy usługi eksperckie dla tych podmiotów,
 przyjmujemy wizyty członków OWES,
 pomagamy w tworzeniu nowych PES :
 pomoc merytoryczna dla nowego CIS w Witnicy
 prace nad utworzeniem filii CIS w Zwierzynie
opracowała Helena Guhl
Dyrektor

Biura

SPSS”KRĄG”

Zarządu

