
UCHWAŁA NR XIX/243/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działaności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek 
Błonie" za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/618/2017 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 26 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 
Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek 
Błonie" za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/243/2020 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 18 marca 2020 r. 

Sprawozdanie z realizacji działań Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” za okres 
od 01.01.2019r do 31.12.2019r. 

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” została powołana na mocy Uchwały Nr XLVII/ 
618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. 

Rejon usytuowany przy ul. Błonie w Sandomierzu jest zaniedbany pod względem kulturalno - 
oświatowym, jest oddalony od wszelkich form życia kulturalnego i instytucji, w których jest 
możliwość rozwijania zainteresowań oraz wspierania inicjatyw społecznych. 

Placówka „Przystanek Błonie” stworzyła możliwość włączenia się mieszkańców tej okolicy do 
tworzenia lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego przeżywania ważnych świąt- wydarzeń, 
rozwoju osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież z tej okolicy mają zapewnioną opiekę po 
zajęciach w szkole, pomoc w nauce oraz możliwość spędzania bezpiecznie i twórczo czasu wolnego. 

Statystyka za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 

a) Liczba zawartych kontraktów z rodzicem na uczestnictwo dziecka w zajęciach  
w placówce - 31 

Przez cały rok: 

a) Udzielana była pomoc dzieciom w nauce, nauka samodzielnego odrabiania prac domowych, praca 
nad brakami edukacyjnymi, 

b) Zajęcia rozwijające i wzmacniające zainteresowania np.; plastyczne, sportowe, komputerowe, 
artystyczne. 

c) Podtrzymywanie tradycji międzypokoleniowej poprzez spotkania dla seniorów i innych grup 
mieszkańców, działania na rzecz integracji społeczeństwa: organizacja pikników, wspólne 
świętowanie oraz inne autorskie inicjatywy, 

d) Poradnictwo specjalistyczne( psycholog, logopeda, psychoterapeuta ) 

Porady psychologa ogółem – 78 w tym: 

a) Osobom uzależnionym od alkoholu- 11, 

b) Osobom współuzależnionym- 20, 

c) Inne/ problemy małżeńskie, wychowawcze, kryzysy życiowe- 47 

Zajęcia z logopedą-  29 godzin 

Terapia pedagogiczna- 63 godziny 

Psychoterapia indywidualna: 

Zajęcia terapeutyczne indywidualne- terapia zabawą. 

Przeprowadzone zostały trzy spotkania terapeutyczne - indywidualne, które są kontynuacją 
z roku 2018. Osoba, której udzielono pomocy to 9-letnia dziewczynka, której rodzice byli 
w trakcie sprawy rozwodowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały godzinę. Celem terapii   
było stworzenie warunków do odreagowania emocjonalnego dziecka, a także poprzez swobodną 
zabawę dziecko mogło  wyraża swoje emocje, trudności, codzienne problemy oraz miało  możliwość 
odreagowania  traumy związanej z rozwodem rodziców. W trakcie terapii dziewczynki 
przeprowadzona została rozmowa wspierająca i edukacyjna z rodzicem. Spotkanie dotyczyło jak 
postępować z dzieckiem  oraz jak  zachowanie rodziców wpływa na emocje dziecka. 
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Zajęcia socjoterapeutyczne "Przygoda w Zwierzogrodzie - możesz być tym, kim chcesz". 
Program socjoterapeutyczny dla dzieci zahamowanych, lękliwych i z zaniżoną samooceną. 

Program socjoterapeutyczny realizowany jest przez cztery miesiące od października 2019r. do 
lutego 2020r. Spotkania odbywają się  raz w tygodniu. W ramach programu odbędzie  się 13 spotkań, 
każde spotkanie trwa 1,5 godziny. Program jest  skierowany do  dzieci nieśmiałych 
w wieku 10-12 lat. Celem programu jest: 

a) wzmacnianie poczucie własnej wartości; 

b) nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji u siebie i innych ludzi; 

c) stworzenie okazji do odreagowania emocjonalnego; 

d) kształtowanie umiejętności współpracy; 

e) rozwijanie empatii; 

f) dostarczenie wiedzy na temat uczuć –przyjemnych i przykrych; 

g) dostarczenie wiedzy na temat asertywności; 

h) stworzenie warunków do bezpiecznego uzewnętrzniania własnych emocji; 

i) zwiększenie świadomości siebie poprzez poznanie sytuacji, w których pojawia się złość, 
kształtowanie otwartości w stosunku do innych osób; 

j) dostarczanie informacji na temat nieśmiałości; 

k) kształtowanie umiejętności autoprezentacji. 

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne pt. „Bajki bez barier” pomagające dzieciom poznać 
i zaakceptować świat niepełnosprawności. Podczas spotkań dzieci zapoznały się ze „światem” dzieci  
z Zespołem Aspergera, dysleksją, zaburzeniami mowy, mutyzmem, autyzmem.  
Przeprowadzono  5  cotygodniowych spotkań. 

WAŻNE WYDARZENIA 

15.01.2019r.   Spotkanie z Policjantem „Bądźmy bezpieczni, bądźmy ostrożni podczas ferii . 

14.04.2019r.   Zabawy walentynkowe. 

08.03.2019r.   Spotkanie okolicznościowe Obchody Dnia Kobiet „Pokaz mody” 

09.04.2019r. „Wiosna na ludowo” występ uczniów SP nr.3 oraz dzieci z zespołu „Sędomir”. 

16.04.2019r. Pogadanka na temat tradycji wielkanocnych. 

24.04.2019r. Zajęcia edukacyjno- ekologiczne z okazji Dnia Ziemi. 

07.05.2019r. „Sport moja pasja”  spotkanie z klubem karateków  „Trójka sandomierska” pokaz 
karate, gra terenowa zabawy na świeżym powietrzu, malowanie twarzy. 

10.05.2019r. Wyjście na obchody 100-lecia PCK. 

27.05.2019r.  Spotkanie okolicznościowe Obchody Dnia Matki, przedstawienie pt. „Jak mama 
została księżniczką”, wręczenie laurek mamom, zabawy integracyjne i poczęstunek. 

31.05.2019r. Obchody Dnia Dziecka- konkursy sportowe i zabawy przy muzyce  oraz poczęstunek 
w postaci pizzy. 

11.06.2019r. Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne pt. „Bajki bez barier” pomagające dzieciom 
poznać i zaakceptować świat niepełnosprawności. Przeprowadzono  5  cotygodniowych spotkań . 

14.06.2019r. Udział w konkursie profilaktycznym pt. „Bawmy się i działajmy razem”. 

27.06.2019r. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze pt. „Bezpieczne wakacje”. Pogadanka na 
temat jak spędzić bezpiecznie wakacje oraz wspólne wykonanie plakatu  pt. „ Kodeks bezpiecznych 
wakacji”. 
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01.07.2019r. Zajęcia edukacyjne pt. „Nasze miasto” poznawanie historii miasta, odkrywanie 
wyjątkowości i niepowtarzalności naszego regionu. 

04.07.2019r. Wycieczka edukacyjna do Zbrojowni Rycerskiej Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej  oraz  Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu. 

08.07.2019r. Zajęcia edukacyjne pt. „Moja książka” omówienie powstawania książki, 
rozwiązywanie krzyżówek i zagadek związanych z książkami. 

10.07.2019r. Spotkanie z Panem Policjantem miejscowym Dzielnicowym KPP Sandomierz, 
dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji. 

11.07.2019r. Wycieczka edukacyjna do drukarni, dzieci zapoznały się z wszystkimi etapami 
powstawania książki od momentu zaprojektowania, aż do jej ukończenia. 

15.07.2019r. Wycieczka edukacyjna do OPS w Sandomierzu, dzieci zapoznały się z pracą  
pracownika socjalnego. 

05.08.2019r. Obchody pierwszych urodzin naszej świetlicy „Przystanek Błonie”. 

28.08.2019r. Wycieczka edukacyjna do Kompleksu Świętokrzyska Polana. 

29.08.2019r. Wakacyjny konkurs „Mam talent”. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności     
i zdolności, taneczne, wokalne i plastyczne. 

30.08.2019r. Wyjście na Miejski Stadion Sportowy na I Sandomierskie Igrzyska Przyjaźni. 

06.09.2019r. Obchody Dnia Dobrej Wiadomości. Dzieci były posłańcami dobrych wiadomości 
i napotkanym osobom rozdawały liściki z dobrymi wiadomościami oraz cukierki. 

13.09.2019r. Wyjście do Sali Zabaw Yupi King. 

27.09.2019r. Obchody Dnia Głośnego Czytania. 

01.10.2019r. Obchody Dnia Chłopaka, przeprowadzony został turniej Familiada                   
  pt. „Dziewczyny kontra chłopaki”. Odbyły się zabawy przy muzyce i poczęstunek w postaci pizzy. 

04.10.2019r. Piknik Rodzinny pt. „Wioska Indiańska”. Na podwórku przystanku Błonie stanęły 
wigwamy i totemy własnoręcznie przygotowane na zajęciach plastycznych, odbyły się liczne gry  
i zabawy dla wszystkich przybyłych mieszkańców okolicy. Grupa ratownictwa medycznego 
zaprezentowała pierwszą pomoc przedmedyczną, a przedstawiciele policji pouczyli wszystkich  
o bezpiecznym poruszaniu się na drodze. Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek. 

11.10.2019r. Spotkanie integracyjne dzieci i rodziców przy ognisku; przeprowadzone zostały gry 
i zabawy towarzyskie oraz  zorganizowano wspólne ognisko z kiełbaskami. 

31.10.2019r. Rozpoczęcie cyklu zajęć relaksacyjnych dla dzieci z elementami socjoterapii    
  pt. „Radosny krąg”. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, przeprowadzono 4 spotkania. 

12.11.2019r. Zajęcia edukacyjne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Odbyła się 
pogadanka na temat zaborów i walki Polaków o wolną ojczyznę. 

29.11.2019r. Wyjście do wrotkarni i sali zabaw w Yupi King. 

11.12.2019r. Udział w VIII Przeglądzie Profilaktycznym pt. „Co się w głowie mieści- uczucia”. 
Przygotowany został spektakl pt. „Dobro mieszka we mnie”. 

19.12.2019r. Spotkanie bożonarodzeniowe z udziałem wychowanków świetlicy, rodziców, 
pracowników oraz osób zaprzyjaźnionych i współpracujących z "Placówką Przystanek Błonie". 

20.12.2019r. Uczestnictwo w miejskiej wigilii na Rynku Starego Miasta. 

Zajęcia z plastyczka w ramach arteterapii. 

02.01.2019r. Wykonywanie na szydełku kwadratów z kolorowej włóczki na pled. 

08.01.2019r. Wykonywanie gwiazdy przestrzennej z papieru- metodą papieroplastyki. 

Id: 9F0FCA35-7E28-4B2F-A2B1-AD83ED1CF386. Uchwalony Strona 3



15.01.2091r. Wykonywanie laurki dla babci i dziadka  techniką collage. 

22.01.2019r. Wykonywanie pracy na temat dowolny techniką pastel-nanoszenie kolorowych 
pigmentów na podłoże, zapoznanie z techniką i jej możliwościami. 

29.01.2019r. Wykonywanie baranków, owieczek wielkanocnych. 

05.02.2019r. Wykonywanie techniką collage kartek walentynkowych. 

12.02.2019r. Wykonywanie kwiatów z bibuły na palemki wielkanocne. 

20.02.2019r. Wykonywanie przestrzennych bazi w technice papieroplastyki. 

27.02.2019r. Wykonywanie tulipanów z papieru xero- różne kolory techniką origami. 

05.03.2019r. Wykonanie kwiatków z bibuły na palmę wielkanocną (seniorzy). 

12.03.2019r. Wykonanie „Palmy wielkanocnej” (seniorzy). 

20.03.2019r. Wykonywanie „Pani Wiosny”. 

02.04.2019r. Wykonywanie dużej Palmy Wielkanocnej do kościoła św. Józefa. 

03.04.2019r. Wykonanie z wytłaczanek  ozdobnego kolorowego wianka . 

09.04.2019r. „Wiosna na ludowo” występ uczniów SP nr.3 i zespołu „Sędomir”, wykonanie 
przestrzennych wielkanocnych baranków z włóczki. 

24.04.2019r. Wykonanie zabawek papierowych przestrzennych. 

30.04.2019r. Wykonanie plecionki nitkowej na desce. 

15.05.2019r. Wykonanie portretu mamy techniką papieroplastyki, wydzieranka, wycinanka  
z kolorowych gazet. Zwrócenie uwagi na walor estetyczny. 

21.05.2019r. Rysowanie portretu mamy z wykorzystaniem techniki mokry pastel. 

11.06.2019r. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową ( dorysowywanie brakujących części 
obrazka, dorysowanie lustrzane odbicia rysunku, rysowanie wg. instrukcji słownej. 

12.06.2019r. Robienie witrażu z bibuły- motyl. 

21.06.2019r. Wykonanie techniką papieroplastyki formy przestrzennej napisu  WAKACJE. 

26.06.2019r. Malowanie farbami plakatowymi pracy pt.” Co mi w głowie siedzi” na dużym 
formacie. 

02.07.2019r. Malowanie farbami plakatowymi „ Martwa natura z kwiatami”- kompozycja 
centralna. 

09.07.2019r. Szycie lalek z resztek materiałów. 

10.07.2019r. Wykonywanie techniką papieroplastyki przestrzennych motyli. 

16.07.2019r. Robótki szydełkowe – wykonanie kwiatów z różnych kolorów włóczki. 

24.07.2019r. Budowa wioski indiańskiej. 

07.08.2019r. Wykonanie „Łapaczy snów” na kole od roweru. 

14.08.2019r. Malowanie farbami akrylowymi  „Totemów drewnianych”- motywy indiańskie. 

27.08.2019r. Zabawy plastyczno – ruchowe „Odkrywanie Dzikiego Zachodu”. 

03.09.2019r. Cd. wykonywanie „Totemów”- przyklejanie wstążek i piórek. 

04.09.2019r. Budowanie wigwamu z kijów i sterczu. 

17.09.2019r. Wykonywanie zaproszeń na „Piknik Rodzinny – Wioska Indiańska” techniką 
papieroplastyki. 

24.09.2019r. Wykonywanie plakatu zapraszającego na Piknik Rodzinny techniką collage. 
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25.09.2019r. Wykonywanie „Pani Jesieni”. 

08.10.2019r. Nauka rysowania kredkami i ołówkiem. Zapoznanie z zasadami cieniowania, 
nakładania kolorów i tworzenie nowych. 

16.10.2019r. Wykonywanie „ przestrzennego lasu z papieru”. 

22.10.2019r. Wykonywanie pieczątek ExLibris. 

23.10.2019r. Wycieczka w Góry Pieprzowe –obserwowanie natury, kształtów, kolorów i ciekawych 
obiektów. Zwrócenie uwagi na krajobraz, przestrzeń i perspektywę. 

29.10.2019r. Malowanie farbami plakatowymi na temat doznań wizualnych po wycieczce     
 w Góry Pieprzowe. 

05.11.2019r. Nauka szydełkowania (seniorzy). 

06.11.2019r. Wykonanie jesiennego drzewa podczas zachodu słońca, techniką papieroplastyki. 

12.11.2019r. Cd. nauka szydełkowania (seniorzy). 

13.11.2019r. Wykonanie ozdobnych serc z materiału. 

19.11.2019r. Wykonanie scenografii do przedstawienia profilaktycznego „Dobro mieszka we mnie” 

Wychowankowie wzięli udział w konkursach: 

a) Przegląd spektakli profilaktycznych „Dobro mieszka w nas” organizowany przez GKRPA. 

b) Konkurs plastyczny organizowany przez OPS Sandomierz „Słowa zamiast bomb”. 

c) Konkurs plastyczny organizowany przez GKRPA „Bawmy się i działajmy razem”. 

Wszyscy pracownicy uczestniczyli w konferencji „Depresja u dzieci i młodzieży” oraz 
w warsztatach o tym samym tytule. Ponadto wszyscy pracownicy skorzystali z superwizji swojej 
pracy.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 § 4.6 Statutu Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”,

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września

2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego

pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu, Kierownik Jednostki składa Radzie Miasta

corocznie sprawozdanie z działalności jednostki i przedstawia potrzeby

w zakresie realizowanych zadań w terminie wynikającym z planu pracy Rady.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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