
UCHWAŁA NR VI/81/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek 
Błonie" za okres od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz
. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą 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.

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek 
Błonie" za okres od 01.08.2018r. - 31.12.2018r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik do uchwały Nr VI/81/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” za okres od 
01.08.2018. do 31.12.2018r.

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” została powołana na mocy Uchwały
Nr XL VII/ 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.

Ponadto odbywa się indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży oraz indywidualne poradnictwo 
psychologiczne. Wszystkie działania są bezpłatne dla mieszkańców Gminy Sandomierz.

Statystyka za okres od 01 sierpnia do 31 grudnia 2018r.

Liczba zawartych kontraktów z rodzicem na uczestnictwo dziecka w zajęciach w placówce- 23

Dodatkowo liczba zawartych zgód rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach na okres wakacji- 2

Liczba udzielonych porad psychologa- 36 ( w tym: 2 os. współuzależnione, 7 os. dot. problemu 
przemocy, 27 os. inne- problemy małżeńskie, wychowawcze, kryzysy życiowe)

Liczba spotkań terapeutycznych indywidualnych- 14

WAŻNE WYDAŻENIA

06.08.2018r. Zajęcia plastyczne „nadmorski pejzaż”.

14.08.2018r. Zajęcia integracyjne dla dzieci „Wyrażanie swoich emocji”.

20.08.2019r. Zajęcia socjoterapeutyczne „nasze osiągniecia i mocne strony”.

21.08.2018r. Zajęcia integracyjne „Mój przyjaciel”.

23.08.2019r.Wizyta dzieci wraz z wychowawcami ze Świetlicy Środowiskowej przy
ul. Słowackiego 15. Piknik integracyjny na świeżym powietrzu.

24.08.2018r. Zabawa integracyjna „Kubeczki z niespodzianką”.

28.08.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „ABC emocji”.

31.08.2018r. Zakończenie wakacji, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz „Wakacyjna 
Familiada”.

03.09.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „Jesteśmy grupą”.

07.09.2018r. Zajęcia rekreacyjne „Papierowe spaghetti”, „Imienna krzyżówka”, „Pamięć 
absolutna”.

12.09.2018r. Zajęcia manualne „Parasolki”.

13.09.2018r. Zajęcia sportowe.
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19.09.2018r. „Szkatułka dobrych wiadomości” zajęcia socjoterapeutyczne i plastyczne- wykonanie 
szkatułki.

21.09.2018r. Przyłączenie się do „Akcji sprzątania świata”. Sprzątanie z dziećmi okolicy.

28.09.2018r. Obchody „Dnia Chłopaka”.

01.10.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „Przyjaźń”.

03.10.2018r. Obchody Międzynarodowego Dnia Głośnego Czytania”.

16.10.2018r. Zajęcia plastyczne „Łapacz snów”.

25.10.2018r. Nauka budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem.

26.10.2018r. Zajęcia integracyjne- „Rusz głową”

02.11.2018r. Wyjście z dziećmi na cmentarz na Krukowie, zapalenie zniczy na grobach poległych 
Żołnierzy. Rozmowy na temat uroczystości „Wszystkich Świętych”.

05.11.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „Uczucia, emocje. Jak je rozpoznawać i nazywać”.

09.08.2018r. Zajęcia w ramach obchodów Święta 11 listopada.

20.11.2018r. Przygotowanie kalendarza adwentowego.

30.11.2018r. Zabawa Andrzejkowa dla dzieci i ich rodzin.

05.12.2018r. udział w VII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych

14.12.2018r. Uroczysta Wigilia z dziećmi, mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi. Poświęcenie 
placówki, wspólne kolędowanie, wspólna wieczerza.

21.12.2018r. udział w Wigilii miejskiej, występ dzieci na scenie.

Zajęcia z plastyczką :

08.08.2018r. Wykonywanie techniką quillingu rozetek ( kwiatek, gwiazdka).

14.08.2018r. Wykonywanie pracy „Mój portret”. Obrysowywanie markerem kolegi/ koleżanki na 
dużym kartonie. Wypełnianie postaci malowidłami na temat- moje zainteresowania.

21.08.2018r. Wykonywanie prac malarskich techniką monotypii- prace abstrakcyjne. Oprawianie 
prac w pase- portout.

28.08.2018r. Wykonywanie prac pt. „Anioł”- rysunek różnego rodzaju linią pozostawioną po 
użyciu pisaka czarnego, wycinanie rysunku, przyklejanie na wcześniej przygotowaną tablicę
z czarnego koloru.

29.08.2018r. Wykonywanie techniką papieroplastyki- kwiatów ( słonecznki).

04.09.2018r. Wykonywanie ulubionego zwierzątka z papieru- kształtowanie, konstruowanie
z gazet kształtu korpusu, ugniatanie, nadawanie kształtu, obijanie taśma malarską.
05.09.2018r. Ciąg dalszy zajęć z wykonywania ulubionego zwierzątka.

11.09.2018r. Wykonywanie wianków ozdobnych w kolorystyce jesiennej.

12.09.2018r. Wykonywanie dużego wianka ozdobnego.

18.09.2018r. Wykonywanie pracy pt. „Drzewo”- odrysowywanie swojej dłoni, zamalowywanie jej 
pisakiem. Malowanie, stemplowanie liści. Dekorowanie drzewa przed budynkiem świetlicy.

25.09.2018r. Wykonywanie lampionów dekoracyjnych. Oklejanie słoików kawałkami bibuły, 
wykonywanie wianka do dekoracji lampionów.

26.09.2018r. Szydełkowanie- wykonywanie kwadratów- elementów składowych na pled 
dekoracyjny.

09.10.2018r. Wykonywanie metodą papioroplastyki wianka ozdobnego na stół.
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10.10.2018r. Szydełkowanie, dokańczanie wianków dekoracyjnych.

17.10.2018r. Wykonywanie „łapaczy snów”. Dekorowanie elementami – sznurki, motylki, ptaszki 
i kwiatuszki.

23.10.2018r. Wykonywanie duszków, obwijanie tkaniną kul styropianowych, dekorowanie, 
przyklejanie oczek.

24.10.2018r. Wykonywanie łańcucha ozdobnego, dekoracji okien i Sali głównej świetlicy.

30.10.2018r. Dekorowanie dyni, malowanie duszków na talerzykach jednorazowych.

31.10.2018r. malowanie dzieciom twarzy specjalistycznymi farbami.

06.11.2018r. Wykonywanie zabawek z filcu. Odrysowywanie od szablonu, wycinanie, zszywanie 
ściegiem ozdobnym. Zdobienie.

07.11.2018r. Kontynuacja wykonywania zabawek z filcu.

13.11.2018r. Wykonywanie techniką papieroplastyki ( wycinanki, składanki, przeplatanki ) sów 
i rybek.

14.11.2018r. Szydełkowanie- elementy do pledu dekoracyjnego.

20.11.2018r. Wykonywanie z włóczki „łapaczy snów”. Obwijanie kółka styropianowego, 
ozdabianie go wstążkami, piórkami i gotowymi elementami ze sklejki.

21.11.2018r. Szydełkowanie- kwadraty- elementy do pledu dekoracyjnego.

27.11.2018r. Wykonywanie techniką collagu pracy pt. „Jesień”.

28.11.2018r. Fastrygowanie materiału ( organza) – element na bożonarodzeniowe anioły.

04.12.2018r. Oklejanie kul styropianowych – element składowy do aniołów.

05.12.2018r. Wykonywanie aniołów bożonarodzeniowych.

11.12.2018r. Wykonywanie techniką quillingu kartek bożonarodzeniowych.

12.12.2018r. dekorowanie sali, instalowanie girland, zawieszanie ozdób i lampek choinkowych.

18.12.2018r. Wykonywanie gwiazdy przestrzennej z papieru, składanie, zaginanie, przecinanie.

19.12.2018r. Robienie na szydełku kwadratów z kolorowych włóczek na pled.
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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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