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Zał. nr 2  

PLANOWANA  REALIZACJA  PROJEKTÓW/PROGRAMÓW/DZIAŁAŃ/INICJATYW  W  2017 ROKU 

Lp.  Tytuł 
projektu/programu 
Nazwa 
działania/inicjatywy 

Ogólna 
liczba osób 
objętych 
wsparciem 

Główny cel/założenie 
Cel strategiczny  

Okres/data 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Uwagi 

URZĄD MIEJSKI W MODLIBORZYCACH 

1. Przebudowa drogi 
powiatowej 
Modliborzyce- Błażek  
na dł. 5,5 km 

Uczestnicy 
ruchu 
drogowego, 

- poprawa bezpieczeństwa i warunków życia wszystkich  
uczestników ruchu drogowego  
- zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, 
- poprawa estetyki krajobrazu 

2017 – 2018 
rok 

PROW  
2014-2020,  
Środki budżetu 
gminy 

 

2. Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości 
Wolica Druga   
na dł. 1,7 km 

Uczestnicy 
ruchu 
drogowego, 

- poprawa bezpieczeństwa i warunków życia wszystkich  
uczestników ruchu drogowego  
- zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, 
- poprawa estetyki krajobrazu 

2017 rok Program 
rozwoju 
gminnej i 
powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na 
lata 2016-2019,  
Środki b. gminy 

 

3. Montaż kolektorów 
słonecznych i pieców na 
biomasę w gminie 
Modliborzyce  

Lokalni 
mieszkańcy 
gminy 

- poprawa warunków życia mieszkańców  
- ochrona środowiska naturalnego  

2017 – 2018 
rok 

RPO WL na lata 
2014-2020, Oś 
Priorytetowa 4, 
Mieszkańcy gm. 

 

4. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w 
Gminie Modliborzyce – 
etap V i VI  

254 
gospodarstw
a domowe z 
terenu gminy  

- poprawa warunków życia mieszkańców  
- ochrona środowiska naturalnego 

2017 – 2018 
rok 

PROW  
2014-2020,  
Środki budżetu 
gminy 

Wn. złożony 
16.12.2016, 
realizacja po 
otrzymaniu dofin. 

5. Zabezpieczenie dna 
wąwozu lessowego w 
Wierzchowiskach 
Pierwszych  

Lokalni 
mieszkańcy 
gminy 

- ochrona środowiska naturalnego – ochrona wąwozu przed 
erozją 

Czerwiec 2017 MSWiA, 
środki budżetu 
gminy 
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6. Konkurs na 
najpiękniejszy ogród 

- - poprawa estetyki miejscowości poprzez dbanie o własne 
posesje  

Maj – czerwiec 
2017 

Środki budżetu 
gminy 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH 

7. „Asystent rodziny” ok. 5 rodziny - zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowaw. 

IV-XII MPiPS, Środki 
samorządowe 

 

8. „Wieloletni program – 
pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” 

ok. 320 osób - dożywianie dzieci w szkołach, pomoc finansowa na zakup 
posiłku lub żywności,  doposażenie punktów żywieniowych 
w szkołach 

Cały rok MPiPS (budżet 
wojewody) 
Środki samorząd.

 

9. Program „Rodzina 
500+” 

ok. 480 
rodzin 

- wsparcie finansowe rodzin w procesie wychowywania 
dzieci 

IV-XII Budżet 
państwa 

 

10. Spotkanie Wigilijne  dla 
osób ubogich i 
samotnych 

ok. 50 os. - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,  
- wsparcie osób potrzebujących, 
 

XII Środki 
samorządowe 

Inicjatywa 
realizowana  we 
współpracy z UM 
i DD Senior 
WIGOR 

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MODLIBORZYCACH I JEJ FILIE 

11. Spotkania 
Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych 
 
Spotkania 
Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci i 
młodzieży 

- - promocja czytelnictwa,  
- integracja lokalnej społeczności 

Cały rok Środki własne, 
Instytut 
Książki w 
Krakowie 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
Filie 
Biblioteczne  
w Stojeszynie 
Pierwszym oraz 
w Wolicy 
Pierwszej 

12. Spotkanie autorskie dla 
dorosłych 
 
Spotkanie autorskie dla 
dzieci  
i młodzieży 

- - promocja czytelnictwa,  
- integracja lokalnej społeczności,  
- promocja biblioteki,  
- spotkania z ciekawymi ludźmi 

W ciągu roku Instytut 
Książki w 
Krakowie 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach, 
Filie Biblioteczne 
w Stojeszynie 
Pierwszym i 
w Wolicy Pierw. 
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13. Spotkania 
przedszkolaków  
z książką  

- - rozczytanie środowiska,  
- promocja czytelnictwa i biblioteki  

Cały rok 
 

- Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

14. Wystawa prac lokalnych 
artystów i miłośników 
sztuki, kolekcjonerów  

- - promocja lokalnych artystów i ich twórczości  
- promocja czytelnictwa i biblioteki 

Cały rok Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

15. Rok 2017 
Rokiem Józefa 
Piłsudskiego: 

 Wystawa 
 Lekcje 

biblioteczne 
 Zajęcia 

plastyczne 
 konkursy 

- - przybliżenie sylwetki marszałka Józefa Piłsudskiego 
dzieciom i młodzieży, jego związku z ternem naszej gminy, 
- promocja biblioteki 

Cały rok Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
oraz Filie 
Biblioteczne 
w Stojeszynie 
Pierwszym, 
Wierzchowiskach 
Pierwszych, 
Wolicy Pierwszej 

16. „Na naukę nigdy nie jest 
za późno” – kurs 
komputerowy dla 
dorosłych 

30 - edukacja - nauka obsługi komputera i korzystania z 
Internetu dla osób w wieku 45+, osób niepełnosprawnych 

Od 
października 

2016 r. do maja 
2017 r. 

ICT LAB 
Centrum 
Szkoleń 
Informatyczny
ch w Kraśniku, 
finansowanie w 
ramach 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
oraz Filie 
Biblioteczne 
w Stojeszynie 
Pierwszym, 
Wierzchowiskach 
Pierwszych, 
w Wolicy Pierw. 

17. „Easy English”  - kurs 
języka angielskiego dla 
dorosłych 

36 - edukacja - nauka języka angielskiego dla osób powyżej 25 
roku życia w celu podniesienia swoich kwalifikacji 

Od 
października 

2016 r.  
do maja 2017 r. 

Lubelska 
Szkoła 
Biznesu, 
finansowanie w 
ramach 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
Filie 
Biblioteczne 
w Stojeszynie 
Pierwszym 
Wierzchowiskach 
Pierwszych, 
w Wolicy Pierw. 
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18. Ferie w bibliotece 220 - zorganizowanie dzieciom czasu wolnego podczas ferii 
- promocja czytelnictwa i biblioteki  

16.01-
29.01.2017 

Środki 
Gminnego 
Programu 
Profilaktyki 
Przeciwdziałan
ia 
Alkoholizmowi 
i Narkomanii, 
środki własne 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
Filie Biblioteczn. 
w Stojeszynie 
Pierwszym 
Wierzchowiskach 
Pierwszych, 
Wolicy Pierwszej 

19. Walentynki – wieczór 
poezji miłosnej  
 

- - rozczytanie środowiska,  
- integracja środowiska lokalnego 

luty - Filia Bibliotecz w 
Wierzchowiskach 
Pierwszych 

20. Dzień Patrona Biblioteki 
u Kazimierza 
„Kaziki”  
 

- - przybliżenie sylwetki patrona biblioteki doktora 
Kazimierza Zielińskiego,  
- promocja biblioteki,  
- integracja środowiska lokalnego 

marzec  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

21. Włącz Poezję! – 21 
marca Międzynarodowy 
Dzień Poezji  
 

- - promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania 
poezji na całym świecie,  
- integracja środowiska lokalnego,  
- promocja lokalnych artystów 

21.03.2017  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

22. 25 marca Dniem 
Czytania                                                   
Tolkiena 

- - zapoznanie czytelników z twórczością Tolkiena,  
- rozczytanie środowiska 

27.03.2017 
 

 Filia Bibliotecz.  
w Stojeszynie 
Pierwszym 

23. Międzynarodowy Dzień 
Teatru  

- - promocja i wymiana informacji na temat teatru,  
- promocja biblioteki 

kwiecień  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

24. Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci  
 

- - rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie 
czytania przez najmłodszych 

kwiecień  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

25. Tydzień Bibliotek 2017 
  

- - promocja czytelnictwa, 
- integracja lokalnej społeczności,  
- spotkania międzypokoleniowe,  
- spotkanie z teatrem,  
- spotkania z ciekawymi ludźmi 

8-15 maj 
 
 
 
 

Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
Filie Biblioteczne  
w Stojeszynie, 

 Wierzchowiskach  
i Wolicy  
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26. „Czytają dziadkowie, 
czytają rodzice  
i czytam ja!” 
 - z okazji 
Międzynarodowego 
Dnia Rodziny 

- - promocja czytelnictwa,  
- integracja międzypokoleniowa, 
- promocja biblioteki 

16.05.2017 
 

- Filia 
Biblioteczna  
w Stojeszynie 
Pierwszym 
 

27. Ogólnopolska Akcja 
Cała Polska Czyta 
Dzieciom: Od trzeciego 
roczku bez książeczki 
ani kroczku  

- - „oswojenie” najmłodszych dzieci z książką,  
- promocja czytelnictwa 

maj/czerwiec Środki własne, 
Urząd Miejski w 
Modliborzycach 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

28. Wycieczki do biblioteki  - - promocja biblioteki i czytelnictwa maj/czerwiec - Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
Filie Biblioteczne  
w Stojeszynie 
Pierwszym 
Wierzchowiskach 
Pierwszych 
i w Wolicy Pierw. 

29. Dzień Dziecka w 
bibliotece  

- - promocja biblioteki i czytelnictwa,  
- integracja międzypokoleniowa 

czerwiec  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

30. Noc Bibliotek  - - akcja promująca czytelnictwo i biblioteki, jako najbardziej 
dostępne instytucje kultury, często jedyne w małych 
miejscowościach, gdzie nie ma teatrów, kin, muzeów, 
galerii i filharmonii, miejsca z bogatą ofertą kulturalną, z 
których zasobów warto korzystać 

czerwiec  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

31. Odjazdowy Bibliotekarz 
–  
rajd rowerowy  

- - propagowanie zdrowego trybu życia,  
- promocja czytelnictwa,  
- integracja lokalnej społeczności,  
- integracja środowiska bibliotekarskiego 
 

czerwiec/lipiec Środki własne, 
UM  w 
Modliborzycach, 
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
Polskich, lokalni  
sponsorzy 
 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
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32. „Lato w bibliotece”  
 

- - zorganizowanie dzieciom czasu wolnego podczas wakacji 
- promocja czytelnictwa 

lipiec - sierpień Środki 
Gminnego 
Programu 
Profilaktyki 
Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i 
Narkomanii 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
Filie Biblioteczne  
w Stojeszynie 
Pierwszym, 
Wierzchowiskach 
Pierwszych i  
w Wolicy Pierw. 

33. „Bezpieczny kącik dla 
malucha” 
 – gry i zabawy dla 
dzieci  

- - zorganizowanie dzieciom czasu wolnego,  
- możliwość dostępu do nowoczesnych form zabawy, 
- promocja biblioteki i czytelnictwa 

lipiec - sierpień Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

34. Wieczór z bajką i 
filmem, kino letnie 
 

- - zorganizowanie czasu wolnego,  
- promocja biblioteki 

lipiec/sierpień 
 

Środki własne Filia Biblioteczna  
w Wolicy 
Pierwszej 

35. „Narodowe Czytanie” 
 

- - promowanie literatury polskiej,  
- rozczytanie środowiska,  
- integracja lokalnej społeczności 

wrzesień Środki własne, 
Urząd Miejski 
Modliborzyce 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

36. Światowy Dzień  
Pluszowego Misia  

- - promocja biblioteki i czytelnictwa, 
- integracja międzypokoleniowa 

listopad Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
Filia Biblioteczna  
w Wolicy Pierw. 

37. Mikołajki: inscenizacja 
słowno-muzyczna  
 
 

- - integracja międzypokoleniowa,  
- rozczytanie środowiska 

grudzień Środki własne, 
Środki Gminn. 
Programu 
Profilaktyki 
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi 
 i Narkomanii 

Filia  
Biblioteczna w 
Wierzchowiskach 
Pierwszych 

38. Konkurs fotograficzny  
– XII edycja 
„WYPOCZYNEK I 
RELAKS - POKAŻ 
GDZIE, POKAŻ JAK! 

- - promocja gminy,  
- rozwijanie zainteresowania fotografią 

ogłoszenie 
grudzień 2016/ 
rozstrzygnięcie 

październik 
2017 

Urząd Miejski w 
Modliborzycach, 
środki własne 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 
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39. Redagowanie i 
wydawanie kwartalnika 
„Wieści Gminne” 

Mieszkańcy 
gminy 

Modliborzyce 

- promocja gminy,  
-przedstawienie najważniejszych i najciekawszych 
wydarzeń z gminy 

raz na kwartał  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

40. Montaż słowno – 
muzyczny pt,.· ”…ale 
miłość wciąż ta sama”  

- - promocja biblioteki,  
- integracja środowiska lokalnego,  
- spotkania międzypokoleniowe 

luty Środki własne, 
Środki  
GPPiPA iN 

Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

41. Dyskusyjny Klub 
Filmowy  
dla dorosłych  

- - spotkania miłośników sztuki filmowej oraz tych 
wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tej 
dziedzinie – promocja  

od lutego Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

42. Dzień Kobiet  - - integracja środowiska lokalnego,  
- promocja biblioteki i czytelnictwa 

marzec  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

43. Konkurs plastyczny  
 

- - rozwijanie zainteresowań różnymi technikami 
plastycznymi,  
- promocja czytelnictwa 

kwiecień 
(rozstrzygniecie 
czerwiec) 

Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

44. Czytanie bajek dzieciom  
w ramach 
ogólnopolskiej akcji  
„Cała Polska czyta 
dzieciom”  

- - rozczytanie środowiska lokalnego,  
- integracja międzypokoleniowa,  
- promocja biblioteki 

czerwiec Środki własne Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach, 
Filie Biblioteczne  
w Stojeszynie P., 

Wierzchowiskach  
i w Wolicy Pierw. 

45. Pochód bohaterów 
literackich „Baśniowa 
parada” 

- - rozczytanie środowiska, 
- integracja międzypokoleniowa,  
- rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą 

czerwiec  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

46. „FunEnglish w 
bibliotece” – kurs 
języka angielskiego dla 
najmłodszych  

- - promocja biblioteki,  
- nauka języka angielskiego dla dzieci poprzez zabawę 

od września  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

47. „Mały artysta” -kółko 
plastyczne dla dzieci  

- - rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży od września  Biblioteka u 
Kazimierza w 
Modliborzycach 

48. Teatr Edukacji i 
Profilaktyki „Maska” 
z Krakowa  

- - propagowanie zdrowego trybu życia, 
- promocja czytelnictwa,  
- integracja lokalnej społeczności 

- Środki 
GPPPAiN 
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GMINNY  OŚRODEK  KULTURY  W MODLIBORZYCACH 

49. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

ok.350 - promowanie zachowań  prospołecznych, integrujących 
lokalną społeczność, poprzez udział w ogólnopolskiej akcji, 

Styczeń 2017 Środki 
budżetowe 
GOK 

 

50. XI X Międzypowiatowy 
Przegląd Tradycyjnych 
Kolęd i Pastorałek 

ok. 150 - umożliwienie mieszkańcom  udziału w 
wielopokoleniowym spotkaniu artystów ludowych,  
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, 

Styczeń 2017 Starostwo, 
Urząd Miejski 
budżet GOK 

 

51. Ferie zimowe ok. 140 - wzbogacenie oferty alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu,  

Luty 2017 budżet GOK  

52. Koncert „Nie tylko dla 
Pań” 

ok. 120 - prezentacja osiągnięć artystycznych  mieszk. gminy,  
- integracja międzypokoleniowa,  

Marzec 2017 budżet GOK  

53. XVI  Wojewódzki 
Przegląd Muzykujących 
na Harmonijkach 
Ustnych 

ok. 100 - prezentacja dorobku  muzyków ludowych,  
- integracja międzypokoleniowa poprzez przenikanie kultur 
i gatunków muzycznych, 
 

Maj 2017 Urząd Miejski, 
Starostwo 
Powiatowe, 
budżet GOK 

 

54. XIII Tradycyjna 
Majówka 

ok. 400 - integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne 
przygotowanie i zorganizowanie imprezy kulturalnej,  
- kultywowanie tradycji, 

Maj 2017 Mieszkańcy 
budżet GOK 

 

55. „Śpiewajmy Piosenki 
Żołnierskie” 

ok. 400 - integracja lokalnej społeczności poprzez aktywny udział w 
imprezie kulturalnej, 
- kultywowanie tradycji, 

15 sierpnia budżet GOK  

56. Regionalne eliminacje 
festiwalu „Tęczowe 
Piosenki Jana Wojdaka” 

ok. 120 - rozwój artystyczny dzieci i młodzieży poprzez 
uczestnictwo w festiwalu o zasięgu regionalnym, 
 - promocja Modliborzyc, 

Październik 
2017 

budżet GOK  

57. III Powiatowy Przegląd 
Teatru Jednego Aktora 

ok.100 - rozwój artystyczny młodzieży i dorosłych, 
- promocja ruchu teatralnego 

Listopad 2017 budżet GOK  

58. Mikołajkowy konkurs 
piosenki 
 

ok. 80 - rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, 
 

Grudzień 2017 budżet GOK  
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59. „kiongok” ok. 800 - przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa poprzez 
bezpłatny dostęp do twórczości filmowej dla mieszk.  gminy 

Rok 2017 budżet GOK  

60. Cykliczne zajęcia grup i 
formacji tanecznych 

90 - rozwój artystyczny dzieci i młodzieży jako p/działanie 
wykluczeniu społ.  i uzależnieniom, 

Rok 2017 budżet GOK  

61. Cykliczne zajęcia 
młodzieżowej orkiestry 
dętej 

35 - rozwój artystyczny dzieci i młodzieży jako 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
uzależnieniom, 

Rok 2017 budżet GOK  

62. Cykliczne zajęcia 
solistów i grup 
wokalnych 

25 - rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych 
instruktorów,  
- promocja Gminy udział w przeglądach  i festiwalach, 

Rok 2017 budżet GOK  

63. Cykliczne zajęcia 
kapel i zespołów 
muzycznych 

25 - rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych 
instruktorów, 
- zagospodarowanie czasu wolnego 

Rok 2017 budżet GOK  

64. Regularne spotkania  
Klubu Seniora 

50 - wzbogacenie oferty alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu osób starszych, jako przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, 

Rok 2017 budżet GOK  

65. Cykliczne zajęcia 
Zespołu Śpiewaczego i 
solistów 

15 - rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych 
instruktorów, 
- promocja Gminy udział w przeglądach  i festiwalach, 

Rok 2017 budżet GOK  

66.  Zajęcia kabaretów i 
grup teatralnych 

20 - rozwój artystyczny pod opieką dośw. instruktorów, 
 

Rok 2017 budżet GOK  

67. Zajęcia koła 
fotograficznego i 
filmowego 

10 - rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych 
instruktorów, 

Rok 2017 budżet GOK  

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STOJESZYNIE PIERWSZYM 

68. „Trzymaj formę” 45 - edukacja w zakresie trwałego kształtowania 
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich 
rodzin , promocja aktywności fizycznej oraz prawidłowego 
sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży 
 

Rok 2017 Środki własne, 
Sanepid 
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69. Projekt edukacyjny  
,,Dominujące formy 
rzeźby na terenie naszej 
miejscowości” 

40 - zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami, integracja 
rodzin, 
 

Maj  Środki własne  

70. ,,Czyste powietrze 
wokół nas”  

35 - profilaktyka uzależnień, Marzec – 
kwiecień 

Środki własne, 
Rada Rodziców 
Sanepid 
Janów Lubelski 

 

71. Śniadanie daje moc 30 - zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i 
roli śniadania w diecie dziecka, 

cały rok środki własne 
 

 

72. Szklanka mleka  
Owoce i warzywa 
 

60 -  przyczynianie się do obniżania poziomu 
niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację 
oraz promocję prawidłowego żywienia, 
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, 

cały rok Agencja rynku 
rolnego 

 

73. Książki naszych marzeń 73 - rozwój i promocja czytelnictwa, 
 

cały rok środki MEN i 
środki własne 

 

74. Warsztaty 
zawodoznawcze dla klas 
III gimnazjum 

ok. 20 
 

- promocja zatrudnienia 
 

marzec Środki własne  

75. Dzień Rodziny 500 - zacieśnianie więzi między dziećmi,  rodzicami, 
dziadkami, integracja rodzin, promowanie aktywnego stylu 
życia międzypokoleniowego, wzbogacanie rodzin w nowe 
pomysły na spędzanie wolnego czasu w rodzinie, edukacja 
członków rodziny, upowszechnianie dobrych wzorców, 

czerwiec Środki własne  

76. Dzień Babci i Dziadka 100 - wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez 
wspólne uczestnictwo w spotkaniu dzieci z dziadkami, 
wsparcie i aktywizacja osób starszych, prowadzenie 
inicjatyw integrujących osoby starsze i młodzież; 

luty Środki własne  

77. Jasełka Bożonarodz. 
Apel z okazji Święta 
Niepodległości, 
rocznicy Konstytucji  
3-maja,Apele związane 
z rocznicami patrona 
szkoły Jana Pawła II 

150-200 - zacieśnianie więzi między dziećmi,  rodzicami, dziadkami 
 integracja rodzin, 
- wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie 
wolnego czasu w rodzinie,  
- edukacja  członków rodziny, upowszechnianie dobrych 
wzorców. 
 

Cały rok Środki własne  
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78. Uczestnictwo w akcjach 
charytatywnych: 
- „Góra grosza” 
- „Hospicjum Małego 
Księcia w Lublinie”  

150 - pomoc uczniom i ich rodzinom w uzyskaniu orientacji 
etycznej i hierarchizacji systemu wartości,   
 

Cały rok 
szkolny 

Środki własne  

79. Spotkania z policjantem 
i psychologiem 

150 - eliminowanie przejawów agresji i przemocy, 
 

Wg harmonog. 
– w ciągu roku 
szkolnego 

-  

80. Wyjazdy do teatru, kina, 
wycieczki z udziałem 
rodziców 

150 - poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego, 
- wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 
- zacieśnianie  więzi między dziećmi, rodzicami, 
- integracja rodzin, 
- wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie 
wolnego czasu, 

cały rok Sponsorzy, 
rodzice 

 

81. Podejmowanie działań 
mających na celu 
pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na 
doposażenie szkoły 
i zwiększenie oferty 
zajęć pozalekcyjnych 
oraz podejmowanie 
działań mających na 
celu aktywizację 
lokalnego środowiska 

500 - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży 
wiejskiej,  
- rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności 
indywidualnych, 
- wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,  
- zacieśnianie  więzi między dziećmi, rodzicami, 
- integracja rodzin, 
- wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie 
wolnego czasu 

cały rok środki 
zewnętrzne 

 

82. Ocenianie kształtujące 
w szkole uczącej się 
młodzieży 

100 -  Cały rok Środki własne  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZCHOWISKACH DRUGICH 

83. ,,Trzymaj Formę”  131 
 
 

 

 - głównym celem programu są prawidłowe zasady stylu 
życia.  
 

Cały rok  
Szkolny 

2016/2017 
 

 
Sanepid 

Janów Lub. 

program sierow. 
do uczniów 
szkoły podstaw. i 
gimnazjum. 
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84. ,,Czyste powietrze 
wokół nas”. 

19 - głównym celem programu są prawidłowe zasady stylu 
życia.  
 

Cały rok  
Szkolny 

2016/2017 

Sanepid 
Janów Lub. 

 

program 
skierowany do 
dzieci 6-letnich 

85. ,,Szklanka mleka”  80 - celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i 
młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez 
promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

Styczeń – maj 
2017 

Październik – 
grudzień 2017 

Agencja Rynku 
Rolnego 

program 
skierowany do 
uczniów szkoły 
podstawowej. 

86. ,,Owoce w szkole”  30 - głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków 
żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców 
i warzyw w ich codziennej diecie,  
- propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania 
towarzyszące o charakterze edukacyjnym. 

Styczeń – maj 
2017 

Październik – 
grudzień 2017 

Agencja Rynku 
Rolnego 

program 
skierowany do 
uczniów kl. I–III 
szkoły podstaw. 

87. ,,Rok bezpiecznej 
szkoły”  
Działania: 
- udział w turnieju 
Wiedzy Prewencyjnej 
,,Jestem Bezpieczny”  
- udział w 
,,Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej 
- Obchody ,,Dnia 
Bezpiecznego Internetu” 
 
Projekt ,, Pomagam i 
ratuję”  

 
 
 
 

50  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie 
szkoły 

- upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi 
ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,  
- rozwijanie postaw umożliwiających współpracę z 
systemem działania służb i instytucji niosących pomoc, 
 - popularyzacja wśród dzieci młodzieży znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktyczne umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego. 
- inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. 
- wyrabianie i kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
zdolności przyjęcia aktywnej postawy w warunkach 
zagrożenia życia ludzkiego. 

 
 
 
 
 

Styczeń – 
czerwiec 2017 

 
 
 
 
 
 

Cały rok 

 
 

Komenda 
Powiatowa 

Policji 
OSP 

Wierzchowiska 
Pierwsze 
PKPSP w 
Janowie 

Lubelskim 
Fundacja 

Dzieci Niczyje 
 

WOŚP 

 

88. Narodowy program 
rozwoju czytelnictwa 
dla uczniów 
gimnazjalnych. 

51 - propagowanie i rozwój czytelnictwa wśród uczniów 
gimnazjalnych poprzez szkolną bibliotekę.  

Cały rok 2017 MEN                 
Szkoła  

 

89. Program zajęć koła 
szachowego  w Zespole 
Szkół w 
Wierzchowiskach 
Drugich  

25 - wszechstronny rozwój uczniów, 
- kształtowanie i wykazywanie inicjatywy i fantazji, 
- zwiększenie aktywności umysłowej, giętkości pamięci, 
- rozwój inteligencji. 

Listopad – 
grudzień 2017  

styczeń- 
kwiecień 2017 

 
ZS W-ska 
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90. ,,Dzień Dziecka” Wszyscy 
uczniowie 

- zagospodarowanie czasu wolnego - atrakcyjnie spędzony 
dzień (ognisko z kiełbaskami, paczki dla wszystkich dzieci, 
konkursy, zabawy i rozgrywki sportowe)  

Czerwiec 2017 Sponsorzy firm 
lokalnych  

 

91. ,,Bal Przedszkolny”  
 
,,Dzień Babci i 
Dziadka”  

Przedszkolaki, 
dzieci chętne 

nie 
uczęszczające 
do przedszkola 

- zagospodarowanie czasu wolnego, zabawy z konkursami. 
 
– podtrzymywanie więzi rodzinnej, sprawianie radości 
osobom starszym, szacunek dla nich. 

Luty 2017  
 

Szkoła  
Rodzice 

 
 

 

92. Udział w rozgrywkach 
sportowych 
organizowanych przez 
SZS – Igrzyska SP i 
Gimnazjada (Gim.) 

60 - aktywowanie dzieci i młodzieży w szkolnych i 
międzyszkolnych imprezach sportowych,  

Styczeń – 
czerwiec 2017 

Wrzesień – 
grudzień 2017 

Urząd Miasta 
Modliborzyce 

 
Urząd Miasta 

Janów Lubelski 

 

93. Udział w dodatkowych 
imprezach sportowych: 
- Turnieju Piłkarskiego 
Coca-Cola Cup                                         
- Turniej Z podwórka na 
stadion o Puchar 
Tymbarka   
 - Gminny Dzień Sportu 
Mistrzostw w Lekkiej 
Atletyce dla Dzieci i 
Młodzieży Szkół 
Podstaw. i Gimnazjów 

80 - propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności 
ruchowej 
- zagospodarowanie czasu wolnego 

Cały rok 2017 MEN 
COCA-COLA 
TYMBARK 
Urząd Miasta 
Modliborzyce 

 

94. Akcje charytatywne: 
,,Góra Grosza”                                                                     
,,Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy”                           
Zbiórka słodyczy dla 
dzieci z domu dziecka 
,,PROMYK”  Zbiórka 
zakrętek                                 
Zbiórka makulatury                                                           
Zbiórka zużytych baterii  
 

Dzieci z 
Przedszkola  
uczniowie 

oraz 
nauczyciele  

Wszyscy 
pracownicy  

- działania charytatywne, pomoc innym, uwrażliwienie na 
potrzeby innych osób, 
- kształtowanie uczucia empatii, 
- dbanie o środowisko – uczenie segregacji śmieci. 
 
 

Cały rok 2017 
 
Grudzień 2017 
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95. Uroczystości szkolne 
według harmonogramu 
szkolnego. 

uczniowie i 
nauczyciele 

szkoły 

- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, 
poszerzanie treści poza podstawą programową, 

Cały rok  ZS W-ska 
nauczyciele            

SU 

 

96. Konkurs przedmiotowy 
organizowany przez KO 
Lublin  

40 - rozwijanie zdolności – pogłębianie wiedzy z różnych 
przedmiotów. 

Według 
harmonogramu 

KO Lublin 
Szkoła 

 

97. Jesienny konkurs 
recytatorski dla SP i 
gimnazjum. 

20 - rozwijanie zainteresowań recytacją i teatrem.  Wrzesień – 
październik 

2017 

GOK 
Modliborzyce 
JOK Janów 

Lub. 

 

98. Program „Szkolny 
Klub Sportowy”  

Szkoła 
podstawowa 
20 uczniów  

 
Gimnazjum   
20 uczniów 

 
 
 
 
 

- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania 
aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 
- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości 
życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i 
otyłości; 
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i 
młodzieży;  
- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;  
- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz 
zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;  
- promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i 
młodzieży;  
- wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w 
obszarze sportu. 

 
Luty – 

czerwiec 2017  
Wrzesień – 

grudzień 2017 

Ministerstwo 
Sportu   i 
Turystyki 

Wojewódzkie 
Zrzeszenie 

Ludowe 
Zespoły 

Sportowe 
w Lublinie 

Nauczyciel w-f 
 

 

99. Egipt – jedna z 
najstarszych cywilizacji 
(projekt). 

Kl. II 
gimnazjum  
19 uczniów 

- edukacja - pogłębienie wiedzy na temat Egiptu. Czerwiec 2017 
prezentacja 

projektu  

UM 
Modliborzyce 
Wychowawca  
Nauczyciele 

Rodzice 

 

100 Szkolny Turniej 
Pięknego Czytania dla 
klas IV-VI SP 

12 - promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Luty 2017 Biblioteka 
szkolna 

Świetlica 
szkolna  

Polonistka  
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101 Konkurs plastyczny 
organizowany przez 
Kuratorium Oświaty w 
Lublinie z okazji 
Narodowego Dnia Życia 
pt. ,,Każdy piękny od 
poczęcia” 

4 - rozwijanie zainteresowań 
- promocja szkoły 

Luty 2017  Biblioteka 
szkolna  

KO Lublin 

 

102 ,,Nowości czytelnicze w 
naszej bibliotece” 

80 - promocja księgozbioru biblioteki szkolnej  Styczeń 2017  Biblioteka 
szkolna  

Wychowawcy 
 kl. I-VI SP 

Cykl spotkań dla 
klas I-VI SP 

103 Zajęcia z grupą starszą 
przedszkolaków z 
Samorządowego 
Przedszkola w 
Wierzchowiskach 
Drugich 

16 - edukacja – spotkania nt. ,,co schowało się w bursztynie i 
skale?” czyli skamieniałości. 
- promocja biblioteki i czytelnictwa  
 
 
 

Styczeń 2017  Biblioteka 
szkolna  

Wychowawca 
grupy starszej  

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MODLIBORZYCACH 

104 Rodzina w naszym 
przedszkolu 
(organizowanie 
uroczystości 
rodzinnych: Dzień 
Babci i Dziaka, Święto 
Rodziny, spotkania 
opłatkowe) 

120 - wzmacnianie więzi rodzinnych, 
- podkreślanie znaczenia poszczególnych członków rodziny 
w jej funkcjonowaniu 
- wspólne spędzanie wolnego czasu, 
 

w ciągu roku Środki własne  

105 „Czyste powietrze 
wokół nas” 

25 - uświadamianie dzieciom szkodliwości palenia 
- edukacja proekologiczna  

Maj  PSSE w Janowie 
Lub.  

 

106 Dziecko naszym 
skarbem (organizowanie 
spotkań z pracownikami 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej) 

100 - wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 
edukacyjnych 

Maj-  
Październik  

Środki własne  
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107 Odwiedziny w 
Dziennym Domu 
Senior-WIGOR 

40 - wzmacnianie więzi międzypokoleniowej,  
- kształtowanie szacunku dla osób starszych, 
 

Styczeń - luty Środki własne  

108 Organizowanie 
konkursów plastycznych 
i pogadanek  

100 - kształtowanie szacunku dla kolegów i innych osób, 
- rozwój zainteresowań i talentów 
 

w ciągu roku Środki własne  

109 Akcja sprzątanie świata  80 - kształtowanie postaw proekologicznych, 
 

Kwiecień  Środki własne  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH  

Lp.  Tytuł projektu/programu 
Nazwa działania/inicjatywy 

Ogólna liczba 
osób objętych 
wsparciem 
 

Główny cel/założenie 
Cel strategiczny  

Okres/data 
realizacji 

Źródło 
finans. 

Uwagi 

110 Programy i projekty profilaktyczne: 
- „Twój piękny uśmiech” 37 profilaktyka 

 
2017r. 

 
SANEPID kl. I PG 

- „Trzymaj formę” 105 kl. I-III PG 
- „Wady cewy nerwowej” 30 kl. II PG 
- „Pierwszy dzwonek” 52 kl. I PG, kl. I LO 
- „Profilaktyka raka szyjki macicy” 11 kl. I LO 
- „Warzywa i owoce są na 5” 61 kl. I LO 
- „ARS-czyli jak dbać o miłość” 7-20 kl. I SP 
-„Śniadanie daje moc” 40 kl. I SP 
-„Porcja pozytywnej energii” 35 kl. I SP 
-„Nie pal przy mnie” 42 kl. I SP 
- Odpowiedzialność karna nieletnich  224 KPP w 

Janowie 
Lub. 

spotkanie rodziców, uczniów  
i nauczycieli ZS z 
policjantem z Wydziału 
Komendy Policji w Janowie  

- Zjawisko cyberprzemocy – metody 
przeciwdziałania  

190 

- „Nie dla nikotyny, narkotyków, alkoholu – 
Dziękuje nie biorę” 

266 profilaktyka - cykl lekcji 
wychowawczych 

  

- „Agresja jest wśród nas – przyczyny i skutki 
zachowań agresywnych” 

270 profilaktyka- cykl lekcji 
wychowawczych  

 kl. I-III PG i LO 
kl. VI SP 

- Dni Zdrowia i Dni Profilaktyki 119 profilaktyka   kl. PG i kl. LO 



17 

 

,,Owoce w szkole”  140 - zmiana nawyków 
żywieniowych dzieci 
poprzez zwiększenie 
udziału owoców i 
warzyw w ich 
codziennej diecie oraz 
propagowanie zdrowego 
odżywiania poprzez 
działania towarzyszące 
o charakterze eduka. 

I – V   
oraz 

X – XII 

Agencja 
Rynku 

Rolnego  

program skierowany do kl. I–
III szkoły podstawowej. 

 ,,Szklanka mleka”  254 - kształtowanie wśród 
dzieci i młodzieży 
dobrych nawyków 
żywieniowych poprzez 
promowanie spożycia 
mleka i przetworów 
mlecznych, 

I – V   
oraz 

X – XII 

Agencja 
Rynku 

Rolnego  

program skierowany do  
uczniów szkoły 
podstawowej. 

111 Cykl zajęć pozalekcyjnych dot. projektów 
edukacyjnych realizowanych w klasach II PG 

30 - rozbudzanie 
dociekliwości 
poznawczej, 
- wyrabianie umiejętności 
pozyskiwania informacji 
z różnych źródeł, 
współpracy w zespole 
oraz prezentowania 
własnej pracy na 
szerszym forum. 

VI  kl. II PG 

112 Akcje charytatywne:  
- zbiórka plastikowych nakrętek dla chorych dzieci z 
hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie 

Uczniowie  
nauczyciele i  
pracownicy 

szkoły 

- kształtowanie 
wrażliwości na potrzeby 
innych ludzi,  
- uczenie empatii  

2017r. rodzice, 
nauczyciela, 
pracownicy 
szkoły i 
uczniowie 

Akcje prowadzone przez 
Samorząd szkolny, 
Szkolny Klub 
Wolontariusza, KSM 

- zbiórki: słodyczy,  przyborów szkolnych, zabawek, 
ubrań dla dzieci z domu dziecka ,,PROMYK” 
- zbiórka pieniędzy pod hasłem ,,Góra Grosza”  na 
rzecz dzieci w DD                                                        
- zbiórka pieniędzy na rzecz uczniów znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej 
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- odwiedzanie podopiecznych DPS  -wolontariat PG 
- „Szlachetna Paczka” 
- zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt  

113 Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, edukacyjne, 
wyjazdy do kin i teatrów 

Ogółem 20 
wyjazdów  - 
700 uczniów 

- kształtowanie postaw 
turystycznych –
krajoznawczych,  
- wdrażanie do 
obcowania z kulturą. 
udział w warsztatach 
organizowanych przez 
uczelnie wyższe 

2017r. Rodzice, Rada 
Rodziców 

Uczniowie SP, PG i LO 

114 Imprezy szkolne: 
 
- ,,Hej kolęda, kolęda ” – szkolny festiwal kolęd 116 - promowanie wartości 

chrześcijańskich,  
- kultywowanie tradycji 

I   

- Cała Polska czyta dzieciom 138 - promocja czytelnictwa I   
- Walentynki  228 - kształtowanie 

umiejętności 
okazywania uczuć 

II   

- Szkolna  Kasa Oszczędności I - III  - nauka oszczędzania II   
- Międzynarodowy dzień języka ojczystego 116 - kształtowanie 

wrażliwości na piękno 
mowy ojczystej 

II   

-  udział w turnieju Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem 
Bezpieczny”, 
-  udział w „Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej” 
 

37 - upowszechnienie 
wiedzy o zagrożeniach, 
z jakimi młodzi ludzie 
mogą spotkać się           
w swym codziennym 
życiu,  
- rozwijanie postaw 
umożliwiających 
współpracę z systemem 
działania służb               i 
instytucji niosących 
pomoc w sytuacjach 

I - VI Komenda 
Powiatowa 

Policji, 
OSP 

Modliborzyce, 
PKPSP w 

Janowie Lub.  
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zagrożenia życia/zdrowia. 
- popularyzacja 
znajomości przepisów 
p/pożarowych, oraz 
historii i tradycji ruchu 
strażackiego. 

- Pierwszy dzień wiosny 396 - kultywowanie tradycji   
i obrzędowości szkolnej, 
- kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego 

III   

- Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych 

147 - kształtowanie postaw 
patriotycznych 

III   

- Wielkanoc 397 - promowanie wartości 
chrześcijańskich,  
- kultywowanie tradycji 

IV   

- Dzień Ziemi  397 - kształtowanie postaw 
proekologicznych 

IV   

- Święto Konstytucji 3 Maja 397 - kształtowanie postaw 
patriotycznych 

V   

- Majowe Spotkania z Poezją, Mały Konkurs   
Recytatorski 

38 - rozwijanie 
zainteresowań, 
- promowanie talentów, 
- kształtowanie 
wrażliwości na piękno 
języka ojczystego 

V   

- Dzień Rodzica 133 - zacieśnianie więzi 
rodzinnych 

V   

- Pożegnanie kl. III Gimnazjum i III LO 149 - integracja społeczności 
szkolnej 

IV-VI Burmistrz 
Modliborzyc 
Przew. RM 
Rada Rodziców 

 

- Dzień Dziecka  396 - integracja społeczności 
szkolnej 

VI Burmistrz 
Modliborzyc 
Rada Rodziców 
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- Kiermasz podręczników używanych na rok szkolny 
2016/2017 

396 - pomoc uczniom             
w zakupie taniego 
podręcznika 

VI   

- Pożegnanie kl. VI Szkoły Podstawowej IV - V - integracja społeczności 
szkolnej 

VI Burmistrz 
Modliborzyc 
Przew.RM 
Rada Rodziców 

 

- Indywidualna wymiana podręczników używanych 396 - ułatwienie uczniom 
nabycia darmowego 
podręcznika 

IX   

- Happening ,, Czy znasz swoje prawa ? ”  158 - pogłębienie znajomości 
praw człowieka - ucznia 

IX   

- Uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia 
 kl.I SP 

I - III - kultywowanie tradycji 
obrzędowości szkolnej 

X Burmistrz 
Modliborzyc 
Przewod. RM 
Rada Rodziców 

 

- Dzień Nauczyciela 396 
 

- kształtowanie postaw 
szacunku dla 
nauczycieli, wychow. i 
pracowników oświaty 

X Burmistrz 
Modliborzyc  
Rada Rodziców 

 

- Dzień Drzewa I - III  X Uczniowie 
nauczyciel, 
Nadleśnictwo 

 

- Otrzęsiny kl. I LO 12 - kultywowanie tradycji 
obrzędowości szkolnej 

X Rodzice  

- Święto Odzyskania Niepodległości 396 - kształtowanie postaw 
patriotycznych 

XI   

- Andrzejki  396 - kształtowanie 
umiejętności spędzania 
czasu wolnego 

XI Rodzice  

- Apel z okazji mikołajek dla kl. I – III SP 133 - kultywowanie tradycji 
i obrzędowości szkolnej,  

XII Rodzice  

-,,Mikołaje są wśród nas ”- koncert charytatywny  396 - zbiórka słodyczy dla 
dzieci z domu dziecka 
- kształtowanie empatii  

XII uczniowie , 
nauczyciele, 
pracownicy 
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szkoły 
- Boże Narodzenie – jasełka  358 - promowanie wartości 

chrześcijańskich             
- integracja społeczności 
szkolnej 

XII   

- Wigilia w LO ,, Czas miłości i zgody ” 49  XII   
115 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, 

j. polski, przyroda,  j. angielski,   
38 wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów  
z problemami w nauce 

Rok 2017  Uczniowie SP 

116 Zajęcia rozwijające zainteresowania:  
 Zajęcia artystyczne ,  J. angielski ,, Angielski na 
wesoło”,   Tenis stołowy, Piłka nożna i Piłka ręczna 
Edukacja polonistyczna, matematyczna  i  
komputerowe przyrodnicza ,,Chcę być mistrzem ”,  E 
Zajęcia komputerowe, Koło przyrodnicze, 
Matematyka, Zajęcia plastyczne, Koło hafciarskie                   
,,Wesołe igiełki”,  zajęcia rozwijające 
zainteresowania z języka angielskiego          

144 - rozwijanie 
zainteresowań uczniów,  
- promowanie talentów     
i uzdolnień 

Rok 2017  Uczniowie PSP 

117 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:  
matematyka, fizyka, chemia, j. polski, historia, j. ang., 
biologia, j. rosyjski.,  

64 - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów  
z problemami w nauce 

Rok 2017  Uczniowie PG 

118 Koła zainteresowań: 
w-f, matematyczne, polonistyczne, historyczne, 
fizyczne, j. rosyjski, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, Schola, Szkolny Klub Wolontariusza, 
Ognisko muzyczne, Zajęcia komputerowe.  

60 - rozwijanie 
zainteresowań uczniów,  
- promowanie talentów     
i uzdolnień 

Rok 2017  Uczniowie PG 

119 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka 
,j. polski , biologia, historia, j. rosyjski, j. angielski 

20 - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów   

Rok 2017  Uczniowie LO 

120 Koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, 
j. ang., Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
Schola, Szkolny Klub Wolontariusza, Ognisko 
muzyczne, Zajęcia komputerowe.  

15 - rozwijanie 
zainteresowań uczniów, 
- promowanie talentów     
i uzdolnień 

Rok 2017  Uczniowie LO 
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Lp.  Tytuł 
projektu/programu 
Nazwa 
działania/inicjatywy 

Ogólna 
liczba osób 
objętych 
wsparciem 

Główny cel/założenie 
Cel strategiczny  

Okres/data 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Uwagi 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE –  STACJA OPIEKI CARITAS W MODLIBORZYCACH  

1. Świadczenie 
nieodpłatnych usług 
pielęgnacyjno-
socjalnych na rzecz osób 
niepełnosprawnych z 
terenu Gminy 
Modliborzyce 

- - opieka nad ludźmi chorymi w domu, 
- opieka nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, 
- podniesienie poziomu zdrowotnego mieszkańców gminy, 
- organizowanie pomocy socjalno-bytowej, 
- promocja zdrowia,  
- opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi  

Rok 2017   

2. Podstawowa opieka 
zdrowotna 
Opieka długoterminowa   

- - świadczenia w zakresie edukacji i promocji zdrowia, 
- świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne, pielęgnacyjno-
lecznicze, świadczenia usprawniające, świadczenia 
diagnostyczne w ramach pielęgniarskiej opieki 
środowiskowej,  

Rok 2017   

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE –  UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „SPRINT” WIERZCHOWISKA 

3. Aktywizacja 
społeczności wiejskiej 
poprzez sport 

50-60 -  propagowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu, 
 

30.01.2017-
31.12.2017 

Urząd Miejski 
Modliborzyce 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE –  UCZNIOWSKI  KLUB SPORTOWY JUDO TEAM MODLIBORZYCE 

4. „Judo – droga do 
zdrowia, kondycji i 
sukcesu” 
 
 
w tym: 

60 
 
 
 
 
 

 upowszechnianie kultury fizycznej  i rekreacji ruchowej. 
 upowszechnianie dyscypliny judo, 
 wspieranie działań sportowych dostępnych w gminie 

Modliborzyce poprzez organizację pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych zajęć sportowych judo, zapewniających 

Rok 2017 Urząd Miejski 
Modliborzyce, 
środki własne, 
środki z MSiT  
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- konkurs plastyczny, 80 zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań  
wśród dzieci i młodzieży, 

 poznawanie Polski w czasie wyjazdów na zawody i obozy 
sportowe oraz  promowanie naszej gminy na terenie 
całego kraju 

 promocja klubu, 
 rywalizacja fair play  

III 2017 
- „Ferie z judo”, 40 I 2017 
- zawody klubowe  60 VI 2017 
- obozy sportowe 20 VII-VIII 2017 
- wspólny trening dzieci 
i rodziców  

50 VI 2017 

- treningi ze św. 
Mikołajem 

60 XII 2017 

 

 

 

 

 

Na podstawie złożonych planów opr. Monika Czuba 

 


