SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MODLIBORZYCE
NA LATA 2016-2025” ZA ROK 2019 oraz PLAN NA 2020 ROK.

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Modliborzyce na lata 2016-2025”została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/95/2016 Rady
Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016 r.
Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
(art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.).
Dokument definiuje istniejące problemy oraz wyznacza cele strategiczne i główne kierunki działań mające na celu zapewnienie mieszkańcom gminy
odpowiedniej jakości życia.
Strategia określa cztery główne cele strategiczne do osiągnięcia których zmierzały podejmowane działania Urzędu Miejskiego, podległych jednostek
a także organizacji pozarządowych. Działania w 2019 roku dostosowano do bieżących potrzeb i oczekiwań społecznych.

Lp.

Cel strategiczny

Cele szczegółowe

Podmioty realizujące

1.

Rozwój aktywności obywatelskiej
i społecznej. Wspieranie rozwoju
inicjatyw lokalnych.

1.1. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
mieszkańców gminy w zakresie rozwoju
lokalnego i korzystania z różnych form pomocy.

- GBP

1.2. Aktywizacja, wsparcie aktualnych
i potencjalnych liderów społecznych, wsparcie
działań partnerskich.

- Urząd Miejski, GBP, GOK , GOPS
- ZPO w Stojeszynie, ZS w Modliborzycach,
ZS w Wierzchowiskach
- KGW „Wysokie Obcasy”
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2.

Rozwój systemu wsparcia dla rodzin
mających trudności w wypełnianiu
swoich podstawowych funkcji

1.3. Kształtowanie pozytywnych postaw
w stosunku do dóbr wspólnych, zmiana
mentalności społecznej.
1.4. Niwelowanie barier utrudniających rozwój
przedsiębiorczości.
2.1. Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez
ułatwienie im podjęcia zatrudnienia, podniesienie
kwalifikacji zawodowych.
2.2. Przeciwdziałanie dysfunkcjom/patologiom
w rodzinie, przemocy, uzależnieniom.
2.3. Stworzenie rodzinom możliwości wspólnego
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
propagowanie idei rodzinnego spędzania czasu.

2.4. Podniesienie kompetencji opiekuńczowychowawczych rodziców.

3.

Aktywizacja dzieci i
młodzieży. Zapewnienie
kompleksowej opieki i wsparcia

3.1. Pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu
zainteresowań i wyrównywaniu szans poprzez
działania edukacyjne i wspierające.
3.2. Kształtowanie pozytywnych postaw zapobieganie i ograniczanie zjawisk
negatywnych/ patologicznych wśród dzieci
i młodzieży.
3.3. Zapewnianie atrakcyjnych form spędzania
czasu wolnego.

3.4. Propagowanie różnych metod prawidłowego
sposobu komunikowania się: dzieci – rodzice oraz
rodzice – dzieci. Pedagogizacja rodziców.

- Urząd Miejski,
- GBP
- ZPO w Stojeszynie
- Urząd Miejski
- GBP

- GOPS,
- GBP
- Urząd Miejski, GOK, GBP, GOPS
- ZS w Wierzchowiskach, ZS w Modliborzycach,
ZPO w Stojeszynie,
- Przedszkole w Modliborzycach,
- KGW „Wysokie Obcasy”
- GOPS, GBP
- ZS w Wierzchowiskach,
- ZPO w Stojeszynie,
- ZS w Modliborzycach,
- Przedszkole w Modliborzycach
- Urząd Miejski, GBP, GOK,
- ZPO w Stojeszynie, ZS w Wierzchowiskach,
ZS w Modliborzycach,
- Przedszkole Modliborzyce,
- Urząd Miejski, GBP, GOK
- ZPO w Stojeszynie, ZS w Wierzchowiskach,
ZS w Modliborzycach
- Przedszkole Modliborzyce
- Urząd Miejski, GBP, GOK,
- ZPO w Stojeszynie, ZS w Wierzchowiskach,
ZS w Modliborzycach
- Przedszkole Modliborzyce,
- KGW „Wysokie Obcasy”
- Urząd Miejski, GOPS, GBP
- ZPO w Stojeszynie, ZS w Wierzchowiskach,
ZS w Modliborzycach,
- Przedszkole Modliborzyce
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4.

Ułatwianie funkcjonowania w
środowisku lokalnym osobom
niepełnosprawnym oraz seniorom.
Tworzenie warunków do
uczestnictwa w lokalnej
społeczności

4.1. Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na
rynku pracy.
4.2. Doskonalenie systemu pomocy osobom
niepełnosprawnym oraz seniorom.
4.3. Przeciwdziałanie izolacji społecznej.

4.4. Likwidacja barier architektonicznych i
urbanistycznych.

- GBP
- Urząd Miejski,
- GOPS,
- Caritas
- Urząd Miejski, GOPS, GOK, GBP
- ZS w Wierzchowiskach, ZPO w Stojeszynie,
ZS w Modliborzycach, Przedszkole Modliborzyce,
- KGW „Wysokie Obcasy”
- Urząd Miejski,
- Caritas

Sprawozdanie szczegółowe z realizacji Strategii za 2019 rok zostało przedstawione poniżej w formie Sprawozdania z realizacji
projektów/programów/działań/inicjatyw podejmowanych w 2019 r. na podstawie złożonych informacji przez poszczególne jednostki organizacyjne
i organizacje pozarządowe tj.:
1. Urząd Miejski w Modliborzycach (UM),
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach (GOPS),
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach (GBP),
4. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach (GOK),
5. Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym (ZPO);
6. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich (ZS);
7. Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach;
8. Zespół Szkół w Modliborzycach (ZS);
9. Stacja Opieki Caritas w Modliborzycach;
10. Koło Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy” w Modliborzycach (KGW);
11. Stowarzyszenie „Sanna” w Modliborzycach (w 2019 r. nie podejmowało żadnych działań i inicjatyw, ponadto brak sprecyzowanych planów na 2020 r.,
które uzależnione są pozyskaniem środków finansowych).
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW/PROGRAMÓW/DZIAŁAŃ/INICJATYW W 2019 ROKU
Lp.

Tytuł projektu/programu
Nazwa działania/inicjatywy

Ogólna liczba
osób objętych
wsparciem

Główny cel/założenie
Cel strategiczny/ cel operacyjny

Okres/data
realizacji

Źródło finansowania

Uwagi

URZĄD MIEJSKI W MODLIBORZYCACH
1

Budowa Otwartych Stref
Aktywności w miejscowościach
Lute, Zarajec, Dąbie, Pasieka

Dzieci,
młodzież,
dorośli - lokalni
mieszkańcy
gminy.

2

Remont budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Słupie

Lokalna
społeczność.

3

Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Kalenne i sieci
kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Słupie

Mieszkańcy
miejscowości
Kalenne i Słupie

4

Przebudowa dróg gminnych: nr
109057L – ul. Sadowa od km 0+026,00 do km 0+439,80 i nr
109056L – ul. Polna od km

Uczestnicy
ruchu
drogowego

- stworzenie możliwości atrakcyjnych Kwiecień
form spędzania wolnego czasu
2019 r.
- stworzenie bezpiecznych miejsc dla
dzieci i młodzieży
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- poprawa warunków lokalowych
Luty 2019 r.
- stworzenie możliwości atrakcyjnych
form spędzania wolnego czasu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4
- poprawa poziomu rozwoju
infrastruktury technicznej w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej na
obszarach wiejskich
- zwiększenie atrakcyjność
inwestycyjnej i turystycznej regionu
- ochrona środowiska naturalnego
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4
- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery

Ministerstwo Sportu i
Turystyki (Fundusz
Rozwoju Kultury
Fizycznej – OSA
edycja 2018).
Środki budżetu
gminy.
Program Operacyjny
„Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020.
Środki budżetu gminy
CzerwiecPROW 2014-2020.
wrzesień 2019 r. Środki budżetu
gminy.

Październik
2019 r.

Fundusz Dróg
Samorządowych.
Środki budżetu gminy.
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5

6

7

8

9

0+006,00 do km 0+571,20
w miejscowości Modliborzyce
Odbudowa drogi gminnej nr
108729L od km 2+435 do km
2+835 w miejscowości
Wierzchowiska Pierwsze,
uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód
opadowych w 2019 r.
Odbudowa drogi gminnej nr
108732L Brzeziny-MajdanKopce od km 6+633 do km
7+388 w miejscowości
Modliborzyce, uszkodzonej w
wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2019 r.
Odbudowa drogi gminnej nr
108740L WierzchowiskaAndrzejów od km 0+000 do km
0+800 w miejscowości
Wierzchowiska Pierwsze,
uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód
opadowych w 2019 r.
Odbudowa drogi powiatowej nr
2804L Modliborzyce-Błażek od
km 5+332 do km 10+800,
uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód
opadowych w 2019 r.
Utwardzenie dna i odwodnienie
wąwozu lessowego w ciągu drogi

- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4
Uczestnicy
ruchu
drogowego

- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4

Uczestnicy
ruchu
drogowego

- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4

Listopad 2019 r. MSWiA.
Środki budżetu gminy.

Uczestnicy
ruchu
drogowego

- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4

Listopad 2019 r. MSWiA.
Środki budżetu gminy.

Uczestnicy
ruchu
drogowego

- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4
- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu

Uczestnicy
ruchu

Październik
2019 r.

MSWiA.
Środki budżetu gminy.

Listopad
2019 r.

MSWiA.
Środki budżetu gminy.
Dotacja z budżetu
Powiatu Janowskiego.

Wrzesień
2019 r.

MSWiA.
Środki budżetu gminy.
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10

11

12

gminnej nr 113569L od km
0+420 do km 0+550 oraz od km
0+645 do km 0+685
w miejscowości Wierzchowiska
Pierwsze
Modernizacja drogi gminnej nr
113557L dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości
Wierzchowiska Pierwsze od km
0+700 do km 0+923

drogowego.

drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4

Uczestnicy
ruchu
drogowego.

Październik
2019 r.

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych.
Środki budżetu gminy.

Odbudowa drogi gminnej nr
113569L od km 0+550 do km
0+645 i od km 0+685 do km
1+095 w Wierzchowiska
Pierwszych, uszkodzonej w
wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2017r.
Budowa oświetlenia ulicznego
wydzielonego w miejscowości
Wolica Pierwsza

Uczestnicy
ruchu
drogowego.

- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do atmosfery
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4
- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do atmosfery
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4

Wrzesień
2019 r.

MSW i A.
Środki budżetu gminy.

- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- poprawa estetyki krajobrazu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4
- poprawa bezpieczeństwa i warunków
życia wszystkich uczestników ruchu
drogowego
- zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.4
- łączenie tradycji z nowoczesnością
poprzez wspólne śpiewanie kolęd,
możliwość składania sobie życzeń
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2,
1.3

Listopad
2019 r.

Środki budżetu gminy.

Czerwiec
2019 r.

Środki budżetu gminy.

Uczestnicy ruchu
drogowego.
Mieszkańcy
Wolicy Pierw.

13

Remonty cząstkowe dróg
gminnych w technologii
powierzchniowego utrwalenia
emulsją asfaltową i grysami

Uczestnicy
ruchu
drogowego.

14

Projekt
„Interaktywna szopka
bożonarodzeniowa”

Mieszkańcy
gminy i lokalni
oraz internauci z
całego świata

Od 6 grudnia
2018 r. do
26 stycznia
2019 r.

-
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15

Wspólne kolędowanie na rynku w
Modliborzycach

Mieszkańcy
gminy
Modliborzyce

16

Konkurs na najpiękniejszą palmę
wielkanocną

Lokalni
mieszkańcy

17

Gminny Dzień Sportu

Dzieci i
młodzież
szkolna ze szkół
z terenu gminy
Modliborzyce

18

Gminno-Powiatowe zawody
sportowo pożarnicze dla
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych (MDP)
Obchody 80. rocznicy
bombardowania Modliborzyc

Drużyny MDP
z terenu gminy.

19

20

Mieszkańcy
gminy

Rocznica Pacyfikacji wsi Kalenne -

- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strategiczny nr 3, cel operac.3.4,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- kultywowanie tradycji związanych ze
świętami Bożego Narodzenia
- integracja mieszkańców
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2,
1.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strategiczny nr 3, cel operac.3.4,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- kultywowanie tradycji związanych ze
świętami wielkanocnymi
- Cel strateg.nr 1, cel operacyjny 1.2,
1.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.4,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- propagowanie aktywności fizycznej i
sportu
- promocja zdrowego stylu życia.
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 3, cel operac. 3.2, 3.3,
3.4,
- propagowanie aktywności fizycznej
- integracja lokalnej społeczności
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.2, 3.3, 3.4,
- uczczenie pamięci ofiar tragicznego
wydarzenia
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- złożenie kwiatów i zniczy przy
pomniku w msc. Kalenne

6 stycznia
2019 r.

-

14 kwiecień
2019 r.

Środki budżetu gminy

28 maja
2019 r.

Środki budżetu gminy

26 maja
2019 r.

Środki budżetu gminy

8 wrzesień
2019 r.

2 październik
2019 r.

-

Środki budżetu gminy
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21

Otwarcie „Multimedialnej
ławeczki Jana Pawła II”

Mieszkańcy
gminy

22

101. Rocznica Narodowego
Święta Niepodległości

Lokalni
mieszkańcy
gminy

23

Charytatywny bieg mikołajkowy

Lokalni
mieszkańcy
gminy

24

25

Świadczenie nieodpłatnych usług
pielęgnacyjno-socjalnych na
rzecz osób niepełnosprawnych w
2019 r.
Sport dla Wszystkich

26

Aktywne Wierzchowiska

Osoby
niepełnospr.
z terenu gminy
Modliborzyce
Dzieci i młodzież
z terenu gminy
Modliborzyce
Młodzież
szkolna,
młodzież
pozaszkolna,
dorośli.

upamiętniającym pomordowanych
mieszkańców wioski
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- uczczenie pamięci 41. rocznicy
wyboru Karola Wojtyły na Papieża
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operac. 3.3, 3.4
- upamiętnienie odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku
- kultywowanie tradycji
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3,
3.4
- pomoc finansowa dla chorego dziecka,
- promocja zdrowego stylu życia
- Cel strateg.nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg.nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- poprawa stanu zdrowia osób
niepełnosprawnych
- Cel strateg.nr 4, cel operacyjny 4.2

16 październik
2019 r.

Środki budżetu gminy.

11 listopad
2019 r.

-

8 grudzień
2019 r.

-

Styczeńgrudzień 2019

Dotacja z budżetu
gminy

- poprawa sprawności fizycznej
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3

Styczeńgrudzień 2019

Dotacja z budżetu
gminy

- poprawa sprawności fizycznej
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

Styczeńgrudzień 2019

Dotacja z budżetu
gminy
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27

Judo – droga do sprawności

Dzieci i młodzież - poprawa sprawności fizycznej
z terenu gminy
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
Modliborzyce

Styczeńgrudzień 2019

Dotacja z budżetu
gminy

28

Zapewnienie wsparcia Seniorom
dzięki działalności Dziennego
Domu „Senior +”.

20 osób

Styczeńgrudzień 2019

Dotacja z budżetu
gminy

- zapewnienie usług bytowych,
opiekuńczych, socjalnych, aktywności
ruchowej, zajęć sportowo-rekreacyjnych
i kulturowo-edukacyjnych oraz
aktywizacji społecznomiędzypokoleniowej
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.2,
4.3, 4,4

Wydarzenia
zorganizowane
w DD „Senior+”:
– Wspólne kolędowanie
na modliborzyckim
rynku
– Dzień Babci i
Dziadka
– Imieniny uczestników
– Dzień Kobiet i
Mężczyzn
– Jajeczko wielkanocne
– Wycieczka do
muzeum w Kozłówce
- Piknik Seniora dla
Juniora
– Wyjazd do WadowicŁagiewnik
– Festiwal kaszy
„Gryczaki” w Janowie
Lub.
– Wyjazd w
Bieszczady
– Czytanie Narodowe
„Sachem” H.
Sienkiewicza
– Dzień Seniora
– Wyjazd do Bojanowa
i Maziarni na „Bal
Seniora”, „Spotkanie
Wielkanocne”,
„Bojanowską noc
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Świętojańską”, „Święto
pieczonego ziemniaka”
– Spotkania z
pielęgniarką, policją,
doradcą finansowym
– Wigilia Gminna
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
29

Centrum Wsparcia Rodzin

30

Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” lata
2019-2023

31

„Milczenie nie zawsze jest
złotem” Program Osłonowy
„Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” Edycja 2019

14 rodzin

- poprawa jakości funkcjonowania
Rok 2019
rodzin w społeczności poprzez
dostarczenie im profesjonalnego wparcia
zarówno indywidualnego jak również
skierowanego do całej rodziny
- Cel strateg. nr 2, cel oper.2.2, 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.4
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

Europejski Fundusz
Społeczny

112 os.

- dożywianie dzieci w szkołach, pomoc
finansowa na zakup posiłku lub
żywności,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.2
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.2

Rok 2019

MRPiPS (budżet
wojewody) Środki
samorząd.

100 os.

- poprawa jakości i zwiększenie
dostępności usług świadczonych na
rzecz osób w wieku 50 lat i powyżej
zagrożonych i/lub doznających
przemocy w rodzinie
- poszerzenie oferty wsparcia
specjalistycznego w zakresie
bezpłatnego poradnictwa
psychologicznego i prawnego - Punkt
Poradnictwa Specjalistycznego
- wzmocnienie kompetencji

VI-XII
2019 r.

MRPiPS
Środki samorządowe

Projekt partnerski we
współpracy ze
Stowarzyszeniem
Wspierania
Aktywności Bona
Fides
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32

Program „Rodzina 500+”

33

Program „Dobry Start”

34

Spotkanie Wigilijne dla osób
ubogich i samotnych

ok. 620
rodzin

513 rodzin

ok. 40

zawodowych członków Zespołu
Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych
poprzez udział w szkoleniu i superwizji
- podniesienie świadomości lokalnej w
zakresie problematyki przemocy w
rodzinie poprzez udział w konferencji
- Cel strateg. nr 2, cel oper. 2.2
- Cel strateg. nr 4, cel oper. 4.2, 4.3
- wsparcie finansowe rodzin w
wychowywaniu dzieci
- Cel strateg. nr 2, cel oper. 2.2, 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.3
- jednorazowe wsparcie finansowe dla
rodzin w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego
- Cel strateg.nr 2, cel oper.2.2, 2.3
- Cel strateg.nr 3, cel operacyjny 3.3
- kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych,
- wsparcie osób potrzebujących,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2

Rok 2019

Budżet państwa

VII-XII 2019

Budżet państwa

18 grudnia
2019

Środki samorządowe

Inicjatywa realizowana
we współpracy. z UM
i Dzienny Dom „Senior
+”

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MODLIBORZYCACH
35

Redagowanie i wydawanie
kwartalnika „Wieści Gminnych”

36

Spotkania z książką w
przedszkolu

Mieszkańcy
gminy

411

- promocja Gminy przedstawienie
najważniejszych i najciekawszych
wydarzeń z terenu gminy Modliborzyce,
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.3
- Cel strateg. nr 2, cel oper.. 2.2, 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozczytanie środowiska,
- promocja czytelnictwa
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3

Raz na kwartał

Urząd Miejski

1x m-cu. z 5
Środki własne
grupami
przedszkolnymi

Łącznie 25 spotkań
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37

Ferie w Bibliotece

95

38

Dyskusyjny Klub Książki dla
dorosłych

70

39

Gminne Dyktando dla uczniów
szkół podstawowej

19

40

Kaziki – święto patrona biblioteki
Kazimierza Zielińskiego

49

41

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
2019:
 X Konkurs Recytatorski dla
przedszkolaków
 „Co mały Patriota wiedzieć
powinien” – lekcja biblioteczna
 „Lektury na małym ekranie” –
„Szatan z VII klasy” –
projekcja filmu dla uczniów kl.
VI
Ogólnopolska Akcja Cała Polska
Czyta Dzieciom: Od trzeciego
roczku bez książeczki ani kroczku

91

42

20

- zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego podczas ferii
- edukacyjny,
- promocja czytelnictwa, pozyskanie
nowych Czytelników,
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3,
- Cel strateg.nr 4, cel operacyjny 4.3
- edukacyjny, kształcenie prawidłowego
stosowania podstawowych zasad
ortograficznych i interpunkcji
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1
- przybliżenie sylwetki patrona
biblioteki – wykład historyka,
regionalisty pana Marka Mazura
- promocja biblioteki,
- integracja
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności,
- zapoznanie dzieci z twórczością
polskich pisarzy dla dzieci,
- spotkanie międzypokoleniowe,
- integracja środowiska,
- promocja biblioteki
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operac. 3.1, 3.3
- Cel strategiczny nr 4, cel oper. 4.3
- promocja czytelnictwa „oswojenie”
najmłodszych dzieci z książką,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3, 3.4

11.02.2019 r.
- 24.02.2019 r.

Gminny Program
Profilaktyki i
Przeciwdziałania
Alkoholi. i Narkomani
środki własne

Cały rok

Środki własne, Instytut
Książki w Krakowie

20.03.2019 r.

Urząd Miejski w
Modliborzycach
Środki własne

Marzec 2019 r. Środki własne

Maj 2019 r.

Środki własne, Środki
Gminnego Programu
Profilaktyki
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i
Narkomanii

Maj –
czerwiec 2019

Środki własne,
Burmistrz
Modliborzyc
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43

Spotkanie autorskie z Wiesławem
Drabikiem dla uczniów kl. I-III
Szkoły Podstawowej
w Modliborzycach

90

44

Odjazdowy Bibliotekarz

83

45

XVIII Ogólnopolski Tydzień
Czytania „Sportowcy czytają
dzieciom” – młodzi sportowcy
(piłkarze i judocy) czytali
bajeczki maluchom z
miejscowego przedszkola
Lato w bibliotece
 warsztaty plastyczne
 seanse filmowe
 gry i zabawy: x-box, podłoga
interaktywna, gry planszowe
 spotkanie z policjantami i
pogadanka Bezpieczne wakacje
 spotkanie z wolontariuszką
akcji BOHATERON – Pauliną
Molicką
 zakończenie wakacji w
osadzie leśnej „Doboszówka”
w Kalennym

46

28

550

- rozczytanie środowiska, promocja
czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności,
- zapoznanie dzieci z twórczością
polskich pisarz
- zorganizowanie czasu wolnego
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- propagowanie zdrowego trybu życia,
- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności,
- integracja środowiska
bibliotekarskiego
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- promocja czytelnictwa,
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3

- zagospodarowanie dzieciom czasu
wolnego podczas wakacji,
- kształtowanie podstaw antyprzemoco.,
- spotkania z rówieśnikami,
- integracja pokoleniowa
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

29.05.2019 r.

Środki Gminnego
Programu Profilaktyki
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i
Narkomanii

08.06.2019 r.

Środki własne, lokalni
sponsorzy, UM w
Modliborzycach,
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich

13.06.2019 r.

Środki własne

Lipiec/sierpień
2019 r.

Środki Gminnego
Programu Profilaktyki
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i
Narkomanii, środki
własne
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47

Narodowe Czytanie

200

48

Noc Bibliotek

16

49

Spotkania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Modliborzycach

15

50

Lektury na ekranie – projekcja
filmu dla uczniów klas
podstawowych

250

51

Obchody Światowego Dnia
Poezji „Włącz Poezję”

20

52

Udział w akcji BohaterOn

200

- promowanie literatury polskiej,
- rozczytanie środowiska,
- integracja lokalnej społeczności
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- 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
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- promocja biblioteki - biblioteka jako
miejsce spotkań
- Cel strateg.nr 1, cel operacyjny 1.2
- promocja biblioteki, wykorzystanie
możliwości lokalowych biblioteki,
- inna forma lekcji języka polskiego
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1
- promocja czytania, pisania,
publikowania i nauczania poezji na
całym świecie,
- integracja środowiska lokalnego,
- promocja lokalnych artystów
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- BohaterON – włącz historię! to
ogólnopolska kampania o tematyce
historycznej mająca na celu

06.09.2019 r.

Środki własne

05.10.2019 r.

Środki własne

Raz w
miesiącu

-

Cały rok

Środki własne

21.03.2019 r.

Środki własne

Sierpień/
wrzesień
2019 r.

-
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Urodziny Pluszowego Misia

74

Spotkanie autorskie ze
Zdzisławem Sałdanem autorem
książek „Zawrócić” i „Trzecia
ucieczka”

37

55

Spektakle „Mały Książę” i
„Miłość i pedagogika (belfer)”
Teatru Sakralno-Dramatycznego
im. Św. Jana Pawła II

45

56

Szkolenie „Akademia ekonomii
społecznej” dla osób pracujących,
działających w organizacjach
pozarządowych (NGO)

60

54

upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego
poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek
dystrybuowanych na terenie całego kraju
– kartki do odbioru w bibliotece;
- projekt ma edukować Polaków, bazując
na historiach Powstańców, wzmacniać
poczucie tożsamości narodowej, krzewić
postawy patriotyczne oraz budować
wrażliwość społeczną,
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- promocja biblioteki i czytelnictwa
wśród najmłodszych dzieci
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- promocja książek lokalnego twórcy,
- promocja biblioteki,
- integracja środowiska
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- promocja biblioteki,
- możliwość obcowania ze sztuką, miłe
spędzenie czasu
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
Biblioteka miejscem przyjaznym
każdemu, kursy doszkalające dla
przedstawicieli NGO, integracja
środowiska
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.1
1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.1

29.11. 2019 r.

14.11.2019 r.

Środki własne

-

22.12.2019 r.

-

Grudzień 2019
3 spotkania

-

Działanie realizowane
we współpracy z
Europejskim Domem
Spotkań – Fundacja
Nowy Staw w ramach
projektu „RAZEM –
inicjatywy z obszaru
ekonomii społecznej”
współfinansowanego
przez UE z EFS
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Szkolenie „Droga do ekonomii
społecznej” dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

160

Przeciwdziałanie wykluczeni
społecznemu, możliwości na rynku
pracy dla osób bezrobotnych, integracja
środowiska
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.1
1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.1
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.1

Grudzień 2019
8 spotkań

58

Udział w akcji „Mała Książka –
Wielki Człowiek”

42

- promocja czytelnictwa wśród
najmłodszych, promocja biblioteki
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

Wrzesień –
grudzień 2019

59

Spotkania z psychologiem,
terapeutą, prawnikiem, doradcą
zawodowym w ramach współpracy
z Centrum Wsparcia Rodzin oraz
Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Modliborzycach
Spotkania seniorów ze Związku
Emerytów i Rencistów w Janowie
Lubelskim - koło w
Modliborzycach

60

61

Wystawa „80. rocznica
bombardowania Modliborzyc”

62

„Majdanek – niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny
w Lublinie” wystawa z
Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie

- promocja biblioteki, jako miejsca
spotkań ludzi

-

Działanie realizowane
we współpracy z
Europejskim Domem
Spotkań – Fundacja
Nowy Staw w ramach
projektu „RAZEM –
inicjatywy z obszaru
ekonomii społecznej”
współfinansowanego
przez UE z EFS

Instytut Książki
w Krakowie

Cały rok 2019

-

Cały rok 2019

-

- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2

358

400

52

- promocja biblioteki, jako miejsca
spotkań ludzi w różnym wieku,
- integracja środowiska lokalnego,
- miłe spędzenie czasu
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- przybliżenie historii II wojny
światowej oraz wydarzeń
rozgrywających się w jej wyniku na
terenie gminy Modliborzyce
- Cel strateg. nr 1, cel oper. 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1
- przybliżenie historii Niemieckiego
Nazistowskiego Obóz Koncentracyjny i
Zagłady w Lublinie
- Cel strateg. nr 1, cel oper. 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1

Wrzesień –
grudzień 2019

Środki własne

Czerwiec –
grudzień 2019

Wojewódzka
Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
w Lublinie

Spotkania raz w
tygodniu
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63

Wystawa malarstwa pani Stefanii
Wójcik – lokalnej artystki

64

„Wielki powrót, czyli Rok Jana
Pocka” wystawa przygotowana
przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie

31

25

- promocja prac lokalnych twórców,
- promocja biblioteki
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- przybliżenie sylwetki Jana Pocka,
poety życiem i działalnością związanego
z Ziemią Lubelską
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3

wrzesień –
grudzień 2019

listopad –
grudzień 2019

-

Wojewódzka
Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
w Lublinie

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MODLIBORZYCACH – FILIA BIBLIOTECZNA W STOJESZYNIE PIERWSZYM
65

Dyskusyjny Klub Książki dla
dorosłych
Dyskusyjny Klub Książki dla
dzieci

51
312

66

XII Tradycyjne Biblioteczne
Kolędowanie

21

67

Ferie w bibliotece

20

68

Tydzień Bibliotek 2019:
 „Muzyka Pana Moniuszki” lekcja
biblioteczna dla uczniów kl. III
Szkoły Podstawowej w
Stojeszynie Pierwszym
 „Zabawy rytmiczne” warsztaty
inspirowane twórczością St.
Moniuszki dla uczniów kl. I i II
 Czytanie na dywanie – głośne
czytanie bajek w przedszkolu

47

- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- promocja biblioteki,
- integracja lokalnej społeczności
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego podczas ferii
- promocja czytelnictwa,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności,
- spotkania międzypokoleniowe,
- edukacja - jak korzystać z
tradycyjnych źródeł informacji
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

Cały rok 2019

Środki własne, Instytut
Książki w Krakowie

Środki własne

11.02.201924.02.2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

Maj 2019 r.

Środki własne,
Środki GPPiPAiN,
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 „Przeboje Stanisława Moniuszki
oczami dzieci” zajęcia plastyczne
dla uczniów zerówki
69
Spotkanie autorskie z Izabellą
Klebańską

70

Wakacje w bibliotece

71

Montaż słowno-muzyczny pt.
„Zaczęło się w porannej mgle
pierwszego ranka wrześniowego”,
upamiętniający 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej

72

Zajęcia rękodzieła pod hasłem
„Robótki w bibliotece”

35

302

34

48

- rozczytanie środowiska,
- promocja czytelnictwa
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3 cel operac. 3.1, 3.3
- zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego podczas wakacji
- promocja czytelnictwa i biblioteki
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- przypomnienie tragicznych wydarzeń
września 1939 r. w 80 rocznicę wybuchu
II wojny światowej
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 4, cel operacyjny 4.3
- promocja biblioteki,
- integracja środowisk,
- spotkanie międzypokoleniowe
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 4, cel operacyjny 4.3

Instytut Książki w
Krakowie

Lipiec –
sierpień 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

29.08.2019 r.

Środki własne

grudzień 2019

Środki własne

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MODLIBORZYCACH – FILIA BIBLIOTECZNA W WOLICY PIERWSZEJ
73

Dyskusyjny Klub Książki dla
dorosłych

82

74

Tradycyjne śpiewanie kolęd

21

- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- promocja biblioteki,
- integracja lokalnej społeczności
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

Cały rok 2019

06.01.2019

Środki własne, Instytut
Książki w Krakowie

-
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75

Ferie w bibliotece

149

76

Tydzień Bibliotek 2019:
 głośne czytanie
 gry i zabawy
 projekcje bajek
 zaj. komp. dla dzieci,
 zajęcia plastyczne
Wakacje w bibliotece

120

78

Spotkanie Koła Gospodyń
Wiejskich i DKK – Dzień Kobiet

29

79

Dzień Pluszowego Misia w
bibliotece

12

80

Mikołaj w bibliotece

14

77

251

- zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego podczas ferii
- promocja czytelnictwa,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności,
- spotkania międzypokoleniowe,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

11.02.2019 –
24.02.2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

Maj 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

- zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego podczas wakacji
- promocja czytelnictwa i biblioteki
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
- promocja biblioteki,
- propagowanie czytelnictwa,
- Cel strateg nr 2 , cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- promocja biblioteki,
- integracja środowiska lokalnego,
- propagowanie czytelnictwa
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- promocja biblioteki,
- integracja środowiska,
- propagowanie czytelnictwa
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg nr 2 , cel operacyjny 2.3

Lipiec –
sierpień 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

Marzec 2019

Środki własne

Listopad 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

Grudzień 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MODLIBORZYCACH – FILIA BIBLIOTECZNA W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH
81

Ferie w bibliotece

12

- zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego podczas ferii
- promocja czytelnictwa,
- Cel strateg.nr 3, cel operacyjny 3.3

11.02.2019 –
24.02.2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne
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82

Walentynki w bibliotece

8

83

320

84

Tydzień Bibliotek 2019:
 czytanie bajek
 Mały Konkurs Recytatorski
 wycieczki do biblioteki
 projekcje bajek, gry zabawy
planszowe
Wakacje w bibliotece

85

Mikołajki w bibliotece

16

86

„Cała Polska czyta dzieciom” –
głośnie czytanie bajek dla dzieci

117

125

- integracja środowiska lokalnego,
- propagowanie czytelnictwa,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 3, cel operacyjny 3.3
- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności,
- spotkania międzypokoleniowe,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego podczas wakacji,
- promocja biblioteki,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społ., spotkania
międzypokoleniowe
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- integracja środowiska lokalnego,
- propagowanie czytelnictwa, promocja
biblioteki
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

Luty 2019 r.

Środki własne

Maj 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

Lipiec –
sierpień 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

Grudzień 2019

Środki GPPiPAiN,
Środki własne

Cały rok 2019

-

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MODLIBORZYCACH
87

27 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

ok. 400

- promowanie zachowań
prospołecznych, integrujących lokalną
społeczność, poprzez udział w
ogólnopolskiej akcji,
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.2, 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

13 stycznia
2019

Środki budżetowe
GOK
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88

XXI Międzypowiatowy Przegląd
Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek

ok. 170

89

Ferie zimowe

ok. 150

90

„Oblicza Niepodległości”
spektakl w wykonaniu uczniów
ZST w Janowie Lubelskim

91

Koncert „Nie tylko dla Pań”

92

Udział zespołów tanecznych w
Turnieju Tańca Nowoczesnego w
Starym Zamościu
Udział zespołów tanecznych w
Festiwalu tańca “Taneczne
inspiracje” w Biłgoraju
Eliminacje wstępne 24
Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki “Wygraj Sukces”

60

XVIII Wojewódzki Przegląd
Muzykujących na Harmonijkach
Ustnych

ok.90

93

94

95

110

ok. 160

43

80

- umożliwienie mieszkańcom udziału w
wielopokoleniowym spotkaniu artystów
ludowych,
- kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych,
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- wzbogacenie oferty alternatywnych
form spędzania wolnego czasu,
- Cel strategii. nr 3, cel operacyjny 3.3
- krzewienie wiedzy historycznej
poprzez artystyczną formę
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.2, 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- prezentacja osiągnięć artystycznych
mieszk. gminy,
- integracja międzypokoleniowa,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.2, 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży
- Cel strategii. nr 3, cel operacyjny 3.1,
3.2, 3.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży
- Cel strategii. nr 3, cel operacyjny 3.1,
3.2, 3.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży
poprzez uczestnictwo w festiwalu,
- promocja Modliborzyc,
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
- prezentacja dorobku muzyków
ludowych,
- integracja międzypokoleniowa poprzez
przenikanie kultur i gatunków muzyczn.,

20 stycznia
2019

Starostwo Powiatowe,
Urząd Miejski,
Środki budżetowe
GOK

11-22 luty
2019

Środki budżetowe
GOK

1 marca 2019

Środki budżetowe
GOK

10 marca 2019

Środki budżetowe
GOK

16 marca 2019

Środki budżetowe
GOK

5 kwietnia
2019

Środki budżetowe
GOK

30 kwietnia
2019

Środki budżetowe
GOK

12 maja 2019

Urząd Miejski,
Starostwo Powiatowe,
Środki budżetowe
GOK
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96

98

Udział zespołów tanecznych w
konkursach tańca. Puławy I
Radzyń Podlaski
Prezentacja spektaklu “Miś
Bąbelek u rozbójników” w
wykonaniu koła teatralnego
XV Tradycyjna Majówka

ok. 400

99

„Śpiewamy Piosenki Żołnierskie”

ok. 400

100

Koncert Patrick O’Byrne &
Friends

101

Regionalne eliminacje festiwalu
„Tęczowe Piosenki Jana
Wojdaka”

ok. 180

102

Mikołajkowy konkurs piosenki

ok. 100

97

60

160

120

- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży
- Cel strategii. nr 3, cel operacyjny 3.1,
3.2, 3.3
- rozwój artystyczny dzieci
- Cel strategii. nr 3, cel operacyjny 3.3
- integracja lokalnej społeczności
poprzez wspólne przygotowanie i
zorganizowanie imprezy kulturalnej,
- kultywowanie tradycji,
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- integracja lokalnej społeczności
poprzez wspólny udział w imprezie
kulturalnej, kultywowanie tradycji,
- Cel strateg.nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- integracja lokalnej społeczności
poprzez aktywny udział w imprezie
kulturalnej
- Cel strateg.nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży
poprzez uczestnictwo w festiwalu o
zasięgu regionalnym,
- promocja Modliborzyc,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży,
- Cel strategiczny nr 3, cel operacyjny
3.1, 3.3

18 maja 2019

Środki budżetowe
GOK

28 i 29 maja
2019

Środki budżetowe
GOK

28 maj 2019

Mieszkańcy
Stojeszyna Drugiego,
Środki budżetowe
GOK

15 sierpnia
2019

Środki budżetowe
GOK ,

18 sierpnia
2019

Wpływy z biletów,
Środki budżetowe
GOK

20 i 27
października
2019

Środki budżetowe
GOK

5 grudnia 2019

Środki budżetowe
GOK
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103

V Powiatowy Przegląd Teatru
Jednego Aktora

ok. 50

104

„kinogok”

ok. 500

105

Cykliczne zajęcia grup i formacji
tanecznych

100

106

Cykliczne zajęcia młodzieżowej
orkiestry dętej

25

107

Cykliczne zajęcia solistów i grup
wokalnych

20

108

Cykliczne zajęcia
kapel i zespołów muzycznych

25

109

Regularne spotkania Klubu
Seniora

50

- rozwój artystyczny młodzieży i dorosł.,
- promocja ruchu teatralnego,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel oper. 4.3
- bezpłatny dostęp do twórczości
filmowej dla mieszkańców gminy, jako
p/działanie marginalizacji społeczeństwa,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży
jako przeciwdziałanie wykluczeniu społ.
i uzależnieniom,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2, 3.3
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży
jako przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i uzależnieniom,
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.2, 3.3
- rozwój artystyczny pod opieką
doświadczonych instruktorów,
- promocja Gminy - udział w
przeglądach i festiwalach,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2, 3.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwój artystyczny pod opieką
doświad. instruktorów,
- zagospodarowanie czasu wolnego
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.2, 3.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- wzbogacenie oferty alternatywnych
form spędzania wolnego czasu osób
starszych, jako p/działanie wykluczeniu
społecznemu,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

16 grudnia
2019

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK
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110

Cykliczne zajęcia
Zespołu Śpiewaczego i solistów

15

111

Zajęcia kabaretów i grup
teatralnych

15

112

Zajęcia koła fotograficznego i
filmowego

10

- rozwój artystyczny pod opieką
doświadczonych instruktorów,
- promocja Gminy - udział w
przeglądach i festiwalach,
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwój artystyczny pod opieką
doświadczonych instruktorów,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwój artystyczny pod opieką
doświadczonych instruktorów,
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

2019 rok

Środki budżetowe
GOK

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STOJESZYNIE PIERWSZYM
113

„Trzymaj formę”

45

114

Mamo, Tato wolę wodę

28

- edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród dzieci, młodzieży i ich
rodzin poprzez promocję zasad
aktywnego stylu życia i zbilansowanej
diety, czyli promocję aktywności
fizycznej oraz prawidłowego sposobu
odżywiania się,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- kształtowanie u dzieci prawidłowych
nawyków żywieniowych ze
szczególnym podkreśleniem roli wody
w codziennej diecie, a także zwrócenie
ich uwagi na zagadnienie ochrony
środowiska
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2

Cały rok 2019

Sanepid, środki własne

Marzec –
kwiecień 2019

Rada Rodziców,
środki własne
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115

Śniadanie daje moc

40

116

Szklanka mleka
Owoce i warzywa

39

117

Akademia Bezpiecznego
Puchatka

5

118

Projekt „Młodzi Kreatorzy”

20

119

Dzień Bezpiecznego Internetu

40

- zwiększanie świadomości nt. zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziec.
- przyczynianie się do obniżania poziomu
niedożywienia dzieci poprzez edukację
oraz promocję prawidł. żywienia
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.2
- przyczynianie się do obniżania
poziomu niedożywienia dzieci w Polsce
– poprzez edukację oraz promocję
prawidłowego żywienia,
- kształtowanie zdrowych nawyków
żywieniowych,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- przyczynianie się do obniżania
poziomu niedożywienia dzieci w Polsce
– poprzez edukację oraz promocję
prawidłowego żywienia,
- kształtowanie zdrowych nawyków
żywieniowych,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- podniesienie u uczniów kompetencji
kluczowych, rozwój właściwych postaw i
umiejętności, zapewnienie dobrej jakości
kształcenia (organizacja zajęć
dydaktyczno wyrównawczych i
rozwojowych) oraz podniesienie jakości
tego kształcenia poprzez zapewnienie
wzrostu kompetencji i kwalifikacji
nauczycieli, a także poprzez doposażenie
pracowni dla przedmiotów matematyczno
– przyrodniczych
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1, 3.3
- profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze
sobą korzystanie z sieci Internet poprzez
edukację dzieci i rodziców w zakresie
zasad bezpieczeństwa w sieci komputer.
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1, 3.3

Cały rok 2019

Agencja rynku rolnego

Cały rok 2019

Agencja rynku rolnego

Cały rok 2019

Agencja rynku rolnego

Cały rok 2019

Fundusz Europejski

Luty 2019

NASK
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120 Warsztaty zawodoznawcze dla klas
III gimnazjum
121 Dzień Rodziny

500

122

100

123

Dzień Babci i Dziadka

Apele i uroczystości:
 Jasełka
 Apel z okazji święta
Niepodległości, rocznicy
Konstytucji 3 Maja
 Apele związane z rocznicami
patrona szkoły Jana Pawła II
 Pierwszy dzień wiosny
 Wielkanoc
 Dzień Ziemi
 Majowe Spotkania z Poezją,
 Mały Konkurs Recytatorski
 Pożegnanie kl. III Gimnazjum
 Dzień Dziecka,
 Gminny Dzień Sportu

5

150- 400

- Promocja zatrudnienia
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1,
- zacieśnianie więzi między dziećmi,
rodzicami, dziadkami, - integracja
rodzin,
- wzbogacanie rodzin w nowe pomysły
na spędzanie wolnego czasu
w rodzinie,
- edukacja rodzin, upowszechnianie
dobrych wzorców,
- Cel strateg.nr 2, cel oper. 2.3, 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.3, 3.4
- wzmocnienie więzi emocjonalnej
z rodziną poprzez wspólne
uczestnictwo w spotkaniu dzieci
z dziadkami,
- wsparcie i aktywizacja osób starszych,
- prowadzenie inicjatyw integrujących
osoby starsze, dzieci i młodzież;
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3,
- Cel strateg.nr 4, cel operacyjny 4.3
- wzbogacanie rodzin w nowe pomysły
na spędzanie wolnego czasu w rodzinie,
- edukacja wszystkich członków
rodziny, upowszechnianie dobrych
wzorców,
- kultywowanie tradycji i obrzędowości
szkolnej,
- promowanie wartości chrześcijańskich,
- integracja społeczności szkolnej,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- wyrabianie postaw szacunku dla
nauczycieli i pracowników oświaty
- Cel strateg. nr 2, cel oper. 2.3, 2.4
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.3, 3.4
- Cel strateg. nr 4, cel oper. 4.3
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2

Marzec
2019
Czerwiec
2019

Sponsorzy

Styczeń – luty
2019

Cały rok 2019

Rada Rodziców,
sponsorzy.
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 Uroczyste Ślubowanie i
Pasowanie na Ucznia kl. I SP
 Dzień Nauczyciela
 Święto Odzyskania
Niepodległości „Droga ku
Wolności”
 Andrzejki - czas zabawy
 Apel z okazji mikołajek
 Wigilia
124 Akcje charytatywne:
 ,,Góra Grosza”,
 zbiórka słodyczy, ubrań ,
zabawek dla dzieci z domu
dziecka ,,Promyk”
 zbiórka nakrętek
125 Spotkania z policjantem i
psychologiem

150

- pomoc uczniom i ich rodzinom
w uzyskaniu orientacji etycznej
i hierarchizacji systemu wartości,
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.4

Cały rok 2019

120

- eliminowanie przejawów agresji
i przemocy,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- 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,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.3, 3.4
- Cel strateg. nr 2, cel oper. 2.3, 2.4
- wskazanie dalszych etapów kariery
i orientacji zawodowej,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1
- promocja czytelnictwa,
- Cel strategiczny nr 3, cel oper. 3.3

W/g
harmonogramu.
– w ciągu całego
roku szkolnego
Cały rok 2019 Sponsorzy, rodzice

126

Wyjazdy do teatru, kina,
wycieczki z udziałem rodziców

100

127

Podjęcie współpracy z
Młodzieżowym Centrum Kariery
- OHP w Janowie Lubelskim
Narodowe czytanie

21

128

50

2019 r.

Wrzesień 2019

-

Rada Rodziców,
rodzice
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129

Walentynki

67

130

Udział uczniów w lekcjach
bibliotecznych organizowanych
przez Bibliotekę Publiczną w
Stojeszynie, spotkania z
pisarzami, lekcje biblioteczne w
bibliotece szkolnej w ,,Tygodniu
Bibliotek”

67

131

Działania uczniów w
Młodzieżowej Radzie Miejskiej
w Modliborzycach

30

132

Konkurs ortograficzny ,,Mistrz
ortografii”

15

133

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

12

8

- kształtowanie umiejętności
okazywania uczuć,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- kształtowanie i rozwijanie
zainteresowań czytelniczych,
- kształtowanie poczucia szacunku dla
książek,
- wyrabianie nawyków u dzieci
korzystania ze zbiorów Biblioteki
- poznanie pracy bibliotekarza
- wzbogacenie słownictwa dzieci
dotyczącego tematu Biblioteka
- promocja poprzez zabawę
- uwrażliwienie dzieci na piękno słowa
pisanego
- motywowanie uczniów do
kulturalnego spędzania czasu wolnego.
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1, 3.3
- wzmacnianie obywatelskiej postawy
oraz edukacji w ramach procesów
demokratycznych
- wspieranie rozwoju młodzieży pod
kątem aktywności na gruncie lokalnej
społeczności oraz poznania
mechanizmów demokracji
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1, 3.2
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2, 1.3
- rozwijanie kompetencji
ortograficznych,
- Cel strategii. nr 3, cel operacyjny 3.1
- 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

Luty 2019

Rada Rodziców,
rodzice, Samorząd
Uczniowski

Cały rok 2019

Cały rok 2019

Kwiecień –
maj 2019

UM Modliborzyce

I – VIII 2019

KPP, OSP
Modliborzyce, PKPSP
w Janowie Lub.
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zagrożenia,
- Cel strategii. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
134

135

Zajęcia rozwijające
zainteresowania: tenis stołowy,
piłka nożna, piłka ręczna,
edukacja polonistyczna,
matematyczna i przyrodnicza,
zajęcia komputerowe, koło
przyrodnicze, matematyczne,
kółko teatralne, zajęcia taneczne,
zajęcia rozwijające
zainteresowania z jęz. ngielskiego.
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży,
Schola.
Udział w zajęciach
pozalekcyjnych: wyrównawczych i
rozwijających zainteresowania
uczniów w ramach projektu
„Młodzi Kreatorzy”
Konkursy i pogadanki

70

- rozwijanie zainteresowań uczniów,
Cały rok2019
Rodzice, sponsorzy
- promowanie talentów i uzdolnień,
wg
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1, harmonogramu
3.3

90

- kształtowanie szacunku dla kolegów
i innych osób,
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.2, 3.3

Cały rok 2019
wg
harmonogramu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
136

,,Trzymaj Formę”

62

137

,,Czyste powietrze wokół nas”

9

138

„Program dla szkół”

45

- propagowanie prawidłowych zasady
stylu życia,
- Cel strateg. nr 3, cel oper 3.1, 3.2
- edukacja antytytoniowa dla dzieci
przedszkolnych,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
dobrych nawyków żywieniowych
poprzez promowanie spożycia mleka

cały rok 2019

marzec –maj
2019
Styczeń –maj
oraz
Październik –

Sanepid
Janów Lub.,
Szkoła
Sanepid
Janów Lub., Szkoła

program skier. do
uczniów szkoły podst. i
gimnazjum
program skierowany do
dzieci 6-letnich.

Agencja Rynku
Rolnego

program skierowany
do uczniów
kl. I-V szkoły
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139

Udział w „Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

45

Obchody ,,Dnia Bezpiecznego
Internetu”

140

Spotkania prewencyjne z Policją
odnośnie bezpieczeństwa i
odpowiedzialności karnej przez
nieletnich

Cała szkoła

141

Projekt ,,Pomagam i ratuję”

45

142

„Kalejdoskop w Reju”

1

i przetworów mlecznych,
- zmiana nawyków żywieniowych dzieci
poprzez zwiększenie udziału owoców i
warzyw w ich codziennej diecie oraz
propagowanie zdrowego odżywiania
poprzez działania towarzyszące o
charakterze edukacyjnym,
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- 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
zagrożenia życia i zdrowia.
- popularyzacja wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, oraz historii i
tradycji ruchu strażackiego.
- inicjowanie i propagowanie działań na
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i
młodzieży do zasobów internetowych.
- Cel strategii. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- spotkania prewencyjne z policją w celu
poszerzenia wiedzy odnośnie
bezpieczeństwa ora skutków karnych
przez nieletnich
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- wyrabianie i kształtowanie wśród
dzieci i młodzieży zdolności przyjęcia
aktywnej postawy w warunkach
zagrożenia życia ludzkiego.
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- rozwijanie umiejętności
matematycznych
- Cel strateg.nr 3, cel oper.3.1, 3.3

grudzień 2019

podstawowej.

Cały rok 2019

OSP Wierzchowiska
Pierwsze,
PKPSP w Janowie
Lubelskim
KPP w Janowie
Lubelskim, Posterunek
Policji Modliborzyce,

Cały rok 2019

KPP w Janowie
Lubelskim, Posterunek
Policji Modliborzyce,

Cały rok 2019

Szkoła
WOŚP

Marzec 2019

Starostwo Powiatu
Kraśnickiego
Strona 30 z 69

143

Program zajęć koła szachowego

22

144

Projekt ,,Młodzi kreatorzy”

55

145

Wieloletni rządowy program
,,Posiłek w szkole iw domu” na
lata 2019-2023

2

146

Turniej Wiedzy Pożarniczej dla
uczniów kl. IV – VI SP

6

147

Szkolny konkurs plastyczny:
- „Bezpiecznie na wsi mamy
wypadkom zapobiegamy”
- „Jak środki unijne zmieniają
krajobraz wsi”
-„Moja krew – twoje życie”
Mikołajkowy konkurs piosenki

40

148

10

- program ma na celu wszechstronny
rozwój uczniów,
- kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
pamięci i uwagi,
- współzawodnictwo,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- podnoszenie umiejętności i wiedzy
uczniów poprzez zajęcia rozwojowe i
wyrównawcze z matematyki, fizyki,
chemii, informatyki, języka
angielskiego.
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
- wsparcie rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej poprzez
sfinansowanie gorącego posiłku dla
ucznia w szkole
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- popularyzowanie wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego,
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- rozwijanie wyobraźni, inwencji
twórczej, zdolności plastycznych,
- uwrażliwienie na piękno otaczającego
świata,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

Styczeńkwiecień oraz
listopad –
grudzień 2019

ZSz. Wierzchowiska

Styczeń –
grudzień 2019

Urząd Marszałkowski
Środki UNIJNE

Cały rok 2019

GOPS w
Modliborzycach

Styczeń –
marzec 2019

Straż
Janów Lubelski,
UM Modliborzyce

Październik –
grudzień 2019

Szkoła
Nadleśnictwo Janów
Lubelski,
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa

- promowanie kolęd i pastorałek,
- Cel strateg.nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

Grudzień 2019

GOK Modliborzyce

Projekt realizowany
dla uczniów SP
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149

,,Dzień Dziecka” i ,,Dzień
Patrona Szkoły Jana
Kochanowskiego”

150

Konkurs przedmiotowy
organizowany przez KO Lublin

151

,,Bal Przedszkolny”
,,Dzień Babci i Dziadka”
„Dzień Matki” i „Dzień Ojca”

152

Udział w rozgrywkach
sportowych organizowanych
przez SZS – Igrzyska SP

153

Udział w dodatkowych imprezach
sportowych

Wszyscy
uczniowie

- msza święta, apel,
- atrakcyjne, twórcze spędzenie czasu
(ognisko, paczki/podarunki dla
wszystkich dzieci, konkursy, zabawy i
rozgrywki sportowe)
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3
40
- rozwijanie zdolności – pogłębianie
wiedzy z różnych przedmiotów
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1
Przedszkolaki, - twórcze spędzenie czasu - zabawy
dzieci chętne nie z konkursami.
uczęszczające do – podtrzymywanie więzi rodzinnej,
przedszk.
sprawianie radości osobom starszym,
szacunek dla nich,
- podkreślenie ważnej roli rodziców
w życiu dziecka
- Cel strateg. nr 2, cel oper. 2.3, 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.3, 3.4
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
45
- aktywowanie dzieci i młodzieży w
szkolnych i międzyszkolnych imprezach
sportowych, stanowiące kontynuacje
celów i zadań wychowania fizycznego
i zdrowotnego.
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
40
- 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 Podstawowych
- Turnieje szachowe rozgrywane na
terenie gminy, powiatu, województwa
- promocja zdrowego stylu życia i
kultury fizycznej
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

Czerwiec
2019

Sponsorzy,
Rada Rodziców,
Szkoła

Według
KO Lublin, Szkoła
harmonogramu
Styczeń - maj
2019

Rodzice,
Szkoła

Styczeń –
czerwiec 2019
Wrzesień –
grudzień 2019

Urząd Miasta,
Modliborzyce,
Urząd Miasta,
Janów Lubelski,
Szkoła.

Marzec –
czerwiec 2019
Wrzesień–
październik
2019

MEN,
COCA-COLA,
TYMBARK,
Urząd Miasta
Modliborzyce,
Szkoła.
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154

Akcje charytatywne:
,,Góra Grosza”
,,Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”
Zbiórka zakrętek
Zbiórka makulatury
Zbiórka zużytych baterii

Wszyscy
uczniowie oraz
nauczyciele i
pracownicy
szkoły,
przedszkole

155

Konkurs biblioteczny na pracę
literacko - plastyczną pt. ,,Moja
własna książka”

10

156

Uroczystości szkolne według
harmonogramu szkolnego.

157

23 Jesienny konkurs recytatorski
dla SP

7

158

„Las i mokradła” konkurs
fotograficzny

20

159

38 Mały Konkurs Recytatorski

160

Ogólnopolska akcja
„Marzycielska poczta”

Wszyscy
uczniowie i
nauczyciele
szkoły

40

- upowszechnianie działań
charytatywnych, pomoc innym uwrażliwienie na potrzeby drugiego
człowieka,
- promocja postaw proekologicznych dbanie o środowisko, nauka segregacji
śmieci.
- Cel strateg.nr 2, cel oper. 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- rozwijanie zdolności literackich i
plastycznych ucznia
- promowanie czytelnictwa i biblioteki,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1
- poszerzanie treści poza podstawą
programową,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności
uczniów,
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- rozwijanie zainteresowań recytacją i
teatrem,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1

-

Cały rok 2019

Styczeń – luty
2019 r.

Biblioteka szkolna

Cały rok
2019

Szkoła,
nauczyciele,
Samorząd uczniowski

Listopadgrudzień 2019

GOK Modliborzyce
JOK Janów Lubelski,
WOK Lublin,Centrum
Kultury w Lublinie,
Pracownia Słowa
Lasy Janowskie,
Biblioteka

- rozwijanie zainteresowań walorami
Wrzesień 2019
przyrodniczymi obszarów Natura 2000.
- rozwijanie pasji fotograficznej
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1
- rozwijanie zainteresowań recytacją i Maj 2019
teatrem,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1
- wzbudzanie w uczniach empatii
Grudzień 2019
współczucia na ludzką krzywdę i
chorobę
- Cel strateg.nr 2, cel oper. 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2

.

GOK Modliborzyce,
JOK Janów Lubelski
Biblioteka
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161

Konkurs e-learningowy
„Bezpiecznie na wsi mamy
upadkom zapobiegamy”
„Szkoła Pamięta” ogólnopolska
akcja.

Wszyscy
uczniowie

163

Narodowe Czytanie 8 Nowel
Polskich

Wszyscy
uczniowie

164

6 Gminne Dyktando O Pióro
Burmistrza Modliborzyc dla
uczniów kl. VI-VIII SP
,,Dzień Dziecka” i ,,Dzień
Patrona Szkoły Jana
Kochanowskiego”.

10

162

165

50

Wszyscy
uczniowie

- pogłębianie wiedzy na temat
bezpieczeństwa pracy na wsi
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1
- uczczenie pamięci bohaterów
Narodowych,
- porządkowanie grobów zmarłych
nauczycieli,
- opieka nad pomnikami pamięci
narodowej.
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- przybliżanie twórczości znanych
pisarzy polskich oraz czasów
dotyczących historii Polski
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3
- rozwijanie kompetencji
ortograficznych
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1
- kultywowanie tradycji,
- spędzanie czasu wolnego
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- Cel strateg. nr 1, cel operacyjny 1.2

Listopad –
grudzień 2019

Centrala KRUS
Warszawa

Październik
2019

MEN

Wrzesień 2019

MEN

Marzec 2019

UM Modliborzyce,
Szkoła

Czerwiec
2019

Szkoła,
Rada Rodziców,
UM Modliborzyce,
Sponsorzy.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MODLIBORZYCACH
166

„Czyste powietrze wokół nas”

46

167

Moja mała Ojczyzna

35

168

Organizowanie uroczystości
przedszkolnych (Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Dziecka, Święto
Rodziny)

110

- uświadomienie dzieciom szkodliwości
palenia papierosów i zanieczyszczeniu
środowiska,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- przekazanie dzieciom wiedzy
o miejscowości w której mieszkają,
budzenie miłości do ojczyzny
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1
- wzmacnianie więzi rodzinnych,
- podkreślanie roli rodziców i dziadków
w rodzinie
- wspólne spędzanie wolnego czasu,
- Cel strateg. nr 2, cel oper. 2.3, 2.4

Kwiecień 2019

Sanepid w Janowie
Lubelskim

Maj 2019

Środki własne

W ciągu 2019
roku

Środki własne
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169

Organizowanie spotkań z
psychologiem i logopedą

110

170

Konkursy i pogadanki dla dzieci

110

171

Odwiedziny w Domu Seniora

35

172

Organizowanie wycieczek
i spacerów

110

- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.3, 3.4
- Cel strateg.nr 4, cel operacyjny 4.3
- rozwiązywanie problemów
wychowawczych i dydaktycznych
- Cel strateg. nr 2, cel oper. 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.4
- kształtowanie szacunku dla kolegów
i innych osób
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- wzmacnianie więzi międzypokoleniowej
- kształtowanie szacunku dla osób
starszych
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3
- pobudzenie miłości i szacunku do
świata przyrody oraz przynależności
społecznej dzieci
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.3

W ciągu
całego 2019
roku według
potrzeb
W ciągu
całego 2019
roku
Styczeń-luty
2019 rok

Środki własne

W ciągu
całego 2019
roku

Środki własne

Środki własne

środki własne

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
173

Programy i projekty profilaktyczne:
„Trzymaj formę”

180

„Śniadanie daje moc”

18

Obchody Światowego Dnia
Walki z AIDS

30

„Porcja pozytywnej energii”

100

- profilaktyka – nauka pozytywnych
nawyków żywieniowych i sposobów
spędzania wolnego czasu
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.1, 3.2
- profilaktyka – nauka pozytywnych
nawyków żywieniowych
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka - zapoznanie uczniów z
zagrożeniami zakażenia, oraz jak ich
uniknąć,
- nauka akceptacji i tolerancji,
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka – nauka pozytywnych
nawyków żywieniowych oraz

Cały 2019 rok

SANEPID, nauczyciele,
rodzice

Listopad 2019

Uczniowie III a SP

Grudzień 2019

Gazetka – uczniowie,
pedagog szkolony LO

Cały2019 rok

Uczniowie klas I-III
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„Zdrowo jem, więcej wiem”

Spotkanie z kosmetyczką

25

Odpowiedzialność karna
nieletnich

Spotkanie z policjantami
Zjawisko cyberprzemocy –
metody przeciwdziałania
„Jasne i ciemne strony Internetu”

300

„Nie spal się na starcie”

200

„Handel ludźmi”

250

„Agresja jest wśród nas –
przyczyny i skutki zachowań
agresywnych”
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego (BRD)
„Wybierz Zycie – Pierwszy
Krok”
Dni Zdrowia i Dni Profilaktyki

200

,,Owoce w szkole”

10

Klasy I-III

60

aktywności fizycznej
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka – kształtowanie wśród
dzieci postaw prozdrowotnych
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- kształtowanie u dzieci zdrowych
nawyków higienicznych
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- Profilaktyka - uświadamiająca uczniów
o skutkach i konsekwencjach
wynikających z zachowań niezgodnych
z obowiązującym prawem.
- bezpieczeństwo na drodze
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka – cykl lekcji wychowaw.,
zajęcia warsztatowe, prelekcja
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka – Teatr Edukacji
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka – lekcje wychowawcze
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka –cykl lekcji wychowawcz.
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka – lekcje wychowawcze
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2

Cały 2019 rok

Uczniowie klas I-III

Kwiecień 2019

Uczniowie Va

Cały 2019 rok

KPP w Janowie
Lub.,
GOPS, Dyrekcja

Uczniowie VII i VIII

Cały 2019 rok

Uczniowie I-III

Marzec 2019
rok
Cały 2019 rok

Uczniowie SP
Uczniowie kl. VI-VIII
zajęcia z pedagogiem
Wychowawcy klas

Maj, czerwiec
2019
Cały 2019 rok

- profilaktyka - Bezpieczeństwo na drodze
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka zdrowotna
Cały 2019 rok
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- profilaktyka – promowanie zdrowego
Maj 2019
odżywiania, życia bez nałogów, zasady
pierwszej pomocy
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- zmiana nawyków żywieniowych dzieci Cały 2019 rok
poprzez zwiększenie udziału owoców i

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny

LO
Nauczyciele

Cała społeczność
szkolna

Agencja
Rynku

program skierowany
do kl. I– III szkoły
Strona 36 z 69

Szkolna Kasa Oszczędności

Klasy I-III

Szkolne Projekty edukacyjne

174

warzyw w ich codziennej diecie oraz
propagowanie zdrowego odżywiania
poprzez działania towarzyszące o
charakterze eduka.
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.2, 3.1
- nauka oszczędności
Cały 2019 rok
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.2, 3.1
PROJEKT EDUKACYJNY „Historia
Cały 2019 rok
biblijna w drewnie lipowym wystrugana”
– kultywowanie tradycji
„Dni Matematyki” – nauka praktycznego
zastosowania matematyki rozwijanie
umiejętności matematycznych.
„W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów
Janowskich”.- kształtowanie postaw
proekologicznych
„Literacki tor przeszkód”
- Cel strateg. nr 3, cel oper. 3.2, 3.1

Rolnego

podstawowej.

Nauczyciele,
uczniowie

Uczniowie SP

Akcje charytatywne:
- zbiórka plastikowych nakrętek
- zbiórki: słodyczy, przyborów
szkolnych, zabawek, ubrań dla
dzieci z domu dziecka ,PROMYK”
– I ty możesz zostać Św. Mikołajem
„Opatrunek na ratunek”
- odwiedzanie podopiecznych
DPS, wystawianie przedstawień
okolicznościowych

prace porządkowe na cmentarzu

„Serce dla serca” –koncert,
kiermasz, zbiórka pieniędzy przy

390

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby
innych ludzi,
- uczenie empatii
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2

Cały 2019 rok Rodzice, nauczyciele,
pracownicy szkoły i
uczniowie
Szkolne koło
Wolontariatu,
SU
Cały 2019 rok

Koło wolontariatu, SU
zbiórki,
przedstawienia,
inscenizacje

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby
innych ludzi, starszych, chorych, niepełn.
- uczenie empatii
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- kształtowanie postaw, patriotycznych,
Listopad 2019
chrześcijańskich
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2
- kształtowanie wrażliwości na potrzeby Cały 2019 rok
innych ludzi,

Strona 37 z 69

kościele na budowę domu
hospicjum w Zaleszanach

175

176

- uczenie empatii
- kształtowanie postaw niesienia
bezinteresownej pomocy
- Cel strateg. nr 2, cel operacyjny 2.4
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.2

Zbiórka makulatury
Zamiast lizaka kup karmę dla
psiaka
Wycieczki turystycznokrajoznawcze, edukacyjne,
wyjazdy do kin i teatrów

Imprezy szkolne:

„Dzień Babci i Dziadka”

„Studniówka”
- ,,Hej kolęda, kolęda ” – szkolny
festiwal kolęd
Zabawa karnawałowa Choinka
szkolna
Gminne Dyktando o Pióro
Burmistrza
Dni Matematyki

Dzień Kobiet
Szkolna Kasa Oszczędności
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego – „O Pióro

390

-

- kształtowanie postaw turystycznych –
krajoznawczych, wdrażanie do
obcowania z kulturą.
- udział w warsztatach organizowanych
przez uczelnie wyższe,
- udział w spektaklach o tematyce
profilaktycznej, edukacyjnej
- Cel strateg. nr 3, cel operacy. 3.3, 3.1
Cel strategiczny nr 2, cel operacyjny 2.3, 2.4
Cel strategiczny nr 3, cel operacyjny 3.3, 3.4
Cel strategiczny nr 4, cel operacyjny 4.3
Cel strategiczny nr 1, cel operacyjny 1.2
40
- kultywowanie tradycji,
- kształtowanie postaw szacunku,
miłości, wdzięczności, umiejętności
okazywania uczuć.
30
- kultywowanie tradycji
200
- promowanie wartości chrześcijańskich,
- kultywowanie tradycji
390
- kultywowanie tradycji i obrzędowości
szkolnej,
30
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności
językowych.
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności
rozwijanie zainteresowań, „Kangur
2019 r.” Ogólnopolski Konkurs Matemat.
390
- kultywowanie tradycji
- nauka oszczędzania
- kształtowanie wrażliwości na piękno
mowy ojczystej

Cały 2019 rok

Rodzice, Rada
Rodziców

Styczeń 2019

Uczniowie SP, GIM i
LO

Klasy I SP

Styczeń 2019
Styczeń 2019

Rodzice

LO
Uczniowie SP

Styczeń 2019

Rodzice, Rada
Rodziców,

Uczniowie SP i LO
Uczniowie IV - VIII

Marzec 2019

Marzec 2019
Cały 2019 rok

Gmina, Dyrekcja,
sponsorzy

Uczniowie SP GIM

Uczniowie SP
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Dyrektora”

udział w „Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

10

Pierwszy dzień wiosny

Europejski Dzień Logopedy
Dzień Języków Obcych

30

Pożegnanie absolwentów III LO.

30

Dzień Otwarty

30

- promocja kultury języka,
- pielęgnowanie poprawności językowej
oraz uwrażliwianie na jego bogactwo i
piękno
- upowszechnienie wiedzy o
zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie
mogą spotkać się w codziennym życiu,
- rozwijanie postaw umożliwiających
współpracę z systemem działania służb i
instytucji niosących pomoc w sytuacjach
- kultywowanie tradycji i obrzędowości
szkolnej,
- kształtowanie umiejętności
bezpiecznego spędzania czasu wolnego

Kwiecień 2019

Dzień Ziemi
Święto Konstytucji 3 Maja
Mały Konkurs Recytatorski

390
20

Narodowe czytanie

390

Dzień Matki

120

Uczniowie SP

Marzec 2019

Kwiecień 2019
- promowanie i rozwijanie talentów i
uzdolnień

Międzynarodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Wielkanoc

Komenda
Powiatowa
Policji, OSP
Modliborzyce,
PKPSP w
Janowie Lub.

Nauczyciele
Nauczyciele

- kultywowanie tradycji szkolnej,
- integracja społeczności szkolnej
- promocja szkoły,
- integracja międzyszkolna
- kształtowanie postaw patriotycznych

Kwiecień 2019

Ogólnopolski Konkurs
Leksykalny z jęz. ang.
"Memory Master"
Uczniowie LO

Kwiecień 2019

Uczniowie LO

- promowanie wartości chrześcijańskich,
- kultywowanie tradycji
- kształtowanie postaw proekologicznych
- kształtowanie postaw patriotycznych
- promowanie talentów i uzdolnień
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności
językowych
- promowanie czytelnictwa,
- uwrażliwianie na bogactwo i piękno
literatury.
- kształtowanie postaw szacunku,
miłości, wdzięczności, umiejętności

Kwiecień 2019

Uczniowie SP I LO
Uczniowie SP I LO

Kwiecień 2019
Maj 2019
Maj 2019

Nauczyciele rodzice

Maj 2019

Organizacja nauczyciel Uczniowie SP I LO
j. polskiego, biblioteka
szkolna.
Nauczyciele rodzice
Uczniowie I - III

Maj 2019

Uczniowie SP I LO
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Powiatowy Finał Piosenki
Angielskiej
Dzień Rodzica

30

Piknik rodzinny

okazywania uczuć.
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności
językowych
- promowanie talentów i uzdolnień
- kształtowanie postaw szacunku,
miłości, wdzięczności, umiejętności
okazywania uczuć.
- kształtowanie umiejętności wspólnego
spędzania czasu wolnego
- kultywowanie tradycji szkolnej,
- integracja społeczności szkolnej

Maj 2019

Czerwiec 2019

Rodzice

Uczniowie V c

Czerwiec 2019

Rodzice

Czerwiec 2019

Burmistrz Modliborzyc SU
Przew. RM
Rada Rodziców
Burmistrz Modliborzyc Uczniowie SP
Rada Rodziców
Burmistrz
Uczniowie SP
Modliborzyc

Pożegnanie kl. III Gimnazjum

60

Dzień Dziecka

390

- integracja społeczności szkolnej

Czerwiec 2019

Gminne Dni Sportu

210

Czerwiec 2019

Eutrapelia 2019
Dzień Edukacji Narodowej

390

Sprzątanie Świata

60

Narodowe Czytanie

390

- integracja międzyszkolna,
- promowanie zdrowego i aktywnego
spędzania wolnego czasu.
- promowanie i rozwijanie talentów i
uzdolnień sportowych.
- kultywowanie tradycji chrześcijańskiej
- kształtowanie postaw szacunku dla
nauczycieli, wychowawcy i pracowników
oświaty „Tym, którzy prowadzą nas do
źródeł wiedzy…”- akademia
- kształtowanie postaw
proekologicznych
- promocja czytelnictwa
- kształtowanie postaw patriotycznych

Wrzesień 2019

Uczniowie SP I LO

- promowanie wartości chrześcijańskich
"Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi!"akademia
- kształtowanie postaw patriotycznych
(akademia)

Październik
2019

Uczniowie SP I LO

BohaterON „Kartka dla
Bohatera”
Dzień papieski

80. Rocznica bombardowania
Modliborzyc

390

Październik
2019

Uczniowie
nauczyciel,

Wrzesień 2019
Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Uczniowie SP I LO

VII i VIII klasy
Gminna biblioteka,
GOK

Rodzice, Urząd
Miejski, Dyrekcja,

Uczniowie SP I LO

Uczniowie SP I LO
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Ogólnopolska akcja „Szkoła do
hymnu”.
Święto Odzyskania Niepodległości
Uroczystość z okazji nadania
imienia Szkole Podstawowej
Uroczyste Ślubowanie i
Pasowanie na Ucznia kl. I SP
Jesienny Konkurs Recytatorski
Centrum Języka i Kultury
Rosyjskiej UMCS odbył się
Konkurs Recytatorski
Powiatowy Przegląd Teatru
Jednego Aktora
Turniej o Tymbarka „Z podwórka
na stadion”
Zawody sportowe
Gminne Igrzyska Dzieci w mini
piłce siatkowej i ręcznej
dziewcząt i chłopców.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Piłce Siatkowej.
Półfinał wojewódzki Igrzysk
Dzieci w Piłce Nożnej Dziewcząt
Finał Powiatowych Igrzysk
Dzieci w Mini Piłce Nożnej.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w
Indywidualnym Tenisie Stołowym
„Literacki tor przeszkód”
Powiatowe Igrzyska Dzieci w
Szachach Drużynowych
„Noce w szkole”

Wywiadówki

Nauczyciele

I-III

87

50

rodzice

- kultywowanie tradycji obrzędowości
szkolnej
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności
językowych promowanie talentów i
uzdolnień

- promowanie talentów,
- promowanie zdrowego aktywnego
stylu życia
- integracja międzyszkolna,
- promowanie zdrowego i aktywnego
spędzania wolnego czasu.
- promowanie i rozwijanie talentów i
uzdolnień sportowych.

- integracja uczniów,
- promowanie zdrowego i aktywnego
spędzania wolnego czasu
- rozwijanie talentów i uzdolnień.
- współpraca szkoły z rodzicami,
prelekcje dla rodziców,

Październik
2019
Cały 2019 rok

Burmistrz Modliborzyc Uczniowie I SP
Rada Rodziców

Cały 2019 rok

Dyrekcja, Burmistrz
Modliborzyc

Uczniowie SP i LO

Czerwiec,
listopad 2019

Rodzice, dyrekcja

Uczniowie Va; VII a b

Cały 2019 rok
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177

178

Zabawa Andrzejki

390

- kształtowanie umiejętności spędzania
czasu wolnego,
- kultywowanie tradycji i obrzędowości
- kultywowanie tradycji i obrzędowości
szkolnej
- promowanie wartości chrześcijańskich
- integracja społeczności szkolnej
- kultywowanie tradycji i obrzędowości
szkolnej

Listopad 2019

Rodzice

Uczniowie SP I LO

Wizyta Świętego Mikołaja w
szkole
- Boże Narodzenie – jasełka

390

Grudzień 2019

Burmistrz, Przew.RM
Rada Rodziców

Uczniowie SP

- Wigilia Spotkanie opłatkowe
Diecezjalne spotkanie opłatkowe
KSM
Wystawa dekoracji
Bożonarodzeniowych
Zajęcia dydaktycznowyrównawcze: projekt „Młodzi
kreatorzy”
Zajęcia rozwijające
zainteresowania:
projekt „Młodzi kreatorzy”

200

Grudzień 2019

Dyrekcja,
KSM

Uczniowie SP

- kultywowanie tradycji i obrzędowości

Grudzień 2019

Rodzice

100

- wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z problemami w nauce
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.1
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- promowanie talentów i uzdolnień,
- Cel strateg. nr 3, cel oper.3.1, 3.3

Cały rok 2019

Środki UE

Uczniowie SP, LO

Cały rok 2019

Środki UE

Uczniowie SP, LO

390

100

Grudzień 2019

Uczniowie SP I LO
Uczniowie SP I 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
pielęgnacyjnosocjalnych na rzecz osób
niepełnosprawnych z
terenu Gminy
Modliborzyce

215

2.

Podstawowa opieka
zdrowotna
Opieka długoterminowa

310

- opieka nad ludźmi chorymi w domu,
- opieka nad ludźmi starszymi
- niesienie pomocy medycznej osobom niepełnosprawnym,
- poprawa zdrowia osób niepełnosprawnych oraz
podniesienie ich sprawności ruchowej,
- opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi
- organizowanie pomocy socjalno-bytowej,
- promocja zdrowia,
- Cel strategiczny nr 4, cel operacyjny 4.2, 4.4
- świadczenia w zakresie edukacji i promocji zdrowia,
- świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne, pielęgnacyjnolecznicze, świadczenia usprawniające, świadczenia
diagnostyczne w ramach pielęgniarskiej opieki
środowiskowej,
- Cel strategiczny nr 4, cel operacyjny 4.2

Rok 2019

Rok 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „WYSOKIE OBCASY” w MODLIBORZYCACH
3.

IV Charytatywny Bieg
Mikołajkowy w
Modliborzycach

około 250

- pomoc finansowa dla chorego dziecka,
- promocja zdrowego stylu życia,
- integracja lokalnej społeczności,
- wspólne spędzanie czasu wolnego,
-

Cel strateg.nr 1, cel operacyjny 1.2
Cel strateg.nr 2, cel operacyjny 2.3
Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3,
Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

08.12.2019 rok

Wkład własny

Udziału koła gospodyń
wiejskich:
 wydawanie gorącego
posiłku i ciepłych napoi
uczestnikom biegu;
 zbiórka charytatywna
na cel biegu,
 słodki poczęstunek
(ciasta, ciasteczka,)
 udział osobisty członkiń
Koła w biegu.
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4.

Warsztaty
Bożonarodzeniowe

30

- wszechstronny rozwój kobiet (3 spotkania warsztatowe);
- integracja lokalnej społeczności,
- wspólne spędzanie czasu wolnego,
- Cel strateg.nr 1, cel operacyjny 1.2
- Cel strateg.nr 2, cel operacyjny 2.3
- Cel strateg. nr 3, cel operacyjny 3.3,
- Cel strateg. nr 4, cel operacyjny 4.3

Grudzień 2019

Dotacja z
ARiMR

Zakup materiałów na
stroiki
bożonarodzeniowe
z dotacji
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PLANOWANA REALIZACJA
PROJEKTÓW/PROGRAMÓW/DZIAŁAŃ/INICJATYW
W 2020 ROKU
Lp.

Tytuł
projektu/programu
Nazwa
działania/inicjatywy

Ogólna
liczba osób
objętych
wsparciem

Główny cel/założenie

Okres/data
realizacji

Źródło
finansowania

Listopad
2020r.
(Przeprowadze
nie procedury
przetargowej)

RPO WL na
lata 2014 –
2020, Oś
Priorytetowa 4,
działanie 4.1 .
Partycypacja w
kosztach
mieszkańców
gminy. Środki
budżetu gminy.
Środki budżetu
gminy.

Uwagi

URZĄD MIEJSKI W MODLIBORZYCACH
1

Odnawialne źródła
energii w gminie
Modliborzyce

Mieszkańcy
- ochrona środowiska naturalnego
gminy
- poprawa warunków życia mieszkańców
Modliborzyce,
z którymi
zawarto
stosowne
umowy

2

Remonty cząstkowe
dróg gminnych w
technologii
powierzchniowego
utrwalenia emulsją
asfaltową i grysami

Uczestnicy
ruchu
drogowego

- poprawa bezpieczeństwa i warunków życia wszystkich Czerwiec
uczestników ruchu drogowego
2020 r.
- zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,
- poprawa estetyki krajobrazu
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3

Konkurs na
najpiękniejszą palmę
wielkanocną
102. Rocznica
Narodowego Święta
Niepodległości
100. rocznica urodzin
Papieża Jana Pawła II
Świadczenie
nieodpłatnych usług
pielęgnacyjnosocjalnych na rzecz osób
niepełnosprawnych
z terenu Gminy
Modliborzyce w 2020 r.
Sport w Gminie

Lokalni
mieszkańcy

- kultywowanie tradycji związanych ze świętami
wielkanocnymi

Lokalni
mieszkańcy
gminy.
Mieszkańcy
gminy
Osoby
niepełnospra
wne z terenu
gminy

- upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 11 listopad
1918 roku
2020r.

-

- uczczenie pamięci urodzin Papieża Polaka.

Maj 2020 r.

- poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych.

Styczeńgrudzień 2020

Środki budżetu
gminy
Dotacja z
budżetu gminy.

Dzieci i
młodzież z
terenu gminy

Styczeńgrudzień 2020

Dotacja z
budżetu gminy.

8

Sport w
Wierzchowiskach

Styczeńgrudzień 2020

Dotacja z
budżetu gminy.

9

Judo dla wszystkich

Młodzież
szkolna,
młodzież
pozaszkolna,
dorośli.
Dzieci i
młodzież z
terenu gminy

- poprawa sprawności fizycznej
- rozwijanie zainteresowań ,
- zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
- nauka współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji
- poprawa sprawności fizycznej
- rozwijanie zainteresowań ,
- zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
- nauka współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji
- poprawa sprawności fizycznej
- rozwijanie zainteresowań ,
- zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
- nauka współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji

Styczeńgrudzień 2020

Dotacja z
budżetu gminy.

4

5
6

7

5 kwiecień
2020 r.

Środki budżetu
gminy

Strona 46 z 69

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH
10

Centrum Wsparcia
Rodzin

ok. 5 rodzin

- poprawa jakości funkcjonowania rodzin w społeczności
poprzez dostarczenie im profesjonalnego wparcia zarówno
indywidualnego jak również skierowanego do całej rodziny

I-VI 2020

EFS

11

Wieloletni Rządowy
Program – „Posiłek w
szkole i w domu”
„Milczenie nie zawsze
jest złotem” Program
Osłonowy

ok. 250 os.

- dożywianie dzieci w szkołach,
- pomoc finansowa na zakup posiłku lub żywności,

Rok 2020

ok. 50 os.

VI-XII 2020

Program „Rodzina
500+”
Program „Dobry Start”

ok. 650
rodzin
ok. 520
rodzin
ok. 40

- poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług
świadczonych na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych
przemocą w rodzinie
- rozwój poradnictwa specjalistycznego
- wsparcie osób starszych
- rozwój działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
- wsparcie finansowe rodzin w wychowywaniu dzieci

MPiPS (budżet
wojewody)
Środki samorząd.
MRPiPS
Środki
samorządowe

- jednorazowe wsparcie finansowe dla rodzin w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
- wsparcie osób potrzebujących,

VII-XII 2020

12

13
14
15

Spotkanie Wigilijne dla
osób ubogich i
samotnych

Rok 2020

XII 2020

Budżet
państwa
Budżet
państwa
Środki
samorządowe

Projekt
partnerski we
współpracy ze
Stowarzyszenie
Wspierania
Aktywności
Bona Fides

Inicjatywa
realizowana we
współpr. z UM i
DD Senior +

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MODLIBORZYCACH I JEJ FILIE
16

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

-

- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności

Cały rok 2020

Środki własne,
Instytut
Książki w
Krakowie

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filie
w Stojeszynie
Pierwszym oraz
w Wolicy Pierw.
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17

Spotkanie autorskie dla
dorosłych

-

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

W ciągu 2020
roku

Instytut
Książki w
Krakowie

Spotkanie autorskie dla
dzieci i młodzieży
18

Spotkania
przedszkolaków
z książką

-

- rozczytanie środowiska,
- promocja czytelnictwa i biblioteki

Cały2020 rok

Środki własne

19

Wystawa prac lokalnych
artystów i miłośników
sztuki, kolekcjonerów
Rok 2020:
Rokiem Bitwy
Warszawskiej
oraz Rokiem Świętego
Jana Pawła II
Biblioteczne
kolędowanie

-

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

Cały 2020rok

Środki własne

-

- zapoznanie z historią Polski oraz przybliżenie sylwetki
Świętego Papieża Polaka,
- promocja biblioteki

Cały2020 rok

Środki własne

- promocja biblioteki,
- integracja środowiska,
- spotkanie międzypokoleniowe

Styczeń 2020

Środki własne

20

21

22

23

24
25

-

- promocja czytelnictwa,
- promocja biblioteki,
- rozwój zainteresowań

Lektury na ekranie –
projekcje filmów
nakręconych na
podstawie lektur szkol.
Ferie w bibliotece

Walentynki – wieczór
poezji miłosnej
Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego – V
gminne dyktando dla

-

-

Cały 2020 rok

Środki własne

- zorganizowanie dzieciom czasu wolnego podczas ferii
- promocja czytelnictwa i biblioteki

13.01.2020 –
26.01.2020

GPPiPAiN,
Środki własne

- rozczytanie środowiska,
- integracja środowiska lokalnego
- kształcenie prawidłowego stosowania podstawowych
zasad ortograficznych i interpunkcji

Luty 2020

Środki własne

Luty/marzec
2020

Środki własne,
Urząd Miejski

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach,
oraz Filie w
Stojeszynie Pier.
i w Wolicy Pier.
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach,
Filia w
Stojeszynie P.
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filie
Filie
Biblioteczne
w Stojeszynie P.
i w Wolicy Pierw.
Biblioteka u
Kazimierza
w Modliborzycach
Biblioteka u
Kazimierza
w Modliborzycach
oraz Filie
Filia Bibliot. w
Wierzchowisk. P.
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
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uczniów szkół
podstawowych
Dzień Patrona Biblioteki
u Kazimierza
„Kaziki”

-

- przybliżenie sylwetki patrona biblioteki doktora
Kazimierza Zielińskiego,
- promocja biblioteki,
- integracja środowiska lokalnego
- promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania
poezji na całym świecie,
- integracja środowiska lokalnego,
- promocja lokalnych artystów
- promocja biblioteki i czytelnictwa
- spotkania międzypokoleniowe
- integracja środowiska lokalnego,

Marzec 2020

Środki własne

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach

Marzec 2020

Środki własne

Marzec 2020

Środki własne

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filie
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filia w
Wolicy Pierwszej
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filie
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filie

27

Włącz Poezję! – 21
marca Międzynarodowy
Dzień Poezji

-

28

Dzień Kobiet

-

29

Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci

-

- rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie
czytania przez najmłodszych

Kwiecień 2020

Środki własne

30

Tydzień Bibliotek 2020

-

8-15 maj

Środki własne,
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich

31

„Czytają dziadkowie,
czytają rodzice i czytam
ja!”- z okazji
Międzynarodowego
Dnia Rodziny
Ogólnopolska Akcja
Cała Polska Czyta
Dzieciom/Od trzeciego
roczku bez książeczki
ani kroczku
Wycieczki do biblioteki

-

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

Maj 2020

-

Filia
Biblioteczna
w Stojeszynie
Pierwszym

-

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

Maj/czerwiec
2020

Środki własne,
Urząd Miejski
Modliborzyce

-

- promocja biblioteki,
- rozczytanie środowiska

Maj/czerwiec
2020

-

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filie
Biblioteczne
jw.

32

33
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Dzień Dziecka w
bibliotece

-

- promocja biblioteki, czytelnictwa,
- integracja międzypokoleniowa

Czerwiec 2020

35

Odjazdowy Bibliotekarz
– rajd rowerowy

-

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

Czerwiec/lipiec
2020

36

„Lato w bibliotece”

-

- zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego podczas
wakacji

Lipiec –
sierpień 2020

37

„Bezpieczny kącik dla
malucha” – gry i zabawy
dla dzieci
Wieczór z bajką i
filmem, kino letnie

-

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

Lipiec –
sierpień 2020

Środki własne

Lipiec/sierpień
2020

Środki własne

39

„Narodowe Czytanie”

-

Wrzesień 2020

40

Noc Bibliotek

-

Środki własne,
Urząd Miejski
Modliborzyce
Środki własne,

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach

41

Mikołajki: inscenizacja
słowno-muzyczna

-

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

42

Redagowanie i
wydawanie kwartalnika
„Wieści Gminne”
Biblioteczne wieczory z
filmem

Mieszkańcy
- promocja gminy, przedstawienie najważniejszych i
gminy
najciekawszych wydarzeń z gminy
Modliborzyce
- spotkania miłośników sztuki filmowej oraz tych
wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tej
dziedzinie, każde spotkanie rozpocznie się wprowadzeniem

Raz na kwartał

Środki własne,
Środki
GPPPAiN
-

Od lutego 2020

Środki własne

Filia Biblioteczna
Wierzchowiska
Pierwsze
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach

38

43

-

Czerwiec 2020

Grudzień 2020

Środki własne,
Urząd Miejski
Modliborzyce
Środki własne,
Urząd Miejski
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich,
sponsorzy
Środki
GPPPAiN

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach

34

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
oraz Filie
Biblioteczne
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
Filia Biblioteczna
w Wolicy Pierw.
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44

45

w tematykę spotkania, przybliżymy postać reżysera, aktora,
kompozytora, gatunek filmowy czy wartościowe zjawiska i
treści filmowe, następnie będzie projekcja filmowa
- rozczytanie środowiska lokalnego,
- integracja międzypokoleniowa,
- promocja biblioteki

Czytanie bajek dzieciom w ramach ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”
Światowy Dzień
Pluszowego Misia

- promocja czytelnictwa,
- integracja lokalnej społeczności

Czerwiec 2020

Środki własne

Listopad 2020

Środki własne,
Środki
GPPiPAiN

Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach
Filie Biblioteczne
Biblioteka u
Kazimierza w
Modliborzycach

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MODLIBORZYCACH
46

47

28 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy
XXII Międzypowiatowy
Przegląd Tradycyjnych
Kolęd i Pastorałek

ok.400

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

Styczeń 2020

ok. 150

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

Styczeń 2020

- wzbogacenie oferty alternatywnych form spędzania
wolnego czasu,
- prezentacja osiągnięć artystycznych mieszk. gminy,
- integracja międzypokoleniowa,
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży poprzez
uczestnictwo w festiwalu,
- promocja Modliborzyc.

Styczeń 2020

budżet GOK

Marzec 2020

budżet GOK

Kwiecień 2020

budżet GOK

- prezentacja dorobku muzyków ludowych,
- integracja międzypokoleniowa poprzez przenikanie kultur
i gatunków muzycznych,
- integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne
przygotowanie i zorganizowanie imprezy kulturalnej,
- kultywowanie tradycji,
- integracja lokalnej społeczności poprzez aktywny udział w
imprezie kulturalnej,
- kultywowanie tradycji,

Maj 2020

Urząd Miejski,
Starostwo Pow.
budżet GOK
Mieszkańcy
budżet GOK

48

Ferie zimowe

ok. 100

49

Koncert „Nie tylko dla
Pań”
Eliminacje wstępne 25
Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki
“Wygraj Sukces”
XIX Wojewódzki
Przegląd Muzykujących
na Harmonijkach Ustnych
XVI Tradycyjna
Majówka

ok. 150

Koncert „Śpiewajmy
Piosenki Żołnierskie”

ok. 400

50

51

52

53

80

ok. 100

ok. 400

Maj 2020

15 sierpnia
2020

Środki
budżetowe
GOK
Starostwo,
Urząd Miejski
budżet GOK

budżet GOK

Strona 51 z 69

54

55

56
57
58
59
60

61

62

63

64

65
66

Turniej tańca
nowoczesnego solo
i duety
Regionalne eliminacje
festiwalu „Tęczowe
Piosenki Jana Wojdaka”
VI Powiatowy Przegląd
Teatru Jednego Aktora
Mikołajkowy konkurs
piosenki
„kinogok”

ok.100

ok. 150

ok.60
ok. 90
ok. 600

Cykliczne zajęcia grup i
formacji tanecznych
Cykliczne zajęcia
młodzieżowej orkiestry
dętej
Cykliczne zajęcia
solistów i grup
wokalnych
Cykliczne zajęcia
kapel i zespołów
muzycznych
Regularne spotkania
Klubu Seniora

100

Cykliczne zajęcia
Zespołów Śpiewaczych i
solistów
Zajęcia kabaretów i
grup teatralnych
Zajęcia koła
fotograficznego i
filmowego

15

25

20

25

55

15
10

- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży poprzez
uczestnictwo w turnieju,
- promocja Modliborzyc.
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży poprzez
uczestnictwo w festiwalu o zasięgu regionalnym,
- promocja Modliborzyc,
- rozwój artystyczny młodzieży i dorosłych,
- promocja ruchu teatralnego
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży,

Październik
2020

budżet GOK

Październik
2020

budżet GOK

Listopad 2020

budżet GOK

Grudzień 2020

budżet GOK

- przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa poprzez
bezpłatny dostęp do twórczości filmowej dla mieszk. gminy
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży jako p/działanie
wykluczeniu społ. i uzależnieniom,
- rozwój artystyczny dzieci i młodzieży jako
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
uzależnieniom,
- rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych
instruktorów,
- promocja Gminy udział w przeglądach i festiwalach,
- rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych
instruktorów,
- zagospodarowanie czasu wolnego
- wzbogacenie oferty alternatywnych form spędzania
wolnego czasu osób starszych, jako przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
- rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych
instruktorów,
- promocja Gminy udział w przeglądach i festiwalach,
- rozwój artystyczny pod opieką dośw. instruktorów,

Rok 2020

budżet GOK

Rok 2020

budżet GOK

Rok 2020

budżet GOK

Rok 2020

budżet GOK

Rok 2020

budżet GOK

Rok 2020

budżet GOK

Rok 2020

budżet GOK

Rok 2020

budżet GOK

- rozwój artystyczny pod opieką doświadczonych
instruktorów,

Rok 2020

budżet GOK
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ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STOJESZYNIE PIERWSZYM
67

„Trzymaj formę”

45

68

Mamo, Tato wolę wodę

28

69

Śniadanie daje moc

40

70

Szklanka mleka
Owoce i warzywa

39

71

Akademia Bezpiecznego
Puchatka

5

72

Projekt „Młodzi
Kreatorzy”

20

73

Dzień Bezpiecznego
Internetu

40

74

Warsztaty Zawodowo
znawcze dla klas III
gimnazjum

5

- edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród dzieci, młodzieży i ich
rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i
zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej
oraz prawidłowego sposobu odżywiania się,
- kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków
żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w
codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na
zagadnienie ochrony środowiska
- zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli
śniadania w diecie dziecka,
- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci poprzez edukację oraz promocję prawidł. żywienia
- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję
prawidłowego żywienia,
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję
prawidłowego żywienia,
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, rozwój
właściwych postaw i umiejętności, zapewnienie dobrej
jakości kształcenia (organizacja zajęć dydaktyczno
wyrównawczych i rozwojowych) oraz podniesienie jakości
tego kształcenia poprzez zapewnienie wzrostu kompetencji
i kwalifikacji nauczycieli, a także poprzez doposażenie
pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
- profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z
sieci Internet poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie
zasad bezpieczeństwa w sieci komputerowej.
- Promocja zatrudnienia

Cały rok 2020

Sanepid, środki
własne

Marzec –
kwiecień 2020

Rada
Rodziców,
środki własne

Cały 2020 rok

Agencja rynku
rolnego

Cały 2020 rok

Agencja rynku
rolnego

Cały 2020 rok

Agencja rynku
rolnego

Cały 2020 rok

Fundusz
Europejski

Luty 2020

NASK

Marzec
2020
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75

Dzień Rodziny

500

76

Dzień Babci i Dziadka

100

77

Apele i uroczystości:
 Jasełka
 Apel z okazji święta
Niepodległości,
rocznicy Konstytucji 3
Maja
 Apele związane z
rocznicami patrona
szkoły Jana Pawła II
 Pierwszy dzień
wiosny
 Wielkanoc
 Dzień Ziemi
 Majowe Spotkania z
Poezją,
 Mały Konkurs
Recytatorski
 Pożegnanie kl. III
Gimnazjum
 Dzień Dziecka,
 Gminny Dzień Sportu
 Uroczyste Ślubowanie
i Pasowanie na Ucznia
kl. I SP
 Dzień Nauczyciela
 Święto Odzyskania

150- 400

- zacieśnianie więzi między dziećmi, rodzicami, dziadkami,
- integracja rodzin,
- wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie
wolnego czasu w rodzinie,
- edukacja rodzin, upowszechnianie dobrych wzorców,
- wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez
wspólne uczestnictwo w spotkaniu dzieci z dziadkami,
- wsparcie i aktywizacja osób starszych,
- prowadzenie inicjatyw integrujących osoby starsze, dzieci
i młodzież;
- wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie
wolnego czasu w rodzinie,
- edukacja wszystkich członków rodziny, upowszechnianie
dobrych wzorców,
- kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej,
- promowanie wartości chrześcijańskich,
- integracja społeczności szkolnej,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- wyrabianie postaw szacunku dla nauczycieli i
pracowników oświaty

Czerwiec
2020

Sponsorzy

Styczeń – luty
2020

Cały 2020 rok

Rada
Rodziców,
sponsorzy.
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78

79

Niepodległości
„Droga ku Wolności”
 Andrzejki - czas
zabawy
 Apel z okazji
mikołajek
 Wigilia
Akcje charytatywne:
 ,,Góra Grosza”,
 zbiórka słodyczy,
ubrań , zabawek dla
dzieci z domu dziecka
,,Promyk”
 zbiórka nakrętek
Spotkania z policjantem
i psychologiem

150

- pomoc uczniom i ich rodzinom w uzyskaniu orientacji Cały 2020 rok
etycznej i hierarchizacji systemu wartości,

120

- eliminowanie przejawów agresji i przemocy,

- 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,
- wskazanie dalszych etapów kariery i orientacji
zawodowej,

W/g
harmonogramu
w ciągu całego
roku szkolnego
Cały 2019 rok

80

Wyjazdy do teatru, kina,
wycieczki z udziałem
rodziców

100

81

21

82

Podjęcie współpracy z
Młodzieżowym
Centrum Kariery - OHP
w Janowie Lubelskim
Narodowe czytanie

50

- promocja czytelnictwa,

Wrzesień 2020

83

Walentynki

67

- kształtowanie umiejętności okazywania uczuć,

Luty 2020

84

Udział uczniów w
lekcjach bibliotecznych
organizowanych przez

67

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- kształtowanie poczucia szacunku dla książek,
- wyrabianie nawyków u dzieci korzystania ze zbiorów

Cały 2020 rok

2020 r.

-

Sponsorzy,
rodzice

-

Rada Rodziców,
rodzice
Rada Rodziców,
rodzice, SU
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Bibliotekę Publiczną w
Stojeszynie, spotkania z
pisarzami, lekcje
biblioteczne w
bibliotece szkolnej w
,,Tygodniu Bibliotek”

Biblioteki
- poznanie pracy bibliotekarza
- wzbogacenie słownictwa dzieci dotyczącego tematu
Biblioteka
- promocja poprzez zabawę
- uwrażliwienie dzieci na piękno słowa pisanego
- motywowanie uczniów do kulturalnego spędzania czasu
wolnego.

85

Działania uczniów w
Młodzieżowej Radzie
Miejskiej w
Modliborzycach

30

- wzmacnianie obywatelskiej postawy oraz edukacji w Cały 2020 rok
ramach procesów demokratycznych
- wspieranie rozwoju młodzieży pod kątem aktywności
na gruncie lokalnej społeczności oraz poznania
mechanizmów demokracji

86

Konkurs ortograficzny
,,Mistrz ortografii”
Udział w turnieju
Wiedzy Prewencyjnej
,,Jestem Bezpieczny”,
Udział w „Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej”
Zajęcia rozwijające
zainteresowania: tenis
stołowy, piłka nożna,
piłka ręczna,
edukacja polonistyczna,
matematyczna i
przyrodnicza,
zajęcia komputerowe,
koło przyrodnicze,
matematyczne, kółko
teatralne, zajęcia
taneczne, zajęcia
rozwijające
zainteresowania z jęz.
ngielskiego.

15

- rozwijanie kompetencji ortograficznych,

12

- 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
zagrożenia,

87

88

8

70

- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- promowanie talentów i uzdolnień,

Kwiecień –
maj 2020
I – VIII 2020

UM
Modliborzyce
KPP, OSP
Modliborzyce,
PKPSP w
Janowie Lub.

Cały 2020 rok
w/g
harmonogramu

Rodzice,
sponsorzy
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89

Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży,
Schola.
Udział w zajęciach
pozalekcyjnych:
wyrównawczych i
rozwijających
zainteresowania uczniów
w ramach projektu
„Młodzi Kreatorzy”
Konkursy i pogadanki

90

- kształtowanie szacunku dla kolegów i innych osób,

90

Ocenianie kształtujące w
szkole uczącej się
młodzieży

93

-

91

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 2020 rok
w/g
harmonogramu
Cały 2020 rok

Cały 2020 rok

Środki własne

Środki
zewnętrzne

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZCHOWISKACH DRUGICH
92

,,Trzymaj Formę”

62

- głównym celem programu są prawidłowe zasady stylu
życia.

93

,,Czyste powietrze

9

- głównym celem programu są prawidłowe zasady stylu

Cały rok
Szkolny
2019/2020
Cały rok

Sanepid
Janów Lub.
Sanepid

program dla
uczniów szkoły
podstaw.
program
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wokół nas”.
94

,,Program dla szkół”

95

,,Rok bezpiecznej
szkoły”
Działania:
- udział w turnieju
Wiedzy Prewencyjnej
,,Jestem Bezpieczny”
- udział w
,,Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
- Konkurs
bezpieczeństwo ruchu
drogowego
- Obchody ,,Dnia
Bezpiecznego Internetu”
- Projekt ,, Pomagam i
ratuję”
Wieloletni rządowy
program ,,Posiłek w
szkole iw domu” na lata
2019-2023
Lubelski Program
Wczesnego Wykrywania,
Leczenia i Terapii
Zaburzeń
Komunikacyjnych u
Dzieci Rozpoczynających

96

97

życia.
57

50

Uczniowie
szkoły

2

9

Szkolny
2019/2020
Cały rok
Szkolny
2019/2020

- celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i
młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez
promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz
zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej
diecie
- propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania
towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
- 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
Styczeń –
wypadek pożaru, praktyczne umiejętności posługiwania się czerwiec 2020
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego
- zapoznanie się z wiedzą o bezpiecznym poruszaniu się na
drogach
- 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.
- wsparcie finansowe rodzin
Cały 2020 rok

- wykrywanie u dzieci zaburzeń słuchu który warunkuje
poprawny rozwój głosu i mowy.

Cały 2020 rok

Janów Lub.
Agencja Rynku
Rolnego

skierowany do
dzieci 6-letnich
program skiero.
do uczniów
szkoły podstawo.

Komenda
Powiatowa
Policji
OSP
Wierzchowiska
Pierwsze
PKPSP w
Janowie
Lubelskim
Fundacja
Dzieci Niczyje
WOŚP

GOPS
Modliborzyce
Wojewoda
Lubelski
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naukę Szkolną.
98

99

Spotkania prewencyjne
z Policją odnośnie: bezpieczne ferie
Program zajęć koła
szachowego w Zespole
Szkół w Wierzchowiskach
Drugich

100

,,Dzień Dziecka”

101

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

102

Udział w rozgrywkach
sportowych
organizowanych przez
SZS – Igrzyska SP
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.
- Turnieje szachowe
Akcje charytatywne:

103

104

Wszyscy
uczniowie

- poszerzenie wiedzy odnośnie bezpieczeństwa podczas
ferii.

20

- wszechstronny rozwój uczniów,
- kształtowanie i wykazywanie inicjatywy i fantazji,
- zwiększenie aktywności umysłowej, logicznego myślenia,
pamięci,
- rozwój inteligencji.
Wszyscy
- zagospodarowanie czasu wolnego
uczniowie
- atrakcyjnie spędzony dzień (ognisko, paczki dla
wszystkich dzieci, konkursy, zabawy i rozgrywki sportowe)
Przedszkolaki, - zagospodarowanie czasu wolnego, zabawy z konkursami.
oraz dzieci
– podtrzymywanie więzi rodzinnej, sprawianie radości
chętne nie
osobom starszym, szacunek dla nich,
uczęszczające
do przedszkola
40
- aktywowanie dzieci i młodzieży w szkolnych i
międzyszkolnych imprezach sportowych,

40

Dzieci z

Styczeń 2020

Policja

Cały rok
Szkolny
2019/2020

ZS W-ska

Czerwiec 2020

Sponsorzy firm
lokalnych

Luty/czerwiec
2020

Szkoła
Rodzice

Cały rok
szkolny
2019/2020

Urząd Miasta
Modliborzyce
Urząd Miasta
Janów Lubelski
MEN
COCA-COLA
TYMBARK
Urząd Miasta
Modliborzyce
Szkoła

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

Cały rok
szkolony
2019/2020

- działania charytatywne, pomoc innym, uwrażliwienie na

Cały rok 2020
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,,Góra Grosza”
,,Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy”
Zbiórka zakrętek
Zbiórka makulatury
Zbiórka zużytych baterii
Uroczystości szkolne
według harmonogramu
szkolnego.
Konkurs przedmiotowy
organizowany przez KO
Lublin
Jesienny konkurs
recytatorski dla SP

Przedszkola
uczniowie
oraz
nauczyciele
Wszyscy
pracownicy
uczniowie i
nauczyciele
szkoły
30

108

Program „Szkolny Klub
Sportowy”

Szkoła
podstawowa
20 uczniów

109

,,Konkurs pięknego
czytania” – program
realizowany przy
współpracy biblioteki
szkolnej
Cykl spotkań dla klas IVIII SP o tematyce
promującej księgozbiór
biblioteki szkolnej

Kl. I –III
i IV-VI

105

106

107

110

20

98

potrzeby innych osób,
- kształtowanie uczucia empatii,
- dbanie o środowisko – uczenie segregacji śmieci.

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

Cały 2020 rok

- rozwijanie zdolności – pogłębianie wiedzy z różnych Według
przedmiotów.
harmonogramu
- rozwijanie zainteresowań recytacją i teatrem.

- 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;
- 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.
- popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów,
-ćwiczenie pięknego czytania.

- promocja księgozbioru biblioteki szkolnej :,,Nowości
czytelnicze w naszej bibliotece”

ZS W-ska
nauczyciele
SU
KO Lublin
Szkoła

Cały rok
szkolny
2019/2020
Luty –
czerwiec 2020
Wrzesień –
grudzień 2020

GOK
Modliborzyce
JOK Janów L.
Ministerstwo
Sportu i
Turystyki
Wojewódzkie
Zrzeszenie
Ludowe
Zespoły
Sportowe
w Lublinie
Nauczyciel w-f

Kwiecień –
maj 2020 rok

Wychowawca
Biblioteka

Cały 2020 rok

Biblioteka
szkolna
Wychowawcy
kl. I-VIII SP
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111

112

113

114

Nowości czytelnicze
w naszej bibliotece
Szkolne i pozaszkolne
konkursy plastyczne:
- Bezpieczni na wsi –
„Nie ryzykujesz gdy
zwierzęta znasz i
szanujesz”
-,,Jak ratować ziemię”
Wieloletni Rządowy
program ,,Posiłek w
szkole i w domu na lata
2019-2023”.
Obchody
międzynarodowego dnia
bibliotek szkolnych.
Szkolna Interwencja
Profilaktyczna

50

- celem konkursów jest rozwijanie wyobraźni, inwencji
twórczej, zdolności plastycznych,
- kształtowanie ekologicznych postaw w stosunku do Cały 2020 rok
otaczającego nas środowiska
- podnoszenie świadomości bezpiecznego zachowania w
gospodarstwie rolnym.

Szkoła
Nadleśnictwo
Janów Lub.
KRUS Janów
Lub. Rzetelski

2

- sfinansowanie gorącego posiłku dla ucznia w szkole,
którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej.

GOPS w
Modliborzycach

Kl. IV-VIII
SP
Wszyscy
uczniowie

Cały 2020 rok

- promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. - Wrzesień –
współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną październik
i pedagogiczną.
2020

Szkoła

- działania profilaktyczne służące przeciwdziałaniu zachowaniom
ryzykownym uczniów.

UG
Modliborzyce

Marzec –
czerwiec 2020

Biblioteka

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W MODLIBORZYCACH

115 Rodzina w naszym
przedszkolu
(organizowanie
uroczystości rodzinnych:
Dzień Babci i Dziaka,
Święto Rodziny,
spotkania opłatkowe)
116 „Czyste powietrze
wokół nas”
117 Dziecko naszym
skarbem

108

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

w ciągu roku

33

- uświadamianie dzieciom szkodliwości palenia
- edukacja proekologiczna
- wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i edukacyjnych

Marzec 2020

118

33

- wzmacnianie więzi międzypokoleniowej,

Styczeń – luty

Odwiedziny w

108

MajPaździernik
2020

Środki własne

PSSE w Janowie
Lub.
Środki własne
(spotkania z
pracownikami
Poradni Psycho.Pedagogicznej)
Środki własne
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119

120

Dziennym Domu
Senior-WIGOR
Organizowanie
konkursów plastycznych
i pogadanek , spacerów i
wycieczek
Akcja sprzątanie świata

- kształtowanie szacunku dla osób starszych,

2020

108

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

W ciągu roku

Środki własne

95

- kształtowanie postaw proekologicznych,

Kwiecień 2020

Środki własne

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH
121

Programy i projekty profilaktyczne:
„Trzymaj formę”
Warzywa i owoce są na 5
„O zdrowie dbamy bo
jedno je mamy”.
„Śniadanie daje moc”
Obchody Światowego
Dnia Walki z AIDS
„Porcja pozytywnej
energii”
„Zdrowo jem, więcej
wiem”
ARS – Jak dbać o
miłość
Odpowiedzialność
karna nieletnich
Spotkanie z policjantami
Zjawisko cyberprzemocy
-metody przeciwdziałania
„Nie spal się na starcie”
„Handel ludźmi”

- profilaktyka – nauka pozytywnych nawyków
żywieniowych i sposobów spędzania wolnego czasu
- profilaktyka – nauka pozytywnych nawyków
żywieniowych i sposobów spędzania wolnego czasu

Sanepid,
nauczyciele,
rodzice

- profilaktyka – nauka pozytywnych nawyków
żywieniowych
- profilaktyka - zapoznanie uczniów z zagrożeniami
zakażenia, oraz jak ich uniknąć, nauka akceptacji
i tolerancji
- profilaktyka –nauka pozytywnych nawyków
żywieniowych
- profilaktyka postaw prozdrowotnych
- profilaktyka cykl lekcji wychowawczych o szkodliwości
zażywania środków psychoaktywnych
- profilaktyka
- bezpieczeństwo na drodze
- profilaktyka - cykl lekcji wychowawczych, zajęcia
warsztatowe, prelekcja
- profilaktyka - cykl lekcji wychowawczych
- profilaktyka - cykl lekcji wychowawczych

KPP w
Janowie
Lub.
GOPS, Dyrekcja
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122
123

„Agresja jest wśród nas –
przyczyny i skutki
zachowań agresywnych”
Dni Zdrowia i Dni
Profilaktyki

- profilaktyka - cykl lekcji wychowawczych

,,Owoce w szkole”

- zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez
zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej
diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez
działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
- nauka oszczędności

Szkolna Kasa
Oszczędności
Szkolne projekty
edukacyjne
Akcje charytatywne:
zbiórka plastikowych
nakrętek
zbiórki: słodyczy,
przyborów szkolnych,
zabawek, ubrań dla
dzieci z domu dziecka
,,PROMYK”
- odwiedzanie
podopiecznych DPS,
wystawianie przedstawień
okolicznościowych
Prace porządkowe na
cmentarzu
Zbiórka Klub Gaja –
ratujemy konie
„Serce dla serca” –
koncert, kiermasz,
zbiórka na hospicjum
Zbiórka makulatury

- profilaktyka – promowanie zdrowego odżywiania
- życie bez nałogów
- zasady udzielania pierwszej pomocy

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi,
- uczenie empatii

Nauczyciele
KPP Policji,
OSP M-ce i
Wierzchowiska
Agencja
Rynku
Rolnego

rodzice,
nauczyciela,
pracownicy
szkoły i
uczniowie

Andrzejki w
Bojanowie

- kształtowanie postaw proekologicznych, patriotycznych,
chrześcijańskich
- kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi,
- uczenie empatii
- wzmacnianie wśród uczniów potrzeby niesienia
bezinteresownej pomocy
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Dzieci - dzieciom.
Pomoc dla Syrii

124

125

Zbiórka środków
czystości, dla rodziny
poszkodowanej w
pożarze
Zamiast lizaka kup
karmę dla psiaka
Wycieczki turystycznokrajoznawcze,
edukacyjne,
wyjazdy do kin
i teatrów
Imprezy i uroczystości:
- ,,Hej kolęda, kolęda ”
– szkolny festiwal kolęd
Zabawa karnawałowa
Choinka szkolna
Gminne Dyktando o
Pióro Burmistrza
Dni Matematyki
Dzień Kobiet
Szkolna Kasa
Oszczędności
Międzynarodowy dzień
języka ojczystego

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

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

- promowanie wartości chrześcijańskich,
- kultywowanie tradycji
- kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej,

Rodzice, Rada
Rodziców

Rodzice, Rada
Rodziców,

- wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych.
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności, rozwijanie
zainteresowań
- kultywowanie tradycji
- nauka oszczędzania
- kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej
promocja kultury języka,
- pielęgnowanie poprawności językowej oraz uwrażliwianie
na jego bogactwo i piękno
- 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

Komenda
Powiatowa
Policji, OSP
Modliborzyce,
PKPSP w
Janowie Lub.
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Pierwszy dzień wiosny

Europejski dzień
Logopedy
Dzień Języków Obcych
Pożegnanie
absolwentów III LO.
Dzień Otwarty
Międzynarodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
Wielkanoc
Dzień Ziemi
Święto Konstytucji 3
Maja
Mały Konkurs
Recytatorski
Narodowe czytanie
Dzień Niezapominajki
Polskiej
Dzień Matki
Powiatowy Finał
Piosenki Angielskiej
Dzień Rodzica
Piknik rodzinny
Pożegnanie kl. III
Gimnazjum

- kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej,
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego spędzania czasu
wolnego
Nauczyciele
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych
- promowanie talentów i uzdolnień
- kultywowanie tradycji szkolnej,
- integracja społeczności szkolnej
- promocja szkoły
- integracja międzyszkolna
- kształtowanie postaw patriotycznych

- promowanie wartości chrześcijańskich,
- kultywowanie tradycji
- kształtowanie postaw proekologicznych

Nauczyciele

Nauczyciele,
rodzice

- kształtowanie postaw patriotycznych
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych
- promowanie talentów i uzdolnień
- promowanie czytelnictwa,
- uwrażliwianie na bogactwo i piękno literatury
- kształtowanie postaw szacunku, miłości, wdzięczności,
- kształtowanie postaw szacunku, miłości, wdzięczności,
- umiejętności okazywania uczuć.
- wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych
- promowanie talentów i uzdolnień
- kształtowanie postaw szacunku, miłości, wdzięczności,
- umiejętności okazywania uczuć.
- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
- kultywowanie tradycji szkolnej,
-integracja społeczności szkolnej

Nauczyciele,
biblioteka szkol.
Nauczyciele
Nauczyciele,
rodzice

Rodzice
Rodzice
Burmistrz
Przew. RM
Rada Rodziców
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Dzień Dziecka

- integracja społeczności szkolnej

Gminne Dni Sportu

- integracja międzyszkolna,
- promowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego
czasu,
- promowanie i rozwijanie talentów i uzdolnień sportowych
- kultywowanie tradycji chrześcijańskiej
- kształtowanie postaw szacunku dla
nauczycieli, wychowawcy i pracowników oświaty
- kształtowanie postaw proekologicznych
- promocja czytelnictwa

Eutrapelia 2020
Dzień Edukacji
Narodowej
Sprzątanie Świata
Narodowe Czytanie
BohaterON „Kartka dla
Bohatera”
Dzień papieski
Święto Odzyskania
Niepodległości
uroczystość z okazji
nadania imienia Szkole
Podstawowej
Uroczyste Ślubowanie i
Pasowanie na Ucznia kl.
I SP
Jesienny Konkurs
Recytatorski
Turniej Tymbarka „Z
podwórka na stadion”
Zawody sportowe

Zabawa Andrzejki
Wizyta Świętego
Mikołaja w szkole

Burmistrz
Modliborzyc
Rada Rodziców
Burmistrz
Modliborzyc

Uczniowie
nauczyciel,
Gminna
biblioteka, GOK

- kształtowanie postaw patriotycznych
- promowanie wartości chrześcijańskich
- kształtowanie postaw patriotycznych

- kultywowanie tradycji obrzędowości szkolnej

- wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych
promowanie talentów i uzdolnień
- promowanie talentów
- promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
- integracja międzyszkolna,
- promowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego
czasu
- promowanie i rozwijanie talentów i uzdolnień sportowych
- kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
- kultywowanie tradycji i obrzędowości
- kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej

Rodzice, UM,
Dyrekcja,
Nauczyciele

Burmistrz
Modliborzyc
Rada Rodziców

Dyrekcja,
Burmistrz
Modliborzyc
Rodzice
Burmistrz
Przew.RM
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Rada Rodziców

126

127

- Boże Narodzenie –
jasełka
- Wigilia - spotkanie
opłatkowe
Wystawa dekoracji
Bożonarodzeniowych

- promowanie wartości chrześcijańskich
- integracja społeczności Szkolnej
- kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej

Dyrekcja

- kultywowanie tradycji i obrzędowości

Rodzice

Zajęcia dydaktycznowyrównawcze: Projekt
„Młodzi kreatorzy”
Zajęcia rozwijające
zainteresowania:
Projekt „Młodzi
kreatorzy”

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z problemami w nauce

Projekt unijny

- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- promowanie talentów i uzdolnień

Projekt unijny
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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.

2.

Świadczenie
nieodpłatnych usług
pielęgnacyjnosocjalnych na rzecz osób
niepełnosprawnych z
terenu Gminy
Modliborzyce
Podstawowa opieka
zdrowotna
Opieka długoterminowa

-

-

- opieka nad ludźmi chorymi w domu,
- opieka nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi,
- poprawa zdrowia osób niepełnosprawnych oraz
podniesienie ich sprawności ruchowej,
- organizowanie pomocy socjalno-bytowej,
- promocja zdrowia,
- opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi
- świadczenia w zakresie edukacji i promocji zdrowia,
- świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne, pielęgnacyjnolecznicze, świadczenia usprawniające, świadczenia
diagnostyczne w ramach pielęgniarskiej opieki środ.,
- udzielanie pomocy dostosowanej do potrzeb
osobom/rodzinom dotkniętym trudna sytuacją życiową

Rok 2019

Rok 2019

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „WYSOKIE OBCASY” w MODLIBORZYCACH
3.

Warsztaty Florystyczne

40

- rozwój przedsiębiorczości kobiet

Luty/marzec
2020

Szkoła ŻAK

4.

Rajd Matki

30

Maj 2020

Minigrant lub
środki własne

5.

Piknik Rodzinny dla
mieszkańców
Warsztaty
Bożonarodzeniowe
V Charytatywny Bieg
Mikołajkowy w
Modliborzycach

800

- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy
warunków życia kobiet
- aktywizacja mieszkańców gminy
- promocja wspólnego spędzania czasu
- rozwój przedsiębiorczości kobiet
- integracja lokalnej społeczności
- pomoc finansowa dla chorego dziecka,
- promocja zdrowego stylu życia,
- integracja lokalnej społeczności,
- wspólne spędzanie czasu wolnego,

6.
7.

30
Około 300

Warsztaty bezpłatne
(florystę i materiały
zapewnia organizator
– Szkoła Żak)

Lipiec 2020
Grudzień 2020
Grudzień 2020

Fundusze
własne
Wkład własny

Udziału koła
gospodyń wiejskich:
 wydawanie gorącego
posiłku i ciepłych
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napoi uczestnikom
biegu;
 zbiórka charytatywna
na cel biegu
 słodki poczęstunek
(ciasta, ciasteczka)
 udział osobisty
członkiń Koła w
biegu

.
Modliborzyce, dnia 13.03.2020 rok
Z up. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Modliborzycach
/-/
Janina Brożek
Opracowała; Monika Czuba we współpracy z w/w instytucjami.
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