
Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Utworzenie gazetki szkolnej „Chrońmy siebie nawzajem" na temat 
dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne podczas pandemii Covid-19. 

Nauczyciele 
przy współpracy 
z uczniami 

Środki własne 2020 1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Jak radzić sobie ze stresem"; 
• „Akceptowalne sposoby wyrażania własnych uczuć i emocji"; 
• „Internetowa choroba wieku - komputer i zagrożenia z nim 

związane"; 
• „Czy kompleksy utrudniają życie?"; 
• „Moje wady i zalety"; 
• „Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka"; 
• realizacja programu „ARS - Jak dbać o miłość" - profilaktyka 

uzależnień - udział 100 uczniów. 

Wychowawcy 
klas 

Środki własne 2020 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

1. Zorganizowano spotkania sportowo - integracyjne w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów: 

• zajęcia sportowe dla chętnych uczniów w ramach Szkolnego 
Klubu Sportowego; 

PZS 
w Bodzentynie 

—j 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• szkolny projekt „Moja pasja" polegający na zaprezentowaniu 
przez uczniów zdrowych i interesujących sposobów spędzania 
wolnego czasu; 

• prelekcja policjanta dotycząca zapobiegania przemocy fizycznej 
oraz psychicznej w rodzinie i szkole. 

1. Udział 3 nauczycieli w konferencji dotyczącej dbania o zdrowie 
psychiczne zorganizowane przez PCK Skarżysko - Kamienna. 

2. Szkolenia online 6 nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji 
w pracy z uczniami: 

• Organizacja pracy zdalnej, planowanie, frekwencja, ocenianie; 
• Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulacje 

i skutecznie się przed nią bronić?; 
• Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki 

zdalnej. 

PZS 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 

1. Na zebraniach z rodzicami podejmowana była tematyka dotycząca 
zapobiegania przemocy w rodzinie; 

2. Wspieranie rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno -
pedagogiczną; 

3. Zebrania z rodzicami online i doraźne indywidualne spotkania 
w reżimie sanitarnym lub online w celu rozwiązywania 
problemów związanych z nauką zdalną. 

PZS 
w Bodzentynie 
przy współpracy 
z pracownikami 
PPP-P 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

1. Rozpoznawanie zaburzeń i dysharmonii mających wpływ na 
zdrowie psychiczne i jakość życia; 

PZS 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

dzieciom 
i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach 

2. kierowanie uczniów na badania do Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie; 

przy współpracy 
z pracownikami 
pedagogicznymi 
PPP-P 
w Bodzentynie 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

1. Udział w szkoleniu online w ramach realizacji programu „Szkoła 
Promująca Zdrowie" nt. „Lekcja życia - co warto wiedzieć 
o dawstwie szpiku?" we współpracy z fundacją DKSM - udział 120 
uczniów. 

2. Realizacja „Programu Szkoła Promująca Zdrowie" udział 
w autorskim projekcie pn. „Szkoła wolna od dymu tytoniowego" 
w ramach, którego uczniowie uczestniczyli w wykładach online nt. 
szkodliwości palenia i wykonali plakat podsumowujący projekt -
05.2020 r. - udział 260 uczniów, 

PZS w Chęcinach Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Wykonano kącik z ulotkami, broszurami oraz telefonami zaufania; Uczniowie przy 
współpracy 
z nauczycielami 

Środki 
własne 

2020 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii"; 
• „Poszukiwanie sensu wartości i sensu życia"; 
• „Jak sobie radzić z agresją i przemocą?"; 
• „Tolerancja wobec innych"; 
• „Nałogi - problem jednostkowy i społeczny"; 
• „Cyberprzemoc w sieci"; 
• „Porażki i sukcesy" 
• „Jak sobie radzić ze stresem?"; 
• „Moja rola we współczesnym świecie"; 
• „Agresja - rodzaje i przyczyny"; 
• „Jak walczyć z uzależnieniami?"; 
• „Promocja zdrowego stylu życia" 
• „Narkotyki wśród młodzieży"; 
• „Alkohol - szkodliwość dla zdrowia i życia człowieka"; 
• Choroby cywilizacyjne, „Nie przegraj młodości" i „Nie zmarnuj 

życia filmy edukacyjne dla młodzieży. 

Wychowawcy 
klas 

Środki własne 2020 

1. Zorganizowano spotkania sportowo - integracyjne w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów: 

PZS w Chęcinach 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• zajęcia sportowe dla chętnych uczniów w ramach Szkolnego Klubu 
Sportowego; 

• integracyjny rajd klas pierwszych. 
W szkole raz w miesiącu miał dyżur psycholog z Powiatowej Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Piekoszowie, odbywały się 
rozmowy indywidualne psychologa z uczniami, wychowawcami, 
nauczycielami oraz rodzicami - spotkania stacjonarne w szkole 
z zachowaniem reżimu sanitarnego lub rozmowy indywidualnie 
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams; 

PZS w Chęcinach 
przy współpracy 
z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Piekoszowie 

Środki własne 2020 

1. Prelekcje i prezentacje pielęgniarki szkolnej na temat „Problem 
uzależnień od środków psychotropowych, narkotyków 
i dopalaczy", 

2. Program profilaktyczny „ARS - czyli jak dbać o miłość" - liceum 
i technikum - udział 220 uczniów; 

3. Realizacja programu „Profilaktyka uzależnień" dla uczniów 
mieszkających w internacie - udział 48 uczniów; 

PZS w Chęcinach Środki własne 2020 

Na lekcjach wychowanie do życia w rodzinie i zebraniach z rodzicami 
podejmowana tematyka dotycząca zapobiegania przemocy w rodzinie 
i szkole. 

PZS w Chęcinach Środki własne 2020 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 

Skierowanie uczniów na badania do Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie; 

PZS w Chęcinach 
przy współpracy 
z pracownikami 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach 

Powiatowej 
Poradni P-P 
w Piekoszowie 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Wspieranie 1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: Wychowawcy Środki 2020 
rozwoju dzieci • „Zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych, klas własne 
i młodzieży przez dopalaczy"; 
poradnie • „Jak radzić sobie ze stresem"; 
psychologiczno- • „Budowanie relacji w rodzinie i szkole"; 
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

• „Ochrona zdrowia psychicznego w dobie izolacji społecznej"; 
• „Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji 

i przemocy"; 
• „Budowanie świadomości uczniów na temat depresji"; 
• „Jak radzić sobie ze stresem w dobie pandemii"; 
• „Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości"; 
• „Kształtowanie nawyku właściwego gospodarowania czasem 

na naukę i wypoczynek"; 
• „Problemy wynikające z picia alkoholu oraz ich konsekwencje"; 
• „Jak powiedzieć nie? Asertywność sztuką bycia sobą"; 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• „Zdrowe odżywianie się - anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu 
własnego ciała"; 

• „Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych podczas nauki zdalnej" 
Udział - 250 uczniów. 

Zorganizowanie zajęć integracyjno - adaptacyjnych dla uczniów klas 
pierwszych (55 osób); 

PZS 
w Chmielniku 

Środki 
własne 

2020 

Zorganizowanie spotkania dla rodziców oraz nauczycieli 
z psychologiem nt. "Relacja na linii Rodzic - Dziecko - Szkoła" oraz 
profilaktyki uzależnień prowadzonego przez psychologa z Powiatowej 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku - 200 osób 
(luty 2020 r.). 

PZS 
w Chmielniku 
przy współpracy 
z pracownikami 
PPP-P 
w Chmielniku 

Środki 
własne 

2020 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach 

Doraźne konsultacje psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów. PZS 
w Chmielniku 

Środki 
własne 

2020 Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach 

Wykrywanie zaburzeń i dysharmonii mających wpływ na zdrowie 
i jakość życia młodzieży - kierowanie uczniów na konsultacje 
psychologiczno - pedagogiczne. 

PZS 
w Chmielniku 
oraz Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Chmielniku. 

Środki 
własne 

2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno -
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Ja i moje emocje"; 
• „Czym jest stres" - udział uczniów klas I Liceum, technikum 

oraz branżowej szkoły - 150 uczniów; 
• „Konflikty w grupie rówieśniczej - jak im zapobiegać"; 

„Razem czy osobno - wpływ relacji na nasze życie" - udział 
uczniów klas II liceum, III technikum i branżowej szkoły -
250 uczniów; 

• „Jak radzić sobie ze stresem" - udział uczniów klas III liceum 
i III- IV technikum - 90 uczniów. 

Wychowawcy klas Środki własne 2020 

pedagogicznej 1. Zorganizowano warsztaty dla uczniów: 
• „Jak zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny" - 250 uczniów; 
• „Choroby o podłożu psychicznym, anoreksja, bulimia, 

depresja" - spotkanie on -line z pielęgniarką; 
• zorganizowanie szkolnego dnia walki z depresją (luty) 

opracowanie prezentacji multimedialnej wykorzystywanej 
podczas lekcji wychowawczych. 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2020 

Przeprowadzono kampanie wśród uczniów: Wychowawcy klas Środki własne 2020 
• Program edukacyjny „Veto wobec alkoholu" - udział 150 przy współpracy 

uczniów; 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• „Portale społecznościowe w naszym życiu - plusy i minusy" 
- udział 90 uczniów; 

• „Ochrona zdrowia - profilaktyka uzależnień od papierosów, 
alkoholu, narkotyków" - udział 90 (uczniów); 

• „Depresja u dzieci i młodzieży"; 
• „Cyberprzemoc - realny problem". 

z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Piekoszowie 

1. Zorganizowano spotkania sportowo - integracyjne w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów: 

• zorganizowano Szkolny Dzień profilaktyki „Zdrowy Pierwszak" -
udział 160 uczniów; 

• zajęcia sportowe dla chętnych uczniów w ramach Szkolnego Klubu 
Sportowego. 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2020 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno -
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach 

W szkole od września 2020 roku uczniowie mieli możliwość 
systematycznego korzystania z porad psychologa szkolnego (dyżur 
odbywa się cztery razy w tygodniu), dotychczas z porad i konsultacji 
skorzystało z nich 25 uczniów oraz 7 rodziców; 
Doraźne konsultacje psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów; 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P -P 
w Piekoszowie 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Stoisko informacyjne z materiałami o korzyściach płynących 
z promowania zdrowia psychicznego w pokoju pedagoga/psychologa. 

W ycho wanko wi e 
wraz 
z pracownikami 
PMOW 
w Rembowie 

Środki własne 2020 1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Działalność profilaktyczna i edukacyjna związana z ochroną zdrowia 
psychicznego. Zajęcia warsztatowe z wychowankami 
w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, radzenia sobie ze 
stresem i trudnymi uczuciami oraz promowania zdrowego stylu 
życia. 

Wychowawcy klas Środki własne 2020 

Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej Dyżury pedagoga/ psychologa dwa razy w tygodniu w ramach 

Punktu Konsultacyjnego działającego w ośrodku. 
PMOW 
w Rembowie przy 
współpracy 
z pracownikami 
PPP-P 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 

Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Zorganizowano dla wychowanków zajęcia z mediacji; 
interwencje pedagoga/ psychologa w sytuacjach kryzysowych 
dotyczących spraw wychowanków. 

PMOW 
w Rembowie przy 
współpracy 
z pracownikami 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Punkt dla wychowanków ujawniających potrzebę objęcia terapią 
uzależnień - udział 18 wychowanków. 

PPP-P 
w Chmielniku 

Objęcie wychowanków treningiem zastępowania agresji. PMOW 
w Rembowie 

Środki własne 2020 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach 

Zajęcia regulujące poziom napięcia emocjonalnego dla 
wychowanków. 

PMOW 
w Rembowie przy 
współpracy 
z pracownikami 
Powiatowej P -P 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Zródla 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży 
przez poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

W ramach zajęć na grupach wychowawczych oraz godzin 
wychowawczych w szkole wszyscy wychowankowie biorą udział 
w zajęciach z zakresu radzenia sobie ze stresem, złością, 
rozwiązywania konfliktów - udział 42 wychowanków. 

PMOW 
w Podzamczu 
wychowawcy grup 

Środki własne 2020 1. Wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży 
przez poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

W ramach Programu wychowawczo - profilaktycznego 
realizowanego w placówce prowadzona jest psychoedukacja 
wśród wychowanków i pracowników pedagogicznych tematem 
programu były: przyczyny i objawy nerwic, depresja, 
samobójstwa, autoagresja wśród młodzieży - udział 42 
wychowanków. 

PMOW 
w Podzamczu 

Środki własne 2020 

1. Wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży 
przez poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

W placówce na stałe zatrudniony jest psycholog i pedagog, którzy 
w ramach swoich obowiązków udzielają porad wychowankom, 
nauczycielkom, rodzicom oraz opiekunom prawnym. 

PMOW 
w Podzamczu 

.. y 

Środki własne 2020 

1. Wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży 
przez poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Raz w miesiącu w placówce odbywały się konsultacje 
psychiatryczne dla wychowanków, którzy wymagają leczenia lub 
porady. 

PMOW 
w Podzamczu 

y 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

1. Warsztaty dla wychowanków: 
• z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków 

psychoaktywnych; 
• profilaktyczne spotkania związane z pandemią koronowirusa, 

jej wpływu na relacje z rodziną, wpływ izolacji na zdrowie 
psychiczne i fizyczne; 

• zawody dla wychowanków „Żyj zdrowo", których celem było 
promowanie zdrowego stylu życia, właściwej diety oraz 
aktywności fizycznej; 

• prelekcje funkcjonariusza policji nt. odpowiedzialności 
nieletnich w świetle obowiązujących przepisów. 
Wychowankowie otrzymali szereg rad, jak postępować 
w życiu, aby nie stać się przestępcą lub nie paść jego ofiarą. 

PMOW 
w Podzamczu 

Środki własne 2020 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach 

Wszyscy wychowankowie placówki są diagnozowani pod kontem 
wykrywania zaburzeń rozwojowych i tworzony jest dla nich 
Program Edukacyjno - Terapeutyczny. 

PMOW 
w Podzamczu przy 
współpracy 
z pracownikami 
Powiatowej Poradni 
P -P w Piekoszowie 

Środki własne 2020 

W ośrodku zatrudniony jest terapeuta uzależnień, który w ramach 
spotkań indywidualnych oraz konsultacji współpracuje 
z wychowankami oraz kadrą placówki. 

PMOW 
w Podzamczu 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bodzentynie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ Źródła Termin 
Partnerzy finansowania realizacji 

1. Udzielanie pomocy Pracownicy pedagogiczni poradni udzielali pomocy Pracownicy Środki własne 2020 
psychologiczno- psychologiczno - pedagogicznej oraz logopedycznej w formach pedagogiczni 
pedagogicznej odpowiednich do potrzeb. Zajęcia odbywały się w trybie Powiatowej 
dzieciom i młodzieży stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz online. Poradni 
w przedszkolach, Były to: zajęcia związane z pomocą w rozpoznawaniu Psychologiczno -
szkołach i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci, Pedagogicznej 
i placówkach zajęcia profilaktyczne, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji w Bodzentynie 

konfliktowych. 
W ramach działań poradnia przeprowadziła: Pracownicy 

—7 

Środki własne 2020 
• terapie psychologiczne - 20 , pedagogiczni 
• terapie pedagogiczne - 4, Powiatowej 
• terapie logopedyczne - 125, Poradni 

• terapii EEG Biofeedback - 5. Psychologiczno -

Terapie mają na celu minimalizowanie zaburzeń psychicznych 
Pedagogicznej 

Terapie mają na celu minimalizowanie zaburzeń psychicznych w Bodzentynie 
i nieprawidłowości funkcjonowania emocjonalnego, społecznego 

w Bodzentynie 

i rodzinnego. 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Udzielanie wsparcia, porad i konsultacji rodzicom 
i nauczycielom - w Poradni, w szkołach w ramach Punktów 
Konsultacyjnych, po wywiadówkach i Radach Pedagogicznych -
617. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 

Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowie psychiczne i jakość życia: 

• Badania psychologiczne - 381 dzieci i młodzieży; 
• Badania pedagogiczne - 350 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne - 89 dzieci i młodzieży. 

W ramach badań pilotażowych dzieci 5-cio i 6-letnich 
w szkołach i przedszkolach - 36. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 

Udział psychologa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, współpraca z policją, 
kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Udzielanie wsparcia w ramach interwencji kryzysowych, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 

Umieszczanie informacji promujących dbanie o zdrowie 
psychiczne na tablicach informacyjnych w Poradni. 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 

Zorganizowano zajęcia warsztatowe w szkołach, w których 
uczestniczyło 94 uczniów, tematy poruszane na warsztatach to : 

• „Rozwiązywanie konfliktów"; 
• „Wartości - co jest dla mnie ważne?"; 
• „Przezwyciężenie uprzedzeń i dyskryminacji"; 
• „Możemy mieć zgraną klasę"; 
• „Profilaktyka uzależnień". 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach 

Pracownicy pedagogiczni poradni udzielali pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej oraz logopedycznej w formach 
odpowiednich do potrzeb. Zajęcia odbywały się w trybie 
stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz online. 
Były to: zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu, pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci, zajęcia 
profilaktyczne ukierunkowane na redukcję stresu i napięcia 
związanego z izolacją domową ze względu na nauczanie zdalne, 
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, 
rozmowy terapeutyczne, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji 
konfliktowych i inne. Dzięki takiej formie współpracy dzieci, 
rodzice i nauczyciel mieli łatwiejszy dostęp do potrzebnej pomocy. 
Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy wspierają nauczycieli 
zajmujących się w szkołach organizowaniem i udzielaniem 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Pracownicy Poradni brali udział w akcjach profilaktycznych 
dotyczących zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci 
i młodzieży oraz propagowaniu właściwego zachowania. Dużym 
powodzeniem w ubiegłym roku cieszyły się zajęcia zarówno 
odbywające się stacjonarnie w pierwszych miesiącach roku oraz 
prowadzone w formie online: 
Tematyka zaieć profilaktycznych z uczniami: (1149 uczniów) 
• „Czym są emocje - jak sobie z nimi radzić?", 
• „Nie pękaj, czyli jak radzić sobie z emocjami", 
• „Czemu służą dobre maniery", 
• „Cyberprzemoc w szkole, charakterystyka zjawiska. 

Konsekwencje prawne i psychologiczne cyberprzemocy", 
• „Budowanie prawidłowych relacji w grupie", 
• „Techniki efektywnego uczenia się", 
• „Samopoznanie - drogą do decyzji edukacyjno -

zawodowej". 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 

Pracownicy Poradni prowadzili szkolenia tematyczne z rodzicami 
uwzględniając różnorodną tematykę związaną z: pracą z 
dzieckiem w wieku przedszkolnym, problemami wychowawczymi 
i edukacyjnymi, ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie, 
pracę z uczniem niepełnosprawnym, uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, związane z doradztwem zawodowym: 
Tematy spotkań z rodzicami w formie online: (369 uczestników) 
• „Rodzic pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka"; 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• „Jak mądrze wychowywać - czyli o współpracy rodziców 
i nauczycieli słów kilka"; 

• „Kocham, rozumiem"; 
• „Prawidłowy rozwój mowy, które mają wpływ na sukcesy 

szkolne ucznia". 
Przykładowa tematyka konferencji online z nauczycielami: 
(96 uczestników) 
• „Wpływ pandemii na funkcjonowanie emocjonalno -

społeczne oraz poznawcze uczniów"; 
• „Samopoczucie - drogą do decyzji edukacyjno -

zawodowej"; 
• „Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu. 

Jak zachować spokój w sytuacji pandemii i zdalnej edukacji"; 
• „Specyfika funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego 

w stopniu lekkim. Bariery związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu"; 

• „Czuję się bezpiecznie w szkole - o wewnętrznym poczuciu 
bezpieczeństwa uczniów"; 

• „Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w przedszkolu 
i szkole, co może zrobić nauczyciel i /lub logopeda dla 
dziecka z problemami w mowie". 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Poradnia współpracuje z: Polskim Towarzystwem 
Psychologicznym oddział Kielce, Polskim Związkiem Logopedów 
Oddział Świętokrzyski w Kielcach, pomocą społeczną, policją, 
sądem i kuratorami sądowymi, z Komisjami ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Rodzinnym 
Ośrodkiem Diagnostyczno Konsultacyjnym, z ośrodkami dla osób 
słabosłyszących i niesłyszących, w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Miasta i Gminy 
w Chmielniku. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 

Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowie psychiczne i jakość życia: 
• Badania psychologiczne i pedagogiczne - 187 dzieci 

i młodzieży; 
• Badania logopedyczne w tym przesiewowe mowy i słuchu -

392 dzieci i młodzieży; 
• Interwencje kryzysowe - 21 uczestników; 
• Pomoc terapeutyczna dla rodzi - 21 porady. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

W ramach działań poradnia przeprowadziła terapie: 
• psychologiczne - 40, 
• pedagogiczne - 20, 
• logopedyczne - 185, 
• terapii EEG Biofeedback - 10. 

Terapie mają na celu minimalizowanie zaburzeń psychicznych 
i nieprawidłowości funkcjonowania emocjonalnego, społecznego 
i rodzinnego. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Chmielniku 

Środki własne 2020 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piekoszowie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Źródła 
finansowania 

Termin 
realizacji 

1. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach 

1. Udział w konferencji organizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach nt.: „Praca z uczniem ze spektrum 
autyzmu w placówce edukacyjnej - wyzwania i priorytety dla 
nauczycieli". 

2. Udział w konferencji organizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach nt.: „Nowoczesne metody pracy 
z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się". 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Piekoszowie 

r t 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

3. Utworzenie sieci współpracy z pedagogami szkolnymi, 
nauczycielami z przedszkola i doradcami zawodowymi 
(spotkania cykliczne). 

4. Szkolenia i warsztaty poszerzające umiejętności 
wychowawcze przeprowadzono dla 207 pedagogów 
i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców klas 
oraz 35 rodziców. Prowadzone w formie online. 

Szkolenia i warsztaty dotyczyły: 
• treningu umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem 

z zespołem Aspergera, 
• terapii ręki - usprawniania motoryki małej dziecka, 
• rozumienia emocji dziecka i uczenia go ich wyrażania, 
• efektywnych metod uczenia się, 
• specyfiki funkcjonowania dziecka/ucznia z zespołem 

Aspergera, 
• pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
• pracy z uczniem zdolnym, 
• diagnozy, zaleceń i dostosowania wymagań edukacyjnych do 

możliwości psychofizycznych uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, 

• zachowań trudnych u nastolatków - depresji 
i samookaleczeń. 

1. Dyżury pedagogów i psychologów w szkołach: Pracownicy 
pedagogiczni 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• Punkty pomocy logopedycznej - SP w Kostomłotach, 
SP w Mniowie, SP w Oblęgorku, SP w Strawczynie, 
Podzamcze Chęcińskie. 

Skorzystało 133 dzieci i ich rodziców. 
• Punkty doradztwa zawodowego - SP w Chęcinach, 

SP w Nowinach, SP w Łopusznie. 
Skorzystało 61 uczniów, 4 nauczycieli i 5 rodziców. 

Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznych 
w Piekoszowie 

2. Działalność profilaktyczna i edukacyjna związana z ochroną 
zdrowia psychicznego. 

Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 
rozwijania umiejętności społecznych, komunikacji, radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych oraz integracji i adaptacji w nowej grupie 
przeprowadzono we wszystkich typach szkół. W związku 
z pandemią Covid-19 działalność profilaktyczna odbywała się 
w formie porad i konsultacji. Wzięło w nich udział 54 nauczycieli, 
68 rodziców, 12 uczniów. 
Tematyka zajęć z uczniami: 
• Współdziałanie w grupie, 
• Uczucia - co to takiego? - jak sobie radzić z trudnymi 

uczuciami? 
• W poszukiwaniu wartości - Jak cieszyć się życiem ? 
• „Jak mądrze stosować metody wychowawcze, aby uniknąć 

zachowań trudnych u dzieci", 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznych 
w Piekoszowie 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• Jak uczyć dzieci konstruktywnego korzystania z Internetu, 
komputera, tabletu? 

Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowie psychiczne i jakość życia: 

• Badania psychologiczne - 328 dzieci i młodzieży; 
• Badania pedagogiczne - 474 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne - 241 dzieci i młodzieży; 
• Badania związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu - 70 uczniów; 
• Badania EEG Biofeedback i integracji sensorycznej - 24 

dzieci. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Piekoszowie 

Środki własne 2020 

Minimalizowanie skutków zaburzeń psychologicznych 
i nieprawidłowości funkcjonowania emocjonalnego, społecznego 
i rodzinnego: 

• Terapia psychologiczna - 6 dzieci i młodzieży; 
• Terapia pedagogiczna - 12 dzieci; 
• Terapia logopedyczna - 113 dzieci; 
• Terapia integracji sensorycznej - 24 dzieci; 
• Terapia rodzin - 15 dzieci; 
• Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem 

Aspergera oraz z trudnościami wychowawczymi - 3 grupy. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznych 
w Piekoszowie 

Środki własne 2020 
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Załącznik nr 5 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Poradnia podjęła mediacje - 4 nauczycieli. 
Porady w różnych sprawach dla uczniów, rodziców i nauczycieli -
456. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznych 

Środki własne 2020 

Praca w Zespole Interdyscyplinarnym - współpraca 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, 
Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, miejskimi i gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej i policją, współpraca z kuratorami 
sądowymi i lekarzami różnych specjalności. 

w Piekoszowie 
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