
Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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 „Bliżej siebie dalej od nałogów". Nauczyciele 
przy współpracy 
z uczniami. 

Środki własne 2021 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"; 
• „Dlaczego warto się szczepić przeciwko Covid?"; 
• „Profilaktyka uzależnień"; 
• „Uwierz w siebie"; 
• „Moje wady i zalety"; 
• „Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka"; 
• „Dlaczego mamy problemy z komunikacją?". 

Udział 120 uczniów. 
2. Prezentacja filmu w ramach Międzynarodowego Tygodnia 

Tolerancji - 30 uczniów. 
3. Realizacja programu ARS- Jak dbać o miłość? (profilaktyka 

uzależnień) - Udział 120 uczniów na lekcjach wychowania do 
życia w rodzinie. 

Wychowawcy 
klas. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

• zorganizowano spotkania sportowo - integracyjne w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów, 

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

• prelekcja policjanta dotycząca zapobiegania przemocy fizycznej 
oraz psychicznej w rodzinie i szkole. Udział 30 uczniów, 

• spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień- Jedno życie-
autorski program profilaktyczny Piotra Plichy w formie koncertu 
- cała społeczność szkolna- 120 osób, 

• popołudniowe spotkania integracyjne uczniów i nauczycieli po 
powrocie do nauki stacjonarnej - czerwiec 2021- udział 50 
uczniów, 

• klub wolontariatu - zaprezentował materiały dla osób 
dotkniętych depresją oraz uzależnieniem. 

PZS 
w Bodzentynie 

—, 

Środki własne 2021 

1. Udział 2 nauczycieli w konferencji dotyczącej dbania o zdrowie 
psychiczne zorganizowane przez PCK Skarżysko - Kamienna. 

2. Szkolenia online 2 nauczycieli: 
• Przemoc w rodzinie. 

PZS 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

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

2. Wspieranie rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno -
pedagogiczną i uczniów z problemami szkolnymi (spotkania 
indywidualne z dyrektorem oraz nauczycielami); 

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

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

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

związanych z nauką zdalną oraz powrotem uczniów do szkoły. 

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

1. Rozpoznawanie zaburzeń i dysharmonii mających wpływ na 
zdrowie psychiczne i jakość życia - rozmowy z rodzicami 
uczniów; 

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

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

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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 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 uczniów 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 plakatu podsumowujące projekt -
r. - udział 120 uczniów, 

3. Realizacja programu profilaktycznego „Różowa wstążka" -
profilaktyka raka piersi - udział 60 uczniów. 

4. Udział uczniów w wykładzie online „Pić albo nie pić oto jest 
pytanie" - udział 120 uczniów. 

PZS w Chęcinach Środki własne 2021 

Wykonano kącik z ulotkami, broszurami oraz telefonami zaufania 
(I piętro); 

Uczniowie przy 
współpracy 
z nauczycielami 

Środki 
własne 

2021 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii"; 
• „Zdrowy styl życia - źródła zagrożeń dla zdrowia"; 
• „Uwarunkowania i skutki uzależnień; 

Wychowawcy 
klas 

' # 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

• „Jestem wolny, nie chcę się zniszczyć - Nałogi i uzależnienia"; 
• „Jak opanować złość i agresję? Zasady zachowania bezpieczeństwa 

w czasie pandemii,"; 
• „Poszukiwanie sensu i 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"; 
• „Pomoc w pokonywaniu stresu"; 
• „Jak sobie radzić ze stresem?,"; 
• „Moja rola we współczesnym świecie"; 
• „Agresja - rodzaje i przyczyny"; 
• „Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych"; 
• „Jak walczyć z uzależnieniami?"; 
• „Promocja zdrowego stylu życia"; 
• „Nie przegraj młodości" i „Nie zmarnuj życia filmy edukacyjne 

dla młodzieży. 
Udział 330 uczniów w godzinach wychowawczych. 
• 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 Chęcinach 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

• integracyjny rajd klas pierwszych; 
• zorganizowanie rajdu pieszego dla klas pierwszych liceum na trasie 

Chęciny - Kamieniołom Stokówka - Jaskinia Piekło - Chęciny 
w ramach integracji. Udział 85 uczniów; 

• rajd pieszy do Skansenu w Tokarni. Udział 30 uczniów. 

W szkole raz w miesiącu ma dyżur psycholog z Powiatowej Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Piekoszowie, odbywają 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 2021 

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. Udział w wykładzie online dot. szkodliwości picia pt. „Pić albo nie 

pić, oto jest pytanie" - udział 110 uczniów. 

PZS w Chęcinach Środki własne 2021 

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 2021 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-

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

PZS w Chęcinach 
przy współpracy 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach. 

z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Piekoszowie 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

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. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych, 

dopalaczy"; 
• „Jak radzić sobie ze stresem"; 
• „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"; 
• „Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych podczas nauki zdalnej" 

Udział - 400 uczniów. 

Wychowawcy 
klas 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

Udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek 
Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych na temat: 

• „Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki 
zdalnej"; 

• „Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów"; 
• „Ryzykowne zachowania wśród młodzieży w tym 

odpowiedzialność prawna nauczycieli oraz ucznia"; 
• „Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację 

i skutecznie się przed tym bronić?"; 
• „Wykorzystanie metody mindfulness w pracy z uczniem 

ukierunkowanym na koncentrację i motywację. 

PZS 

w Chmielniku 

Środki własne 2021 

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

Doraźne konsultacje psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów. PZS 
w Chmielniku 

Środki własne 2021 2. 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 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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"; 
• „Stres jak sobie z nim radzić?" - 30 uczniów; 
• „Życie wolne od „modnych" używek" - 60 uczniów; 
• „Konflikty w grupie rówieśniczej - jak im zapobiegać" - 94 

uczniów; 
• „Razem czy osobno - wpływ relacji na nasze życie" - udział 

uczniów klas I liceum, I technikum i branżowej szkoły - 102 
uczniów; 

• „Choroby o podłożu psychicznym, anoreksja, bulimia, depresja" -
spotkanie on-line z pielęgniarką. 

Wychowawcy klas Środki własne 2021 

pedagogicznej. 1. Zorganizowano zajęcia w formie warsztatów psychologiczno-
pedagogicznych dla uczniów klas I i II: 

• „ Hejt - czym jest? Jak sobie z nim radzić? Jak reagować?" -
udział 160 uczniów; 

• „Czym jest stres? Jakie niesie skutki? Jak sobie z nim radzić? -
udział 90 uczniów. 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2021 

Przeprowadzono kampanie wśród uczniów: 
• Program edukacyjny „Veto wobec alkoholu" - udział 150 

uczniów; 

Wychowawcy klas 
przy współpracy 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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: 

• Zajęcia integracyjne z psychologiem szkolnym dla klas I 
„Komunikacja interpersonalna jako droga do zrozumienia 
drugiego człowieka", podczas których uczniowie pracując 
w grupach mogli lepiej się poznać oraz wzmocnić zespół klasowy. 
Udział 140 uczniów; 

• Zorganizowanie Szkolnego Dnia Buraka Celem akcji było 
przygotowanie kiermaszu dań z tym zdrowym warzywem w roli 
głównej oraz promocja zdrowego odżywiania wśród młodzieży 
- udział 50 uczniów i nauczycieli; 

• Uczniowie wzięli udział w przedsięwzięciu umożliwiającym 
inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym i 
integracyjnych i przygotowali zabawy i gry dla dzieci z okazji 
mikołajek - udział 10 uczniów. 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

1. Udział nauczycieli w szkoleniach: 
• Szkolenie „ Jak motywować uczniów do nauki" - wszyscy 

nauczyciele (74); 
• Szkolenie dotyczące aktywizujących metod nauczania- wszyscy 

nauczyciele (74); 
• Udział w konferencji „Psychospołeczne konsekwencje pandemii 

Covid-l9 i możliwe rozwiązania" - 1 nauczyciel; 
• Udział w warsztatach edukacyjnych z okazji Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka - 1 nauczyciel oraz 4 uczniów; 
• Udział w konferencji w ramach kampanii społecznej 

#świętokrzyskieNIEhejtuje dotycząca cyberprzemocy -
1 nauczyciel; 

• Udział w szkoleniu „Włam się do mózgu, czyli jak skutecznie 
utrwalać wiedzę i umiejętności uczniów" - wszyscy nauczyciele 
(74); 

• Udział w konferencji „ Szkoła w sytuacji (post)pandemii-
możliwości szkoleń i poradnictwo" - 1 nauczyciel; 

• Włączać , ale jak? O walorach i sposobie pracy metodą projektu 
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- wszyscy 
nauczyciele (74); 

• Szkolenie z zakresu zapobiegania zachowaniom samobójczym -
1 nauczyciel. 

Nauczyciele z PZS 
w Łopusznie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

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

W szkole od września 2020 roku uczniowie mają możliwość 
systematycznego korzystania z porad psychologa szkolnego (dyżur 
odbywa się pięć razy w tygodniu); 

Doraźne konsultacje psychologiczno- pedagogiczne dla uczniów. 

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

Środki własne 2021 

Zespół Szkól nr 8 w Nowej Słupi 

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 

1. Spotkania z pielęgniarką szkolną nt. „Dbanie o zdrowie fizyczne i 
psychiczne podczas pandemii Covid-19, oraz dlaczego warto się 
zaszczepić? - udział 70 uczniów. 

Nauczyciele z 
Zespołu Szkół nr 
8 w Nowej Słupi 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

psychologiczno-
pedagogicznej. 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Zdrowe zasady komunikowania się w grupie rówieśniczej "

8 osób; 
• „Aktywnie słucham, nie oceniam, pomagam" - 11 osób; 
• „Asertywność i umiejętność argumentowanie" - 11 osób; 
• „Życie w zgodzie z rytmem natury" - 7 osób; 
• „Zdrowe odżywianie się. Szczupły nie musi oznaczać chudy" -

6 osób; 
• „Co warto wiedzieć o HIV i AIDS" - 10 osób; 
• „Dlaczego warto się szczepić?" - 13 osób; 
• „Zagrożenia współczesnej rodziny" - 4 osoby; 
• „Tolerancja wobec innych" - 3 osoby. 

Nauczyciele z 
Zespołu Szkół nr 
8 w Nowej Słupi 

Środki własne 2021 

2. Zorganizowano spotkania sportowo - integracyjnych w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów: 

• Zorganizowanie pierwszego Biegu Patriotycznego 
o Puchar Majora Eugeniusza Kaszyńskiego pseudonim „Nurt" 
patrona Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej; 

• Przeprowadzenie testu coopera dla uczniów - 50 osób. 

Nauczyciele 
z Zespołu Szkół 
nr 8 w Nowej 
Słupi 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

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

Indywidualne konsultacje uczniów z pedagogiem z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Bodzentynie - 10 osób. 

Nauczyciele z ZS 
nr 8 w Nowej 
Słupi przy 
współpracy 
z pracownikami 
PPP-P 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bodzentynie 

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 pomocą w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci, zajęcia 
profilaktyczne, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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 i rozmowy terapeutyczne - 15, 
• terapie pedagogiczne - 2, 
• terapie logopedyczne - 154, 
• terapii EEG Biofeedback - 6. 

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

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

Udzielanie wsparcia, porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom 
- w ramach Punktów Konsultacyjnych: Łagów, Leszczyny, Bieliny, 
Nowa Słupia, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku (razem 154) 
w tym zapobieganie przemocy w rodzinie (20 osób), dyżur 
psychologa w szkole (76 osób). 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

1. Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowia psychiczne i jakość życia badania 
przeprowadzono w poradni oraz w punktach konsultacyjnych 
w szkołach: 
• Badania psychologiczne - 472 dzieci i młodzieży; 
• Badania pedagogiczne - 445 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne - 85 dzieci i młodzieży. 

2. W ramach badań pilotażowych dzieci 5-cio i 6-letnich 
w szkołach i przedszkolach - 59 dzieci. 

3. Profilaktyka, poszerzona diagnoza - Przesiewowe badania 
słuchu i wzroku Platformą Badań Zmysłów (23 osoby). 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Srodki własne 2021 

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 2021 

1. Zajęcia warsztatowe w szkołach (307 uczniów) - kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie 
konfliktów. 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

2. Zajęcia readaptacyjne, po powrocie uczniów z nauki zdalnej -
spotkania z dziedziny zdrowia psychicznego (307 uczniów, 
27 nauczycieli). 

Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

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

Pracownicy PPP-P 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

1. Spotkanie pracowników poradni z pedagogami i psychologami 
szkolnymi nt. „Omówienie procesu reintegracji u dzieci 
i młodzieży po okresie zdalnego nauczania" - zwrócenie uwagi 
na stan psychiczny uczniów, trudności emocjonalne 
i psychiczne wynikające ze zdalnej nauki, izolacji domowej 
i środki zaradcze w takich sytuacjach ze strony szkół i poradni -
(21 osób). 

2. Spotkanie logopedów z poradni z logopedami szkolnymi, 
przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Dziecko z niesamoistnie 
opóźnionym rozwojem mowy - choroby genetyczne" (12 osób). 

3. Spotkania z Radą Pedagogiczną „Psychologiczna sytuacja 
uczniów i nauczycieli w dobie pandemii", „Jak wspierać dziecko 
w powrocie do nauki stacjonarnej", „Wsparcie dzieci 
i młodzieży w sytuacji pandemii" (65 osób). 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

4. Szkolenie RP poradni z zakresu „Nadmierne korzystanie przez 
dzieci i młodzież z nowych technologii komputerowych i gier 
komputerowych" przez panią dr Annę Przenzak ze 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (10 osób). 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

str. 18 



Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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 izolacja 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 mają 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 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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 biorą udział w akcjach profilaktycznych 
dotyczących zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 
oraz propagowaniu właściwego zachowania. 
Tematyka zaieć warsztatowych z uczniami: 
• „Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne ?" - 18 uczniów, 
• „Zdrowie psychiczne - jak o nie dbać w wieku szkolnym ? 

311 uczniów, 
• „Czym są emocje, jak sobie z nimi radzić?" 52 uczniów, 
• „Relacje w grupie. Jak radzić sobie z emocjami"-

48 uczniów, 
• „Moje uczucia i emocje - kształtowanie kompetencji 

społecznych" - 167 uczniów, 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami" -

247 uczniów, 
• „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami - konstruktywne 

rozwiązywanie problemów" - 252 uczniów. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 

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: 
• „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci?". 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

Przykładowa tematyka warsztatów dla nauczycieli: 
• „Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacjach lękowych" -

22 osoby, 
• „Szkolna interwencja, profilaktyka - by ponownie się nie 

zdarzyło" - 18 osób. 
Konferencje dla nauczycieli z terenu działania poradni 

• „Interwencja wobec dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji 
kryzysowych", 

• „Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo - metody pracy, 
strategie postępowania kształtujące jego funkcjonowanie 
w szkole" - 26 osób, 

• „Wpływ pandemii na funkcjonowanie społeczne, 
emocjonalne i poznawcze uczniów" - 34 osoby. 

Poradnia współpracuje z: pomocą społeczną, policją, sądem 
i kuratorami sądowymi, lekarzami, w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku 
- 217 interwencji. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowia psychiczne i jakość życia: 
• Badania psychologiczne - 380; 
• Badania pedagogiczne - 376 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne w poradni - 139 dzieci i młodzieży; 
• Interwencje kryzysowe - 39 uczestników; 
• Porady - 26 uczestników. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 

W ramach działań poradnia przeprowadziła terapie: 
• psychologiczne - 42; 
• pedagogiczne-77; 
• logopedyczne - 297; 
• terapii EEG Biofeedback - 116. 

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

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 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 Piekoszowie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ Źródła Termin 

Partnerzy finansowania realizacji 

1. Udzielanie pomocy 1. Udział w konferencji organizowanej przez Starostwo Pracownicy Środki własne 2021 
psychologiczno- Powiatowe w Kielcach nt.: „Uczeń zdolny w szkole jak go pedagogiczni 
pedagogicznej rozpoznać i jak z nim pracować". Powiatowej Poradni 
dzieciom i młodzieży 2. Utworzenie sieci współpracy z pedagogami szkolnymi, Psychologiczno-
w przedszkolach, nauczycielami z przedszkola i doradcami zawodowymi Pedagogicznej 
szkołach (spotkania cykliczne). w Piekoszowie. 
i placówkach. 3. Szkolenia i warsztaty poszerzające umiejętności 

wychowawcze przeprowadzono dla 231 pedagogów 
i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców klas 
oraz 72 rodziców. Prowadzone były stacjonarnie oraz w 
formie online. 

Tematyka szkoleń i warsztatów dotyczyła: 

• Rozumienia emocji dziecka i uczenia go ich wyrażania; 
• Efektownych metod uczenia się; 
• Pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
• Wsparcia w sprawach trudnych wychowawczo; 
• Pierwszej pomoc emocjonalnej dla uczniów w sytuacji 

kryzysowej; 
• Zachowania trudnego u nastolatków. 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

4. Dyżury pedagogów i psychologów w szkołach: 
• Punkty pomocy logopedycznej - SP w Kostomłotach, 

SP w Mniowie, SP w Oblęgorku, Podzamcze Chęcińskie. 
Skorzystało 185 dzieci i ich rodziców. 

• Punkty doradztwa zawodowego - SP w Chęcinach, 
Skorzystało 37 uczniów, 5 nauczycieli i 6 rodziców. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 

Działalność profilaktyczna i edukacyjna związana z ochroną 
zdrowia psychicznego. 
Warsztaty dla uczniów dotyczące: reintegracji po powrocie do 
szkoły z nauki zdalnej, trudnych uczuć i jak sobie z nimi radzić, 
techniki efektywnego uczenia się, sztuka przyjaźni. Wzięło w nich 
udział 651 uczniów. 
W związku z pandemią Covid-19 działalność profilaktyczna 
odbywała się w formie porad i konsultacji. Wzięło w nich udział: 
47 nauczycieli, 65 rodziców, 16 uczniów. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 

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

• Badania psychologiczne - 391 dzieci i młodzieży; 
• Badania pedagogiczne - 546 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne - 368 dzieci i młodzieży; 
• Badania związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu - 50 uczniów; 
• Badania EEG Biofeedback i integracji sensorycznej -

29 dzieci. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

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

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

• Terapia psychologiczna - 8 dzieci i młodzieży; 
• Terapia pedagogiczna - 14 dzieci; 
• Terapia logopedyczna - 120 dzieci; 
• Terapia integracji sensorycznej - 32 dzieci; 
• Terapia rodzin - 13 rodzin i 24 konsultacje rodzinne; 
• Terapia EEG Biofeedback - 13 dzieci; 
• Trening umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami 

wychowawczymi - 1 grupa. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 

Poradnia podjęła mediacje - 3 nauczycieli, 4 rodziców. 
Porady w różnych sprawach dla uczniów, rodziców i nauczycieli -
578. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 

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

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 
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