
UCHWAŁA NR XL/376/17
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/297/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla 

miasta Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 41 ust. 1–2 i 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 487 z późn. zm.), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla miasta 
Puławy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/297/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 roku, 
dokonuje się następujących zmian:

1. Profilaktyczno–Rozwojowy Program Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa”, stanowiący załącznik nr 
1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla miasta 
Puławy, otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Puławy, 
stanowiący załącznik nr 3 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2017 dla miasta Puławy, otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/376/17

Rady Miasta Puławy

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROFILAKTYCZNO–ROZWOJOWY PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 
„ALTERNATYWA”

Profilaktyczno–Rozwojowy Program Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „ALTERNATYWA” stanowi ofertę zajęć 
pozalekcyjnych skierowaną do uczniów szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. W pierwszym 
półroczu 2017 roku były to szkoły podstawowe i gimnazjalne. W drugim półroczu 2017 roku w programie będą 
mogli wziąć udział uczniowie klas I-VII szkół podstawowych oraz uczniowie klas dotychczasowego gimnazjum 
w szkołach podstawowych. Adresatami programu są również rodzice uczniów oraz nauczyciele.

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach programu „ALTERNATYWA”:

wspiera samodzielność, propaguje aktywne spędzanie wolnego czasu w ciekawy i bezpieczny sposób;

służy rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań związanych z nauką, sztuką, kulturą, 
sportem, techniką i życiem społecznym;

stymuluje postawy twórcze, swobodne wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi, dąży do rozwijania 
własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć;

wyzwala możliwości kreatywne, zaspokaja potrzeby twórczej aktywności, rozwija zdolności muzyczne 
i sportowe, wdraża do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i odnajdywania swego miejsca 
w grupie;

rozwija umiejętności współżycia społecznego, w tym m.in. przestrzeganie norm i zasad współżycia 
w grupie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz liczenie się z regułami współżycia w grupie;

kształtuje postawy proekologiczne, budzi wrażliwość na piękno przyrody,

pomaga uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi w osiąganiu sukcesów na miarę ich 
możliwości, zmniejsza skalę niepowodzeń szkolnych;

wspomaga rodziców w opiece nad dziećmi, w szczególności rodziców mających wydłużony czas pracy, jak 
też mających trudności wychowawcze.

Program dostarcza pozytywnych alternatyw wobec używania środków psychoaktywnych. Dzieje się to 
poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany 
społecznie. Rozwijanie zainteresowań dziecka, praca nad rozwojem jego własnej osobowości, efektywne 
zagospodarowanie czasu wolnego i stała współpraca z rodzicami stanowi bardzo istotny czynnik chroniący 
dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Ważnym elementem programu jest indywidualizacja procesu wychowania i kształcenia, wprowadzenie 
interdyscyplinarnych zajęć, współpraca z rodzicami oraz stworzenie młodym ludziom możliwości 
współtworzenia działań i uczestniczenia w nich.

Realizacja programu „ALTERNATYWA”

W ramach programu prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą w następujących blokach:

I. Blok Zajęć Sportowych – formy aktywności przewidziane do realizacji w tym bloku mogą uwzględniać różne 
dyscypliny sportu. Rodzaj zajęć powinien być dostosowany do grupy wiekowej i możliwości uczniów.

II. Blok Edukacyjno–Rozwojowy – celem zajęć realizowanych w ramach tego bloku jest z jednej strony poznanie 
zasobów i możliwości każdego dziecka, z drugiej zaś rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez 
zwiększanie wiary w siebie i własne możliwości. Zajęcia realizowane w ramach tego bloku pozwalają na 
wykazanie się wiedzą i umiejętnościami każdemu dziecku.
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III. Blok Wspierająco–Integrujący – celem zajęć realizowanych w ramach tego bloku jest samopoznanie, 
budowanie poczucia własnej wartości, uczenie się prawidłowej komunikacji, nabywanie umiejętności 
podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów oraz zwiększenie wiedzy o szkodliwym działaniu środków 
psychoaktywnych (w odniesieniu do dzieci w młodszym wieku szkolnym będzie to kształtowanie nawyków 
dbania o własne zdrowie).

IV. Blok Zajęć Zintegrowanych  –  formy aktywności przewidziane do realizacji w blokach II i III mogą 
wzajemnie się łączyć i uzupełniać tworząc blok zintegrowany. Może on zawierać np. elementy programów 
profilaktycznych połączone z zajęciami teatralnymi. Forma prowadzenia tego typu zajęć zależy całkowicie od 
inwencji nauczyciela oraz chęci i potrzeb dzieci i młodzieży. Celem prowadzenia takich działań będzie między 
innymi większe zintegrowanie grupy. Poza tym zajęcia zintegrowane łączą w sobie cele bloku II i III. Formy 
zajęć zintegrowanych powinny znaleźć odzwierciedlenie w tematyce zajęć przy zachowaniu równowagi 
pomiędzy tematyką z dwóch bloków głównych.

Proponowane w ramach programu formy aktywności oraz dobór tematyki zajęć powinien odzwierciedlać 
potrzeby dzieci i młodzieży. Szkoła może proponować inne formy w zależności od potrzeb środowiska.

Podstawą do projektowania działań jest diagnoza zapotrzebowania danego środowiska szkolnego, w tym 
przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dzięki temu propozycja skierowana do odbiorców programu będzie 
uwzględniała rzeczywiste potrzeby profilaktyczne środowiska.

Zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym tzn. z klas I–III powinny być dostosowane do poziomu 
rozwoju emocjonalnego i osobowościowego tej grupy wiekowej.

Wśród wykorzystywanych metod pracy powinny pojawić się przede wszystkim takie, które zwiększają 
aktywność dziecka, uwalniają je od napięć psychicznych, ułatwiają wzajemne porozumiewanie i pozwalają 
na przeżycie sukcesu. Do takich metod należą m. in. psychodramy, dyskusje, burze mózgów, opowiadania, 
gry, zabawy i inne.

Zasady realizacji programu „ALTERNATYWA” 

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach programu powinny odbywać się codziennie od poniedziałku do 
soboty w godzinach najkorzystniejszych dla dzieci i nauczycieli w danym środowisku. Ich rozkład w każdej 
placówce powinien uwzględniać zarówno racjonalne wykorzystanie klasopracowni szkolnych, jak i stworzyć 
możliwość udziału w więcej niż jednych zajęciach dla chętnych uczniów.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach (np. pełne wykorzystanie przyznanego limitu godzin przy 
jednoczesnym zapotrzebowaniu dzieci na kolejne zajęcia) i przeprowadzeniu analizy finansowej budżetu 
programu, na pisemny wniosek dyrektora placówki mogą zostać przyznane dodatkowe godziny na realizację 
programu.

Szkoła może również otrzymać mniej godzin, niż wynika z przyjętego założenia, w sytuacji, gdy dyrektor 
uzna to za uzasadnione i zwróci się z pisemnym wnioskiem.

W przypadku, gdy szkoła nie wykorzysta przeznaczonego dla niej limitu godzin w danym tygodniu, 
dopuszcza się możliwość wykorzystania ich w terminie późniejszym, nie później jednak niż wskazuje na to 
termin zakończenia realizacji programu.

Zasady przyznawania tygodniowej liczby godzin poszczególnym szkołom - I półrocze 2017 r. 

Tygodniowa liczba godzin zaplanowana dla danej szkoły zależy od liczby uczniów w szkole. W szkołach 
liczących:

do 300 uczniów zaplanowano 6 godzin

od 301 do 450 uczniów zaplanowano 8 godzin

od 451 do 550 uczniów zaplanowano 10 godzin

od 551 uczniów zaplanowano 12 godzin

Tabela nr 1. Tygodniowa liczba godzin z podziałem na poszczególne szkoły

Liczba godzin tygodniowo 
z podziałem na bloki

Lp. Nazwa szkoły
Liczba uczniów 

w roku szkolnym 
2016/2017*

Liczba godzin 
tygodniowo

Blok I i II Blok III i IV
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1. Szkoła Podstawowa nr 1 453 10 5 5
2. Szkoła Podstawowa nr 2 455 10 5 5
3. Szkoła Podstawowa nr 3 345 8 4 4
4. Szkoła Podstawowa nr 4 192 6   3 3  
5. Szkoła Podstawowa nr 6 362 8 4 4
6. Szkoła Podstawowa nr 10 273 6 3 3
7. Szkoła Podstawowa nr 11 568 12 6 6 
8. Gimnazjum Publiczne nr 1 153 6 3 3
9. Gimnazjum Publiczne nr 2 427 8 4 4
10. Gimnazjum Publiczne nr 3 109 6 3 3
11. Gimnazjum Publiczne nr 4 504 10 5 5 

RAZEM 3841 90 45 45

* stan na 30.09.2016 r.

Zasady przyznawania tygodniowej liczby godzin poszczególnym szkołom - II półrocze 2017 r. 

Tygodniowa liczba godzin zaplanowana dla danej szkoły zależy od liczby klas w szkole. W szkołach 
liczących:

do 19 klas zaplanowano 8 godzin

od 20 do 24 klas zaplanowano 10 godzin

od 25 do 29 klas zaplanowano 12 godzin

od 30 klas zaplanowano 14 godzin

Tabela nr 2. Tygodniowa liczba godzin z podziałem na poszczególne szkoły

Liczba godzin tygodniowo 
z podziałem na bloki

Lp. Nazwa szkoły
Liczba klas 

w roku szkolnym 
2017/2018*

Liczba godzin 
tygodniowo

Blok I i II Blok III i IV

1. Szkoła Podstawowa nr 1 23 10 5 5
2. Szkoła Podstawowa nr 2 23 10 5 5
3. Szkoła Podstawowa nr 3 18 8 4 4
4. Szkoła Podstawowa nr 4 13 8   4 4  
5. Szkoła Podstawowa nr 5 15 8 4 4
6. Szkoła Podstawowa nr 6 22 10 5 5
7. Szkoła Podstawowa nr 9 18 8 4 4
8. Szkoła Podstawowa nr 10 20 10 5 5
9. Szkoła Podstawowa nr 11 32 14 7 7 

RAZEM 184 86 43 43

* stan na 30.04.2017 r.

Kryteria kwalifikacji do programu „ALTERNATYWA” 

Z programu korzystać mogą w sposób dobrowolny wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły, na terenie 
której realizowany jest program oraz ich rodzice. Wyboru zajęć będzie dokonywała sama młodzież poprzez 
deklaracje uczestnictwa w poszczególnych zajęciach. Osoby prowadzące zajęcia w ramach programu powinny 
dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić atrakcyjną formą zajęć, jak największą ilość dzieci i młodzieży ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Nauczyciele, którzy powzięli 
podejrzenie o problemach alkoholowych w rodzinie danego dziecka, uczęszczającego na zajęcia w ramach 
programu, powinni powiadomić o tym opiekuna programu.

Opiekun programu „ALTERNATYWA”

Opiekun programu koordynuje realizację programu na terenie każdej szkoły, w której jest on prowadzony.
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Niezbędnym warunkiem umożliwiającym zatrudnienie opiekuna programu jest posiadanie, przez tę osobę 
udokumentowanych kwalifikacji i umiejętności do prowadzenia zajęć uwzględniających specyfikę pracy 
z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Powinna to być osoba posiadająca wykształcenie wyższe 
psychologiczne lub pedagogiczne. W innym przypadku do zatrudnienia wymagana jest pozytywna opinia 
wydziału Urzędu Miasta Puławy odpowiedzialnego za realizację programu.

Opiekun programu odpowiada przed dyrektorem szkoły za całość merytorycznej dokumentacji programu 
realizowanego w szkole.

W I półroczu 2017 roku opiekun programu realizuje swoje zadania w wymiarze 6 jednostek lekcyjnych 
tygodniowo.

Zasady przyznawania tygodniowej liczby godzin realizowanych przez opiekuna programu poszczególnych 
szkół - II półrocze 2017 r. 

Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych zaplanowana do realizacji opiekuna programu poszczególnych szkół 
zależy od liczby klas w danej szkole. W szkołach liczących:

do 19 klas zaplanowano 6 godzin

od 20 do 24 klas zaplanowano 8 godzin

od 25 klas zaplanowano 10 godzin

Tabela nr 3. Tygodniowa liczba godzin realizowanych przez opiekuna programu z podziałem na 
poszczególne szkoły

Lp. Nazwa szkoły Liczba klas 
w roku szkolnym 2017/2018* Liczba godzin tygodniowo

1. Szkoła Podstawowa nr 1 23 8
2. Szkoła Podstawowa nr 2 23 8
3. Szkoła Podstawowa nr 3 18 6
4. Szkoła Podstawowa nr 4 13 6   
5. Szkoła Podstawowa nr 5 15 6
6. Szkoła Podstawowa nr 6 22 8
7. Szkoła Podstawowa nr 9 18 6
8. Szkoła Podstawowa nr 10 20 8
9. Szkoła Podstawowa nr 11 32 10

RAZEM 184 66

Do zadań opiekuna programu należy:

1. Przygotowanie i wykonanie diagnozy środowiska szkolnego.

2. Dostosowanie tematyki zajęć do wyników diagnozy i przygotowanie zbiorczej oferty, uwzględniającej 
potrzeby profilaktyczne środowiska.

3. Współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami w zakresie proponowanych zajęć.

4. Prowadzenie konsultacji i/ lub zajęć indywidualnych z uczniami.

5. Prowadzenie grupowych zajęć socjoterapeutycznych (w szkołach podstawowych) oraz grupowych zajęć dla 
uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (w szkołach gimnazjalnych).

6. Prowadzenie konsultacji dla nauczycieli i rodziców.

7. Prowadzenie dokumentacji.

Monitorowanie i nadzór nad realizacją programu „ALTERNATYWA” 

Za prawidłową realizację programu pod względem merytorycznym, finansowym i organizacyjnym 
odpowiada dyrektor szkoły, który:

 zatrudnia opiekuna programu
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 zatrudnia osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą

 zatwierdza harmonogram pracy opiekuna programu

 zatwierdza indywidualne plany pracy osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą

 zatwierdza sprawozdania z realizacji programu.

Program będzie monitorowany na każdym etapie jego realizacji.

W ramach programu prowadzona jest dokumentacja, do której należą:

 diagnoza środowiska szkolnego

 harmonogram zajęć

 harmonogram pracy opiekuna programu

 dziennik zajęć pozalekcyjnych

 indywidualne plany pracy osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą

 sprawozdania z realizacji Programu

 dokumentacja finansowa prowadzona według ogólnie obowiązujących przepisów.

Zasady finansowania programu „ALTERNATYWA” 

Program będzie finansowany:

ze środków Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Puławy przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne

ze środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Puławy.

Program może być również finansowany z innych źródeł.

Dyrektor szkoły zatrudnia opiekuna programu oraz osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą na 
podstawie umowy–zlecenia.

Termin realizacji programu „ALTERNATYWA”

I półrocze 2017 roku

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą:

- odbywają się przez okres 18 tygodni

- rozpoczynają się 9 stycznia 2017 roku, a kończą 5 czerwca 2017 roku

- zajęć z dni 17.05. i 01-05.05. nie odpracowuje się

Praca opiekuna programu:

- odbywa się przez okres 18 tygodni

- rozpoczyna się 9 stycznia 2017 roku, a kończy 5 czerwca 2017 roku

- zajęć z dni 17.05. i 01-05.05. nie odpracowuje się

II półrocze 2017 roku

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą:

- odbywają się przez okres 8 tygodni

- rozpoczynają się 2 października 2017 roku, a kończą 29 listopada 2017 roku

- zajęć z dni 01-03.11 nie odpracowuje się

Praca opiekuna programu:

- odbywa się przez okres 10 tygodni

- rozpoczyna się 18 września 2017 roku, a kończy 29 listopada 2017 roku

- zajęć z dni 01-03.11 nie odpracowuje się
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Koszt realizacji programu „ALTERNATYWA” – I półrocze 2017 r.

Koszt wynagrodzenia opiekunów programu

 Opiekun programu zatrudniony w danej szkole

Wynagrodzenie za 45 minut realizacji zajęć = 30 zł (brutto) + 6,50 zł (koszt ZUS i FP) = 36,50 zł

6 godzin tygodniowo x 7 szkół = 42 godzin

Kalkulacja kosztów:

18 tygodni x 42 godzin x 36,50 zł = 27.594 zł

 Opiekun programu niezatrudniony w danej szkole

Wynagrodzenie za 45 minut realizacji zajęć = 30 zł (brutto)

6 godzin tygodniowo x 4 szkół = 24 godzin

Kalkulacja kosztów:

18 tygodni x 24 godzin x 30 zł = 12.960 zł

Koszt wynagrodzenia opiekunów programu – 40.554 zł

Koszt realizacji zajęć

Wynagrodzenie za 45 minut realizacji zajęć = 35 zł (brutto) + 7,50 zł (koszt ZUS i FP) = 42,50 zł

90 godzin tygodniowo dla wszystkich szkół

Kalkulacja kosztów:

18 tygodni x 90 godzin x 42,50 zł = 68.850 zł   

Koszt wyposażenia - 1.946 zł

(określono na podstawie realnego wykorzystania środków)

Szkoła Podstawowa nr 1 – 0 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 0 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 0 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – 376 zł

Szkoła Podstawowa nr 6 – 550 zł

Szkoła Podstawowa nr 10 – 0 zł

Szkoła Podstawowa nr 11 – 493 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 – 8 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 – 0 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 – 519 zł

Publiczne Gimnazjum nr 4 – 0 zł

Koszt realizacji programu:

1.  Koszt wynagrodzenia opiekunów programu – 40.554 zł

2.  Koszt realizacji zajęć – 68.850 zł   

3.  Koszt wyposażenia – 1.946 zł

Koszt ogólny realizacji programu – 111.350 zł  

48.176 zł – koszt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego:

• 13.518 zł – koszt wynagrodzenia opiekunów programu

• 34.425 zł – koszt realizacji zajęć
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• 233 zł – koszt wyposażenia

63.174 zł – koszt Wydziału Edukacji i Sportu, z czego:

• 27.036 zł – koszt wynagrodzenia opiekunów programu

• 34.425 zł – koszt realizacji zajęć

• 1.713 zł – koszt wyposażenia

Koszt realizacji programu „ALTERNATYWA” – II półrocze 2017 r.

Koszt wynagrodzenia opiekunów programu

 Opiekun programu zatrudniony w danej szkole

Wynagrodzenie za 45 minut realizacji zajęć = 30 zł (brutto) + 6,50 zł (koszt ZUS i FP) = 36,50 zł

Kalkulacja kosztów dla poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1

10 tygodni x 8 godzin x 36,50 zł = 2.920 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

10 tygodni x 8 godzin x 36,50 zł = 2.920 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

10 tygodni x 6 godzin x 36,50 zł = 2.190 zł

Szkoła Podstawowa nr 5

10 tygodni x 6 godzin x 36,50 zł = 2.190 zł

Szkoła Podstawowa nr 6

10 tygodni x 8 godzin x 36,50 zł = 2.920 zł

Szkoła Podstawowa nr 9

10 tygodni x 6 godzin x 36,50 zł = 2.190 zł

 Opiekun programu niezatrudniony w danej szkole

Wynagrodzenie za 45 minut realizacji zajęć = 30 zł (brutto)

Kalkulacja kosztów dla poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa nr 4

10 tygodni x 6 godzin x 30 zł = 1.800 zł

Szkoła Podstawowa nr 10

10 tygodni x 8 godzin x 30 zł = 2.400 zł

Szkoła Podstawowa nr 11

10 tygodni x 10 godzin x 30 zł = 3.000 zł

Koszt wynagrodzenia opiekunów programu – 22.530 zł

Koszt realizacji zajęć

Wynagrodzenie za 45 minut realizacji zajęć = 35 zł (brutto) + 7,50 zł (koszt ZUS i FP) = 42,50 zł

86 godzin tygodniowo dla wszystkich szkół

Kalkulacja kosztów:

8 tygodni x 86 godzin x 42,50 zł = 29.240 zł   

Koszt wyposażenia – 7.581 zł

(określono na podstawie realnego wykorzystania środków w I półroczu 2017 r.)
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Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – 624 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 – 1.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 6 – 450 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 10 – 1.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 11 – 507 zł

Koszt realizacji programu:

1.  Koszt wynagrodzenia opiekunów programu – 22.530 zł

2.  Koszt realizacji zajęć – 29.240 zł   

3.  Koszt wyposażenia – 7.581 zł

Koszt ogólny realizacji programu – 59.351 zł  

29.084 zł – koszt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego:

• 10.170 zł – koszt wynagrodzenia opiekunów programu

• 14.620 zł – koszt realizacji zajęć

• 4.294 zł – koszt wyposażenia

30.267 zł – koszt Wydziału Edukacji i Sportu, z czego:

• 12.360 zł – koszt wynagrodzenia opiekunów programu

• 14.620 zł – koszt realizacji zajęć

• 3.287 zł – koszt wyposażenia

Załącznik nr 1

do programu „ALTERNATYWA”

Regulamin realizacji programu „ALTERNATYWA”

1. Realizacja programu jest dobrowolna.

2. Nadzór nad realizacją programu sprawuje dyrektor szkoły.

3. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach programu odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty 
w godzinach najkorzystniejszych dla dzieci i nauczycieli w danym środowisku.

4. Realizacja programu odbywa się na terenie szkoły. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może 
zorganizować zajęcia w innym miejscu.

5. Z programu korzystać mogą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły, na terenie której realizowany jest 
program.

6. Jednostka zajęć trwa 45 minut.

7. Grupa uczniów korzystających z zajęć powinna liczyć nie mniej niż 8 osób. Opiekun programu może 
prowadzić zajęcia w grupie mniejszej, jeżeli wymaga tego specyfika zajęć.

8. Zajęcia, w których frekwencja powinna wynosić minimum 8 osób, a jest stale mniejsza z powodu małego 
zainteresowania uczniów, powinny zostać zastąpione innymi zajęciami.

9. W zajęciach mogą uczestniczyć jednocześnie uczniowie różnych poziomów nauczania – powinno to być 
uzależnione od rodzaju zajęć.
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10. Dyrektor szkoły w terminie do 13 stycznia 2017 roku oraz do 29 września 2017 roku przedkłada do 
akceptacji wydziałowi Urzędu Miasta Puławy odpowiedzialnemu za realizację programu harmonogram zajęć oraz 
harmonogram pracy opiekuna programu.

11. Dyrektor szkoły w terminie do 13 stycznia 2017 roku oraz do 23 czerwca 2017 roku przedkłada wydziałowi 
Urzędu Miasta Puławy odpowiedzialnemu za realizację programu, sprawozdanie półroczne z jego realizacji.

12. Pełna dokumentacja realizacji programu powinna znajdować się w ustalonym miejscu i być udostępniana 
na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli.

13. Wszelkie wątpliwości związane z powyższym regulaminem rozstrzyga wydział Urzędu Miasta Puławy 
odpowiedzialny za realizację programu.

Załącznik nr 2

do programu „ALTERNATYWA”

Podział środków finansowych na poszczególne szkoły – I półrocze 2017 roku

Koszt Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp. Nazwa szkoły
koszt wynagrodzenia
opiekunów programu

koszt 
realizacji zajęć koszt wyposażenia

1. Szkoła Podstawowa nr 1 1.314 zł 3.825 zł 0 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 2 1.314 zł 3.825 zł 0 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 3 1.314 zł 3.060 zł 0 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 4 1.080 zł 2.295 zł 1 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 6 1.314 zł 3.060 zł 205 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 10 1.080 zł 2.295 zł 0 zł

7. Szkoła Podstawowa nr 11 1.080 zł 4.590 zł 0 zł

8. Publiczne Gimnazjum nr 1 1.080 zł 2.295 zł 8 zł

 9. Publiczne Gimnazjum nr 2 1.314 zł 3.060 zł 0 zł

10. Publiczne Gimnazjum nr 3 1.314 zł 2.295 zł 19 zł

11. Publiczne Gimnazjum nr 4 1.314 zł 3.825 zł 0 zł

Koszt ogólny 13.518 zł 34.425 zł 233 zł

Koszt Wydziału Edukacji i Sportu

Lp. Nazwa szkoły koszt wynagrodzenia
opiekunów programu

koszt 
realizacji zajęć kosztu wyposażenia

1. Szkoła Podstawowa nr 1 2.628 zł 3.825 zł 0 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 2 2.628 zł 3.825 zł 0 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 3 2.628 zł 3.060 zł 0 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 4 2.160 zł 2.295 zł 375 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 6 2.628 zł 3.060 zł 345 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 10 2.160 zł 2.295 zł 0 zł

7. Szkoła Podstawowa nr 11 2.160 zł 4.590 zł 493 zł

8. Publiczne Gimnazjum nr 1 2.160 zł 2.295 zł 0 zł
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 9. Publiczne Gimnazjum nr 2 2.628 zł 3.060 zł 0 zł

10. Publiczne Gimnazjum nr 3 2.628 zł 2.295 zł 500 zł

11. Publiczne Gimnazjum nr 4 2.628 zł 3.825 zł 0 zł

Koszt ogólny 27.036 zł 34.425 zł 1.713 zł

Załącznik nr 3

do programu „ALTERNATYWA”

Podział środków finansowych na poszczególne szkoły – II półrocze 2017 roku

Koszt Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp. Nazwa szkoły
koszt wynagrodzenia
opiekunów programu

koszt 
realizacji zajęć kosztu wyposażenia

1. Szkoła Podstawowa nr 1 1.460 zł 1.700 zł 500 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 2 1.460 zł 1.700 zł 500 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 3 730 zł 1.360 zł 500 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 4 600 zł 1.360 zł 499 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 5 730 zł 1.360 zł 500 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 6 1.460 zł 1.700 zł 295 zł

7. Szkoła Podstawowa nr 9 730 zł 1.360 zł 500 zł

8. Szkoła Podstawowa nr 10 1.200 zł 1.700 zł 500 zł

 9. Szkoła Podstawowa nr 11 1.800 zł 2.380 zł 500 zł

Koszt ogólny 10.170 zł 14.620 zł 4.294 zł

Koszt Wydziału Edukacji i Sportu

Lp. Nazwa szkoły koszt wynagrodzenia
opiekunów programu

koszt 
realizacji zajęć kosztu wyposażenia

1. Szkoła Podstawowa nr 1 1.460 zł 1.700 zł 500 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 2 1.460 zł 1.700 zł 500 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 3 1.460 zł 1.360 zł 500 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 4 1.200 zł 1.360 zł 125 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 5 1.460 zł 1.360 zł 500 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 6 1.460 zł 1.700 zł 155 zł

7. Szkoła Podstawowa nr 9 1.460 zł 1.360 zł 500 zł

8. Szkoła Podstawowa nr 10 1.200 zł 1.700 zł 500 zł

 9. Szkoła Podstawowa nr 11 1.200 zł 2.380 zł 7 zł

Koszt ogólny 12.360 zł 14.620 zł 3.287 zł

Załącznik nr 4

do programu „ALTERNATYWA”

Roczny podział środków finansowych na poszczególne szkoły
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Lp. Nazwa szkoły I półrocze 2017 r. II półrocze 2017 r. Koszt roczny

1. Szkoła Podstawowa nr 1 11.592 zł 7.320 zł 18.912 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 2 11.592 zł 7.320 zł 18.912 zł

3. Szkoła Podstawowa nr 3 10.062 zł 5.910 zł 15.972 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 4 8.206 zł 5.144 zł 13.350 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 5 - 5.910 zł 5.910 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 6 10.612 zł 6.770 zł 17.382 zł

7. Szkoła Podstawowa nr 9 - 5.910 zł 5.910 zł

8. Szkoła Podstawowa nr 10 7.830 zł 6.800 zł 14.630 zł

 9. Szkoła Podstawowa nr 11 12.913 zł 8.267 zł 21.180 zł

10. Publiczne Gimnazjum nr 1 7.838 zł - 7.838 zł

11. Publiczne Gimnazjum nr 2 10.062 zł - 10.062 zł

12. Publiczne Gimnazjum nr 3 9.051 zł - 9.051 zł

13. Publiczne Gimnazjum nr 4 11.592 zł - 11.592 zł

Koszt ogólny 111.350 zł 59.351 zł 170.701 zł
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/376/17

Rady Miasta Puławy

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROGRAM NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH 
PRZEZ GMINĘ MIASTO PUŁAWY

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, wprowadza się Program nauki pływania zwany dalej 
Programem. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Miasto Puławy. Realizacja zajęć w oparciu o nowoczesną bazę gminnych obiektów sportowych ma na 
celu wprowadzenie takiego systemu nauki pływania, który będzie zapewniał prawidłowy rozwój 
psychofizyczny dzieci i młodzieży, kształtował zainteresowania sportowe uczestników oraz stanowił podwaliny 
do przyszłej kariery sportowej.

I.  Cele Programu  

 wdrażanie od najmłodszych lat nawyków zdrowego stylu życia,

 rozwijanie świadomości zagrożenia utonięciem po spożyciu alkoholu,

 wdrożenie nawyku aktywnego organizowania i spędzania czasu wolnego bez użycia alkoholu,

 zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego,

 kształtowanie pożądanych postaw życiowych zgodnych z ideą fair play,

 rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności i kompetencji sportowych przygotowujących do 
prozdrowotnej aktywności sportowej oraz rozwoju talentów sportowych,

II.  Realizatorzy Programu 

Realizatorami Programu są:

 Urząd Miasta Puławy,

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach,

 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Puławy.

III.  Zadania realizatorów Programu 

1. Nad realizacją Programu nadzór pełni Urząd Miasta Puławy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu 
Miasta Puławy, zatrudnia koordynatora Programu, którym może być wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje 
trenera pływania.

3. Do obowiązków koordynatora należy:

 coroczne przygotowanie harmonogramu realizacji Programu w porozumieniu z dyrektorami szkół,

 zatwierdzenie rocznych planów sporządzanych przez osoby realizujące Program,

 bezpośredni nadzór nad realizacją Programu, hospitacje zajęć, prowadzenie dziennika zajęć koordynatora,

 opiniowanie kwalifikacji kandydatów, którym powierzone zostanie prowadzenie zajęć,

 tworzenie grup na początku roku szkolnego oraz ich reorganizacji i likwidacji w trakcie roku szkolnego,

 współpraca z dyrektorami szkół i rodzicami uczestników,

 organizowanie okresowych i rocznych sprawdzianów postępów uczestników,

 składanie rocznego sprawozdania z realizacji Programu.

4. Koordynator współpracuje bezpośrednio z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Puławy.
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5. Dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 11:

 powierzają prowadzenie zajęć programowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Koordynatora osobom 
z odpowiednim przygotowaniem,

 współpracują z koordynatorem w zakresie organizacji zajęć programowych.

IV.  Organizacja zajęć 

1. Zajęcia w ramach Programu rozpoczynają się od początku trzeciego tygodnia po rozpoczęciu roku szkolnego 
i kończą dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć lekcyjnych.

2. Zajęcia w ramach Programu odbywają się:

 dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 
6 i Szkoły Podstawowej nr 9 na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach – al. Partyzantów 
11,

 dla Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 10 na pływalni w Szkole Podstawowej nr 
10 w Puławach – ul. 6 Sierpnia 30,

 dla Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 11 na pływalni w Szkole Podstawowej nr 
11 w Puławach – ul. Legionu Puławskiego 8.

3. Haromonogram zajęć dla każdej grupy ustala koordynator w porozumieniu z dyrektorami szkół i Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

V.  Etapy Programu 

Ustala się następujące etapy Programu:

1. Etap I – nauka pływania:

a) realizacja etapu odbywa się w klasach pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Puławy,

b) uczniowie danej szkoły dzieleni są na grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,

c) każda grupa realizuje zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

2. Etap II – nauka pływania – doskonalenie:

a) realizacja etapu odbywa się w klasach drugich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Puławy,

b) spośród uczniów, którzy ukończyli I etap tworzy się grupy o liczebności zgodnej z obowiązującymi przepisami,

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym zaopiniowaniu przez koordynatora możliwe jest 
uczestnictwo w programie ucznia, który nie zrealizował w pełni I etapu,

d) każda grupa realizuje zajęcia w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

3. Etap III – nauka pływania stylowego:

a) realizacja etapu odbywa się w klasach trzecich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Puławy,

b) spośród uczniów danej szkoły, którzy zrealizowali II etap tworzy się grupy o liczebności zgodnej 
z obowiązującymi przepisami,

c) istnieje możliwość tworzenia międzyoddziałowych grup odpowiadających predyspozycjom pływackim uczniów 
klas III,

d) każda ze szkolnych grup realizuje zajęcia w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo.

Na każdym etapie realizacji Programu organizuje się sprawdziany – zawody, w których uczestniczą 
uczniowie realizujący Program reprezentując swoje szkoły.

VI.  Zasady uczestnictwa 

1. Udział dziecka na każdym etapie Programu jest dobrowolny.
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2. W Programie mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie przed rozpoczęciem każdego 
z etapów złożą:

 pisemną deklarację systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach,

 pisemną deklarację odpowiedzialności za przyprowadzenie i odprowadzenie dziecka na zajęcia.

3. W I etapie realizacji Programu (I klasa) w przypadku trzykrotnej kolejnej frekwencji poniżej 10 uczestników 
zajęć (bez usprawiedliwienia) koordynator Programu rozwiązuje grupę informując o tym fakcie odpowiednio 
dyrektora, o którym mowa w pkt. II „Zadania realizatorów Programu”, który automatycznie wstrzymuje wypłatę 
wynagrodzenia osobie prowadzącej zajęcia.

4. Pozostałych uczestników rozwiązanej grupy koordynator kieruje za zgodą ich rodziców/ opiekunów 
prawnych do innych grup realizujących Program.

VII.  Zasady finansowania Programu 

1. Finansowanie Programu odbywa się w ramach środków corocznie zabezpieczanych w budżecie Miasta 
Puławy.

2. Wynagrodzenie dla osób realizujących Program:

a) miesięczne wynagrodzenie koordynatora Programu wynosi 1.500 zł brutto,

b) wynagrodzenie za 45 – minutową jednostkę zrealizowanych zajęć wynosi 35 zł brutto.
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