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Obowiązek sporządzenia i przedstawienia niniejszej informacji wynika  
z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

 

I ZADANIA OŚWIATOWE GMINY POPIELÓW 

 

Zdania oświatowe gminy Popielów wynikają w szczególności z:    

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594 z późn. 
zm.) 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2014r.  poz. 191) 

 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

Art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – mówi, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

 

 

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, iż w szczególności do zadań gminy należy: 

1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych, 
bezpieczeństwa oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności szkół i przedszkoli. 

3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. 

 

 

Karta Nauczyciela, natomiast wśród zadań gminy wymienia m.in. następujące zadania: 

1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 

2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

 

 

Zadania oświatowe Gminy Popielów realizowane są zgodnie ze Strategią rozwoju oświaty gminy 
Popielów Uchwała Nr XXXV/293/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. gdzie określono, że celem samorządu 
jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, które będą zapewniały dzieciom, młodzieży i 
dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we 
współczesnym świecie. 
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II STAN ORGANIZACJI  

 

W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Popielów prowadziła 7 jednostek oświatowych 
kształcących i wychowujących dzieci i młodzież.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum 
w Starych Siołkowicach 
Liczba uczniów:      202  

Liczba oddziałów:     10 

Średnia liczba dzieci na oddział     20 

Liczba uczniów dowożonych   138 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)     20,55 

Zatrudnienie obsługi (etaty)      9,25 

Język mniejszościowy dla 169 uczniów 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Popielowie 
 
Liczba uczniów:      177 

Liczba oddziałów:    9 

Średnia liczba dzieci na oddział     19 

Liczba uczniów dowożonych      85 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)     20,48 

Zatrudnienie obsługi (etaty)                  10,63 

Język mniejszościowy dla 165 uczniów 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 
 
Liczba uczniów:     108 

Liczba oddziałów:    6 

Średnia liczba dzieci na oddział     18 

Liczba uczniów dowożonych      31 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)       9,44 

Zatrudnienie obsługi (etaty)                6,63 
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Publiczne Gimnazjum  

w Starych Siołkowicach 

 

Rok szkolny 2009/2010 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych 

Siołkowicach 

Liczba uczniów:       90 

Liczba oddziałów:      6 

Średnia liczba dzieci na oddział       15 

Liczba uczniów dowożonych      7 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)                 9,55 

Zatrudnienie obsługi (etaty)                  4 

Język mniejszościowy dla 90 uczniów 

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Popielowie 

Liczba dzieci:     115 

Liczba oddziałów:    5 

Średnia liczba dzieci na oddział     23 

Liczba dzieci dowożonych   30 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)     6,45 

Zatrudnienie obsługi (etaty)      6 

Język mniejszościowy dla dzieci   49 

 

 

Język mniejszościowy dla 49 dzieci. 

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Karłowicach 

Liczba uczniów:      50 

Liczba oddziałów:    2 

Średnia liczba dzieci na oddział    25 

Liczba uczniów dowożonych                 9 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)            3,24 

Zatrudnienie obsługi (etaty)    4,75 
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Przedszkole Publiczne 

w Starych Siołkowicach 
 
Liczba uczniów:        65 

Liczba oddziałów:    3 

Średnia liczba dzieci na oddział      22 

Liczba uczniów dowożonych      0 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)                4,5 

Zatrudnienie obsługi (etaty)                5,25 

Język mniejszościowy dla 35 dzieci 

 

 

Do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało łącznie 807 dzieci, w tym: 

 

Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach    202  (10 oddziałów) 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie   177 (9 oddziałów) 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona  108  (6 oddziałów)   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach    90 (6 oddziałów) 

 

Razem szkoły podstawowe  375 dzieci   
 
Ogólna liczba uczniów (gimnazjum + szkoły podstawowe)  577 dzieci  
 
 
Liczebność dzieci w przedszkolach przedstawiała się następująco: 
 

Przedszkole Publiczne w Popielowie    115  

(5 oddziałów, w tym 1 utworzony z dniem 9.09.2013r. ze względu na zapotrzebowanie zgłoszone 
przez rodziców) 

Przedszkole Publiczne w Karłowicach    50 (2 oddziały) 

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach   65 (3 oddziały) 

 

Razem przedszkola   230 dzieci 

  

stan na 30.09.2013r. – szczegóły w załączniku nr 1a 

 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszyła się z 596 do 577. Liczba 
dzieci objętych opieką w przedszkolach nieznacznie wzrosła z 228 do 230.  

Liczba oddziałów w szkołach w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o jeden oddział  
w PG Stare Siołkowice oraz o jeden oddział w PSP Popielów. Nieliczna grupa wychowanków 
przedszkoli i uczniów szkół uczyła się w jednostkach oświatowych poza gminą Popielów (dotyczy to 
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np. dzieci w wieku gimnazjalnym zamieszkałych w Kaniowie i uczęszczających do szkół  
w miejscowości Kup). 
 
W roku szkolnym 2013/2014 średnia ilość dzieci w oddziałach wynosiła: w Gimnazjum 20, PSP 
Popielów 20, PSP Karłowice 18, PSP Stare Siołkowice 15.  
 
Stosunkowo niewielka liczba dzieci w klasach sprzyja procesowi edukacyjnemu i wpływa na lepszą 
jakość pracy z dzieckiem. 
 
Odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną jest nadal wysoki i wynosi co najmniej 77,7%, na 296 
dzieci z roczników 2007 – 2010 (dzieci w wieku 3-6 lat z 12 miejscowości gminy), 230 dzieci 
uczęszczało do przedszkoli (dane bez dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy).  
 
Ilość dzieci nieprzyjętych do przedszkola wg. stanu na wrzesień 2013r. z powodu braku miejsc 
wyniosła 13, w tym PP Karłowice – 12,  PP Stare Siołkowice – 1 (dziecko nieprzyjęte ze względu na 
wiek poniżej 2,5 lat). 
 
W roku szkolnym 2013/2014, 7 dzieci 6-letnich (ur. 2007r.) rozpoczęło naukę w klasie I  
(PSP Popielów 1, PSP Karłowice 1, PSP Stare Siołkowice 5). 
 
Przeprowadzona analiza demograficzna wskazuje, że roczna liczba urodzeń ulega stabilizacji.  
 
W związku z planowanym przejściem dzieci 6 letnich do szkół w latach 2014/2015 i 2015/2016 
liczba dzieci w szkołach ulegnie zwiększeniu (obowiązkowo każde dziecko ur. w pierwszym półroczu 
2008r. od 1 września 2014r. musi podjąć naukę w szkole podstawowej). 
 
Szczegółowa informacja – załącznik nr 1b. 
 
 
Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach w latach 2010-2014 
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ZMIANA PRZEPISÓW PRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, 
KTÓRE WPŁYNĘŁY NA FUNKCJONOWANIE OŚWIATY 

 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U z 2013r poz. 827) – od 1 września 2013 odpłatność za pobyt dziecka w 
przedszkolu w czasie wykraczającym poza tzw. minimum programowe wynosi 1 zł za 
godzinę zajęć 

 Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  
(Dz.U. z 2013r. poz. 956) – gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w 2013 kwota na jedno 
dziecko to 414 zł, tzw. dotacja przedszkolna została wprowadzona równolegle z ustaloną 
ustawowo nową stawką odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.   

 

 Ustawa z dnia 22 listopada 2013r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej  
(Dz.U. poz. 1639) – do 1 marca 2017r. funkcjonuje „stare” SIO 

 

III JAKOŚĆ EDUKACJI 

 

WYNIKI SZKÓŁ 
 
Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, na podstawie wyników Egzaminu 
Gimnazjalnego oraz Sprawdzianu w kl. VI Szkół Podstawowych  w gminie Popielów za rok szkolny 
2013/2014 przedstawiają się następująco: 
 

Gimnazjum 
 
Od 2012r. zmiany w egzaminie gimnazjalnym część humanistyczna podział na język polski oraz 
historia i wiedza o społeczeństwie, część matematyczno – przyrodnicza podział na matematyka oraz 
przedmioty przyrodnicze (geografia, chemia, biologia, fizyka) 
Od 2013r. oceniany jest także język obcy. 
 
Wyniki egzaminu to obecnie wynik procentowy, nie stosuje się już skali staninowej 
 
część humanistyczna   

z zakresu języka polskiego  
średnia szkoły 66,5%  średnia wojewódzka  65,9% 
 

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
  średnia szkoły 57,1%  średnia wojewódzka 57,8% 
 
część matematyczno – przyrodnicza 
 

z zakresu matematyki  
średnia szkoły 48,4%   średnia wojewódzka  45,9% 
 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych  
średnia szkoły 54,1%   średnia wojewódzka 51,1% 

 
języki obce  
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język niemiecki poziom podstawowy  
średnia szkoły/gminy 74,3%  średnia w województwie 65,6% 

 
język niemiecki poziom rozszerzony  
średnia szkoły/gminy 95,1%  średnia w województwie 59,8% 
 
język angielski poziom podstawowy  
średnia szkoły/gminy 67,6%  średnia w województwie 68,1% 
 
język angielski poziom rozszerzony  
średnia szkoły/gminy 52,9%  średnia w województwie 47,3% 

 

 

Szkoły podstawowe  

 

PSP Popielów   28,0  stanin: 7 wysoki 
PSP Karłowice   23,7  stanin: 4 niżej średni 
PSP Stare Siołkowice  23,2  stanin: 4 niżej średni  
średnia w gminie  25,7  średnia w województwie  25,2 
 

 
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję 
zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną 
populację.  
 
Wyniki osiągane przez szkoły w latach 2010 – 2014 zostały przedstawione w załączniku nr 2. 

 

RAMOWE PLANY NAUCZANIA  

 

1 września 2012r. weszło w życie Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania  
w szkołach publicznych.  

Reforma początkowo objęła klasy IV a w następnych latach V i VI, modyfikacji uległy także ramowe 
plany nauczania dla I etapu edukacji (klasy I-III szkoły podstawowej). 

Oznacza to, że jeszcze w roku szkolnym 2013/2014 obowiązywały w szkołach dwie podstawy 
programowe i dwa rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Okres przejściowy zakończył się  
w roku szkolnym 2014/2015, kiedy to wszystkie klasy gimnazjum i szkoły podstawowej objęte zostały 
jednolitymi nowymi ramowymi planami nauczania. 

Nadal obowiązuje podział na grupy: 
 
wychowanie fizyczne – zajęcia mogą być prowadzone w grupie do 26 uczniów,  
języki obce nowożytne – zajęcia mogą być prowadzone w grupie do 24 uczniów, 
zajęcia komputerowe – zajęcia mogą być prowadzone w grupie do 24 uczniów 
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IV KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach przedmiotowych: 

Gimnazjum 
 

1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny 
2. Wojewódzki Języka Niemieckiego 
3. Wojewódzki Języka Angielskiego 
4. Wojewódzki Konkurs Historyczny 
5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 
6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 
7. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
8. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 
9. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

 

Szkoły podstawowe 
 

1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny 
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 
3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 
4. Wojewódzki Konkurs Historyczny 
5. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
6. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy. 
 

Sukcesy, jakie uczniowie w nich odnieśli: 
 
Publiczne Gimnazjum: 
2 laureatów i 2 finalistów konkursu z języka niemieckiego, laureat z fizyki, finalista z geografii, 
finalista z matematyki, finalista z biologii  
 
PSP Popielów: finalista konkursu z języka angielskiego  
 
PSP Stare Siołkowice: finalista konkursu z języka angielskiego  

 

 

V STYPENDIA WÓJTA GMINY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 

 
Na podstawie Uchwały Nr XXII/156/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2008r.  
w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Popielów zostało wyróżnionych razem  
31 uczniów, w tym: 15 uczniów Gimnazjum, 8 uczniów PSP w Popielowie, 4 uczniów PSP w 
Karłowicach oraz 4 uczniów PSP w Starych Siołkowicach.  

Stypendium, ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 300zł, przyznawane jest w 
3 kategoriach,  tj. edukacji, sportu i pracy prospołecznej.   

Łączna wartość wypłaconych w roku szkolnym 2013/2014 stypendiów wyniosła 9.300zł. Środki 
finansowe na ich realizację przewidziane są w budżecie Gminy Popielów.  
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 VI ORAGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH  

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH „GODZINY KARCIANEJ” 

Dostęp do dodatkowych zajęć dla uczniów został zapewniony dzięki realizacji przez nauczycieli w 
szkole, począwszy od 1 września 2009r., tzw. „godziny karcianej”. Wynika to z art. 42 Karty 
Nauczyciela, w którym określone zostało, że nauczyciele zatrudnieni na pełny etat w szkole 
obowiązani są w ramach swojego czasu pracy realizować także dodatkowe zajęcia da dzieci (każdy 
nauczyciel 2 godziny w tygodniu) tj. zajęcia edukacyjne, wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia 
świetlicowe.  

 

ŚRODKI FINANSOWE GMINY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM UZALEŻNIENIOM 

Gmina stara się także zwiększać dostępność dzieci do zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem 
środków przeznaczanych na profilaktykę problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii, co 
szczegółowo zostało omówione w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r. 

 

 

VII   INNE PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOŁACH 

 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży  
w Województwie  

W roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie kontynuowała realizację 
Wojewódzkiego Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży poprzez zajęcia 
sportowe dla uczniów, związane z prowadzeniem gimnastyki korekcyjnej.  

 

„Szklanka mleka” 

Unijny program "szklanka mleka" promuje spożywanie mleka przez dzieci. W Polsce działa on od 
2004 r., po wprowadzeniu w 2007r. dopłat z budżetu krajowego program rozwinął się. 

W ramach programu do szkół trafia mleko naturalne i smakowe, jogurt, świeże i przetworzone sery. 
O tym, jaki produkt ma być dostarczany do szkół i w jakim opakowaniu, decyduje szkoła udział w 
programie jest dobrowolny. W roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczyły PSP Popielów – 
176 uczniów, PSP Karłowice – 108 uczniów,  PSP Stare Siołkowice – 89 uczniów. 

 

„Owoce w szkole” 

Unijny program "owoce w szkole” promuje spożywanie owoców i warzyw przez dzieci z klas I-III. W 
ramach programu do szkół trafiają owoce i warzywa, w roku szkolnym 2013/2014  
z programu skorzystało 90 dzieci z PSP Popielów, 54 z PSP Karłowice oraz 49 z PSP Stare Siołkowice. 

 

 

 

 

VIII DZIAŁANOŚĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI – załącznik nr 4  
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IX POMOC MATERIALNA 

 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

Wiele rodzin zamieszkałych na terenie gminy Popielów ma trudności materialne i problemy  
z zapewnieniem swoim dzieciom odpowiednich warunków nauki i rozwoju. Z tego powodu, 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów staje się na dzień dzisiejszy jednym z najważniejszych 
zadań, które stają przed gminą.  

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Popielów udzielała pomocy uczniom poprzez: 

 

 Realizację rządowego programu udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
w 2013r. „Wyprawka szkolna”  

 

W ramach w/w programu pomoc została udzielona uczniom spełniającym kryterium dochodowe 
wynoszące dla dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej 539zł/osobę, a dla pozostałych 
uprawnionych uczniów 456zł/osobę.  
 
Uczniom, których rodzina przekraczała kryterium dochodowe, ale spełniała przesłanki art. 7 ustawy  
o pomocy społecznej np. sieroctwo, niepełnosprawność czy długotrwała, ciężka choroba, a także 
uczniom niepełnosprawnym: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym również przysługiwała wyprawka szkolna. 
 
Rodzice mogli otrzymać dofinansowanie na zakup podręczników, którego wysokość wynosiła: 
Gimnazjum: 
Tylko niepełnosprawni uczniowie klas I-III do 350zł 
 
Szkoły podstawowe: 
kl. I-III i V (spełniający i niespełniający kryterium dochodowe oraz uczniowie niepełnosprawni  
od 225zł do 325 zł 
 
Dzięki programowi w 2013r. z tejże formy pomocy skorzystało łącznie: 35 uczniów, w tym 23 
spełniających kryterium dochodowe oraz 12 niespełniających kryterium dochodowego.  
W programie nie uczestniczyli uczniowie niepełnosprawni. 
 
Na realizację zadania gmina wydatkowała łącznie 8.175zł.  
 
Z dofinansowania skorzystali uczniowie szkół podstawowych:  

klasa I   2.250zł  
klasa II  2.025zł  
klasa III 2.925zł  
klasa V     975zł.  
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 Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Popielów o charakterze 
socjalnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendium szkolnego 
lub zasiłku szkolnego 

Pomoc materialna udzielana jest w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego uczniom, 
którzy spełniają tzw. kryterium dochodowe wynoszące 456zł netto /osobę na osobę w rodzinie. 
Miesięczna wysokość stypendium w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła od 84,80zł do 212zł/ 
miesiąc.  
 
 
Przyznając stypendium szkolne bierze się pod uwagę takie okoliczności dodatkowe takie jak: 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, samotne wychowywanie dzieci, 
wielodzietność i inne.  
 
Zasiłek szkolny przyznany był jednorazowo i wynosił max 530zł na jedno dziecko. Zasiłek szkolny 
przyznawany jest w przypadku zaistnienia w danej rodzinie zdarzenia losowego  
w wyniku, którego rodzina ucznia przejściowo znalazła się w trudnej sytuacji materialnej np. nagła 
choroba, wypadek.  
 
W roku szkolnym 2013/2014 (tj. wrzesień – czerwiec) wpłynęło łącznie 101 wniosków, na które 
wydano 100 pozytywnych decyzji. W trakcie roku zmieniono 2 decyzje, gdyż rodzic poinformował  
o zmianie sytuacji dochodowej. 
 
Wydano także 5 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego (w całym 2013r. było to 10 decyzji na kwotę 
3.550zł).  
 
Na realizację w/w zadania gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.  
W roku kalendarzowym 2013r. na realizację wypłat gmina otrzymała plan w łącznej wysokości 
91.414zł, z którego wydatkowano 87.480zł. Udział środków własnych gminy na realizacje wypłat 
stypendiów i zasiłków wyniósł 21.870zł 
 
Ogółem w 2013r.: na stypendia i zasiłki wydatkowano: 
 
67.330zł w okresie styczeń – czerwiec (dot. roku szkolnego 2012/2013, w tym 53.864zł tj.80% dotacja 
+ 13.466zł tj. 20% środki własne gminy) 
42.020zł w okresie wrzesień – grudzień (dot. roku szkolnego 2013/2014, w tym 33.616zł tj.80% 
dotacja + 8.404zł tj. 20% środki własne gminy) 
 
Razem wypłacone stypendia szkolne i zasiłki w roku kalendarzowym 2013r. to kwota 109.350zł   
 
W 2014r. dotychczas na pomoc materialną wydatkowano łącznie 63.295zł (rok szkolny 2013/2014 – 
styczeń-czerwiec 2014r.) 
 
Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec 2014r. wypłacono 92 uczniom w łącznej kwocie 
62.695zł, w tym 50.156zł tj. 80% dotacja + 12.539zł tj. 20% środki własne. 
Zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom w łącznej kwocie 600zł, w tym 480zł tj. 80% dotacji + 120zł tj. 
20% środki własne. Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 50.636zł, a udział środków 
własnych to 12.659zł. 
 
Obecnie trwają przygotowania do realizacji wypłat za okres wrzesień – grudzień 2014r.  
(rok szkolny 2014/2015). 
 

Łącznie na pomoc skierowaną do dzieci w roku szkolnym 2013/2014 tj. wyprawka szkolna 
oraz stypendia i zasiłki szkolne wydatkowano 113.490zł 
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POMOC GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 
Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, dzięki 
któremu ci pochodzący z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki.  
Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, który jest 
bezpośrednim koordynatorem programu w 2013r. wydano 21.945 posiłków dla 177 dzieci objętych 
programem. 
 

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO 
 
Ełk – Mazury kolonie letnie 
W dniach 8–17 lipca 2014r. grupa 18 uczniów Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach 
przebywała na wypoczynku letnim w miejscowości Ełk na Mazurach. W wyjeździe, który 
zorganizowany i dofinansowany był przez Wójta Gminy Popielów skorzystało 17 dzieci z rodzin 
wymagających wsparcia oraz 1 dziecko, za którego odpłatność w całości ponieśli rodzice. 
Kolonie zostały zorganizowane przez firmę LUTUR Robert Sajnaj działającej przy Stowarzyszeniu 
Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie.  
Wysokość środków finansowych pochodzących z Urzędu Gminy to 13.982,50zł 
 
Kolonie współorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu 
Gmina Popielów otrzymała 15 miejsca na kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych, które 
organizowanego są corocznie przez Kuratorium Oświaty w Opolu. 
Na kolonie zakwalifikowało się 8 dzieci z PSP w Popielowie, 5 dzieci z PSP w Karłowicach oraz 2 dzieci 
z PSP w Stare Siołkowice. 
Kolonie odbywały się w okresie 9–22 lipca 2014r., a dzieci były zakwaterowane w ośrodku 
wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Jarnołtówku. 
 
Wypoczynek dla młodych strażaków  
Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Popielowie współorganizował wyjazd dla 
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w okresie 7–19 
lipca 2014.  W obozie wzięły udział 4 osoby, które aktywnie działają w strażackich strukturach.  
 
Zajęcia wakacyjne  

W okresie wakacyjnym organizowane były zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, dzieci brały 
udział w grach i zabawach sportowych, zajęciach plastycznych oraz wycieczkach: 
 
28 lipca – 8 sierpnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 40 dzieci organizowane w ramach 
półkolonii letnich w miejscowości Karłowice, 
11 – 22 sierpnia zajęcia wakacyjne dla 40 dzieci organizowane w miejscowości Kurznie, 
 
Lipiec / sierpień zajęcia wakacyjne dla 15 dzieci organizowane w ramach programu „Namiotowe 
wakacje na zielonej przestani” w miejscowości Nowe Siołkowice 
 
W okresie wakacji letnich dzieci i młodzież miały możliwość korzystania z kompleksu boisk 
sportowych ORLIK 2012 w Popielowie (codziennie w godz. 12-16 lub 15-21),  
 
Szacunkowo z różnych form wypoczynku zorganizowanego przez Gminę Popielów skorzystało ok. 150 
dzieci w wieku szkolnym, co stanowi ok.  25% wszystkich uczniów. 
 

Łączne wydatki Gminy związane z organizacją wypoczynku i zajęć w okresie wakacji letnich 
to 21.942zł  
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X  NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH 

 
Ważnym zagadnieniem we współczesnym świecie jest umiejętność posługiwania się językami 

obcymi. Staramy się, aby dzieci uczyły się języków obcych już od najmłodszych lat: 
Wymiar zajęć z języków obcych w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiał się następująco: 
 
Gimnazjum  j. niemiecki po 1 godz. we wszystkich klasach 
   j. niemiecki (mniejszościowy) klasy I i III po 3 godz., klasa II 4 godz. 

j. angielski klasy I i III po 4 godz., klasa II 3 godz.  
 
 

PSP w Popielowie: j. angielski klasy I-III po 2 godz., klasy IV-VI po 3 godz.  
j. niemiecki (mniejszościowy) klasy I-IV i VI po 3 godz. klasa V 4 godz. 
 
 

PSP w Karłowicach j. angielski wszystkie klasy po 2 godz., w tym klasy IV-VI w ramach godzin 
samorządowych 
j. niemiecki klasy I-III po 2 godz. (w ramach godzin samorządowych  
i dyrektorskich) klasy IV-VI po 3 godz. 
 
 

PSP w Starych Siołkowicach  
j. angielski klasy I-III po 2 godz., klasy IV-VI po 3 godz. 

   j. niemiecki (mniejszościowy) klasy I-IV i VI po 3 godz., klasa V 4 godz. 
 

 

 

XI NAUKA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ  

 

W roku szkolnym 2013/2014 prowadzona była nauka języka mniejszości narodowej w szkołach.  
 
Od 1 września 2012r. obowiązują zapisy rozporządzenia zmieniającego warunki i sposób 
wykonywania zadań związanych z nauką w szkołach języka mniejszości (język niemiecki) tj. klasy I-III 
oraz IV i VI szkoły podstawowej 3 godz./tygodniowo a klasa V 4 godz., natomiast w gimnazjum klasa I 
i III 3 godz. a klasa II 4 godziny (dotychczas wszystkie klasy miały 3 godz./tygodniowo nauki języka 
niemieckiego). 
 
 Liczba uczniów deklarujących chęć nauki języka mniejszościowego: 
 

Gimnazjum   169 uczniów 
PSP Popielów   165 uczniów 
PSP Stare Siołkowice  90 uczniów   
Razem   424 uczniów 

 
Liczba dzieci, których rodzice złożyli deklaracje o chęci nauki języka mniejszościowego  
w przedszkolach (4 godz./tygodniowo) wynosiła 49 dzieci z PP w Popielowie oraz 35 dzieci z PP w 
Starych Siołkowicach. Razem 84 przedszkolaków. 
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XII PEDAGOG SZKOLNY I LOGOPEDA 

W każdej ze szkół dzieci mogą liczyć na pomoc pedagoga szkolnego, wymiar pracy pedagoga 
szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 wynosił: Gimnazjum 22 godziny, PSP Popielów 11 godziny, 
PSP Karłowice 4 godzin, PSP Stare Siołkowice 4 godzin. 

 
Prowadzone są również zajęcia z logopedii w wymiarze: PSP Popielów 4 godz. tygodniowo, PSP 
Karłowice 4 godz. tygodniowo, PSP Stare Siołkowice 2 godz. tygodniowo. 

 
W przedszkolach również zabezpieczono dodatkowe godziny na pomoc psychologiczno pedagogiczną 
dla dzieci: PP Popielów – 2 godz., PP Karłowice 2 godz., PP Stare Siołkowice – 2 godz. 

 
 

XIII DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNE 

W roku szkolnym 2013/2014 naukę w szkołach realizowało łącznie 12 dzieci z orzeczoną 
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną niepełnosprawnością. 
 

3 uczniów objętych było nauczaniem indywidualnym, dla 2 uczniów prowadzone były 
domowe indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a dla 7 uczniów wprowadzono w 
szkole dodatkowe zajęcia rewalidacji.  

Ponadto dla 5 dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone były zajęcia w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju w wymiarze 8 godzin miesięcznie dla każdego dziecka. 
Dla jednego ucznia zabezpieczono pomoc opiekuna w trakcie prowadzonych zajęć. 

 
Jest to grupa dzieci najbardziej wymagająca wsparcia i pomocy. 

 

XIV DOWOZY SZKOLNE 

 

W roku szkolnym 2013/2014 300 dzieci tj. 37% uczniów korzystało z dowozów szkolnych. 
 
Codziennie do szkół dojeżdżało 261 uczniów (Gimnazjum 138, PSP Popielów 85, PSP Karłowice 31, 
PSP Stare Siołkowice 7), a do przedszkoli 39 dzieci 5 i 6 letnich (PP Popielów 30, PP Karłowice 9).  
Dzieciom tym została zapewniona opieka w czasie przewozu oraz możliwość uczestniczenia w 
zajęciach świetlicowych, które prowadzone są we wszystkich szkołach w łącznym wymiarze na 
wszystkie szkoły 59  godz. tygodniowo, co odpowiada zapotrzebowaniu na zgłoszenia szkół  tym 
zakresie.   
 
Dowozy szkolne obsługiwało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Brzegu. 
Kwota jaką wydatkowano na ten cel to 183.600zł.  
Od 1 września 2013r. uruchomiono dodatkowy kurs na linii Popielów – Lubienia – Kaniów  
o godz. 14:30, dla dzieci powracających z przedszkola i szkoły podstawowej w Popielowie. 
 
Dla zamieszkałych na terenie gminy Popielów 2 niepełnosprawnych uczniów Publicznej Specjalnej 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Opolu gmina finansowała transport 
busem do tych szkół. 
 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Opola zapewniała firma Mile Trans Hubert Milek ze Starych 
Siołkowic. Kwota jaka wydatkowano na ten cel to 26.088zł 
 

Razem w roku szkolnym 2013/2014 na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wydatkowano 
209.688zł.  Wydatki te w całości zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.  
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XV REALIZACJA OBOWIĄZKU NAUKI 

 

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 zamieszkałą na jej 
terenie, a wynika to z zapisów art. 19 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

 
W roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów w wieku 16-18 lat tj. roczniki 1996 – 1998 

zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki wyniosła 255 w tym 109 dziewczęta i 146 chłopców.  
Uczniowie ci realizowali obowiązek szkolny/nauki poprzez:  
1. obowiązek szkolny w gimnazjum – 81, w tym 30 dziewcząt i 51 chłopców,  
2. w szkołach ponadgimnazjalnych – 155, w tym 70 dziewcząt i 85 chłopców  
3. przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w którym przebywają – 7, w tym 2 dziewczyny 
4. młodzież zameldowana, lecz niezamieszkała na terenie gminy – 12, w tym 7 dziewcząt i 5 

chłopców (dane z SIO wg stanu na 31.03.2013r.)  
5. młodzież niespełniająca obowiązku nauki – 0  
 

XVI DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 
PRACOWNIKÓW  

 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 
Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Popielów, a wysokość 
uzależniona jest od okresu kształcenia i wynosi: 
 

4.587zł za 2 lata nauki 
8.081zł za 3 lata nauki  
254zł za każdy miesiąc przyuczenia do wykonywania określonej pracy (dot. w szczególności 
uczestników OHP) 

 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie przez pracodawcę następujących 
dokumentów: 

1. kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, 
2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 
3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez 

młodocianego przygotowania zawodowego. 
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy w terminie 3 m-cy od ukończenia przez 
młodocianego przygotowania zawodowego (tj. zdania stosownego egzaminu) 
 
W roku szkolnym 2013/2014 w/w dofinansowanie otrzymało 18 pracodawców, którzy wykształcili 
łącznie 23 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Popielów. 
Najczęściej występujące zawody to murarz, mechanik samochodowy, fryzjer oraz stolarz.  
 

Na rzecz pracodawców w roku szkolnym 2013/2014 wypłacono łącznie 143.925,52zł  
w tym: 
 
środki za okres od 01.09.2013r. do 31.12.2013r. to kwota 132.926,38zł 
środki za okres od 01.01.2013r. do 31.08.2013r. to kwota 10.999,14zł 
 
Obecnie spływają wnioski pracodawców, dla których wypłaty przewidziane są także ze środków na 
2014r. Szacuje się, że kwota, jaka zostanie wypłacona na rzecz pracodawców w całym 2014r. 
wyniesie ok. 160.000zł. 
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XVII STRUKTURA ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH 

 

W roku szkolnym 2013/2014 liczba nauczycieli w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 
91 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 74,21, w tym 66 zatrudnienie w pełnym wymiarze + 
8,21 zatrudnienie w niepełnym wymiarze (sprawozdanie SIO 30.09.2013r.) 

 
Liczba pracowników administracji i obsługi wynosiła 65, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 46,5 
(wraz z osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych z PUP liczba ta wyniosłaby 67 osób i 
49,50 etatów).  
 
Dla porównania w roku szkolnym 2012/2013 liczba nauczycieli w jednostkach oświatowych wynosiła 
ogółem 96 osób tj. 78,98 w przeliczeniu na pełne etaty. Liczba pracowników administracji i obsługi 
wynosiła 64, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 46,76. 
 
Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli w przypadku 
nauczycieli dyplomowanych i mianowanych jest porównywalna z poprzednim rokiem szkolnym, 
natomiast różnicę widać u nauczycieli kontraktowych i stażystów 
 

             2012/2013           2013/2014 

 

53% nauczycieli dyplomowanych   54% nauczycieli dyplomowanych 

24% nauczycieli mianowanych    26% nauczycieli mianowanych 

16% nauczycieli kontraktowych    19% nauczycieli kontraktowych 

7% nauczycieli stażystów    1% nauczycieli stażystów 

 
Gmina jako organ prowadzący organizuje i przeprowadza egzamin na wyższy stopień awansu 
zawodowego nauczyciela tj. z kontraktowego na mianowanego. Powołuje się wówczas komisję 
egzaminacyjną w skład której wchodzą eksperci z danego przedmiotu. Eksperci za udział w 
posiedzeniu komisji otrzymują wynagrodzenie, które od 2013r. finansowane jest z subwencji. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 dwóch nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela mianowanego. 
 
Szczegółowe informacje o strukturze zatrudnienia załącznik nr 3 

 

XVIII DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI 

Zgodnie z art. art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Organ 
Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich, w 30% przeznaczony 
jest na organizację doradztwa metodycznego i w 70% na wydatki związane z uczestnictwem 
nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia.  

 
W 2013r. zaplanowano do wydatkowania łącznie 18.172zł,zł, z czego szkoły i przedszkola miały do 
wykorzystania pulę 12.721zł a 5.454zł zostało przeznaczone na organizację doradztwa metodycznego 
nauczycieli. Doradztwo Metodyczne obsługuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (poprzez 
dotację przekazaną na rzecz Województwa Opolskiego) 
 
Na 2014r. zaplanowano do wydatkowania łącznie 21.204zł, w tym 6.360zł na organizację doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli, a 14.844zł zostanie przeznaczone dla szkół i przedszkoli.  
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XIX POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI  

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Popielów Nr X/66/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie 
rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 
budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczyciel 
korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek 
oświatowych i wynosiły zarówno w 2013 jak i w 2014 0,1% planowanych wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli. 

 

XX BAZA DYDAKTYCZNA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  

 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo 
rekreacyjnych ulega stałej poprawie, co jest rezultatem znacznych nakładów finansowych.  

 

Szczegółowe dane dotyczące bazy dydaktycznej zawiera poniższa tabela  
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PG Stare Siołkowice 10 1 1 0 1 1 93 93 93 

PSP Popielów 9 1 1 1 1 1 28 22 28 

PSP Karłowice 8 1 1 1 1 1 28 22 28 

PSP Stare Siołkowice 6 1 1 0 0 1 25 18 25 

Suma szkoły podstawowe 23 3 3 2 2 3 81 62 81 

                    

Razem szkoły 34 4 4 2 3 4 174 155 174 

PP Popielów 5 - - 1 -  - 1 - 1 

PP Karłowice  3 - - 1 - - 1 - 1 

 PP Stare Siołkowice 3 - - 1 - - 2 - 1 

                    

Razem przedszkola 11 0 0 3 0 0 4 0 3 

                    

RAZEM 44 4 4 5 3 4 178 155 177 
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XXI INWESTYCJE, REMONTY 

 

Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach 
 
Wydatki na naprawę hydrantu, monitoringu i konserwację urządzeń biurowych: łączna kwota 1.180zł    

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 
 
Wydatki na malowanie korytarza i łącznika w szkole: kwota 1.700zł 
 
Konserwacja nawierzchni boiska ORLIK: kwota 4.333zł 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 
 
Zakup specjalistycznej maszyny czyszczącej do prawidłowej eksploatacji Sali gimnastycznej:  
kwota 14.900zł 
 
Instalacja c.o.: umowa zawarta na kwotę  9.813zł. 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 
 
Zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych na teren przy szkole: kwota 15.252zł  
 
Przebudowa pomieszczeń szkoły, dzięki którym powstała m.in. pracownia komputerowa i nowe 
pomieszczenie świetlicy.  
Całkowita wartość 149.099zł   
 
 

 
 
 

Przedszkole Publiczne w Karłowicach 
Budowa placu zabaw przy przedszkolu: kwota 16.323zł 
Remont podłóg wraz z montażem wykładziny użytkowej: kwota 17.601zł 
 

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach  
Remont przyłącza kanalizacyjnego: kwota 1.214zł 
Zagospodarowanie terenów zieleni przed przedszkolem: kwota 5.000zł 

 

Razem inwestycje i remonty w roku szkolnym 2013/2014 to kwota 236.415zł 
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XXII ZWROT KOSZTÓW Z TYTUŁU UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
NIEPUBLICZNEGO   

 
W 2014r. Gmina Popielów dokonała zwrotu kosztów dotacji przekazanej przez Gminę 

Dobrzeń Wielki oraz Miasto Opole na rzecz przedszkoli niepublicznych za 2013r. w łącznej wysokości 
59.401,68zł.  
Zwrot kosztów dotacji dotyczył dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Popielów ale uczęszczających 
do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (12 dzieci) i Miasta Opole (1 dziecko). 
 

 

XXIII DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

 

W 2013r. gmina po raz pierwszy otrzymała tzw. dotację przedszkolną, przeznaczoną na 
wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5-5 lat w okresie wrzesień – grudzień 2013r., w wysokości 
414zł na jedno dziecko. 

Łączna kwota jaką gmina otrzymała z budżetu państwa na ten cel to 94.392zł.  

W 2014r. na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację  
w wysokości 275.417zł. Kwota dotyczy okresu styczeń – grudzień 2014r. 

 

 

XXIV FUNKCJONOWANIE STOŁÓWEK  

 

W 2013r. zostały wprowadzone nowe stawki żywieniowe w przedszkolach. Nowe stawki 
zostały zaopiniowane przez organ prowadzący po wcześniejszej konsultacji z Radami Rodziców 

 

Wynoszą one: 

śniadanie + obiad  4,00 zł  

Podwieczorek   1,50 zł 

Razem    5,50 zł 

 

 Stołówki szkolne funkcjonują w PSP w Popielowie oraz w PSP w Karłowicach. Opłaty za 
wyżywienie ustalane są również w powyżej opisany sposób i wynoszą:  2,50zł za obiad 

 

 

 Do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach oraz do PSP w Starych 
Siołkowicach posiłki są dowożone przez firmę, koszt posiłku to 6 zł.  
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XXV JEDNORAZOWY DODATEK UZUPENIAJĄCY  

 

Organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia corocznej analizy średniorocznych 
wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycielom w 
terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego wypłacany jest jednorazowy dodatek 
uzupełniający.  

W 2013r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło 

Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczyciela w okresie   
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 (gwarantowane ustawowo) 

stażysta 2.717,59zł 

kontraktowy 3.016,52zł 

mianowany 3.913,33zł 

dyplomowany 5.000,37zł 

 

Po przeprowadzeniu w/w analizy okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń została 
osiągnięta we wszystkich grupach awansu zawodowego nauczycieli, w związku z czym w 2014r. nie 
było potrzeby wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2013r.  
 

W trakcie 2013r. przeprowadzono analizę finansową, w wyniku, której wprowadzono 
dodatkowe godziny ponadwymiarowe: w PSP Stare Siołkowice 1 godz. świetlicy a w PP Popielów 
utworzono dodatkowy 5-cio godzinny oddział przedszkolny, wydłużono pracę o 0,5 godz. inny oddział 
oraz wprowadzono 2 godz. zajęć z języka angielskiego. 
 
Działania te przyczyniły się do tego, że nie było wypłat dodatku uzupełniającego, gdzie za 2012r. 
wypłacono w 2013r kwotę 26.570,53zł. 
 
 
 

XXVI UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY POPIELÓW DOTYCZĄCE 
FUNKCJONOWANIA OŚWIATY  

 
1. Uchwała Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania  

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora  
i wicedyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Popielów (uchwała obowiązuje od 1 września 2014r.) 
 

2. Uchwała Rady Gminy Popielów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Popielów (uchwała obowiązuje od 1 września 2014r.) 
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XXV FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków na realizację zadań oświatowych stanowi 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Popielów za rok budżetowy 2013 oraz uchwała budżetowa 
na 2014, a także informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Popielów za I półrocze 2014 roku.  

 

W budżecie roku 2013 wydatki stanowiły kwotę   23.965.979 zł 

 

z czego oświata i wychowanie to      11.185.785 zł  tj. 46,67% wydatków 

a edukacyjna opieka wychowawcza to                               152.138 zł  tj.   0,63% wydatków 

 

razem                           11.337.923 zł tj.  47,30% wydatków 
   

w tym w dziale oświata i wychowanie 

wydatki bieżące (w tym remonty) to                  8.232.803 zł   

wydatki inwestycyjne to        2.952.982 zł (w tym budowa sali        
gimnastycznej przy PSP w Karłowicach -  rok 
szkolny 2012/2013) 

 

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek w 2013, w tym wydatki na ZFŚŚ nauczycieli emerytów, 
wydatki związane z utrzymaniem stołówek, wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci niepełnosprawnych 

Jednostka 2012 2013 

 

Gimnazjum 

PSP Popielów 

PSP Karłowice 

PSP Stare Siołkowice 

 

razem szkoły  

 

              2.098.542 zł 

1.969.312 zł 

1.066.271 zł 

                  953.100 zł 

               

              6.087.225 zł 

 

            2.055.124 zł 

            2.005.156 zł 

            1.156.580 zł 

                950.176 zł 

 

             6.167.036 zł 

 

PP Popielów 

PP Karłowice  

PP Stare Siołkowice  

 

razem przedszkola 

    

              740.290 zł 

              431.326 zł 

              535.501 zł 

 

             1.707.117 zł 

    

               794.653 zł 

               442.855 zł 

               560.719 zł 

 

             1.798.227 zł 
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Opis ROK 2012 ROK 2013 

 

Średnio na 1 ucznia bez inwestycji oraz wydatków na dowozy 
szkolne i dokształcanie nauczycieli z uwzględnieniem remontów 
bieżących wydatkowano: 

(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2012 – 624) 

(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2013 – 586) 

   

 

9.755 zł 

   

 

 10.524 zł 

 

Średnio na 1 przedszkolaka – bez inwestycji oraz wydatków na 
dowozy i dokształcanie nauczycieli z uwzględnieniem remontów 
bieżących wydatkowano: 

(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2012 – 217) 

(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2013 – 229) 

 

 

7.867 zł 

 

 

 7.852 zł 

 

   

Należy zauważyć, że gmina w sposób racjonalny gospodaruje środkami otrzymanymi w ramach części 
oświatowej subwencji ogólnej. Jednakże spadająca liczba dzieci powoduje, że w najbliższych latach 
środki pozyskiwane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej mogą być niewystarczające na 
pokrycie wydatków bieżących (wynagrodzeń i pochodnych, wydatków związanych z zakupem opału i 
energii elektrycznej).  

 
Algorytm podziału subwencji oświatowej ustalany jest corocznie w oparciu o liczbę uczniów w danej 
gminie.  
 
Należy podkreślić, że z części oświatowej subwencji ogólnej nie są finansowane zadania związane z 
prowadzeniem przedszkoli, organizacją dowozów szkolnych oraz przeprowadzaniem inwestycji 
oświatowych. Częściowo wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli zostały pokryte przez tzw. 
dotację przedszkolną. 
 
Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej w 2013 wyniosła  5.904.961 zł 
(w roku 2012 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 5.980.733 zł). 
 
przy liczbie dzieci w 2013 wynoszącej 609 (w tym dzieci w szkołach 596 oraz dzieci 
niepełnosprawne 2  –  co razem daje 598 oraz średnia liczba dzieci związana z przyjęciem dzieci 6-
letnich do szkół – 2,9% ogólnej liczby dzieci szkół podstawowych)  
średnia kwota przypadająca na jedno dziecko to:  9.696 zł (W roku 2012 była to kwota  9.103 zł)  
 
Wydatki oświatowe kwalifikowane z subwencji oświatowej w 2013r. to         6.052.266 zł       
   
(są to wydatki bieżące w szkołach, wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli, 
oraz organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach – bez inwestycji, 
dowozów i środków pozabudżetowych otrzymanych przez szkoły). 
 
Do subwencji oświatowej gmina „dołożyła” w 2013 roku  147.305 zł, co świadczy o prawidłowym 
zarządzaniu oświatą 
W poprzednich latach : 
Do subwencji oświatowej gmina „dołożyła” w 2011 roku  87.335 zł 
Do subwencji oświatowej gmina „dołożyła” w 2012 roku  39.274 zł 
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PODSUMOWANIE  

 

W trakcie roku szkolnego 2013/2014 zostały uwzględnione potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne dzieci.  

 
Gmina Popielów, jako organ prowadzący, wywiązuje się z zadań określonych przepisami 

prawa. Stale poprawiają się warunki nauki, opieki wychowawczej i wypoczynku. Co roku 
podejmowane są działania związane z poprawą infrastruktury edukacyjnej.  

 
Szkoły i przedszkola wspierane są w zapewnieniu uczniom dostępu do zajęć edukacyjnych, 

opiekuńczych i wychowawczych na najwyższym poziomie. Szkoły i przedszkola podnoszą jakość 
edukacji poprzez udział w licznych, dodatkowych konkursach, projektach i  procesach certyfikacji. 

 
Działania związane z finansowaniem zadań oświatowych podejmowane są racjonalnie, na 

bieżąco analizowany jest poziom wydatków w szkołach i przedszkolach. 
 

 

Na funkcjonowanie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 wpłynie :  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie     
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. 
poz. 1265) – od 1 września 2014 obowiązek szkolny dzieci 7 letnich (ur. w 2007) oraz 6 
letnich (obowiązkowo ur. w pierwszym półroczu 2008 i dobrowolnie ur. w drugim półroczu 
2008), co wpłynie na wzrost liczby dzieci w szkołach i „zwolnienie” miejsc w przedszkolach 
dla dzieci rocznikowo młodszych. 
 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. poz. 
642) – możliwość zatrudnienia w szkole asystenta nauczyciela w klasach I – III  

 

 Obowiązek podziału na grupy klas I, gdy liczebność klasy przekracza 25 dzieci w oddziale, co 
spowodowało powstanie dodatkowych oddziałów klas pierwszych. 

 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7) – tzw. ustawa rekrutacyjna, wprowadzająca zasady nowe, 
sformalizowane zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli . Na nowych zasadach odbywała się 
już rekrutacja dzieci przyjętych do przedszkoli od 1 września 2014r.  

 

 Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811) – tzw. ustawa podręcznikowa każdy uczeń klasy pierwszej 
szkoły podstawowej otrzymuje bezpłatny elementarz, a gmina otrzymuje dotację na zakup 
dla tych uczniów podręcznika i ćwiczeń do języka obcego. 

 

 

 

opracowała:  
Joanna Mikoda 
Inspektor ds. Oświaty 
Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej 
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VIII DZIAŁANOŚĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI   – załącznik nr 4 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM  W STARYCH SIOŁKOWICACH 

 

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza 
 
W roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum podstawy programowe w zakresie  wszystkich 
przedmiotów w cyklu trzyletnim zostały zrealizowane, powtórzone i utrwalone. Zadania wynikające z 
realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły zostały również zrealizowane.  
 

Dodatkowe programy edukacyjne i cykle lekcyjne:   
 

 Kontynuacja realizacji projektu „Opolska eSzkoła – szkołą ku przyszłości” 
(uruchomienie kolejnych aplikacji, dostęp rodziców do e-dziennika)  
 

 Kontynuacja Programu Wymiany Młodzieży ze szkołą Realschule z Bad Wurzach – projekt  
realizowany przy wsparciu finansowym  Polsko – Niemieckiej Fundacji ds. Współpracy Młodzieży 
(w tym roku grupa 16 uczniów i 2 opiekunów odwiedziła kolegów i koleżanki z Realschule w Bad 
Wurzach) 

 

 Program w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych „Europejski tydzień sportu dla wszystkich” 

 Udział w akcji „ Sprzątanie Świata” i „ Dzień Ziemi” – konkurs na najciekawszy strój z odpadów 
podlegających recyklingowi, 

 Program „Wybór zawodu krok po kroku” i „Planowanie kariery zawodowej” 

 Projekt edukacyjny ”Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie” 

 Przeprowadzono III edycję Szkolnego Konkursu Talentów „Oto jestem!” 
 

Uczniowie brali udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych 
 

 2 laureatów Wojewódzkiego Konkursu z J. Niemieckiego 

 1 laureat Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki 

 2 finalistów Wojewódzkiego Konkursu z J. Niemieckiego 

 1 finalista Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki 

 1 finalista Wojewódzkiego Konkursu z Biologii 

 1 finalista Wojewódzki Diecezjalnego Konkursu z Religii 

 1 finalista Wojewódzkiego Konkursu z Geografii 

 4 finalistów centralnych w Międzynarodowym konkursie Matematycznym „MATMIX” 

 1 finalista wojewódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
 

Inne konkursy 

 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów  

 Międzynarodowy konkurs matematyczny Pangea 

 Potyczki ze statystyką  

 Szkolny konkurs „Mistrz rachunków” 

 Konkurs kolęd – „Kolędujmy wraz”  

 „ III Międzyklasowy turniej piłki nożnej i piłki siatkowej o puchar dyr. PG. Stare Siołkowice” 

 Turniej wiedzy ekologicznej 
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 Konkurs biblioteczny: „Czytam, myślę, rozumiem”, „ Zgadnij, kto to?”,  

 „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 

 „Omnibus przyrodnika” 

 Turniej wiedzy ekologicznej 
 

Sukcesy sportowe 
 

 II miejsce w województwie w Turnieju Coca – Cola Cup (2014) 

 I miejsce w Finale Wojewódzkim Piłki Ręcznej Chłopców (2014) 

 8 finalistów wojewódzkich w lekkiej atletyce (2014) 
           

Profilaktyka społeczna 

 Udzielano pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb 
oraz pomocy wychowawcom, nauczycielom i rodzicom 

 Dokonywano diagnozy pedagogicznej uczniów 

 Podejmowano i wspierano działania wychowawcze i profilaktyczne: 
nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, schemat postępowania na miejscu wypadku, problemy 

osób niepełnosprawnych, realizacja programu „ Niepełnosprawni są wśród nas”, mass media – 

korzyści i szkody, zachowuj się... – lekcja przestrogi, wartości ważne w moim życiu, inni – to także 

my, cyberprzemoc, gry i zabawy integracyjne 

 
 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 
 
W ramach zajęć z preorientacji zawodowej zrealizowano:  
system szkolnictwa w Polsce, oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, wybór zawodu krok po 
kroku, planowanie kariery zawodowej, kwestionariusz skłonności zawodowych, rozmowa 
kwalifikacyjna o pracę, opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz  
 

 pedagogizacja rodziców 

 propagowanie wolontariatu w szkole 

 współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno- wychowawczy 

 podejmowanie działań naprawczych i korygujących 

 organizacja uroczystości szkolnych 

 szkolne projekty edukacyjne 

 szkolne inicjatywy ( zbieranie plastikowych nakrętek- ponad 90 tyś. sztuk) 

 doskonalenie zawodowe 
 
 
Uczniowie brali udział w różnorodnych wycieczkach m.in.: do Oświęcimia, Złotego Stoku, 
Zakopanego, Warszawy (Centrum Nauki) wyjazdy do kina, teatru, wycieczki integracyjne po 
najbliższej okolicy, wyjazdy na mecze międzynarodowe 

 

Szkolny Program Profilaktyki i inne działania związane z profilaktyką  

 uczestnictwo w projekcie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

 propagowanie idei pierwszej pomocy, 
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 cykl lekcji profilaktycznych dotyczących niebezpieczeństw związanych z rozwojem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 

 cykl lekcji profilaktycznych poświęconych spojrzeniu na drugiego człowieka „ inni – a tacy sami 
jak my”, 

 III edycja Szkolnego Konkursu Talentów „ Oto jestem”, 

 profilaktyka palenia tytoniu, 

 cykliczne spotkania uczniów  z terapeutą uzależnień Andrzejem Baldem, 

 profilaktyczny Literacki Konkurs o Różowe Pióro Pani Dyrektor, 

 konkurs „ Klasa, że hej!”, 

 zwiedzanie zakątków Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

 cykl lekcji poświęcony Integracja Społeczności Szkolnej oraz promujących kulturalne   
zachowanie , 

 rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy o prawach im przysługujących, 

 profilaktyka uzależnień (mechanizm uzależnień, rodzina alkoholowa –współuzaleznienie, 
anoreksja i bulimia – choroby cywilizacyjne, wirus HIV i choroba Aids), 

 uświadamianie młodzieży w sprawach pierwszych kontaktów seksualnych , 

 działalność Szkolnego Teatru Profilaktycznego „Klaka”, 

   „Przestępczość nieletnich” – spotkania z policjantem z wydziału prewencji Miejskiej Komendy 
Policji w Opolu, 

 „Ja to mam talent” – wystawa prac technicznych, 

 działalność „Szkolnego Koła Caritas” – współpraca z siołkowickim hospicjum i warsztatami terapii 
zajęciowej, 

 współpraca z domem dziecka w Skorogoszczy, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siołkowicach, 

 pomoc uczniów w organizacji imprez gminnych: wigilia dla seniorów, Wiosna Kwiatów, Majówka 
u Faroża, Mam Talent w Karłowicach, gminne uroczystości z okazji Święta Niepodleglości, 

 współpraca z sołtysami poszczególnych miejscowości i innymi organizacjami pozarządowymi 
 

Zakupy wyposażenia, remonty, inwestycje 
wymiana rejestratora monitoringu, zakup mebli oraz wykładzin do 2 sal lekcyjnych, tablic korkowych, 
doposażenie siłowni szkolnej w orbitrek i rowerek 

 
drobne remonty wykonane we własnym zakresie: 
wykonane we własnym zakresie prace malarskie ( lamperie, meble itd.), malowanie dwóch sal 
lekcyjnych, bieżące naprawy i remonty sprzętu szkolnego 
 
 
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
 
Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży: 3.240zł 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE 

 

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza: 

W roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa pracowała zgodnie z przyjętą Koncepcją 
Rozwoju Szkoły, Programem Dydaktyczno- Wychowawczym oraz Programem Profilaktycznym. 
 
Innowacje pedagogiczne: 
 

 Pobawmy się językiem angielskim dla uczniów kl. V 

 Przyroda w oczach dziecka – 4 pory roku 

 Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą – j. angielski 
 
 
Ewaluacje wewnętrzne: 
 

 Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć 

 Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 

W wyniku w/w ewaluacji i badań ankietowych stwierdzono, iż uczniowie bardzo lubią zajęcia 
świetlicowe i czują się tam bezpiecznie. W ramach zajęć korzystają z pracowni informatycznej, zajęć 
na sali gimnastycznej oraz z boisk „Orlik”. Również uczniom dojeżdżającym zapewnia się 
wystarczającą opiekę w czasie oczekiwania na autobus. 
 
Planując udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej wychowawcy klasy współpracują z 
rodzicami uczniów, a także z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniami, 
poradnią lub innymi osobami z inicjatywy, których pomoc  może być udzielana. W tym zakresie 
wspierano rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  
 
Organizowane są dla rodziców porady, konsultacje, szkolenia i warsztaty prowadzone przez 
nauczycieli i specjalistów. Propozycje szkoły w działaniach wspierających rodziców zakładają takie 
wsparcie kompetencji rodzicielskich, które przełożyłyby się na rzeczywistą możliwość współpracy w 
zakresie kontynuowania zaplanowanych działań w domu oraz wzajemne zrozumienie potrzeb 
dziecka. 
 
 

Ogólnopolski i Wojewódzki Certyfikat Bezpieczna Szkoła – wyróżnienie na szczeblu 
wojewódzkim były możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, pracowników szkoły, 
wyróżniającej współpracy rady rodziców  i ogromnemu wsparciu samorządu lokalnego i urzędu gminy 
 
Inne działania szkoły 
 
w zakresie dydaktyki: 
 

 podejmowano  skuteczne działania podnoszące jakość i efektywność nauczania, 

 proponowano ofertę edukacyjną uwzględniającą indywidualne możliwości i  zainteresowania 
uczniów, 

 umożliwiano osiąganie sukcesów przez uczniów, 

 przygotowywano  do egzaminów zewnętrznych. 
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w zakresie wychowania: 
 

 podejmowano  spójne i efektywniejsze działania wychowawcze z uwzględnieniem edukacji    
prozdrowotnej, 

 wdrażano programy i projekty edukacyjne, 

 podejmowano  działania mające na celu ogólny rozwój dziecka, 

 wzmacniano  pozytywne zachowania uczniów, stwarzano przyjazną atmosferę, dbano o 
dobre relacje w kontaktach N-U.U-U, 

 powierzano  uczniom zadania, uczono odpowiedzialności za jakość wykonywanych działań 

 wskazywano  wzorce do naśladowania, 

 rzetelnie i skutecznie informowano rodziców o postępach, trudnościach w nauce i 
zachowaniu 
 

w zakresie opieki: 
 

 zapewniano opiekę świetlicową, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, obiady w stołówce 
szkolnej (również dla uczniów z rodzin o niskich dochodach) 

 organizowano zajęcia logopedyczne, zajęcia w bibliotece szkolnej, zajęcia wyrównawcze, 
 

w zakresie zarządzania: 
 

 podejmowano działania wzbogacające wyposażenie placówki w bazę dydaktyczną, 

 podejmowano działania wzbogacające warsztat pracy i umiejętności nauczycieli, 

 podejmowano działania w zakresie współpracy w zespole nauczycieli. 
 
 
W celu uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce nauczyciele diagnozują i analizują 
wyniki osiągnięć uczniów poprzez: 
 

 sprawdzian dojrzałości szkolnej uczniów kl. I, 

 badanie osiągnięć uczniów kl. III, 

 badanie umiejętności na wejściu uczniów klasy IV, 

 przeprowadzane na bieżąco testy kompetencji, 

 diagnozę umiejętności matematycznych DUMa201 prowadzony przez Instytut Badań 
Edukacyjnych, 

 badania ogólnopolskie z j. polskiego i matematyki, 

 wyniki konkursów, zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój zainteresowań i uzdolnień 
uczniów. 

 
 

w roku 2013 / 2014 uczniowie korzystali z następujących zajęć 
 
zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia korekcyjno- kompensacyjnych dla 
uczniów kl. I-III, zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych, klubu małego muzyka, kółka 
czytelniczego, szkolnego Klub Europejskiego, kółka informatycznego, kółka artystyczno – 
dziennikarskiego, kółka plastycznego dla różnych grup wiekowych 
 
 
Samorząd Szkolny – zorganizował m. in. konkurs Superklasa, promował działania szkoły na gazetce 
ściennej pt. „Echo szkoły”, włączył się do działań szkolnych klubów UNICEF, organizował akcję 
charytatywną „Szkoło Pomóż i Ty” 
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LOP oraz Klub 4H współpracował z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie poprzez realizację  
wspólnych  projektów 
 
konkursy organizowane na szczeblu gminy, powiatu i województwa: 

wyróżniające miejsce w konkursie matematycznym i języka polskiego, tytuł finalisty w wojewódzkim 
konkursie języka angielskiego i XX Konkursie recytatorskim języka niemieckiego „Młodzież recytuje 
poezję” 
 
zawody sportowe: 
 

 wojewódzkie biegi sztafetowe II m., 

 wojewódzkie biegi przełajowe IV m., 

 półfinał wojewódzki piłki ręcznej I m., 

 półfinał wojewódzki koszykówki III m., 

 półfinał wojewódzki piłki  ręcznej chłopców II m., 

 półfinał wojewódzki piłki nożnej dziewcząt II m., 

 wojewódzki finał  piłki ręcznej dziewcząt III m., 

 Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom” I m. w Gminie i Powiecie, 

 wojewódzkie igrzyska szkół wiejskich I i II m., 
 

Fascynujący Świat Nauki projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa realizowany we współpracy z regionalnym Centrum 
Rozwoju Edukacji 
 
W ramach projektu  przeprowadzono badania w obszarze kompetencji matematyczno –
humanistycznych wszystkich uczniów szkoły, zorganizowano bezpłatne wyjazdy na warsztaty 
teatralne do teatru do Opola, zajęcia w mobilnym planetarium na terenie szkoły. Prowadzono zajęcia 
pozalekcyjne poprzez wybraną ścieżkę edukacyjną.  
 
Do realizacji zadań projektowych szkoła otrzymała sprzęt i pomoce dydaktyczne min. drukarkę 
laserową, zestawy do ćwiczeń, drabinki korekcyjne, materiały papiernicze, sprzęt specjalistyczny oraz 
oprogramowanie - pakiety do diagnozy, korygowania dysfunkcji i dysharmonii itp. 
 

Programy promocji zdrowia, profilaktyka zdrowotna 

 Szkoła Promująca Zdrowie 

 Rok szkoły w ruchu 

 Przeciwdziałanie Wadom Postawy Ciała u dzieci i Młodzieży 

 Trzymaj Formę 
 
W ramach w/w programów został zorganizowany: 
 

 Wojewódzki Dzień Prostego Kręgosłupa, Wojewódzki Dzień Lekkiego Tornistra, Wojewódzki 
Dzień Prawidłowej Postawy, 

 dzień ćwiczeń śródlekcyjnych, dzień prostego kręgosłupa, dzień lekkiego tornistra, dzień 
prawidłowej postawy, dzień przeciw otyłości, dzień wiedzy o zdrowiu w aspekcie postawy 
ciała. 

 
 

Szkoła otrzymała z Kuratorium Oświaty w Opolu tytuł Lidera Szkoły w Ruchu 
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konkursy  
uczniowie biorą udział w wielu konkursach organizowanych przez GBP w Popielowie, Nadleśnictwo 
Kup, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 
 
działania na rzecz środowiska lokalnego 
organizacja wspólnie z rodzicami Jarmarku Adwentowego oraz Festynu Rodzinnego dla 
mieszkańców całej gminy, współpraca z Kołem Mniejszości Niemieckiej tj. organizacja Dnia Marcina, 
Dnia Matki oraz realizacja 2 projektów na sumę 2.500zł, akcje charytatywne uczniów, m. in. paczki 
świąteczne dla naszych uczniów niepełnosprawnych, paczki dla dzieci na Ukrainę, dary pieniężne dla 
dzieci w Boliwii. 
 
 
współpraca z zagranicą  
bezpłatny wypoczynek uczniów w Niemczech, a grupa niemieckich uczniów podopiecznych domu 
dziecka z Niemiec przez tydzień uczestniczyła w zajęciach szkolnych i wycieczkach organizowanych 
przez popielowską szkołę. 
 

promocja szkoły  
 
Dzięki zaangażowaniu rodziców zorganizowano Jarmark Adwentowy i Festyn Rodziny, dodatkowo 
w ramach promocji szkoła: 
 

 na gazetkach szkolnych prezentuje osiągnięcia uczniów, 

 w lokalnej prasie ukazują się informacje o działaniach szkoły, 

 stale aktualizuje stronę internetową szkoły, kronikę i szkolne archiwum zdjęć, 

 udostępnia halę sportową i boisko „Orlik” dla środowiska lokalnego, 

 współpracuje z SCKTiR (wspólna organizacja imprez) 
 

Remonty i inwestycje 
 

 zakup ławek i stolików dla uczniów kl. I – 6.700zł., 

 nowe ksero zakup ze środków własnych szkoły – 3.000 zł., 

 komputer do księgowości – 2.700 zł, 

 pomalowano szatnie w sali gimnastycznej – 1.700 zł., 

 pomalowano  stołówkę  szkolną – środki własne, 

 pomalowano  sanitariaty  szkolne – środki własne, 

 pomalowano  schody  na korytarzu bocznym – środki własne, 

 pomalowano  i wyremontowano klatkę schodową, łącznik z salą gimnastyczną – 1.500 zł., 

 wykonano naprawę oświetlenia w salach lekcyjnych i założono dodatkowe punkty 
oświetleniowe na korytarzu szkolnym – 3.198 zł., 

 dokonano przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na sali 
gimnastycznej – 2.429,25zł 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS JANA DZIERŻONA W KARŁOWICACH 

 

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza 
 
 
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z języka 
niemieckiego dla uczniów klas I-III, języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI, zajęć logopedycznych, 
zajęć rewalidacyjnych, zajęć bibliotecznych, zajęć świetlicowych, zajęć dydaktyczno –wyrównawczych 
z języka polskiego i matematyki, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych a także SKS, chóru szkolnego, 
kółka historycznego, kółka plastycznego, kółka języka angielskiego oraz Poznajemy Parki Polski,  
Z książką na ty 
 
Uczniowie  uczestniczyli  w  zajęciach   „Bezpieczniki  TAURONA – włącz  dla  dobra  dziecka” w  
ramach  programu  edukacyjnego  zorganizowanego  przez  TAURON  Dystrybucja  pod  patronatem  
Ministra  Edukacji  Narodowej 
 
zajęcia dla klasy VI „Chemia, z którą spotykamy się na co dzień”, które przeprowadził pracownik 
Uniwersytetu Opolskiego 
 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich: wystawy, koncert piosenek, prezentacje multimedialne, 
rozgrywki sportowe 
 
Warsztaty terenowe „Woda – nie marnuję” (zajęcia prowadzone przez osoby współpracujące z 
Fundacją Eko – Rozwoju) 
 
Innowacje pedagogiczne 
 
„Moja okolica – moja mała ojczyzna” – innowacja z zakresu regionalizmu prowadzone były w klasie 
VI na lekcjach historii, języka polskiego i przyrody  
 
Szkoła realizuje projekt „Fascynujący świat nauki i technologii” przy współpracy z Regionalnym 
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu – w ramach projektu każdy uczeń szkoły został przebadany w 
zakresie trudności w pisaniu, czytaniu, rozumowaniu, trudności w uczeniu się matematyki, potencjału 
i możliwości humanistyczno – przyrodniczych uczniów. Nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne a 
uczniowie dodatkowo uczestniczyli  w zajęciach w mobilnym planetarium oraz w wyjazdach 
pozaszkolnych. 
 
 
Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia  
 

 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, dostawa mleka i przetworów mlecznych  

 „Owoce w szkole” w klasach I-III  

 Akcja „Sprzątanie świata”, 

 „Zachowaj trzeźwy umysł”, 

 „Śniadanie daje moc” 

 „Klub bezpiecznego Puchatka”  

 „Rok Szkoły w Ruchu” „Ćwiczyć  każdy może”, „Wojewódzki dzień prostego kręgosłupa”, 
„Wojewódzki dzień lekkiego tornistra”, „Wojewódzki dzień prawidłowej postawy ciała”, 
„Wojewódzki dzień przeciw otyłości”, „Wojewódzki dzień wiedzy o zdrowiu”, „Wojewódzki 
dzień przeciw siedzącemu trybowi życia 

 zajęcia sportowe w ramach programu „Ferie zimowe„ 
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 wypoczynek letni dla 40 uczniów zorganizowany przez Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich 
w Karłowicach 
 

Współpraca z zagranicą  
 
Współpraca z Gminą Krakovany na Słowacji, w dniach 2 – 5 czerwca wizyta 7 uczniów i nauczycielki  
w szkole, bieżąca korespondencja między szkołami  
 
Konkursy 
 
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy: I miejsce (etap gminny), 
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny: I i II miejsce (etap gminny), 
Wojewódzki Konkurs Języka angielskiego: III miejsce (etap gminny), 
Konkurs szopek: „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” I i III miejsce (etap gminny), wyróżnienie 
w  głosowanie internautów, 
III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Języku Niemieckim, 
I miejsce na etapie powiatowym w Festiwalu Piosenki Turystycznej pt. „Piosenka turystyczna na 
Stobrawskim Zielonym Szlaku”,       
V miejsce na etapie powiatowym w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega 
Pożarom", 
VI miejsce na etapie powiatowym w Terenowym Turnieju Ekologicznym 
 
Ważne wydarzenia z życia szkoły  
 

 otwarcie Sali gimnastycznej i kompleksu boisk sportowych 

 inauguracja roku szkolnego 2013/2014 

 dożynki gminne w Karłowicach   

 Dzień Edukacji Narodowej 

 pasowanie pierwszoklasistów 

 rocznica odzyskania niepodległości 

 andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy zorganizowane we współpracy z radą rodziców, jasełka 
i kiermasz przedświąteczny, wigilie klasowe 

 Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka – współpraca z Nadleśnictwem 
Brzeg,  Kołem Łowieckim „Odyniec” oraz Radą Rodziców 

 udział uczniów w imprezie lokalnej „Wieczór kolęd”, „Znani i mniej znani”, „Stół wielkanocny” 
 
 
Inne działania szkoły  
 

 zakup 4 zestawów komputerowych  

 zakup lektur do biblioteki 

 zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do sali gimnastycznej  

 modernizacja sieci elektrycznej i informatycznej w pracowni komputerowej dla uczniów 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH 

 

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza 
 
Szkoła po raz drugi wnioskuje o środki na działania w ramach projektu międzynarodowej współpracy 
szkół COMENIUS, planowana jest współpraca ze szkołami z Czech, Słowacji i Bułgarii.  
 
Szkoła cyklicznie bierze udział, oprócz ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty, w Ogólnopolskim 
Próbnym Sprawdzianie OPERON oraz Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty. 
 
Szkoła realizuje projekt „Fascynujący świat nauki i technologii” przy współpracy z Regionalnym 
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia:  
w świecie matelandii, skarby wokół nas, okolica jakiej nie znamy, poszukiwanie wiosny, mobilne 
planetarium i wyjazd do filharmonii. 
 
 
Innowacje pedagogiczne 
 
Tu jest moje serce, tu jest mój dom – innowacja z zakresu języka polskiego  
 
Z uwagi na brak Sali gimnastycznej na zajęcia z wychowania fizycznego w okresie zimowym uczniowie 
dowożeni byli na salę gimnastyczną w PSP Popielów oraz na salę gimnastyczną przy PG Stare 
Siołkowice, a w okresie letnim korzystali z nowego boiska przy szkole 
 
 
Konkursy i turnieje sportowe 
 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny: I miejsce (etap gminny)  

 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy: III miejsce (etap gminny) 

 Wojewódzki Konkurs Historyczny: III miejsce (etap gminny) 

 Konkurs gwarowy: II i III miejsce,    

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego: II miejsce (etap gminny), finalista Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Angielskiego, 

 Turniej Wiedzy Pożarniczej: II miejsce etap gminny, IV miejsce etap powiatowy, udział w etapie 
wojewódzkim 

 Konkurs recytatorski z Języka Niemieckiego: I, II, III miejsce (etap gminny), półfinał wojewódzki                                                        

 Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym: III miejsce zespołowo (etap gminny)  

 Międzyszkolny konkurs „Chemia jest wszędzie” organizowany przez Zespół Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim – I i III miejsce 

 Gminny konkurs „Test na znajomość gwary”: III miejsce  
 

Zawody sportowe 
 

 III miejsce w Finale Powiatu w piłce ręcznej chłopców 

 IV miejsce w Finale Powiatu w piłce siatkowej chłopców 

 II miejsce w Finale powiatu w biegach przełajowych 

 XXIII miejsce w Finale Wojewódzkim w biegach przełajowych 

 II miejsce w Finale powiatu w biegu na 500 metrów 

 VII miejsce w Finale Wojewódzkim w biegu na 500 metrów 

 III miejsce w Finale Powiatu w pchnięciu kulą 
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Dodatkowe programy edukacyjne, udział w projektach 
 

 Przez cały rok szkoła kontynuowała działania w ramach  projektu Fascynujący Świat Nauki i 
Technologii, 

 projekt „Dać im nadzieję – Adopcja na odległość” –  zbiórka funduszy na finansowanie edukacji 
chłopca z Burkina Faso  w Afryce, 

 Współpraca z misjonarzem pochodzącym ze Starych Siołkowic a pracującym w Brazylii – 
Manfredem Knossallą (korespondencja listowna i na zbiórka pieniędzy przez uczniów na cele 
misyjne)  

 
Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 
 

 Udział w akcji „ Szklanka mleka”   

 „Śnieżnobiały uśmiech„ program realizowany przez uczniów klasy II polegający na wyrabianiu u 
uczniów nawyków dbania o zęby. Akcja  zdrowotna polegająca na  comiesięcznej  fluoryzacji 
zębów przez wszystkich uczniów 

 Jesienna akcja propagująca spożywanie warzyw „Święto Ziemniaka”  

 Tydzień rodziny   
 
Ważne wydarzenia w życiu szkoły  

 Adwentowy Festyn i Majówka u Farorza, 

 Kolędowanie przebranych dzieci w okresie Bożonarodzeniowym, 

 Udział w Wodzeniu Niedźwiedzia, 

 Jasełka – występy uczniów w kościele parafialnym, 

 Kiermasz Wielkanocny na rzecz misji, 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany w kościele i w szkole, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Europejski Tydzień Sportu  
 
Remonty 
 
W sierpniu 2014r. został przeprowadzony remont, w wyniku którego wygospodarowano nowe 
pomieszczenie, w którym funkcjonuje świetlica szkolna. Obecne pomieszczenie świetlicy zostało 
przystosowane do potrzeb dzieci najmłodszych. Przeprowadzona modernizacja budynku związana 
była również z poprawą bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych, z których mogą korzystać przede 
wszystkim uczniowie klas I – III.  
 
Wartość prac związanych z przeprowadzeniem modernizacji to kwota 149.099,88zł  
  
Ponadto stale modernizowany jest plac przy boisku i szkole, zakupiono również materiały do 
prowadzenia placówki. 
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POPIELOWIE 

 

Działalność  edukacyjna,  wychowawcza  i  opiekuńcza  oparta  była  na  założeniach programowych   
wychowania  przedszkolnego. 
Przedszkole realizowało program wychowawczo – dydaktyczny  „Nasze przedszkole” oraz „Nasze  
przedszkole”  program  wychowawczy  dostosowany do warunków przedszkola.  
 
Realizowano również zagadnienia z Rocznego  Programu  Rozwoju  oraz  Wieloletniego Programu 
Rozwoju Przedszkola Publicznego w Popielowie, który zawiera założenia dotyczące kształtowania 
poczucia przynależności narodowej i regionalnej.  
 
Opracowano i zrealizowano założenia  projektu „Woda” w celu poznania właściwości wody i zjawisk  
z nią związanych na podstawie własnych doświadczeń. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu prowadzone były zajęcia dodatkowe  z języka 
niemieckiego, języka angielskiego, religii. 
 
Realizacja programów i projektów 
 
Dzieci brały udział  w  następujących programach i projektach edukacyjnych: 

 „Dodaj język polski do ulubionych” – wspierano dzieci z wadami wymowy dbając o językową 
poprawność – zakończone  certyfikatem, 

 „Wszystkie dzieci mówią poprawnie” – zakończone  certyfikatem, 

 „Bezpieczne Przedszkole” – aktywnie promowano nawyki prozdrowotnych i świadomość 
ekologiczną – zakończone certyfikatem,   

 „Zdrowy  początek ” – zakończone  certyfikatem, 

 „Kształtowanie i szerzenie świadomości ekologicznej” – zakończone  certyfikatem, 

 „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania” 

 „Poznaj Świat z Misiem Haribo” 

 „Moje  dziecko  idzie  do  szkoły” – promocja  zdrowia 
 
Konkursy plastyczne i udział w innych wydarzeniach  

 „Bohaterowie Ulubionych Baśni” – wyróżnienie,  

 „Mój las” – wyróżnienie,  

 „Bezpieczny Przedszkolak”, 

 „Mój dom”,  

 „ Poznajemy Świat z Misiem Haribo”, 

 „Zanikające zawody”; 

 Występy artystyczne organizowane przez środowiska lokalne: „Święto kwiatów” (SCKTiR w 
Popielowie), „Majówka u Farorza” (Caritas Stare Siołkowice), „Festyn Rodzinny” (Sołectwo 
Nowe Siołkowice), „ Festyn Rodzinny” (PSP Popielów), 

 X Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej w Łosiowie – udział i wyróżnienie dla jednego 
dziecka; 

 „Stół wielkanocny ” – wystawa prac dzieci zorganizowana przez  SCKTiR w Popielowie, 

 Europejski Tydzień Sportu,  

 Akcja zbierania nakrętek na wózek inwalidzki dla chorej dziewczynki, 

 Akcja zbierania zużytych baterii „Reba” oraz wyjście do punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych jako edukacja proekologiczna. 

 Ogólnopolska akcja charytatywna „Skarbonka Diakonijna 2014”,  

 Przygotowywanie paczek bożonarodzeniowych dla ubogich dzieci z Ukrainy – ogólnopolska 
akcja charytatywna „Prezent pod choinkę” pod hasłem „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż 
w braniu” 
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Ważne wydarzenia 
 

 Sprzątanie  świata, 

 Pasowanie na przedszkolaka,  

 Andrzejki, spotkanie  z  Mikołajem,  

 Pieczenie  pierników  i  ciastek – kultywowanie  tradycji, 

 Jasełka dla  rodziców i zaproszonych gości, 

 Uroczystość  z okazji  Dnia Babci i Dziadka, 

 Spotkanie z policjantem i Policusiem, 

 Marzanna – budzenie  i rozwijanie  zainteresowań  tradycjami, 

 Gościnne występy aktorów z teatru im. J. Kochanowskiego, 

 Zajączek – budzenie  i rozwijanie  zainteresowań  tradycjami, 

 Międzynarodowy Dzień  Ziemi, 

 spotkania z ciekawymi ludźmi: pracownikiem oczyszczalni ścieków, prezesem Koła 
Wędkarskiego; przedstawicielem Departamentu Ochrony Środowiska przy Urzędzie 
Marszałkowskim województwa opolskiego, pielęgniarką, ze  strażakami, 

 Warsztaty w Bibliotece – spotkania z autorami literatury dziecięcej, 

 Olimpiada Przedszkolaka, 

 Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Starych Siołkowicach oraz  do  Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach, 

 Biwak z całonocnym spaniem dzieci kończących przedszkole, 

 Pożegnanie z przedszkolem 
 

 
Profilaktyka społeczna 
 

 prowadzenie zajęć umożliwiających dzieciom adaptację w grupie, rozwijanie umiejętności 
nawiązywania kontaktów i współdziałania z rówieśnikami, poznania  swoich  praw  i  
obowiązków – w każdej grupie wprowadzono Kodeks Przedszkolaka, 

 prowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem – spotkanie z policjantem, 

 organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym w celu wzmacniania więzi w rodzinie, 

 poznawanie swojej miejscowości oraz jej mieszkańców, organizacja wyjść na pocztę,  
do krawcowej, do fryzjera, do zegarmistrza, do zabytkowego kościoła Św. Andrzeja,  
do biblioteki, do szkoły, 

 stosowanie nowatorskich działań poprzez prowadzenie cyklu zajęć ekologicznych w terenie 
przybliżając dzieciom różne środowiska naturalne:  
łąka: obserwacja wzrostu roślin, obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku z 
wykorzystaniem lupy, założenie zielnika,  
staw: obserwacja stadium rozwoju żaby, roślin nadbrzeżnych – tatarak i sitowie, 
rzeka: obserwacja roślin wodnych, prądy rzeczne, poziom wody, stany skupienia wody,  
las: zbieranie liści i owoców drzew, porównywanie wyglądu drzew iglastych – rodzaje igieł i 
szyszek, obserwacja mchu na drzewach i jemioły,  
pole: obserwacja prac polowych, bronowanie, siew i zbiory plonów, obserwacja wzrostu 
roślin,  
ogród: wysiew nasion kwiatów, pielęgnacja trawnika, 

 wychowankowie przedszkola osiągnęli  dojrzałość  szkolną  na  wymaganym  poziomie 
 

 
Profilaktyka zdrowotna 

 

Realizowano założenia programowe z obszaru aktywność ruchowej i zdrowotnej: 



 38 

 wykorzystano aktywne metody pracy: K. Orff – Ruch Rozwijający, W. Sherborne – gimnastyka 
twórcza (ekspresyjna), R. Labana – gimnastyka rytmiczna, A.M. Kniessów – pedagogika 
zabawy Klanza, aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss, zabawy z chustą animacyjną, metoda 
Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda Pedagogiki Zabawy, 

 wdrożono „Program Wspomagania i Korygowania Rozwoju Dzieci – usprawnianie motoryki 
małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej” mający na celu rozwój zręczności dłoni, palców, 
nadgarstka, przedramienia i ramienia oraz funkcji wzrokowej, 

 zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, 

 prowadzenie elementów metody R.F. Show – malowania dziesięcioma palcami, 

 organizacja zajęć ruchowych z piłką, spacerów, wycieczek oraz wyjść do ogrodu 
przedszkolnego, 

 prowadzenie zajęć z profilaktyki zdrowotnej – spotkanie z pielęgniarką, 

 udział w Olimpiadzie Przedszkolaka oraz w Europejskim Tygodniu Sportu, 

 realizacja  programu  promującego  zdrowie, 

 wyrabianie nawyków zdrowego żywienia: przygotowywanie surówek oraz soków  na 
zajęciach w ramach zdrowego żywienia, 

 udział w teatrzyku przygotowanych przez uczniów PSP Popielów 
 
Zakup wyposażenie, remonty, inne działania  
 

 ze  środków Rady Rodziców zakupiono zabawki do pięciu grup na kwotę 2.000zł,  

 zakupiono 3 magnetofony i 3 krzesła do sal,  

 pomalowano salę i lamperie w salach i jadalniach, 

 posadzono drzewka i krzewy przed przedszkolem 
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KARŁOWICACH 

   

Przedszkole realizowało zadania zawarte w programie wychowania przedszkolnego „Wesołe 
przedszkole i przyjaciele” autorstwa M.Wolczak oraz zagadnienia z Wieloletniego Programu Rozwoju 
Przedszkola Publicznego w Karłowicach.  
 
Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w Przedszkolu Publicznym w Karłowicach oparta 
była na założeniach dotyczących kształtowania pozytywnych zachowań dzieci w różnorodnych 
sytuacjach, wszechstronnego rozwoju zainteresowań dzieci, praw dziecka oraz kształtowania 
poczucia własnej tożsamości i własnej wartości .  
                    
W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu prowadzone były zajęcia dodatkowe  z języka 
niemieckiego, języka angielskiego, religii i logopedii 
 
W placówce odbywa się także cykl audycji muzycznych, dzięki którym dzieci poznają różnorodne 
rodzaje muzyki. Jest to nie tylko muzyka poważna ale i rozrywkowa. W audycjach dzieci biorą czynny 
udział ucząc się nie tylko tańców ale i śpiewu utworów dawnych i współczesnych. 
 
Innowacje pedagogiczne 
 

 Praca metodami aktywizującymi – czyli praca stylem otwartym z wykorzystaniem między innymi  
sprzętu multimedialnego – gry , zabawy , prezentacje. Różnorodny dobór metod i treści 
kształcenia oraz wychowania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka . 

 Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty innowacji pedagogicznych autorstwa nauczycieli przedszkola 
pt. „Mieszkam na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”. 
 

 
 Imprezy przedszkolne    

 Wypieki świątecznych pierników wspólnie z rodzicami na wigilie przedszkolną 

 Sprzątanie świata  

 Teatr  „Wróbelek Elemelek” – przedstawienia teatralne  

 Mikołajki połączone z przedstawieniem teatralnym „Opowieść o świętym Mikołaju” 

 Wigilia w Przedszkolu  

 Wieczór kolęd dla dzieci i rodziców 

 Bal  karnawałowy  zorganizowany przez agencję artystyczną Rytm z Opola z udziałem rodziców 

 Dzień Babci i Dziadka   

 Uroczystość  z okazji Dnia Kobiet i dziewczynek – poranek z kwiatkiem 

 Powitanie wiosny – wiosenny korowód ulicami Karłowic 

 Udział w kiermaszu świątecznym oraz konkursie baby wielkanocnej, 

 Święto rodziny w przedszkolu połączone ze wspólnymi  konkursami i zabawami, 

 Wycieczka do ZOO w Opolu, 

 Olimpiada przedszkolaka – Tydzień sportu – nagrody na dzień dziecka, 

 Wewnątrzprzedszkolny festiwal piosenki przedszkolnej   

 Wyjazd  do teatru do Brzegu – sztuka Szewczyk Dratewka 

 Udział w ogólnopolskim programie profilaktyki i promocji zdrowia  Akademia aquafresh – zdrowe 
zęby mam zawsze o nie dbam, 

 Udział w X edycji talentów „Znani i mniej znani”, 

 Wyjazd na piknik rodzinny do Domku Myśliwskiego w Kurzniach, 

 Zakończenie roku szkolnego dla starszaków – pożegnanie dzieci starszych  

 Zaproszenie dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Karłowicach – wspólne zabawy, rozmowy i 
wspomnienia 
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Profilaktyka zdrowotna 
 
W przedszkolu prowadzone są zajęcia ruchowe, taneczno-rytmiczne, wycieczki po okolicy oraz 
systematyczne wyjścia do ogrodu przedszkolnego. W/w zajęcia dostosowane są do wieku 
rozwojowego dzieci. Ponadto wyrabiano nawyki zdrowego żywienia ze szczególnym uwzględnieniem 
jadłospisów – różnorodność w zależności od pory roku oraz nawyk poprawnego nauczania mycia 
zębów (Akademia Aquafresh). 
 
Inne  
 
Zakupiono zabawki rozwijające wyobraźnię, logiczne myślenie, pomoce dydaktyczne rozwijające 
wyobraźnię, spostrzegawczość, a także książki – bajki dla dzieci , które wzbogaciły kąciki 
zainteresowań. Zakupiono również pomoce do nauki języków obcych, do zajęć logopedycznych oraz 
określenia lateralizacji dzieci.  
W związku z uczestnictwem dzieci w tygodniu sportu dzieci otrzymały sprzęt sportowy i piłki do gry w 
piłkę nożną, ręczną oraz do zabawy.  
W trakcie roku został wzbogacony o nowe pomoce dydaktyczne gabinet do pracy logopedycznej z 
dziećmi oraz stoliki i krzesełka obrotowe.  
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYCH SIOŁKOWICACH 

                              

W Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach realizowano program wychowania przedszkolnego 
„Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwony Brody (wyd. WSiP).  
 
Program został dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, zawiera opis 
sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w obowiązującej podstawie programowej. 
W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu prowadzone były zajęcia dodatkowe z języka 
niemieckiego, języka angielskiego i religii. 
 
Innowacja pedagogiczna programowa ,,Dbamy o życie na Ziemi” 
 
Realizacja programów  

 Bezpieczne przedszkole''  

 „Zdrowy początek” promowanie świadomości bezpiecznego korzystania z internetu wśród 
najmłodszych, 

 „Ziemia nasz ekologiczny dom” szerzenie świadomości ekologicznej, 

 Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Zespołem Downa przeznaczony do pracy 
wychowawczo – dydaktycznej z zakresu terapii pedagogicznej (główny cel programu to 
stymulacja funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikacji dziecka 
niepełnosprawnego),  

 Programy indywidualne terapii logopedycznej dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną, zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęciami 
rewalidacyjnymi dla dziecka z autyzmem, 

 Program nauczania religii ,,Kochamy dobrego Boga”  

 ,,Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu” program wychowawczy i profilaktyczny  

  ,,Kubusiowi przyjaciele natury” popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków,  
rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki, wzrost świadomości odnośnie 
ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania 
inicjatyw (przedszkole otrzymało po raz kolejny certyfikat, materiały dydaktyczne dla dzieci 
i nauczycieli), 

 ,,Czyste powietrze wokół nas”,  

 „Moje dziecko idzie do szkoły”, 

 ,,Ćwiczyć każdy może” (realizacja działań programu MEN ,,Przedszkole w ruchu”) 
 
 

Udział w konkursach 
 

 konkurs plastyczny ,,Mój las” organizator Nadleśnictwo Kup        

 konkurs plastyczny ,, Jakie znasz zawody” Izba Rzemieślnicza w Opolu, 

 konkurs plastyczny skierowany do dzieci niepełnosprawnych ,, Las wokół nas” 

 konkurs plastyczny ,,Bezpieczny przedszkolak” 
 

 
Imprezy przedszkolne, wyjazdy  
 

 Udział dzieci, rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych: 

 ,,Pasowanie na przedszkolaka” 

 Występy dzieci na kiermaszu adwentowym- plebania parafialna 

 Wigilia dla dzieci i rodziców                                                                                            

 Koncert  muzyczno – literacki Katarzyny Klich 

 ,,Najpiękniejsze kolędy polskie” spotkanie muzyczne z Lidią Kopanią 
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 Warsztaty Bożonarodzeniowe dzieci i rodziców 

 Zabawa karnawałowa dla dzieci prowadzona przez wodzireja 

 Dzień Babci i Dziadka (uroczystość w przedszkolu), 

 Dzień Wiosny spacer z Gaikiem 

 Zajączek, Majówka u Farorza 

 ,,Sprzątanie Świata” ,,Dzień Ziemi” 

 Mała Akademia Piosenki (udział dzieci w warsztatach  muzycznych organizowanych przez 
Dyrektora Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu i Towarzystwo Przyjaciół Opola),  

 Spotkanie z Kasą Kasowskim, Samborem Dudzińskim, 

 Spotkanie z policjantem, psychologiem – seksuologiem, pedagogiem – logopedą, 

 Spotkanie integracyjne w gimnazjum – wspólne zabawy ruchowe na boisku sportowym w 
gimnazjum, 

 Spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Kup, 

 Zajęcie edukacyjne prowadzone przez strażaków, 

 Dzień rodzinny w przedszkolu, 

 Pożegnanie starszaków, 

 teatrzyki: ,,Dobre maniery”, „Reniferek”, ,,Akademia fotografii Pana Kleksa”, 

 akcja ,,Góra Grosza”, zbieranie zakrętek „dla Bartosza” 

 Zajęcia realizowane wspólnie z rodzicami:  warsztaty,, Coś z niczego”, ,, Domek z piernika” 
(wypieki bożonarodzeniowe), ,,Poznajemy komputer”, ,,Mamy czytają bajki”, ,, Jaka fryzura?” 
(zajęcie z fryzjerką) 

 
 

Wyjazdy  
 
Gospodarstwo hodowlane strusi i danieli, Biblioteka, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Hospicjum, 
Publiczna Szkoła Podstawowa, Piekarnia, Gospodarstwo Ogrodnicze, ,,mini- zoo” Na górce, Apteka, 
Izba Pamięci Jakuba Kani, Gimnazjum, Gospodarstwo Rolnicze, Warsztat samochodowy, Zakład 
fryzjerski, Zakład kosmetyczny, Kwiaciarnia, Sklep spożywczy, Oczyszczalnia ścieków, Gospodarstwo 
rolnicze i ferma kóz, Nadleśnictwo Ładza, Stobrawski Park Krajobrazowy, Amfiteatr Opole, 
,,Czapliniec” Stobrawa, Muzeum Piastów Śląskich – Zamek Brzeg, ZOO Opole 
 
 
Profilaktyka zdrowotna 
 
W ramach profilaktyki zdrowotnej przedszkole realizowało następujące programy:  

 ,,Czyste powietrze”,  

 ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 Udział rodziców w inscenizacji ,,Nie pal” podsumowującej akcję profilaktyczną działania na 
rzecz przyrody i ochrony zdrowia 

 ,,Sprzątanie Świata” ,,Święto Ziemi” 

 ćwiczenia gimnastyczne w/g zestawów dla dzieci w wieku przedszkolnym, zabawy ruchowe, 
ćwiczenia poranne, spacery, elementy gimnastyki twórczej R.Orffa–Labana, Dennisona 
gimnastyka mózgu,  elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 

 uczestnictwo dzieci w imprezach sportowych ,,Tydzień Sportu”, 

 Olimpiada Przedszkolaka” realizacja zadań akcji MEN ,,Ćwiczyć każdy może” (przedszkole 
otrzymało tablicę pamiątkową ,, Przedszkole w ruchu”) 
 

 
Remonty  
 

 zagospodarowanie terenów zieleni przed przedszkolem: założenie trawników, nasadzenia 
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nowych roślin i krzewów,  

 malowanie kuchni przedszkolnej,  

 przerobienie przyłącza kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do budynku przedszkola 
do przydomowej przepompowni ścieków 

 
Prace wykonane we własnym zakresie, zakup wyposażenia   

 

 malowanie ogrodzenia, murków i krawężników na parkingu przed budynkiem, wycinka drzew, 
krzewów: porządkowanie terenu, usuwanie korzeni, przywóz piasku do piaskownicy i ziemi 
ogrodowej do ogródka dla dzieci (usługa wykonana nieodpłatnie przez rodziców), 

 zakup materiałów dydaktycznych do realizacji innowacji pedagogicznej ,,Dbamy o życie na 
Ziemi” (mikroskop, lupy, pojemniki obserwacyjne) 

 zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej w ramach 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjnych (klocki, przesuwanki, 
aplikacje, gry edukacyjne, terapeutyczne bocianie gniazdo, ławka terapeutyczna, basen 
kwadratowy z piłkami), 

 komputer i program logopedyczny edu–Sensus 
 
 
Środki pozabudżetowe  
 
Środki Rady Rodziców zostały przeznaczone na teatrzyki, wycieczkę dla dzieci i zakup 2 stołów 
z ławami do ogrodu przedszkolnego. 
 

 

 

 

 

 

  
 
 


