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I N F O R M A C J A  O  F U N K C J O N O W A N I U  O ŚW I A T Y   

W  G M I N I E  P O P I E L Ó W  

R O K  S Z K O L N Y  2 0 0 7 / 2 0 0 8  

 

 

LICZBA DZIECI I WYCHOWANKÓW 

 

Obecnie w gminie Popielów funkcjonuje 7 jednostek oświatowych kształcących i 

wychowujących dzieci i młodzież.  

 W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach i przedszkolach naszej gminy naukę 

rozpoczęło  937 dzieci.  W tym: 

 

Gimnazjum       265 – 12 oddziałów 

PSP Popielów       216 – 12 oddziałów 

PSP Karłowice      154 – 7 oddziałów 

PSP Stare Siołkowice     106 – 6 oddziałów 

 

Razem szkoły podstawowe       476   

Ogólna liczba uczniów (gimnazjum + szkoły podstawowe)   741 – 37 oddziałów 

   

PP Popielów        85 – 4 oddziały 

PP Karłowice       45 – 2 oddziały 

PP Stare Siołkowice      66 – 3 oddziały  

Razem przedszkola        196 – 9 oddziałów 

 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszyła się z 766 

do 741, a liczba dzieci objętych opieką w przedszkolach z 207 do 196. 

Należy zauważyć, że odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną jest wysoki i 

wynosi około 60 % (na 327 dzieci z roczników 2001-2005 196 uczęszcza do przedszkoli). 

 

JAKOŚĆ EDUKACJI 

 
Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, na podstawie  

wyników Egzaminu Gimnazjalnego oraz Sprawdzianu w kl. VI Szkół Podstawowych  w 

gminie Popielów w okresie 2002-2007  obrazuje poniższa tabela: 
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Publiczne 

Gimnazjum 

 

2002 

 

Średni

a woj. 

2003 

 

Średni

a woj. 

2004 
Średni

a woj. 
2005 

Średni

a woj. 
2006 

Średnia 

woj. 
2007 

Średni

a woj. 

Egz. humanistyczny 28,1 29,7 29,9 29,8 24,8 26,3 31,2 31,6 28,1 30,3 29,6 30,6 

matematyczno- 

przyrodniczy 
27,3 26,6 24,2 24,2 23,8 23,3 24,1 23,6 26,1 23,4 26,1 24,9 

            

PSP Popielów 32,2  28,9  26,4  30,5  25,1  28,7  

PSP Karłowice 25,9  27,4  21,2  28,9  23,5  21,6  

PSP Stare Siołkowice 28,1  29,2  24,4  27,8  25,1  28,8  

Średnia w gminie 28,8 29,8 28,7 29,2 24,2 26,1 28,8 29,8 25,1 25,7 26,2 26,8 

 
 
Dzięki pozyskiwanym w roku szkolnym 2007/2008 środkom pozabudżetowym w 

szkołach organizowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci w ramach programów takich jak: 

 
Publiczne Gimnazjum Starych Siołkowicach 

Szkoła na TAK       65.000 zł 

Polsko – Niemiecka współpraca młodzieży     5.000 zł 

razem          70.000zł 

 
PSP w Popielowie 

 Socrates Commenius       8.860 EUR 

Szkoła na TAK       65.000 zł 

Aktywizacja JST       11.232 zł 

„Janko Muzykant”       5.000 zł  

„Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”  10.000 zł 

razem         91.232 zł 
   
PSP w Karłowicach 

Aktywizacja JST        20.992 zł 

 „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”  10.000 zł 

 razem          30.992zł 

Łączna wartość powyższych projektów wynosi 192.224 zł + 8.860 EUR 
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ZATRUDNIENIE 

 
W roku szkolnym 2007/2008 ilość etatów pedagogicznych w jednostkach 

oświatowych wynosi 81,66 przy ilości godzin ponadwymiarowych 270/tydzień,  a ilość etatów 

obsługi wynosi 44,35. 

W jednostkach oświatowych znajduje zatrudnienie 155 osób.  

 

Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, co uwidacznia się w 

strukturze zatrudnienia nauczycieli :  

W roku szkolnym 2007/2008 zatrudniamy : 

54 % nauczycieli dyplomowanych 

 26 % nauczycieli mianowanych 

 15 % nauczycieli kontraktowych 

   5 % nauczycieli stażystów. 

 

POMOC MATERIALNA I WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 
Wiele rodzin zamieszkałych na ternie gminy Popielów ma trudności z utrzymaniem 

się i z zapewnieniem swoim dzieciom odpowiednich warunków rozwoju. Z tego powodu, 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów staje się na dzień dzisiejszy jednym z 

najważniejszych zadań, które stają przed nami.  

Obecnie gmina Popielów udziela pomocy uczniom poprzez: 

 

• Realizację rządowego programu „Dofinansowanie zakupu podręczników dla 

dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w 

klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego 

stroju dla uczniów podstawowych i gimnazjów”.  

 

W ramach w/w programu pomoc została udzielona uczniom spełniających 

kryterium dochodowe wynoszące obecnie 351zł/osobę.  

Rodzice mogli otrzymać dofinansowanie na zakup podręczników, którego 

wysokość wynosiła: 

dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne do 70zł,  

uczniowie kl.I do 130zł,  

uczniowie kl.II do 150zł,  

uczniowie kl.III do 170zł 

a także dofinansowanie na zakup jednolitego stroju w wysokości 50zł 
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W roku 2007 z tejże formy pomocy skorzystało: 

zakup podręczników – 52 uczniów 

zakup jednolitego stroju – 109 uczniów 

 

Na realizację w/w zadania gmina otrzymuje dotacje celowe z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego: 

Otrzymana dotacja w 2007r. – 16.010 zł 

Wykorzystana dotacja w 2007r. – 12.151.29 zł 

Zwrot dotacji – 3.858,71 zł 

 

• 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 kryterium dochodowe wynoszące obecnie 351zł/osobę. 

Miesięczna wysokość stypendium wynosi od 51,20zł do 128zł 

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo i wynosi max.320zł 

Przyznając stypendium szkolne brano pod uwagę także indywidualne okoliczności 

dodatkowe takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, samotne 

wychowywanie dzieci wielodzietność i inne. W przypadku zasiłku szkolnego brano pod 

zdarzenie losowe, w wyniku którego rodzina ucznia przejściowo znalazła się w trudnej 

sytuacji materialnej.  

W roku szkolnym 2006/2007 (6 m-cy) wydano 186 pozytywnych decyzji natomiast w 

roku szkolnym 2007/2008 (4 m-ce) 142. Wydano także 8 decyzji o przyznaniu zasiłku 

szkolnego.    

Na realizację w/w zadania gmina otrzymuje dotacje celowe z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego: 

Otrzymana dotacja w 2007r – 141.964zł 

W 2007r. na wypłatę wydatkowano – 120.438 zł 

 
w tym:   w roku szkolnym 2006/2007 – 70.228zł 

w roku szkolnym 2007/2008 – 50.210zł   
 

• Dzieci objęte są corocznie pomocą w ramach programu „Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania”, w ramach którego dzieci z rodzin najuboższych mogą 

otrzymywać bezpłatne posiłki. Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Popielowie, który jest bezpośrednim koordynatorem programu w roku 

szkolnym 2007/2008 z tej formy pomocy korzystało około 255 dzieci w wieku do 18 

lat, co stanowi 35% ogółu dzieci zamieszkałych na terenie gminy. 

• Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: w roku 2007 z 

różnej formy wypoczynku w formie wyjazdowej skorzystało 62 dzieci na 766 dzieci 

uczęszczających do naszych szkół w poprzednim roku szkolnym, co stanowi 8% 

ogólnej liczby uczniów. 

• Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – w 2007 r. dzięki środkom 

finansowym na ten cel zakupiono lektury do bibliotek szkolnych w gimnazjum oraz 

szkołach podstawowych na łączną kwotę 3078,30 zł 

 

MONITORING WIZYJNY 

W ramach Rządowego programu dotyczącego bezpiecznych warunków nauki, 

wychowywania i opieki w szkołach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”  

zainstalowano kamery w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach o łącznej wartości 

13.333,01 zł  

 

NAUKA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ  

W roku szkolnym 2007/2008 kontynuowana jest w szkołach nauka języka mniejszości 

narodowej – dodatkowe 3 godz./tygodniowo do obowiązkowego wymiaru godzin nauki 

języka niemieckiego i bierze w nich udział: 

Gimnazjum – 99 uczniów 

PSP Popielów – 133 uczniów 

PSP Stare Siołkowice – 86 uczniów   

 
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W roku szkolnym 2007/2008 kontynuowana jest w szkołach nauka języka 

angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej – dodatkowe 2 godz./tygodniowo we 

wszystkich oddziałach klas I i II szkół podstawowych    

 
PROBLEM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

W roku szkolnym 2007/2008 do naszych szkół uczęszcza 18 dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności oraz 3 dzieci do przedszkoli, co stanowi 2,25% ogółu uczniów. 

Dla 12 dzieci w wieku szkolnym prowadzone jest obecnie nauczanie indywidualne a 

dla 6 prowadzone są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Dla 3 w wieku przedszkolnym 

prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju. Jest to grupa dzieci 

najbardziej wymagająca wsparcia i pomocy. 
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DOWOZY SZKOLNE 
 

W roku szkolnym 2007/2008 49% uczniów korzysta z dowozów szkolnych. Dzieciom 

tym została zapewniona opieka oraz możliwość uczestniczenia w  zajęciach świetlicowych, 

które prowadzone są we wszystkich szkołach w wymiarze od 13 – 27 godz. tygodniowo, 

według istniejących potrzeb.  

Gmina także finansuje bilety dla niepełnosprawnych uczniów dojeżdżających do 

Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Opolu oraz refunduje koszty dowozu uprawnionych 

dzieci 6-letnich do przedszkola. 

Łącznie na dowozy szkolne w 2007r. wydatkowano 270.569,55 zł 

 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
 
 Gmina stara się zwiększyć dostępność dzieci na zajęcia pozalekcyjne z 

wykorzystaniem środków przeznaczonych na profilaktykę problemów alkoholowych i 

zapobiegania narkomanii, co szczegółowo zostało omówione w sprawozdaniu z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2007r. przedstawione Radzie Gminy Popielów w styczniu 2008r. 

 W PSP Popielów i PSP Karłowice dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej możliwa jest organizacja wolnego pozalekcyjnego poprzez prowadzenie 

zajęć w utworzonej świetlicy terapeutyczno – wychowawczej z elementami socjoterapii a 

dzięki Rządowemu programowi „Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorialnego” szkoły te 

mogły zorganizować różnego rodzaju wycieczki dla uczniów. 

 
 DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW DOKSZTAŁCANIA 
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: 

4848,46 zł za 2 lata nauki 

8080,76 zł za 3 lata nauki  

 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, 
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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 2007r. w/w dofinansowanie otrzymało 5 pracodawców, którzy wykształcili 6 
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Popielów.. 
 

DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI 
 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela Organ Prowadzący ustala corocznie plan 

dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2007r. wydatki 

przeznaczone na ten cel wynosiły łącznie 25.995 zł w tym: 

1. doradztwo metodyczne 7.798 zł ( wydatkowano 7.797,58zł) 

2. doskonalenia nauczycieli 18.196,50 zł (wydatkowano 16.103,72zł) 

 

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI  
 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Popielów 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.  

W 2007r. pula na w/w dofinansowanie kształtowała się na poziomie 0,2% 

wynagrodzeń nauczycieli i wynosiła w poszczególnych placówkach 

 

EMERYTURY NAUCZYCIELI 
 
W 2007r. 2 nauczycieli przeszło na emeryturę 

 

REORGANIZACJA OBSŁUGI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ SZKÓŁ 
 
 Począwszy od 01.07.2007r. szkoły i przedszkola samodzielnie prowadzą obsługę 

finansowo – księgową w ramach zaplanowanych środków finansowych ustalanych corocznie 

w budżecie przez Radę Gminy Popielów. 

 

INWESTYCJE I REMONTY 
 

W 2007r. kontynuowano prace związane z remontami jednostek oświatowych, ma 

które wydatkowano: 

Gimnazjum – 158.339,38zł / w tym: budowa zatoczki autobusowej, wykonanie robót 

remontowych obiektu, remont kanalizacji deszczowej, przygotowanie dokumentacji 

dotyczącej budowy boiska sportowego 
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PSP Popielów – 1.608.180,36zł / w tym: prace związane z budową sali gimnastycznej, 

wykonanie robót remontowych obiektu 

PSP Karłowice – 138.061,76zł / w tym: wykonanie robót remontowych obiektu, 

przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy sali gimnastycznej 

PSP Stare Siołkowice – 57.763,52zł / w tym: wykonanie robót remontowych, malowanie 

obiektu 

PP Popielów – 12.530,84zł / w tym: wykonanie robót remontowych obiektu, zakup placu 

zabaw dla dzieci 

PP Karłowice – 62.858,04zł / w tym: wykonanie robót remontowych obiektu, wymiana 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, wydatki na inwestycje, wykonanie audytu energetycznego 

obiektu 

PP Stare Siołkowice – 25.999,01zł / w tym: wykonanie robót remontowych obiektu, 

wymiana okien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 
Joanna Seńkowska 
 
 
 

Popielów, 19.02.2008r. 


