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Wstęp 
 

 Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia                  
2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym                                       
o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 
przygotowana została przez  Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie, 
m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej 
(SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez 
dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego                           
i ósmoklasisty oraz wyników przeprowadzonych kontroli zewnętrznych  

W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 2018/2019 
według zadań i typów szkół, egzaminów zewnętrznych, przedstawiono sytuację 
kadrową w jednostkach oświatowych oraz sytuację finansową gminnej oświaty. 
 

I. Stan organizacji  oświaty gminnej 
 

Zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 
2019, poz. 1148) gmina realizuje zadania oświatowe w zakresie zapewnienia 
kształcenia, wychowania i opieki w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 
społecznej w przedszkolach i szkołach podstawowych działających na jej terenie. 
Zadaniem oświatowym gminy  jest także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki 
języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9  (tj. osoby niebędące 
obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi 
nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym 
do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka 
polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ 
prowadzący szkołę.) 

Zadaniem własnym gminy wynikającym  z ww. ustawy jest zakładanie                                    
i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub 
specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół podstawowych,  w tym integracyjnych oraz z oddziałami 
integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół 
artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół   w zakładach poprawczych                                
i schroniskach dla nieletnich. 
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Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy  w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych                             
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych                      
w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej                          
i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 
do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-
profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych 
zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 
dyrektora szkoły lub placówki. 
 

          W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in.  
zadania:  

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych 
grupach awansu  zawodowego,  

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  
3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 

  Ponadto zadania oświatowe gminy związane są z obowiązkiem: 

1. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki 
nauki. 

2. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 
3. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki. 
4. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych.. 
5. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych 

pracowników. 
6. Zapewnienia dowozów uczniów. 
7. Organizacji konkursów przedmiotowych. 
8. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek. 
9. Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych i innych 

zadań  nie wymienionych powyżej, a wynikających  z przepisów prawa. 

Uwzględniając istniejące uwarunkowania prawne oraz złożoność spraw 
związanych  z gminną edukacją  w 1996 r. zdecydowano powołać jednostkę 
organizacyjną gminy  Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, której nadano statut 
i określono zadania.  Od 2017r.  Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej działa jako 
w Centrum Usług Wspólnych. 
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II.  Informacje ogólne 

 W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Prószków była organem prowadzącym dla  
następujących placówek oświatowych: 

1)  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach 
w skład którego wchodzą:,   

 Przedszkole Publiczne w Boguszycach, 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach 

 
2) Zespól Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach                                   

w skład którego wchodzi: 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach, 
 Przedszkole Publiczne w Złotnikach, 

 
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie 

 
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w  Ligocie Prószkowskiej, 

 
5) Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera  w Zimnicach Wielkich 

 
6) Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich     z oddziałem  zamiejscowym                           

w Zimnicach Małych, 
 

7)  Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej, 
 

8) Przedszkole Publiczne w Prószkowie , 
 

9) Przedszkole Publiczne w Górkach,       
   
10) Niepubliczne Przedszkole „Żabka” w Przysieczy  (na które gmina udziela 

dotację). 
 
W Gminie Prószków ustalono następujące obwody szkolne:  
  

 Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej   
obejmuje sołectwa: Ligota, Jaśkowice, Przysiecz , 
 

 Szkoła Podstawowa w Prószkowie ( z oddziałami gimnazjalnymi) 
-  szkoła podstawowa obejmuje sołectwa: Prószków, Nowa Kuźnia,  Przysiecz,  
   Ligota Prószkowska, Jaśkowice, 
 

 - gimnazjum obejmuje sołectwa Prószków, Nowa Kuźnia,  Przysiecz, Ligota 
Prószkowska, Jaśkowice, Złotniki, Chrząszczyce, Górki, 
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach     

 obejmuje sołectwa: Boguszyce, Źlinice, Chrzowice, Folwark, 
 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach 
 obejmuje sołectwa : Złotniki, Chrząszczyce, Górki, 
 

 Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich ( z oddziałami gimnazjalnymi) 
       - szkoła podstawowa obejmuje sołectwa: Zimnice Wielkie, Zimnice Małe;  

- gimnazjum obejmuje sołectwa : Zimnice Wielkie, Zimnice Małe, Źlinice,  
                                                                     Boguszyce, Chrzowice, Folwark. 

III. Stan organizacji  i baza lokalowa 

     W roku szkolnym 2018/2019 gmina Prószków była organem prowadzącym 
dla sześciu przedszkoli, pięciu szkół podstawowych  w tym dwie szkoły                            
z oddziałami gimnazjalnymi (kl. III) Stan organizacyjny w roku szkolnym 2018/2019 
obrazuje tabela Nr 1. 

 
Tabela Nr 1 - szkoły podstawowe i gimnazja w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

 uczniów 

  w tym  

I II III IV V VI VII VIII  

1. PSP Boguszyce 7 100 14 10 0 21 17 14 11 13  

2. PSP w Ligocie Pr. 6 44 9 7 7 7 7 0 7 0  

  
3. 

PSP w 
Prószkowie 

13 227 31 16 14 48 33 20 
29 

36  

4. 
PSP w 
Zimnicach 

8 78 7 8 12 13 8 6 
8 

16  

5. PSP w Złotnikach 8 91 12 10 6 18 15 13 8 9  

Razem szkoły 
podstawowe: 

42 540 73 51 39 107 80 53 
63 

74 
 

  6. 
Oddziały gimnazjum 

w PSP                        
w Prószkowie 

1 29   29  
 

 
 

 

 

 7. 
Oddziały gimnazjum                     
w PSP  Zimnice 1 20   20  

 
 

 
 

 

Razem gimnazja : 2 49   49      
 

OGÓŁEM 44 589         
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2018 r. 
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W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych naukę 
rozpoczęło 589 uczniów w 44 oddziałach (w poprzednim roku szkolnym                                     
t.j. 2017/2018 - było 591 uczniów w 40 oddziałach). W stosunku do roku 
poprzedniego liczba uczniów w szkołach podstawowych wraz z oddziałami 
gimnazjalnymi zmniejszyła się o 5 uczniów. 

  
Średnia liczba uczniów w oddziałach klasowych w szkołach podstawowych 
wyniosła ≈13 uczniów i nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, 
natomiast średnia liczba  uczniów w oddziałach klasowych w gimnazjach wyniosła  
≈ 24 uczniów, a w roku poprzednim wyniosła 23 uczniów. 

Tabela Nr 2 -  przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Przedszkola Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. PP w  Górkach  2 34 

2. PP w  Ligocie Prószkowskiej 1 25 

3. PP w Prószkowie 4 84 

4. PP w Boguszycach 2 48 

5. PP w Złotnikach 3 62 

6. PP w Zimnicach Wlk. (+Zimnice Małe) 2 47 

 Niepubliczne Przedszkole „Żabka” 1 10 

                                         Ogółem  15 300 

    Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2018 r. 

        W roku szkolnym 2018/2019  do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Prószków uczęszczało 300 dzieci. W stosunku do roku poprzedniego liczba  dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym zwiększyła się  o 5 wychowanków, 
natomiast liczba oddziałów przedszkolnych  wzrosła o 1.  

        IV . Struktura zatrudnienia 

Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 na 
dzień 30.09.2018r. wynosił: 119,68 etatów nauczycieli oraz 49,19 etatów pracowników 
obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach  obrazuje tabela nr 5. 
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Tabela Nr 5 zatrudnienie w szkołach/przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019     

Lp. Szkoła/  przedszkole 

Zatrudnienie  (etaty) 
2016/2017 

Zatrudnienie  (etaty) 
2017/2018 

Zatrudnienie 
  (etaty) 

2018/2019 

Nauczy-
ciele 

Obsługa 
Nauczy-

ciele 
Obsługa 

Nauczy-  
ciele 

Obsługa 

1. PSP  w Boguszycach 10,51 4,13 13,83 4,13 14,21 4,13 

2. PSP w Ligocie  Pr. 7,73 1,25 7,83 1,25 9,42 1,25 

3. PSP w Prószkowie 22,30 5,75 27,20 5,75 32,41 8,25 

4. PSP w Zimnicach 8,11 1,13 19.11 5,5 18,17 4,76 

5.  PSP w Złotnikach 11,39 4,45 11,89 4,75 14,98 5,00 

6. PG Prószków 13,67 3,63 10.43 3,5 ----- --- 

7. PG Zimnice Wlk. 11 3,63 ---- ----- ---- ----- 

Razem szkoły 84,71 23,97 90,29 24,88 89,19 23,39 

8. PP Boguszyce 4,88 3,88 3,72 4,0 4,00 3,0 

9.  PP Górki 3,77 2,83 2,73 2,7 4,10 2,95 

10. PP Ligota Pr. 2,46 2,95 2,69 3,20 2,60 3,20 

11. PP Prószków 8 6 8,66 6,0 7,27 6,0 

12 PP Zimnice 5,24 4,40 6,24 4,65 5,09 4,40 

13 PP Złotniki 3 4,75 7,12 6,5 6,18 6,25 

Razem publiczne 
przedszkola prowadzone 
przez Gminę Prószków 

27,35 24,81 31,16 27,05 29,24 25,80 

14 
Niepubliczne 
Przedszkole 

„Żabka” 
1 - 1,25 - 

 
1,25 

 
-- 

Razem Przedszkola  28,35 24,81 32,41 27,05 30,49 25,80 

Ogółem 113,06 48,78 122,7 51,93 119,68 49,19 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania SIO na dzień 31.03.2017r., 30.09.2018r. oraz  
              na podstawie danych  księgowości BOOS. 

Wielkość zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach wynika 
przede wszystkim z ilości oddziałów, godzin zajęć obowiązkowych oraz 
dodatkowych  (w szkołach), a także z dziennego czasu pracy (np.przedszkola), ilości 
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uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenia z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych. Natomiast wielkość zatrudnienia pracowników administracji                           
i obsługi, z wielkości szkoły, a także ze specyfiki działalności, (np. prowadzenia 
żywienia w jednostkach). 

W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 stan zatrudnienia w szkołach                                    
i przedszkolach  prowadzonych przez gminę Prószków (z wyłączeniem 
Niepublicznego Przedszkola „Żabka”) uległ zmianie tj. zmniejszył się ogółem o 1,92 
etatów nauczycielskich i o 1,25 etatów obsługi. Na zmniejszenie etatów 
nauczycielskich i obsługi wpływ miała między innymi  zmiana ilości oddziałów         
w placówkach oświatowych funkcjonujących  gminie Prószków ( zmniejszenie 
oddziałów gimnazjalnych) 

Tabela Nr 6  Poziom wykształcenia nauczycieli           

 
Poziom wykształcenia nauczycieli 

Rok 
szkolny 

 

Wyższe 
magisterskie         

z przygotowaniem 
pedagogicznym 

Wyższe 
zawodowe                       
z przygotowaniem 
pedagogicznym 

Wyższe 
zawodowe                       

bez przygotowania 
pedagogicznego 

Kolegium 
nauczycielskie,    

Kolegium Języków 
obcych  

Inne Razem 

etaty % ogółu etaty % ogółu etaty % ogółu etaty               % ogółu etaty 

2016/2017 107,17 94,8 2,89 2,56 3 2,65 0 0 113,06 

2017/2018 120,20 97,96 2,50 2,04 0 0 0 0 122,70 

2018/2019 115,68 96,66 3,00 2,51 1 0,84 0 0 119,68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania SIO na dzień 31.03.2017 r., 30.09.2018 r. 

        Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest niewątpliwie 
wykształcenie     i przygotowanie kadry pedagogicznej. Ich umiejętności zawodowe, 
wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć 
samodoskonalenia odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju szkolnictwa.                                            
           Wśród nauczycieli zatrudnionych w  roku szkolnym 2018/2019 wyższe 
wykształcenie magisterskie posiadało około   96,66 %  nauczycieli, co świadczy              
o wysokich kwalifikacjach kadry nauczycielskiej  w gminie. 
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Tabela nr 7  Posiadane stopnia awansu zawodowego przez  nauczycieli 

Stopień awansu zawodowego 

nauczyciele 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

etaty % ogółu etaty % ogółu etaty % ogółu etaty % ogółu etaty 

2016/2017 9,55 8,45 10,91 9,65 26,51 23,45 66,09 58,46 113,06 

2017/2018 14  11,41 14,82 12,08 20,45 16,76 73,43 59,85 122,70 

2018/2019 9,44  7,89 20,33 16,99 10,65 8,90 79,26 66,23 119,68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania SIO na dzień 31.03.2017r. i 30.09.2018r. 

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na potrzeby 
jednostek oświatowych w ramach doskonalenia zawodowego i uzyskują coraz 
wyższe stopnie awansu zawodowego, co przedstawia tabela Nr 7. 

Tabela Nr 8.   Nakłady na doskonalenie zawodowe w latach 2017 - 2019 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2017 
Wykonanie 

2018 
Plan 2019 

1 Przedszkola 5896,00 8 567,86 11 160,00 

2. Szkoły podstawowe 19.718,81 23 717,61 40 549,00 

3. Gimnazja 5.556,28 1 094,94 - 

 Razem 31.171,09 33.380,41 51709,00 

(*Dodatkowo gmina przekazała  zgodnie z umową kwotę 17.615 zł z przeznaczeniem na doradztwo 
metodyczne) 

        
             Zgodnie z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela                                               
z wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia 
osobowe realizuje się: 
 
a) doradztwo  metodyczne,  na które gmina Prószków zawarła umowę                                       

z Województwem Opolskim na 2018 r. W imieniu Województwa Opolskiego 
organizację doradztwa metodycznego w 2018r. dla nauczycieli zapewniał 
Regionalny  Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu. 

b) koszty nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
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zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

c) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych 
przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; 

d) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 
prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki 
pedagogiczne;                                                  
W 2018r. na doskonalenie i doradztwo  nauczycieli wydatkowano kwotę                               

      50 995,41 zł z czego    na doradztwo  przekazano w formie dotacji  17 615 zł  
      (tj. 30% odpisu). 

Począwszy od 1 stycznia 2019r. zgodnie z nowelizacją zapisu art. 70a ust. 1 
ustawy Karta Nauczyciela zmianie uległa wysokość odpisów na doskonalenie 
nauczycieli. Od 2019r. w budżetach organów  prowadzących szkoły wyodrębnia się 
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 
0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli,.  

Nowelizacja przepisów art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela polega na zmianie 
sposobu finansowania doradztwa metodycznego. Dotychczasowe kompetencje 
jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansowania doradztwa 
metodycznego przekazano wojewodom.  

 
        V. Kontrola obowiązku nauki i obowiązku szkolnego 
 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 była kontrola 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 
18 roku życia.  Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do 
ukończenia szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie 
podlegają obowiązkowi nauki.              

 Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół                                     
w stosunku do uczniów zamieszkujących w obwodach szkół, a obowiązku nauki - 
burmistrz.  

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji 
administracyjnej na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe     (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1148). 

 Przez niespełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z art. 42 w/w ustawy 
należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie 1 miesiąca  na 
co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki  i obowiązku 
szkolnego zawarto   w tabeli nr 9    

 
 
 
 
 
 



 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 

 

11 

 

Tabela Nr 9  Realizacja obowiązku szkolnego 
 

Lp. Wyszczególnienie 

1.  
Liczba uczniów zobowiązanych do spełnienia obowiązku nauki 
((roczniki 2001-2003) 

204 

2. 
Liczba uczniów spełniający obowiązek nauki– ogółem 
 w tym: przez uczęszczanie do szkoły w kraju w którym mieszkają  

200 
3 

3.  
Liczba młodzieży zameldowanej lub, lecz nie zamieszkałej na 
terenie gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź nie 
spełnianiu obowiązku  nauki 

 
4 

Źródło : opracowanie własne  na podstawie  informacji uzyskanych z UM w Prószkowie. 

VI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym 

    Pomoc materialna  ma  charakter  socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek 
szkolny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są 
stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

 Stypendium za wyniki w nauce stanowi nagrodę dla ucznia zaangażowanego 
w naukę  i osiągającego wysokie oceny. 

 Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoka średnia 
ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) 
poprzedzającym okres (semestr) 

 O przyznane stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po 
ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w szkole. 

 Stypendium nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 
 Stypendium za osiągnięcia sportowe ma wpłynąć na upowszechnienie sportu 

wśród uczniów, przyczyniając się tym samym do  tworzenia w szkołach   
mody na sport i zdrowy tryb życia. Stypendium jest przyznawane za 
indywidualne osiągnięcia we  współzawodnictwie sportowym . 

  O przyznanie  stypendium sportowego mogą ubiegać się uczniowie, którzy 
osiągnęli wyniki sportowe na poziomie województwa (I, II, III miejsce)  oraz 
posiadają   co najmniej dobrą ocenę   z zachowania. 

 Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane 
raz  w semestrze   w wysokości nie przekraczającej 248 zł. 
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Tabela Nr  10  Przyznane stypendia  motywacyjne  (za wyniki w nauce lub osiągnięcia   

                          sportowe) w  roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Wyszczególnienie 
Ilość uczniów, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe 

Szkoła 

I semestr II semestr 

Za wyniki w 
nauce 

Za osiągnięcia 
sportowe 

Za wyniki w 
nauce 

Za osiągnięcia 
sportowe 

1. PSP Boguszyce 7 0 17 2 

2. PSP Ligota  3 0 4 0 

3. PSP Prószków  10 0 32 1 

4. PSP Zimnice 6 0 14 17 

5. PSP Złotniki 2 0 9 0 

Razem uczniów 28 0 76 20 

Nakłady (w zł) 3 904,00 0 12 126,00 4 960.00 

Źródło : opracowanie własne  na podstawie dokumentacji księgowej BOOS. 

 Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia  sportowe przyznają dyrektorzy szkół. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym  dla 124 uczniów  w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 20 990,00 zł. 
Pomoc wypłacana była ze środków własnych Gminy Prószków.  
Dla porównania w poprzednim roku szkolnym tj. 2017/2018 pomocą materialną o 
charakterze motywacyjnym objęto 94 uczniów  i przeznaczono na ten cel kwotę                           
16 788,00 zł. 

 
Zadanie dotyczące udzielania pomoc o charakterze  socjalnym realizowane jest 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prószkowie. 
 Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Gmina Prószków przyznaje 

pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków 
szkolnych. Jest ona skierowana do wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy (niezależnie od typu szkoły, w jakiej się uczą). W 2018r. stypendia i zasiłki 
szkolne otrzymało 9 uczniów, na kwotę 5.681,68 zł. Pomoc ta jest finansowana w 80% 
ze środków budżetu państwa i 20% ze środków budżetu gminy.  
 

VII. Realizacja zadań  oświatowych 
 

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  pracowników  2018 r. 
 
         Pracodawcom, którzy zgodnie z art. 122 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia   2016r.                            
Prawo oświatowe (tj. Dz.U z 2019r. poz. 1148) zawarli z młodocianymi 
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i spełniają 
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warunki wymienione we właściwych przepisach, przysługuje dofinansowanie 
kosztów kształcenia  młodocianego pracownika. Dofinansowanie  przyznaje  
burmistrz, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, 
w drodze decyzji po spełnieniu powyższych warunków. 
 Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej ze 
środków Funduszu Pracy. W 2018 roku gmina otrzymała od Wojewody Opolskiego  
środki z Funduszu Pracy w wysokości  89.512,04,00 zł. 
 Kwota dofinansowania uzależniona jest od okresu trwania nauki zawodu.                                   
Przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy pracodawca otrzymuje 
dofinansowanie w  kwocie 8.081,00 zł. 
Od 1.09.2012 r. dofinansowanie  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników stanowi  pomoc de minimis. 
          

Liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione 
wydatki    z tego tytułu obrazuje  tabela nr 11. 

 
Tabela  Nr  11   Realizacja  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych  
                            pracowników w roku 2018 
   

   Liczba 
pracodawców, 

którzy 
otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy ukończyli 
przygotowanie zawodowe Kwota jaką                

w 2018 r. 
wypłacono 

pracodawcom 

Wysokość    
dotacji 

pozyskanej                          
w  2018 r.  

w formie 
przyuczenie  

 w formie 
nauka zawodu 

ogółem 

11 0 12 12 89.512,04 89.512,04 

 
Źródło : opracowanie własne  na podstawie informacji z U. M w Prószkowie. 

W 2018 roku dofinansowano koszty kształcenia 12 młodocianych 
pracowników zatrudnionych u  11 pracodawców  na łączna kwotę  89.512,04 zł. 
Na realizację powyższego zadania w 2018 r.  pozyskano środki od Wojewody 
Opolskiego z Funduszu Pracy   w kwocie  89.512,04 zł,  które w 100% pokryły  
poniesione wydatki. 
 Dla porównania roku 2017 dofinansowano koszty kształcenia 20 młodocianych na 
łączną kwotę 151.249,40  zł. 
W 2019 roku do 30.08.2019r.  dofinansowanie wypłacono 1 pracodawcy  na łączną 
kwotę  8.081,00 zł.   
 

2. Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki 
 

Zgodnie z art. 54 ustawy dnia 29 listopada 2016r.    z dnia 27 października 2017r. 
o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U.2017. 2203 z późn. zm.) uczniowie szkół 
podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych 
planach nauczania ustalonych dla tych szkół.      



 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 

 

14 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 
2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne   i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 655) szkoły 
podstawowe i gimnazjalne Gminy Prószków otrzymały środki finansowe na 
wyposażenie w podręczniki,  materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. 

 W roku szkolnym 2018/2019 dotacja celowa przeznaczona była na zakup  
podstawowych  oraz materiałów  ćwiczeniowych dla uczniów  klas I-VIII szkół 
podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów. 

 
W 2018 r. z dotacji skorzystało łącznie 595 uczniów tj. 76 uczniów klas I szkół 

podstawowych, 53 uczniów klas II , 40 uczniów klas III , 107 uczniów klas IV,                               

81 uczniów klas V, 54 uczniów klas VI, 62 uczniów klas VII, 74 uczniów klas VIII 

oraz 48 uczniów  kl. III gimnazjalnych    na łączną kwotę   67.186,84 zł. 

 

 

3. Dotacja przedszkolna 

 

Gmina Prószków otrzymała także środki finansowe w formie dotacji, które  
przeznaczone były na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego. W roku 2018r.  wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn 
kwoty 1 370,00 zł oraz średniorocznej liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z 
wychowania  przedszkolnego ( od I-XII 2018)  i wyniosła   313.730 zł. 
 

4.  Aktywna tablica 
  W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-
komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” Gmina Prószków pozyskała 
środki finansowe w formie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych 
wskazanych w rozporządzeniu.  Z dofinansowania skorzystały 2 szkoły ( PSP                            
w Ligocie Prószkowskiej oraz PSP w Złotnikach), gdyż  pozostałe szkoły nie   
spełniały wymagań/ warunków technicznych określonych  w rozporządzeniu. 
Gmina Prószków uzyskała  wsparcie  finansowe na zakup pomocy dydaktycznych                             
w formie dotacji celowej w wysokości 28.000 zł, przy wkładzie własnym                                      
w wysokości 7 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł  35 000 zł.  
 

VIII .  Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 

  
 Art. 39 ust.1 ustawy Prawo oświatowe nakłada  na  organ prowadzący  
obowiązek  dowozu uczniów do szkół, jeżeli  droga dziecka z domu do szkoły ,                          
w obwodzie której dziecko mieszka przekracza: 
3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych 
4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych ( w tym uczniów 
gimnazjów.) 
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        W roku szkolnym 2018/2019 dowóz uczniów  gimbusem do szkól realizowany 
był przez  Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o. w Prószkowie 
zgodnie  z zawartą umową.  Gimbusem dowożono  uczniów do: 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach z miejscowości, Górki, 
Chrząszczyce; 

2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie z miejscowości Nowa Kuźnia, 
Przysiecz, Ligota Prószkowska, Jaśkowice, także do oddziału gimnazjalnego 
w PSP Prószków z miejscowości Górki , Chrząszczyce, Złotniki, Nowa 
Kuźnia, Przysiecz , Ligota Prószkowska, Jaśkowice w  

3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej z miejscowości  
Przysiecz   i Jaśkowice. 

Ponadto zwrotu kosztów biletów miesięcznych dokonywano uprawnionym 
uczniom  na trasie Chrzowice, Folwark Boguszyce , Źlinice,  dojeżdżającym do 
Publicznej  Szkoły Podstawowej   w Boguszycach  i oddziału gimnazjalnego  przy 
Szkole Podstawowej w  Zimnicach Wielkich. Ponadto  dokonywano zwrotu kosztów 
biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Zimnicach Wielkich a zamieszkałym w sąsiedniej gminie  ( gm. Krapkowice) 
W roku szkolnym 2018/2019 realizowano także obowiązek dowożenia uczniów 
niepełnosprawnych wynikający z zapisu art.32 ust.6 .  Dowożono łącznie 9 uczniów 
niepełnosprawnych . 

 Uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy Prószków dowożeni byli do 
Zespołu Szkół Specjalnych  w Opolu  przy  ul. Ks. Opolskich i przy ul. Bytnara 
Rudego oraz do Kup, a także do Niepublicznego Przedszkola w Opolu. 

 
Tabela Nr 12.  Dowóz uczniów do szkół  w 2018 roku 

 

Wyszczególnienie 2018 2018 

uczniowie  
średnia ilość uczniów 

dowożonych w miesiącu 
Nakłady w zł 

1. Niepełnosprawni dowożeni 9 

246.149,75 
2. 

Zamieszkujący w znacznym 
oddaleniu od szkoły – zwrot 
kosztów przejazdu (biletów 

miesięcznych) 

44 

3. Dowóz gimbusem 140 

Razem 153 

Źródło : opracowanie własne   na podstawie danych z UM w Prószkowie 
 
Dla porównania w 2017 r. łączny koszt  dowozu uczniów wyniósł  246 899,64  zł. 
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IX.   Awans zawodowy nauczycieli 
 

 
Warunkiem  nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego 

jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną 
oceną dorobku zawodowego. Nauczycielom spełniającym określone warunki,                   
w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 

1)   nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor  
      szkoły; 
2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ  
     prowadzący szkołę; 
3)  nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego -    
     organ  sprawujący nadzór pedagogiczny. 
W  roku szkolnym 2018/2019 do organu prowadzącego wpłynął jeden 

wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  na stopień nauczyciela 
mianowanego, który został  rozpatrzony pozytywnie.  

 

Tabela Nr. 13.  Awans  zawodowy w szkołach i przedszkolach   Gminy Prószków 
                           w roku szkolnym 2018/2019  
 

Szkoła 

Liczba  złożonych 
i rozpatrzonych 

wniosków  na stopień 
nauczyciela 

KONTRAKTOWEGO 

Liczba  złożonych 
i rozpatrzonych 

wniosków  na stopień 
nauczyciela 

MIANOWANEGO 

Liczba  złożonych 
i rozpatrzonych 

wniosków 
na stopień nauczyciela 
DYPLOMOWANEGO 

ZSP Boguszyce 0 0 1 

PSP Prószków 0 1 1 

Razem             0 1 2 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji od dyrektorów szkół i przedszkoli.  
 
 

        X .    Powierzenie stanowiska dyrektora 
 

Zgodnie z art. 63 ust.1 i 14 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 

w roku szkolnym 2018/2019  ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zimnicach Wielkich , Publicznej Szkoły Podstawowej                            

w Prószkowie oraz  Przedszkola Publicznego w Górkach. Do konkursu  na 

stanowisko dyrektora  PSP w Prószkowie oraz PP w Górkach nie zgłosił się żaden 

kandydat, dlatego też organ prowadzący w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły                                                 

i przedszkola powierzył z dniem 1.09.2019r. stanowisko dyrektora przedszkola  

ustalonemu kandydatowi.   
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          Zgodnie z  treścią art. 63  ust. 21 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
Oświatowe stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola  powierza się na okres  5 lat 
szkolnych.   

Ponadto  w związku z brakiem dyrektora przedszkola w Zimnicach Wielkich,            
na podstawie art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe 
powierzono pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi Przedszkola 
Publicznego w Zimnicach Wielkich na okres od 26.06.2019 r. do 31.01.2020 r. 
 
 

XI. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 
2018/2019 oraz wyniki  konkursów przedmiotowych  

 

 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 
uczniów na zakończenie etapu kształcenia gimnazjalnego i po raz pierwszy w tym 
roku szkolnym w klasach ósmych szkoły podstawowej. Obejmuje on wiadomości                  
i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych. 
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia 
gimnazjum, lub szkoły podstawowej ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki 
zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.                       
 
Tabela Nr 14.  Wyniki  egzaminu  po III klasie gimnazjum w roku szkolnym;          
                               2017/2018 oraz 2018/2019 
 

E G Z A M I N     2 0 1 8 r. 

 
Część 

humanistyczna 

Część 
matematyczno 
przyrodnicza 

Część językowa 

Lp. Szkoła 
Liczba 
uczniów 

GHP GHH GMM GMP Język 
Podstawow
y 

Rozszerzony 

         

1.   Prószków 48 67,1 54,9 51,4 56,2 GA 62,9 49,4 

      GN 79,5 71,6 

2.  Zimnice             20 62,1 59,7 44,0 53,2 GA 93,1 77,4 

      GN 69,1 76,0 

 GMINA 
PRÓSZKÓW 

65,9 57,1 50,5 55,2 GA 72,4 57,9 

      GN 75,3 72,3 

 Województwo 66,9 57,7 50,6 55,4 GA 69,8 52,7 

      GN 64,6 63,3 
 

Źródło: dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 
 

 

 

 

 

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci.html
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E G Z A M I N     2 0 1 9 r. 

 
Część 

humanistyczna 

Część 
matematyczno 
przyrodnicza 

Część językowa 

Lp. Szkoła 
Liczba 
uczniów 

GHP GHH GMM GMP Język Podstawowy Rozszerzony 

         

1.   Prószków 29 61,5 52,6 41,7 43,4 GA 74,4 60,1 

      GN 77,9 72,9 

2.  Zimnice             20 52,7 52,2 29,3 42,8 GA 56,9 36,3 

      GN 76,8 89,0 

 GMINA 58,7 54,6 40,3 44,0 GA 64,5 46,3 

      GN 73,8 70,8 

 Województwo 60,4 56,6 40,3 48,2 GA 68,9 52,4 

      GN 62,9 62,5 

 
Źródło: dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

 

 

                       Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w 
ocenie jakości pracy szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny 
musi być ukierunkowany na systematyczny rozwój ucznia i nie może być 
ograniczony i podporządkowany jedynie  egzaminowi. Niemniej jednak wyniki 
egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich obszarach działań 
edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji 
mających na celu poprawę wyników nauczania. 

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia 
po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Szkoła powinna  wspomagać uczniów 
w ich rozwoju    i oferować wysoką jakość nauczania. 

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone                                   
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych 
przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został 
przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest 
przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu                              
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka 
obcego nowożytnego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy 
uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.. 

 
Tabela Nr 15.  Wyniki  egzaminu  ósmoklasisty w roku szkolnym  2018/2019 

 

 

 

 

 

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w 2019 roku 
 

 

Zajęcie 
edukacyjne
/ szkoła 

Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 

 Procent 
punktów  

 

 

Stanin Procent 
punktów  

 

 

Stanin Procent 
punktów  

 

 

Stanin Procent 
punktów  

 

 

Stanin 

Prószków 53,5 3 43,5 5 55,0 5 63,3 8 

         

Ligota  Brak ósmej klasy 

         

Boguszyce 57,2 4 49,0 6 66,7 7 84,3 9 

         

Zimnice  46,4 2 39,1 5 31,7 2 42,0 6 

         

Złotniki 70,2 7 40,8 5 51,5 5 48,9 6 
GMINA  54,6  43,2  50,3  60,7  

         
WOJEWÓ

DZTWO 
60,9  43,5  58,5  54,6  

Źródło: dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 
 

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym określa wynik osiągnięty 
przez ucznia na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala 
staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników: 
 

1 - najniższy  
2 – bardzo niski  
3 – niski  

4 – niżej średni  
5 - średni  
6 – wyżej średni  

7 – wysoki  
8 – bardzo wysoki  
9 - najwyższy  

 
 
Tabela Nr 16   Wyniki konkursów przedmiotowych  - szkoły podstawowe 

                               (etap gminny)   

Źródło : Opracowanie własne. 
 

UZYSKANE 
MIEJSCE 

HISTORIA POLSKI MATEMATYKA NIEMIECKI ANGIELSKI  

I Prószków Prószków Złotniki Prószków Prószków  

II Prószków Boguszyce Prószków Ligota Prószków  

III Prószków Prószków Boguszyce Prószków Prószków  

Finaliści Wojewódzkiego konkursu:    PSP Prószków 1 uczeń (j. niemiecki) 
                                                                   PSP Ligota 1 uczeń (j. niemiecki  

 
 
 
 (z języka  niemieckiego) 
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Tabela Nr 17   Wyniki konkursów przedmiotowych  - gimnazja  (etap gminny) 
 

Przedmiot 

UZYSKANE MIEJSCA W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH  
– gimnazja  

I II III 

POLSKI  PSP Zimnice Wielkie PSP Komprachcice PSP Komprachcice 

HISTORIA  PSP Zimnice Wielkie PSP Komprachcice PSP Prószków 

GEOGRAFIA  PSP Zimnice Wielkie PSP Komprachcice PSP Zimnice Wielkie 

BIOLOGIA PSP Komprachcice PSP Komprachcice PSP Zimnice Wielkie 

MATEMATYKA PSP Zimnice Wielkie PSP Zimnice Wielkie - 

CHEMIA  PSP Komprachcice PSP Zimnice Wielkie PSP Komprachcice 

FIZYKA PSP  Zimnice Wielkie PSP Zimnice Wielkie PSP Komprachcice 

NIEMIECKI  PSP Komprachcice PSP Komprachcice PSP Prószków  

ANGIELSKI PSP Prószków PSP Prószków PSP Zimnice Wielkie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie protokołów konkursów   z etapu gminnego. 

 
W roku szkolnym 2018/2019 w gminnych konkursach  przedmiotowych  dla 

szkół podstawowych  (etap gminny) brały udział wszystkie szkoły podstawowe                        
z terenu gminy Prószków, natomiast w konkursach przedmiotowych dla szkół 
gimnazjalnych (etap gminny) brały  udział:  gimnazja z  terenu gminy Prószków oraz   
gimnazjum z Komprachcic. 

Zgodnie z zasadami organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego - konkursy 
przedmiotowe organizowane  są trzystopniowo. (I- szkolny;   II- gminny; III- 
wojewódzki). 

Pytania do etapu  gminnego opracowywane były przez   Kuratorium Oświaty                         
w Opolu. 
Do etapu gminnego mogli przystąpić uczniowie, którzy uzyskali  co najmniej 80% 
punktów możliwych do zdobycia na etapie szkolnym. 
Do etapu wojewódzkiego  kwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 
85% punktów  możliwych do zdobycia na etapie gminnym. 

 

Tabela Nr 18.  Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie  
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (szkoły podstawowe) 
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Uczniowie objęci pomocą pedagogiczno- psychologiczną 

Szkoła 
Liczba uczniów 

klas VI szkoły 

podstawowej 

Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie 

uczniów klas  VI,VII z specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 

 
 
PSP Prószków 

 
85 

- zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych 
matematyką (36) 
- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego (39) 
- zajęcia rewalidacyjne (2) 
- zajęcia logopedyczne (7) 
- zajęcia terapeutyczne (16) 
- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
(85) 

PP Złotniki 19 

Zajęcia rewalidacji 
Logopedia 
Wczesne wspomaganie rozwoju – tyflopedagog  
Zajęcia indywidualne korekcyjno-kompensacyjne  
 

PSP Ligota 
Prószkowska 

 
4 

-Rozpoznawanie potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia 
-Indywidualizowanie pracy ucznia na lekcji 
-Oferta zajęć specjalistycznych oraz zajęcia pozalekcyjne 
dostosowane  do potrzeb i możliwości uczniów - zajęcia 
rewalidacyjne,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
- Wydłużenie czasu na wykonanie zadania 
- Podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy – 
 w razie potrzeby udzielenie pomocy i wyjaśnień 
- Odwoływanie się do konkretu – stosowanie zasady 
poglądowości 
- Podawanie poleceń w prostej formie 
- Dzielenie złożonych treści na proste 
- Nie wywoływanie do natychmiastowej odpowiedzi 
- Chwalenie za najdrobniejsze sukcesy 
- Zachęcanie do czytania 
- Stała praca ze słownikiem ,audiobook 
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

PSP Zimnice 

 
12 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
Zajęcia terapeutyczne z psychologiem 
Konsultacje przedmiotowe 

PSP Boguszyce 
1 
 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  
zajęcia logopedyczne 

 

 

Tabela Nr 19.  Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (gimnazja) 

Uczniowie objęci pomocą pedagogiczno- psychologiczną 

Szkoła 
Liczba uczniów 
w klasie III 
gimnazjum 

Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na 
kształcenie uczniów klas III gimnazjalnych z specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi 

 
 

 

29 
Zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych 
matematyką (23) 
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PSP Prószków 
 

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego (7) 
Zajęcia specjalistyczne – terapeutyczne (4) 

PG  Zimnice  
9 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
Zajęcia terapeutyczne z psychologiem 
Konsultacje przedmiotowe 

Opracowano na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów szkół. 
 

XII. Programy projekty realizowane przez  placówki oświatowe 
 

W roku szkolnym 2018/2019 zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach 
podstawowych i gimnazjach odbyło się wiele przedsięwzięć edukacyjnych, których 
głównym celem było podniesienie wiedzy i umiejętności  w różnych zakresach 
tematycznych oraz integracja środowiska szkolnego. Najciekawsze projekty  
 i programy, które realizowały jednostki oświatowe  przedstawia tabela:   

 

Tabela Nr 20.  Realizacja projektów programów 
 

Lp. 
 

Placówka 
 

Tytuł projektu, programu Cel projektu 

1. 

  

PSP Złotniki Projekt „Łączy nas sport” 
Realizowany  w ramach 
Funduszu mikroprojektów 
Pradziad. Projekt będzie 
realizowany od 01.04.2018 do 
31.03.2019 r. 
 
 
 

Celem projektu jest nawiązanie 
współpracy między dziećmi, 
nauczycielami i pracownikami dwóch 
Zespołów Szkolno - Przedszkolnych                   
w Złotnikach (Polska) i w Karlovicach 
(Czechy) poprzez promocję sportu i 
innych aktywnych form spędzania zasu. 

„EKO EDUKACJA to społeczna 
akcja” 
realizowany przez Wojewódzki 
Fundusz OchronyŚrodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu 
 

W ramach projektu zostały zakupione: 
- stacja meteorologiczna 
- mikroskopy 
- walizka ekobadacza 
- zestaw – szkła laboratoryjne 
- zestaw do wykonywania preparatów 
- preparaty trwałe 
- sadzonki 
Całkowity koszt zadania : 10.000 zł 

 

Program profilaktyczny „Bieg po 
zdrowie” 

Jest to program  edukacji 
antynikotynowej przeznaczony dla dzieci 
w wieku 9-10 lat. Był realizowany w 
klasie czwartej.  
 

 

Program profilaktyczny „Pomyśl 
zanim spróbujesz” 

Programem objęci są uczniowie z klas IV-
VII (45 uczniów).Program profilaktyki 
uniwersalnej ,pozytywnej. Ma na celu 
ukazanie alternatywnych metod 
spędzania czasu wolnego. Nauka 
komunikacji w grupie rówieśniczej.                     
W ramach tego programu szkoła 
współpracuje z :Policją,  PPP w Opolu, 
PSSE w Opolu Instytucje te w ciągu roku 



 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 

 

23 

 

szkolnego realizowały spotkania 
edukacyjne dla uczniów, rodziców  i 
nauczycieli. 

 

„Pomoc państwa  w zakresie 
dożywiania” – MOPS w 
Prószkowie  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       
w Prószkowie objął dzieci z naszej 
placówki  programem „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”  refundując  
obiady 2 - uczniom w szkole. 

„Dziś oszczędzam w SKO  jutro w 
Banku Spółdzielczym” 
 

Nauka dzieci oszczędzania  
i dysponowania własną gotówką. 

 
 
 
 
 
 
„Cała polska czyta dzieciom” 
klasy  I-VII 

- Wprowadzenie dzieci w świat     
   literatury. 
- Budzenie zaciekawienia książką 
- Kształcenie nawyków czytelniczych,   
  nabywanie nawyku dbania o książki. 
- Zapobieganie uzależnieniu od telewizji    
   i komputerów. 
- Doskonalenie umiejętności słuchania    
  ze zrozumieniem. 
- Rozwijanie i poszerzanie wiedzy    
    o świecie. 
- Rozbudzanie wyobraźni. 
- Wzmacnianie poczucia własnej   
  wartości dziecka. 
- Budowanie więzi między rodzicem   
   i dzieckiem. 

„Przeciwdziałanie wadom 
postawy u dzieci i młodzieży” 
klasy I-VII 
 

Zapobieganie pogłębianiu się                            
i utrwaleniu wad postawy ciała u dzieci           
i młodzieży poprzez wczesne ich 
wykrywanie, diagnozowanie, 
korygowanie oraz kształtowanie nawyku 
aktywności ruchowej i 
odpowiedzialności za własne zdrowie. 

„Młodzi głosują” – wybory do 
Parlamentu Europejskiego – maj 
2019 organizowane przez 
 Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 

Udział wzięła klasa 8 
- przygotowanie i przeprowadzenie 
szkolnych wyborów 
- promowanie szkolnych 
wyborów(gazetka, plakaty) 
- udział w rywalizacji na platformie 
projektu 
- umieszczenie na platformie relacji z 
wykonywanych działań 

 

„Nie pal przy mnie proszę” klasy 
I-III – PSSE Opole 
 
 

Program ma charakter profilaktyczny, ale 
przede wszystkim ma na celu 
wykształcenie  
u dzieci świadomej umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach, w których inne osoby 
palą przy nich papierosy. 
 

„Program dla szkół” realizowany 
w klasach I-V dzieci otrzymują 
porcję owoców lub warzyw oraz 
porcję mleka program 

 
Prawidłowe nawyki żywieniowe, dbanie 
o zdrowie 
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realizowany przez KOWR 

2. PP Złotniki Projekt „Łączy nas sport” 
Realizowany  w ramach 
Funduszu mikroprojektów 
Pradziad. Projekt będzie 
realizowany od 01.04.2018 r.  do 
31.03.2019 r. 
 
 
 

Celem projektu jest nawiązanie 
współpracy między dziećmi, 
nauczycielami i pracownikami dwóch 
Zespołów Szkolno - Przedszkolnych           
w Złotnikach (Polska) i w Karlovicach 
(Czechy) poprzez promocję sportu                 
i innych aktywnych form spędzania 
czasu. 

 
 
 
„Czyste powietrze wokół nas” 
(org. PSSE – Opole) gdzie 
uczestniczyły dzieci 5-6-letnich.  

- Wykształcić umiejętności 
rozpoznawania różnych źródeł 
dymów. 

- Wykształcić umiejętności 
rozpoznawania różnych dymów, 
„wydobycie” dymu papierosowego. 

- Zwiększyć wrażliwości dzieci na 
szkodliwość dymu papierosowego. 

- Zwiększyć poziom wiedzy na temat 
skutków palenia papierosów. 

- Zwiększyć wrażliwość dzieci na 
miejsca, w których mogą być narażone 
na dym tytoniowy. 

 
 
„Mały program profilaktyki 
próchnicy zębów”.  
 

Celem głównym programu jest 
zmniejszenie występowania choroby 
próchnicowej  u dzieci przedszkolnych 
poprzez zintegrowane działania 
profilaktyczno-lecznicze  i edukacyjne. 

W czerwcu realizowany jest 
program adaptacyjny dzieci, które 
od września będą nowymi 
wychowankami przedszkola.  

 
Dni otwarte dla nowo przyjętych dzieci. 

 
 
 
W przedszkolu jest również 
kontynuowana ogólnopolska 
akcja „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 
 

- Wprowadzenie dzieci w świat 
literatury. 

- Budzenie zaciekawienia książką 

- Kształcenie nawyków czytelniczych, 
nabywanie nawyku dbania o książki. 

- Zapobieganie uzależnieniu od 
telewizji i komputerów. 

- Doskonalenie umiejętności słuchania 
ze zrozumieniem. 

- Rozwijanie i poszerzanie wiedzy                    
o świecie. 

- Rozbudzanie wyobraźni. 

- Wzmacnianie poczucia własnej 
wartości dziecka. 

- Budowanie więzi między rodzicem        
i dzieckiem. 

3. PSP Prószków Sztuczna inteligencja – 
programowanie w szkołach 
Opolskiego NUTS 3  

Rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli 
EW w zakresie nauczania 
programowania. 
Zwiększenie stopnia oraz poprawa 
umiejętności korzystania z Internetu.,  e-
aktywizacja osób o co najmniej 
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podstawowych kompetencjach 
cyfrowych,  rozwój ponadpodstawowych 
kompetencji cyfrowych, w tym 
umiejętności ściśle informatycznych, 
pobudzanie kreatywności oraz 
promowanie interdyscyplinarnej 
współpracy. 
Metody pracy: warsztaty dla uczniów kl. 
I – III, doskonalenie zawodowe n-li 
(RCRE) 

Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu 
ptaka 

Uczestnicy zajęć poznają biologiczną 
różnorodność Opolszczyzny i uczą się jak 
ją szanować oraz jaką ma wartość dla 
naszego środowiska. Metody pracy: 
warsztaty, zielone szkoły, wycieczki 
edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, 
prelekcje, kurs doskonalący dla n-li 
(RCRE) 

eTwinning Rozwój kompetencji językowych 
(posługiwanie się językiem obcym) oraz 
informacyjnych (celowe wykorzystanie 
TIK). Współpraca ze szkołami 
europejskimi w celu realizacji wspólnych 
projektów interdyscyplinarnych, np. Das 
lustige Natur-ABC,  Europe Code Week 
2018, Polska (Polen) und Slovenija 
(Slowenien) sind Cousinen, 100 pięknych 
zakątków na 100 lecie Niepodległości. 
(Krajowe Biuro eTwinning) 

Bilingua – łatwiej z niemieckim Rozpowszechnianie i praktyczne 
wdrażanie idei dwujęzyczności. 
Metody: nauczanie w dwóch językach, 
zajęcia pozalekcyjne Klub Odkrywców 
Języka Niemieckiego (Dom Współpracy 
Polsko – Niemieckiej) 

Chronimy dzieci  Praktyczne wdrożenie polityki ochrony 
dzieci przed przemocą (Fundacja 
„Dajemy Dzieciom Siłę”) 

Klub Szkół UNICEF Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
postawy zaangażowania społecznego. 
Metody: wolontariat szkolny, czynne 
uczestnictwo w akcjach i kampaniach na 
rzecz dzieci, np. Szkoła z prawami 
dziecka, Uratuj dziecko w Sudanie 
Południowym (UNICEF Polska) 

Szkoła Niepodległej Rozwijanie postaw obywatelskich i 
patriotycznych wśród uczniów. (ZHR) 

Dwa zamiast cztery: Opolskie na 
Rowery 

Projekt społeczny promujący zdrowy 
tryb życia oraz zwiększający 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
korzystających z roweru (Urząd 
Marszałkowski w Opolu)  

Wieszczowie dwóch narodów – 
Mickiewicz i Szewczenko 

Międzynarodowy projekt literacki 
zrealizowany we współpracy ze szkołą w 
Wygodzie na Ukrainie. 
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BohaterON – włącz historię Cel - upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszawskiego 
poprzez wysłanie im bezpłatnych, 
symbolicznych kartek dystrybuowanych 
na terenie całego kraju.  
Wzmacnianie poczucia tożsamości 
narodowej, krzewienie postawy 
patriotycznej i budowanie wrażliwości 
społecznej (Fundacja Sensoria) 

Polsko – niemiecka wymiana 
młodzieży szkolnej 

Doskonalenie kompetencji językowych. 
Kształcenie umiejętności współpracy w 
grupach. Nawiązywanie dobrych relacji 
koleżeńskich. Współpraca z 
Wigbertschule w Hünfeld 

Solidarność – podaj dalej 
 
 
 

21 marca, podczas Międzynarodowego 
Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem 
uczniowie wysyłają kartki pocztowe z  
przekazem solidarności do losowo 
wybranych nieznajomych i liczą na ich 
odpowiedź.  Kampania daje uczniom 
impuls do refleksji na temat 
różnorodności i różnych form 
dyskryminacji, uczyć analizowania 
obrazów, budzi ciekawość i 
zainteresowanie innymi, rozwija 
krytyczne myślenie i wyobraźnię. Uczy 
wypowiadać się otwarcie i dzielić się 
przemyśleniami. (CEO) 

Napisz list. Zmień życie 
 
 

Maraton Pisania Listów, kiedy przypada 
Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka. Mobilizacja uczniów, 
nauczycieli i rodziców uczniów do 
solidarnego przeciwstawienia się 
naruszeniom praw człowieka. (Amnesty 
International) 

4. PSP Ligota 
Prószkowska 

Bezpieczny Puchatek Celem akcji jest edukacja i poprawa 
bezpieczeństwa dzieci, które 
rozpoczynają naukę w szkole oraz 
wspieranie ich rozwoju. Program zwraca 
uwagę na potencjalne zagrożenia, 
uświadamia dzieciom i ich rodzicom 
skutki niebezpiecznych zachowań w 
domu, szkole, na drodze, w Internecie i w 
czasie zabawy 

Śniadanie daje moc Najważniejszym celem programu jest : 
zwiększenie świadomości na temat 
zdrowego odżywiania i roli śniadania w 
diecie uczniów zapoznanie dzieci z 
podstawowymi zasadami zdrowego 
odżywiania się, Uwrażliwienie uczniów 
na estetykę zachowania się na estetykę 
zachowania się przy stole i dekoracji 
stołu w czasie spożywania posiłków, 
Zachęcanie uczniów do manifestowania 
na zewnątrz pozytywnych nawyków  
żywieniowych 



 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 

 

27 

 

Klimatyczna klasa Najważniejszym celem projektu 
edukacyjnego jest zainteresowanie 
uczniów szkół podstawowych tematyką 
ochrony klimatu.  
Projekt ma na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej wśród 
uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli 
jak w ciekawy sposób wprowadzać do 
szkół tematykę zmian klimatycznych i 
ochrony klimatu. 

Ogólnopolski program –„Owoce 
w szkole” 

głównym celem   programu jest trwała 
zmiana nawyków żywieniowych dzieci 
poprzez zwiększenie udziału owoców i 
warzyw w ich codziennej diecie oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia 
poprzez działania towarzyszące o 
charakterze edukacyjnym realizowane w 
szkołach 

Ogólnopolski program – 
„Szklanka mleka” 

Celem programu „Szklanka mleka” jest 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
dobrych nawyków żywieniowych 
poprzez promowanie spożycia mleka i 
przetworów mlecznych 

Ogólnopolski program  - „Góra 
grosza”   

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie 
funduszy na pomoc dzieciom 
wychowujących się poza własną rodziną, 
w tym na tworzenie i dofinansowywanie 
domów dla dzieci, rodzinnych domów 
dziecka, pogotowi rodzinnych. 

Konkurs czystości Sprawdzanie czystości w klasach przez 
komisję uczniowską 

Ogólnopolski program – 
„Bezpieczna droga do szkoły” 

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, 
ruchu drogowego , umiejętne poruszanie 
się po drogach, poznanie znaków 
drogowych 

Ogólnopolski program 
„Bezpieczeństwo w sieci: 

Umiejętność bezpiecznego poruszania się 
w Internecie , ochrona danych 
osobowych 

5. PSP Boguszyce Projekt „Młodzi Odkrywcy 
Sekretów Nauki AO–obszar I” 

Wzrost kompetencji uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada 
realizację działań ukierunkowanych na 
kompleksowe wsparcie trzech 
kluczowych obszarów tzn. uczeń – 
nauczyciel – szkoła, przez co ma 
doprowadzić do rozwoju kompetencji 
kluczowych uczniów i nauczycieli ze 
szkół podstawowych położonych na 
terenie Aglomeracji Opolskiej. 

Projekt: „Śląsko-morawski dzień 
teatralny 2018” 

Pielęgnowanie znajomości polsko-
czeskich, udział w treningach i 
rozgrywkach sportowych, rozwijanie 
umiejętności współpracy i 
współdziałania. 

Program  „Szkolny Klub Działanie systemowe skierowane do 
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Sportowy”2019 uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. SKS ma na celu 
stworzenie przestrzeni do dodatkowej 
aktywności fizycznej, realizowanej w 
formie zajęć sportowych i rekreacyjnych 
pod opieką nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wychowania fizycznego w danej 
szkole. Stanowi także motywacje do 
podejmowania aktywności fizycznej, 
skupiając się  w szczególności na 
dzieciach i młodzieży o mniejszej 
sprawności fizycznej, rzadziej 
podejmujących aktywność fizyczną w 
czasie wolnym oraz nieobjętych 
regularnymi formami aktywności 
fizycznej. 

Projekt edukacyjny: „Lepsza 
Szkoła” 

Mierzenie  poziomu wiedzy i 
umiejętności uczniów za pomocą 
specjalistycznych narzędzi pomiaru 
dydaktycznego, analizowanie osiągnięć 
uczniów, porównywanie ich z wynikami 
pozostałych uczestników programu. 

„Program dla szkół” 
 

Uczniowie klas I-V otrzymują mleko lub 
produkty mleczne oraz owoce i warzywa 
w  czasie trwania programu. 

Projekt: „Łyżwy+lodowisko 
=dobra zabawa”2019 

Propagowanie łyżwiarstwa wśród dzieci. 
 W ramach zajęć uczestnicy mieli 
możliwość zaznajomić się z tajnikami 
jazdy na łyżwach pod czujnym okiem 
instruktorów. Dbali oni o poprawną 
technikę i bezpieczeństwo osób 
początkujących jak i tych, którzy na 
lodzie radzą sobie bardzo dobrze. 

Program: „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” 

Dofinansowanie na wsparcie szkolnej  
biblioteki  w zakresie Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Projekt: „Sztuczna Inteligencja I 
Programowanie w Szkołach 
Opolskiego Nuts -3” 

Rozwój i wzrost kompetencji  nauczycieli 
publicznej edukacji wczesnoszkolnej z 
obszaru gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie 
nauczania programowania. 

Program: „Pomyśl zanim 
spróbujesz” 

Profilaktyka uzależnień dzieci i 
młodzieży do 18 roku życia w 
województwie opolskim na lata 2016-
2019. 
 

Ogólnopolski Program 
edukacyjny „ Trzymaj formę” 

Kształtowanie prawidłowych nawyków 
żywieniowych , wzrostu aktywności 
fizycznej u uczniów. 
 

Program: „Chronimy dzieci” Program profilaktyki przemocy wobec 
dzieci realizowany poprzez 
wprowadzenie polityki ochrony dzieci w 
placówce. 
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Kampania: „Bądźmy 
poszukiwaczami autorytetu” 

Kampania profilaktyczno-edukacyjna 
kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich 
rodziców i nauczycieli. Jej realizacja 
zakłada przeprowadzenie działań w 
zakresie profilaktyki zachowań 
ryzykownych, szczególnie 
antyspołecznych i przestępczych, we 
wszystkich szkołach podstawowych w 
Polsce. Generalna idea kampanii to 
odbudowanie i wzmocnienie w naszym 
społeczeństwie autorytetu rodzica i 
nauczyciela. 

Projekt edukacyjny: „ Z chemią za 
pan brat?” 

Projekt dla uczniów chcących pogłębić 
swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania 
w zakresie chemii. 

Projekt edukacyjny: „Jesteśmy 
uczniami –pasowanie na 
pierwszoklasistę” 

Promocja dziecięcej literatury, budzenie i 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
rozwijanie zdolności recytatorskich, 
wzbogacanie słownictwa uczniów, udział 
w uroczystościach szkolnych, włączenie 
uczniów klasy pierwszej do społeczności 
uczniowskiej szkoły, integracja 
środowiska szkolnego i rodzinnego 
uczniów. 

Projekt edukacyjny: „Dzień liczby 
π” 

Kształcenie umiejętności praktycznego 
wykorzystania matematyki. 

Projekt edukacyjny : „Z mitologią 
za pan brat” 

Rozwijanie kompetencji językowych , 
rozwijanie zdolności plastycznych 
uczniów, poznanie mitów greckich. 

6. PP Boguszyce Program: „Czyste powietrze 
wokół nas” 

Program przedszkolnej edukacji 
antytytoniowej. 

Akcja edukacyjna: „Wyraźni w 
drodze” 

Promowanie bezpieczeństwa i 
widoczności na drodze wśród dzieci 5-6 
letnich. 

Międzynarodowy projekt: „Piękna 
nasza Polska cała” 

Kształtowanie postaw patriotycznych u 
najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, 
folklor i tradycje Polski oraz 
kształtowanie tożsamości narodowej 
dzieci. 

Kampania: „Mistrzostwa świata w 
myciu rąk” 

Uświadomienie dzieciom w wieku 
przedszkolnym , jak ważna jest higiena 
rak. 

7. PP Górki „Kubusiowi Przyjaciela Natury”  
(program) 

edukacja ekologiczna dzieci, rozwijanie 
zainteresowania naturą oraz działaniami 
skierowanymi na ochronę środowiska 
przyrodniczego 

„Mały miś w świecie wielkiej 
literatury” 
projekt ogólnopolski 
 

propagowanie czytelnictwa zarówno na 
terenie przedszkola jak i w środowisku 
rodzinnym. Zachęcanie rodziców do 
podejmowania aktywności dydaktycznej 

„Akademia Aquafresh” 
(program edukacji zdrowotnej) 

promowanie prozdrowotnych zachowań  
(codzienne dbanie o czyste zęby, 
regularne wizyty u dentysty, 
ograniczanie jedzenia słodyczy) 

„Mini kluby odkrywców doskonalenie nauki języka niemieckiego 
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niemieckiego”(kampania 
„Bilingua – łatwiej z niemieckim” 
we współpracy z Domem 
Współpracy Polsko - Niemieckiej 

poprzez ciekawie realizowane zajęcia        
w oparciu o dostarczane materiały 
edukacyjne dla dzieci i rodziców 

„Zbiórka nakrętek typu PET” 
( w ramach pomocy małemu 
Patrykowi) 

uwrażliwianie na krzywdę innych ludzi 
oraz czerpanie radości z pomagania 
innym ludziom w potrzebie 

„Piękna nasza Polska cała” 
projekt ogólnopolski 

popularyzowanie gwary śląskiej poprzez 
tworzenie słownika gwary śląskiej 
wspólnie ze środowiskiem rodzinnym 
przedszkolaków 

8. PP Zimnice 
Wielkie 

„Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury” –międzynarodowy 
program rozwijający czytelnictwo 

Rozwijanie czytelnictwa  i współpracy 
między przedszkolami 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” –
ogólnopoloski program 
edukacyjny poświęcony tematyce 
ekologicznej 

Proekologiczna edukacja dzieci i 
zachęcanie je do ruchu od najmłodszych 
lat 

„Czyste powietrze wokół nas” Wzrost kompetencji rodziców                        
w zakresie ochrony dzieci przed 
ekspozycją na dym tytoniowy oraz 
zwiększenie umiejętności dzieci                     
w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, 
gdy przebywają w zadymionych 
pomieszczeniach lub gdy dorośli palą 
przy nich tytoń.  

„Akademia Aquafresh” – 
Ogólnopolski program edukacji 
zdrowotnej dla przedszkolaków  

Propagowanie edukacji z zakresu dbania 
o higienę jamy ustnej. 

„Zbieraj baterie” Ogólnopolski 
program edukacyjny 

Akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży 
oraz program z zakresu edukacji 
ekologicznej. 

9. PP Prószków ,,Kubusiowi Przyjaciele natury” Kształtowanie prawidłowych postaw 
dotyczących zdrowego odżywiania” 

,,Akademia Aquafresh” 
Zdrowy uśmiech 

Wyrabianie nawyków     higienicznych , 
szczotkowani e   zębów, zajęcia ze 
stomatologiem. 

 Góra Grosza Celem na który zbierane są te drobne 
monety, jest pomoc dzieciom, które 
wychowują się poza swoją rodziną – w 
domach dziecka czy rodzinach 
zastępczych. Pośrednim, ale 
najważniejszym celem akcji jest działanie 
edukacyjne – pokazanie najmłodszym, 
jaką siłę stanowić może niewielka pomoc 
wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 
potrzebujących. 

  

  

10. PSP  Zimnice 
Wielkie 

Śniadanie daje moc – kampania 
ogólnopolska 

Rozwój nawyków zdrowego odżywiania 
się wśród uczniów klas I - III 

Owoce i warzywa w szkole  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Ogólnoszkolne doskonalenie znajomości 
tabliczki mnożenia 

Międzynarodowy konkurs Rozwiązywanie zadań, brało w nim 
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„MATEMATYCZNY KANGUR” udział 9 uczniów. 
Dzień Języków Obcych Udział całej szkoły. Konkursy, gry i 

zabawy językowe. 

Góra Grosza Zbieramy pieniądze na Rodzinne Domy 
Dziecka 

I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem 

Zbiórka darów dla dzieci z Domu 
Dziecka w Kłodzku 

Dzień Cyberbezpieczeństwa w szkole 
Przynależność do Klubu Szkół 
UNICEF – akcja Szkoła z Prawami 
Dziecka 

Zajęcia edukacyjne w klasach: 1, 2, 5, 6, 7 
i 8. 

„Wodne koło” pt. ”Historia kołem się 
toczy” 

Promocja zdrowego stylu życia, 
aktywności fizycznej, sprawności, wiedzy 
z zakresu nauk przyrodniczych oraz 
promocja celów statutowych Związku 
Gmin PROKADO 

Posprzątaj Swoją Wieś Akcja sprzątania wsi we współpracy z 
Rada Sołecką 

Dzień Języka Ojczystego Udział całej szkoły. Konkursy, gry i 
zabawy językowe. 

„Globalnie – Odpowiedzialnie – 
Skutecznie” 

Promowanie edukacji globalnej w szkole. 

„ IV ogólnopolska akcja czytelnicza 
„Jak nie czytam, jak czytam” 

Promocja czytelnictwa wśród uczniów 
szkoły. 

„Dobrze Cię widzieć” Ogólnopolskiej  kampania z zakresu 
bezpieczeństwa na drodze, 
prawidłowego zachowania się pieszych 
na drodze oraz podkreślająca wagę bycia 
widocznym dzięki kamizelkom 
odblaskowym 

Wysportowany i Zdrowy Warsztaty dla uczniów i rodziców 
wdrażające zdrowe nawyki żywieniowe. 

„Niesamowity świat higieny jamy 
ustnej” 

Zaangażowanie dzieci w zajęcia, podczas 
których zdobywali niezbędną wiedzę na 
temat zębów oraz dowiedzieli się, jak 
ważne jest dbanie o ich stan już od 
najmłodszych lat. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji od dyrektorów szkół i przedszkoli.  
 

 

XIII. Innowacje  pedagogiczne realizowane przez placówki w roku szkolnym  
2018/2019 

 
Tabela Nr 21.  Realizacja innowacji pedagogicznych w szkołach 

 

Lp.  
Nazwa szkoły/ 

przedszkola 
Tytuł innowacji Krótki opis innowacji (czego dotyczy) 

 

1. 
 
 
 
 
 
 

Niemiecki wokół nas; kl. I Nauczanie w dwóch językach: polskim i 
niemieckim na wybranych zajęciach 
edukacyjnych EW 

Mówię po niemiecku; kl. II Nauczanie w dwóch językach: polskim i 
niemieckim na wybranych zajęciach 
edukacyjnych EW 
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PSP Prószków 

Książka moim przyjacielem; 
kl. III 

Rozwój zainteresowań i nawyków 
czytelniczych  

Cool sQl - blended learning w 
nauczaniu języka angielskiego 

Nauczanie języka angielskiego metodą  
 e-learningu z wykorzystaniem metody 
blended learning. Ma ona zachęcać i 
motywować uczniów do poszerzania 
wiedzy z zakresu języka angielskiego z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. Zajęcia odbywały się online 
przez skype. Uczniowie otrzymywali 
również ćwiczenia oraz prezentacje drogą 
mailową i podczas spotkania online 
wykonywali polecenia. Bazą zadań oraz 
zajęć były wcześniej opracowane przez 
uczniów materiały.  
Taka forma zajęć była dla uczniów ciekawa 
i rozwijająca. 

2. 
 

PSP Ligota 
Prószkowska 

Matematyka i ekonomia czyli 
praktycznie i ekonomicznie 

Program ma wspomóc realizowany                        
w szkole program „Matematyka                              
z plusem”. Uczniowie gromadzili 
materiały, dane statystyczne, prezentowali 
ekonomiczne rozwiązania. W czasie zajęć 
ćwiczona była umiejętność posługiwania 
się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnym. 

„Turniej Rycerski” Program ma na celu rozwijanie wiedzy, 
zainteresowań i ciekawości historycznej 
uczniów. W ciekawy sposób ma przybliżyć 
wybrane postaci historycznych. Pozwala 
poznać ceremoniały tj. pasowania na 
rycerza, wyboru damy serca. Rozszerza 
wiedzę historyczną uczniów związaną z 
czasami średniowiecza. 

„Poznajemy się przez listy” Innowacja polegająca na wspomaganiu 
rozwoju kompetencji językowej uczniów 
poprzez nabywanie umiejętności pisania 
listów w j. niemieckim. Ćwiczenia te 
rozwijają umiejętności komunikacyjne, 
rozbudzają ciekawość wobec kultur krajów 
europejskich. Dzieci mają możliwość 
nawiązania kontaktu z rówieśnikami z 
zagranicy. Wykorzystują do tego 
nowoczesne technologie w nauce języka. 

3. PSP Zimnice 
Wielkie 

„Matematyka jest wszędzie” Szerzenie idei zastosowań matematyki w 
każdej dziedzinie życia z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej. 

4. ZSP Złotniki „Klucz do uczenia się” Lwa 
Wygotskiego 

Programem objęte są wszystkie grupy 
przedszkolne. W grupie starszaków 
zrealizowano wszystkie  moduły 
tj.program literacki, matematykę i gry 
rozwijające. W grupie maluchów i 
średników zrealizowano program literacki, 
a moduł matematyczny i gry rozwijające 
będzie kontynuowany w następnym roku 
szkolnym. 
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Uczenie się fizyki pod 
samokontrolą 

Zajęcia edukacyjne dla klasy 7. Celem 
innowacji jest zwiększenie motywacji 
uczniów do nauki przedmiotu i uzyskanie 
lepszych wyników w nauce. Rozijani 
postaw samodzielności i kreatywnosci, 
uczeń jest autorem własnego uczenia się. 
Wzrost zainteresowania wiedzą; 
satysfakcja z odniesionych sukcesów; 
realna samoocena ucznia posiadanych 
wiadomości i umiejętności z fizyki. 

„Poczytam Ci w języku 
angielskim” 

Zajęcia dodatkowe w języku angielskim na 
których realizowano innowację 
pedagogiczną, której celem było 
uatrakcyjnienie sposobu uczenia się języka 
angielskiego, kształcenie postawy 
otwartości w nawiązywaniu  
i podtrzymywaniu kontaktów 
interpersonalnych z cudzoziemcami, 
zwiększenie motywacji uczniów do nauki 
języka angielskiego, zlikwidowanie barier 
komunikacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zgłoszonych innowacji przez dyrektorów szkół i  
przedszkoli.  

 
 
XIV. Wymiana międzynarodowa 
 

Od wielu lat  prószkowskie szkoły podejmują  także współpracę z innymi 
placówkami oświatowymi  poza granicami kraju. Dzięki wymianie młodzież 
uświadomiła sobie wiele historycznych   i współczesnych związków między 
narodami , poznała teksty kultury, a także celowości wspólnych działań narodów . 

Integracja młodzieży polskiej , niemieckiej i czeskiej poprzez wspólną zabawę, 
kulturalne spędzanie czasu, zawody sportowe pozwoliła na nawiązanie się nowych 
przyjaźni. 

 
Szkoły współpracujące z szkołami zagranicznymi: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w  Zimnicach Wielkich współpracuje z dwoma 
szkołami zagranicznymi: 

 Szkołą Organową w czeskim Krnowie oraz w Jahnschule w Hünfeld (Niemcy), 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie współpracuje  w ramach 

eTwinningu ze szkołą we Włoszech, Słowenii, Turcji.   
 Zespól Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach współpracuje ze szkołą Pavlovice                               

u Přerova ( Czechy) 
 Zespól Szkolno-Przedszkolny  w Złotnikach współpracuje ze szkołą  

w Karlovicach ( Czechy). 
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 XV.  Wydatki na oświatę 
 

1. Średnie płace nauczycielskie 
 

Począwszy od 2009 roku każda jednostka samorządu terytorialnego zgodnie                  
z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela jest zobowiązana do utrzymania średnich 
płac nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokościach 
ustalonych ustawowo, które w 2018 roku wynosiły: 

 

Stopień awansu zawodowego 
Średnie wynagrodzenie 

Za okres I-III Za okres IV-XII 

Stażysta 2 752,92 2.900,00 

Kontraktowy 3.055,74 3.219,00 

Mianowany 3.964,20 4.176,29 

Dyplomowany 5.065,37 5.336,37 

 

Średnie płace nauczycielskie w roku 2018 osiągnięte zostały na wszystkich 
poziomach awansu zawodowego, dlatego też po raz pierwszy gmina nie musiała 
wypłacać dodatku wyrównawczego. 

  

 

      2. Dotacje dla przedszkola niepublicznego 
 
W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, a od stycznia 2018 r. ustawy                            

o finasowaniu zadań oświatowych Gmina Prószków zobowiązana  jest do dotowania 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne (położonych 
na terenie Gminy Prószków). 
Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości  
75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli  prowadzonych przez Gminę 
Prószków.  

W 2018 r.  gmina przekazała  na rzecz Niepublicznego Przedszkola  „Żabka”   
w Przysieczy dotację  w wysokości  120.705,25 zł.  

 
       3. Zwrot  kosztów pobytu dzieci  w placówkach wychowania przedszkolnego  
           prowadzonych przez  inne gminy. 
 

 Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych  jeżeli do  placówki 
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty 
wychowaniem przedszkolnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa 
koszty wychowania  . 
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W 2018 r. gmina   poniosła wydatki związane  z  pobytem dzieci będących 
mieszkańcami Gminy Prószków, a uczęszczających do  placówek wychowania 
przedszkolnego w innych gminach (Opole, Krapkowice)  na kwotę  52.087,13 zł. 
 

 
      4. Koszty utrzymania placówek  oświatowych gminy Prószków  w 2018 r. 

 
Wydatki bieżące i majątkowe poniesione  na oświatę  w  2018 r. w działach 801 

i 854 wyniosły 13.579.774,65 zł co stanowiło  37,81 %  ogólnych wydatków budżetu 
gminy.  
Subwencja oświatowa   na 2018 r.  wyniosła  7.722.843, 00 zł tym 1 990 019,95 zł z tytułu 

nauczania języka mniejszości narodowej.  Subwencja na 2018r . była większa o 225.776 zł                         
w stosunku do roku 2017 .  
 
Tabela Nr 22   Koszty utrzymania placówek oświatowych za 2018 r. 
 

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki 
samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej,  dotacji oraz 
środków własnych gminy.    

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów 
jaki i stopnie awansu zawodowego nauczycieli jest podstawowym  elementem 
podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale 
subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek 
oświatowych.  

 

Jednostki 
Liczba uczniów 
(średnio w roku 
kalendarzowym) 

Koszty    

Wydatki ogółem 
W przeliczeniu na                         
1 ucznia rocznie 

PSP Prószków 217 2 568 219,44 11 835,11 

PSP Złotniki 85 1 544 526,95 18 170,91 

PSP Ligota 38 875 323,73 23 034,84 

PSP Zimnice 105 1 785 707,24 17 006,74 

PSP Boguszyce 90 1 369 824,21 15 220,27 

PG Prószków 

(do końca VIII) 

77 720 808,10 9 361,14 

Razem szkoły 612 8 864 409,67 14 484,33 

PP Prószków 84 992 740,79 11 818,34 

PP Ligota 25 376 711,31 15 068,45 
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PP Złotniki 65 639 238,87 9 834,44 

PP Górki 28 449 624,58 16 058,02 

PP Zimnice 
Wlk.+ZM 

46 667 574,79 14 512,5 

PP Boguszyce 49 473 652,00 9 666,37 

Razem Przedszkola 297 3 599 542,34 12 119,67 

Świetlica + stołówka            
PSP Prószków 

- 193 196,43  

Ogółem  909 12 463 952,01 26 604,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych 
 

 

Średni koszt utrzymania ucznia w szkole  w 2018r. Wyniósł 14 484,33zł  
i zwiększył się do roku ubiegłego o 184,44 zł na jedno  dziecko. Natomiast średni  
koszt utrzymania dziecka  w przedszkolu  wyniósł 12 119,67 zł rocznie i zwiększył 
się do roku ubiegłego o 1 092,67 zł. na jedno dziecko. 
 
Tabela Nr 23 Nakłady remontowe, inwestycyjne w szkołach i przedszkolach  
                          w 2018r. 
 

Lp. Nazwa placówki 
Koszt nakładów                    

w 2017 
Koszt nakładów                    

w 2018 r. 

 

1 PSP Prószków 32 382,25 78 684,10 
 

2 PSP Ligota 14 932,27 22 728,31 
 

3 ZSP Złotniki  30 771,64 24 836,40 
 

4 ZSP Boguszyce 110 742,61 35 408,07 
 

5 PSP Zimnice 55 215,01 60 590,01 
 

6 PP Ligota  16 692,48 10 012,90 
 

7 PP Górki 17 661,22 57 422,21 
 

8 PP Prószków 15 363,83 63 011,71 
 

9 PP Zimnice 25 955,91 41 805,15 
 

 Razem nakłady remontowo - inwestycyjne 507 229,71 394 498,86  

Źródło: opracowanie własne   
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Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach  
i przedszkolach , jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, 
opłaty za telefon znaczna część wydatków przeznaczana jest na remonty. 

Największymi wydatkami  remontowo inwestycyjnymi w roku 2018 były : 
 

Prace remontowo - inwestycyjne   

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zimnicach Wielkich 

Wymiana instalacji elektrycznej w klasach i pokoju nauczycielskim 11.869,00 

Wyposażenie siłowni 14.883,00 

Malowanie, wypełnianie ubytków, nakładanie tynku mozaikowego na 
poziomie lamperii w kl. 3 i 11, pokoju nauczycielskim, zapleczu oraz na 
korytarzach piętro I i II 6.700,00 

Wykonanie sieci informatycznej w sali komputerowej 8.582,62 

Montaż klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach 9.403,35 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Złotnikach 

 Naprawa wyciągu w kuchni przedszkolnej  8.849,85 

Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych 12.496,79 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach 

Zakup i montaż klimatyzacji 13.395,32 

Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 13.554,60 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej 

Przeniesienie sieci komputerowej 6.437.82 

Malowanie korytarza i pomieszczeń szkolnych 10.249,00 

Remont muru oporowego i schodów 2.000,00 

Przedszkole Publiczne w Prószkowie 

Zakup pieca konwekcyjno-parowego 27.750,00 

Remont parkietu 22.518,30 

Malowanie sal przedszkolnych 7.200,00 

Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej 

Malowanie sali przedszkolnej oraz kuchni 3.200,00 

Wymiana lamp 3.099,60 

Przedszkole Publiczne w Górkach 

Wymiana drzwi wejściowych 3.600,00 
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Wykonanie termoizolacji budynku 14.500,00 

Wymiana instalacji odgromowej 5.000,00 

Uzupełnianie ubytków i odmalowanie elewacji 24.000,00 

Wykonanie schodów wejściowych 4.800,00 

Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich 

Wymiana drzwi w salach przedszkolnych 15.600,00 

Remont pomieszczeń przedszkolnych 24.991,14 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie  

Wykonanie klimatyzacji w salach lekcyjnych na II piętrze 32.570,40 

Remont wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych 14.981,00 

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego oraz łazienki na gabinet psycho.peda. 14.672,00 

Malowanie szkolnej kuchni i zaplecza kuchennego 3.000,00 

Roboty budowlane oraz malowanie świetlicy szkolnej 1.650,00 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie sprawozdań budżetowych. 
 

 XV.  Nadzór pedagogiczny  Opolskiego Kuratora Oświaty 
 

Celem tych działań jest bieżąca ocena stanu przestrzegania przepisów prawa                                     
w zakresie działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej jednostki. 
W ramach nadzoru pedagogicznego Opolski Kurator Oświaty w roku szkolnym 
2018/2019  przeprowadził w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie kontrolę  
w zakresie prawidłowości sporządzania arkuszy organizacji szkoły i aneksów do 
zatwierdzonych arkuszy (bez zaleceń pokontrolnych). 
 
Tabela Nr 24    Pozostałe kontrole   w szkołach i przedszkolach . 
 

Szkoła 
/przedszkole 

Data kontroli Rodzaj i zakres kontroli Zalecenia pokontrolne 

 

ZSP Złotniki 

 
11.10.2018 

BOOS Prószków Kontrola danych 
wprowadzanych do SIO 

 

brak 

30.10.2018 PSSE w Opolu Kontrola sanitarna 
oraz stanu technicznego obiektu 

brak 

20.09.2018 Wojewódzki Urząd Pracy 
Monitoring trwałości wskaźnika 
rezultatu dotyczącego sprzętu TIK 
w ramach projektu RPOP.09.01.02-
16-0001/15 pn. „Kolekcjonerzy 

brak 



 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 

 

39 

 

wiedzy- mistrzowie 
eksperymentów. 

30.10.2018 PSSE w Opolu Kontrola sanitarna 
oraz stanu technicznego obie 

brak 

 

 

 

PSP Zimnice 
Wielkie 

09.10.2018 Kontrola danych wprowadzanych 
do SIO 

brak 

11.04.2019 Kontrola AR i MR brak 

PSP Ligota 
Prószkowska 

9.10.2018 Kontrola danych SIO brak 

27.02.2019 Kontrola sanitarna brak 

PSP Prószków 05. 09. 2018r. Kontrola planowa w zakresie 
wykonania zadań zaplanowanych w 
budżecie na rok 2017/18 – Urząd 
Miejski w Prószkowie 

brak 

 

 11.10. 2018r. Kontrola planowa w zakresie danych 
wprowadzonych do SIO  na dzień 30 . 
09. 2018r. – BOOS w Prószkowie 

brak 

 20. 03. 2019r. Kontrola w zakresie prawidłowości 
korzystania z programów „Mleko w 
szkole” oraz „Owoce i warzywa w 
szkole” – Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa 

brak 

 18. 06. 2019r. Kontrola planowa w zakresie 
prawidłowości wydawania obiadów w 
stołówce szkolnej finansowanych ze 
środków publicznych – MOPS w 
Prószkowie 

brak 

 

 

 

ZSP 
Boguszyce 

11.10.2018 Kontrola danych wprowadzonych do  
SIO na dzień 30.09.2018 w zakresie 
kształcenia specjalnego, deklaracji do 
nauki języka mniejszości narodowej 
oraz liczby uczniów w ZSP. 

brak 

15.02.2019 Wizytacja programu „Trzymaj formę” brak 

 10-11.06.2019 Ewaluacja zewnętrzna brak 

 

 

PP Górki 

12.04.2019 Kontrola pomiarów ochronnych 

(5 letnia) – przeprowadzona po 
remoncie    związanym z  awarią 
wodociągową 

brak 
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30.08.2018 Kontrola instalacji gazowej w kuchence 
gazowej 

brak 

29.08.2018 Kontrola Placu Zabaw brak 

19.04.2019 Kontrola roczna budynku  
– przeprowadzona po remoncie    
związanym z  awarią wodociągową 

 

- odmalować elementy 
drewniane na placu 
zabaw 

29.11.2018 Kontrola P.poż - po zakończonym 
remoncie ponownie 
została przeprowadzona 
kontrola sprzętu i 
oznakowania 

14.06.2019 Kontrola i serwis klimatyzatorów brak 

21.05.2019 Kontrola przewodów kominowych brak 

17,21,26,28.06.2
019 

Kontrola ZUS brak 

16.03.2018 

22.06.2018 

19.07.2018 

9,17,24.10.2018 

3,5.04.2019 

Kontrola PIP - wszelkie zalecenia 
zawarte w protokołach 
kontroli zostały 
wykonane, a informacja o 
ich realizacji została 
przekazana do PIP 

 

PP Zimnice 

27.05.2019r. PSSE – Urzędowa Kontrola Żywności brak 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie informacji od dyrektorów szkół i przedszkoli 

  

 

XV. Osiągnięcia  

Najważniejsze osiągnięcia jednostek oświatowych   

Szkoła Nazwa  konkursu/olimpiady Szczebel 
Osiągnięte 

miejsce 

Z
S

P
 B

o
g

u
sz

y
ce

 

Wojewódzki Konkurs Śląskiego Berania „Ze 
Śląskiem na ty” 

wojewódzki wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny- Nie 
tylko dla …mistrzów -Instytut Rozwoju 
Oświaty 

ogólnopolski wyróżnienie 

Międzyszkolny Konkurs aktorskiego 
czytania -Narok 

międzyszkolny II,III 

Gminny Konkurs Recytatorski ”Wiersze na 
Dzień Niepodległości” 

gminny I 

Big Challenge 2019- ogólnoeuropejski 
konkurs z języka angielskiego 

ogólnoeuropejski 
I/(4 m.w 
regionie) 

 

Konkurs Recytatorski „Jugend traegt miejsko -gminny wyróżnienie 
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Gedichte vor” 

Konkurs plastyczny ”Las bliżej nas” gminny III 

Konkurs plastyczny organizowany przez 
Archiwum Państwowe w Opolu „Odra 
nasza rzeka” 

wojewódzki II 

Mistrzostwa Gminy w „Małym 
Olimpijczyku” 

gminny I 

Mistrzostwa Województwa w 
Indywidualnej Lekkoatletyce (bieg na 600 
m) 

wojewódzki II 

Mistrzostwa Powiatu w biegu na 600 m powiat I 

Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej powiat II 

Mistrzostwa Grup w Piłce Ręcznej powiat I 

                                                                              
                                 
                        

                        

  

 

 

 

 

 

 

PSP  
Zimnice 
Wielkie 

V gminny Konkurs Recytatorski klas I-III 
„Wiersze na Dzień Niepodległości” gmina III i III 

Konkurs plastyczny organizowany przez 
KRUS„ Tata pracuje, dziecko obserwuje” 

ogólnokrajowy  

Konkursie plastyczny „Las bliżej nas” 
zorganizowanym przez Nadleśnictwo 
Prószków 

 I 

XXII Konkursie Matematycznym dla 
Trzecioklasistów gmina III 

X Gminny Konkursie Ortograficznym gmina II 

XLIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
„Poezja i Proza na Wschód od Bugu” w 
kategorii szkół podstawowych 

województwo I 

Międzynarodowy Konkurs KANGUR 
MATEMATYCZNY 

ogólnopolski 2 wyróżnienia 

Konkursu informatycznego  
WYREŻYSERUJ SWOJE ŻYCIE. 
BEZPIECZNIE! 

ogólnopolski wyróżnienie 

Konkurs Pieśni Patriotycznej – Nuty dla 
Niepodległej 

gminny I 

Konkurs Recytatorski w jezyku niemieckim 
„Młodzież recytuje poezję” 

gminny 
kwalifikacja 

do etapu 
rejonowego 

Ogólnopolski Konkurs „Matematyczne 
Preteksty” 

ogólnopolski II 

Ogólnopolski konkurs Ekologiczny 
„Ekotest” 

ogólnopolski 18 

Mistrzostwa gier i zabaw Mały Olimpijczyk gminnym IV 

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w 
biegach przełajowych 

powiatowy II 

Mistrzostwa w szachach drużynowych powiatowy II 

Igrzyska LZS Szkół Wiejskich w piłce 
siatkowej dziewcząt 

półfinał 
wojewódzki 

III 

Igrzyska LZS Szkół Wiejskich w mini-piłce 
siatkowej chłopców 

wojewódzki II 
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Igrzyska LZS Szkół Wiejskich w piłce 
siatkowej chłopców 

wojewódzki I 

Międzynarodowy turniej piłki siatkowej 
chłopców 

międzynarodowy 
III 

 
 

Regionalny konkurs Literacki „Ze Śląskiem 
na Ty” 

regionalny I 

Wojewódzki Konkurs Historyczny gminny I 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego gminny I 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny gminny II i III 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny gminny II, III i IV 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny gminny I i III 

Wojewódzki Konkurs z Języka 
Niemieckiego 

gminny III 

Indywidualne mistrzostwa w tenisie 
stołowym w kategorii dziewcząt klas 

gminny I 

Indywidualne mistrzostwa w tenisie 
stołowym w kategorii chłopców 

gminny III 

Mistrzostwa w szachach drużynowych powiatowy I 

Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w 
biegach przełajowych 

powiatowy III 

Igrzyska LZS Szkół Wiejskich w piłce 
siatkowej dziewcząt 

półfinał 
wojewódzki 

IV 

Mistrzostwa w Halowej piłce nożnej 
chłopców 

gminny II 

Mistrzostwa w Halowej piłce nożnej 
dziewcząt 

gminny III 

Indywidualne mistrzostwa w tenisie 
stołowym w deblu w kategorii dziewcząt 

gminny II 

Indywidualne mistrzostwa w tenisie 
stołowym w deblu w kategorii chłopców 

gminny II 

Mistrzostwa w Mini-piłce nożnej gminny II 

Mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców powiatowy IV 

P
S

P
 P

ró
sz

k
ó

w
 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Kangur” Ogólnopolski 4 wyróżnienia 

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy 
„Świetlik” Ogólnopolski 

1 laureat 
1 wyróżnienie 

Diecezjalny Konkurs Religijny Żak 2019 Diecezjalny 
1 laureat 

1 wyróżnienie 

Wojewódzki Konkurs Języka Nie-mieckiego Wojewódzki 1 finalista 

Konkurs recytatorski w języku niemieckim 
„Młodzież recytuje poezję:” Wojewódzki 1 wyróżnienie 

Konkurs plastyczny KRUS „Maszyna 
pracuje, a dziecko obserwuje” Wojewódzki I miejsce 

Konkurs plastyczny europosłanki Danuty 
Jazłowieckiej „Moja Europa” 
 

Wojewódzki II miejsce 
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Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka 
– konkurs fotograficzny 
 
 
Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka 
- konkurs ekologiczny 
 

Wojewódzki 

 
I miejsce 

3 wyróżnienia 
 
 

I miejsce 
2 wyróżnienia 

 

Finał Lekkoatletycznych Mistrzostw 
Województwa w Indywidualnych Biegach 
na dystansie 1000 m 
 

Wojewódzki II miejsce 

P
S

P
 w

 Z
ło
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a
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Międzynarodowy Konkurs Bawarski 
„Niemcy i ich wschodni sąsiedzi” 
 

Międzynarodowy Laureat 

Międzynarodowy konkurs 
„Kangur matematyczny” 

Międzynarodowy 
 

Wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Bezpiecznie na wsi” 
Organizowany przez KRUS 

Ogólnopolski II miejsce 

XVII Konkurs Matematyczny o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  Nr 1 w Opolu 

Wojewódzki II miejsce 

II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Euchat Me” (język angielski) 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Opolu 

Wojewódzki II miejsce 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny- etap 
gminny 

Gmina I miejsce 

P
P

 Z
ło

tn
ik

i 

XXVI   Wojewódzki Konkurs Gawędziarski  
„Śląskie Beranie” 

województwo udział 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK Diecezja opolska udział 

Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi” 
organizowany przez KRUS oddział w 
Opolu 

Ogólnopolski udział 

Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
 

gminny udział 

Konkurs plastyczny „Strażak w służbie 
Ojczyźnie”- organizowany przez OSP w 
Złotnikach 

Szkolny 

 
 
 

I-II-III miejsce 
 
 
 
 

P
G
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k

ó
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 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 
 

wojewódzki 

 
 

laureat 
 
 

 

P
S

P
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Wojewódzki Konkurs Matematyczny gminny III 

Konkurs Recytatorski „ Młodzież recytuje 
poezję w języku niemieckim”. 

wojewódzki finalista 
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Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego. gminny I 

Gminny Konkurs Matematyczny kl.III gminny I 

Gminny Konkurs Ortograficzny gminny 
 
I 

Gminny Konkurs Ortograficzny gminny 
 

II 

III Gminny Konkurs Czytelniczy gminny I 

V Gminny Konkurs Recytatorski „ Wiersze 
dla Niepodległej” kl. I 

gminny 

I 
 
 
 

V Gminny Konkurs Recytatorski „ Wiersze 
dla Niepodległej” kl. III 

gminny I 

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej gminny wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Maszyna pracuje ,dziecko obserwuje” 

ogólnopolski wyróżnienie 

Mały Olimpijczyk gminny 
 

III 

Mini piłka ręczna - dziewczęta 
gminny 

 
III 

Mini piłka siatkowa - chłopcy 
gminny 

 
III 

Indywidualne biegi przełajowe  -dz. 
powiatowy 

 
VII 

Indywidualne biegi przełajowe – chł. powiatowy VI 

P
P

 G
ó

rk
i 

„Edukujemy pomagamy” –  konkurs 
polegający na zbiórce baterii (REBA 
Organizacja Odzysku S.A.) 
 

ogólnopolski - 

Przegląd Piosenki Świątecznej i zimowej 
 

gminny - 

Udział w konkursie  
„Kartki wielkanocnej” 

gminny wyróżnienia 

Udział w konkursie „Jakie znasz zawody” wojewódzki wyróżnienia 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie informacji od dyrektorów szkół i przedszkoli 
 

Zakończenie 
Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki 

samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla szkół 
podstawowych, na które na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki 
zakres zadań. Sposób ich realizacji przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie 
dla jakości edukacji. 
Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość 
nakładów. Należy jednak zaznaczyć, iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” 
pociąga a sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, 
niejednokrotnie kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych. 

Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań 
oświatowych, niektóre z nich traktuje się w sposób ogólny. W związku z ciągłymi 
zmianami przepisów, wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do 
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obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu 
do nowych standardów oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz 
stanu oświaty w Gminie Prószków w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej                         
a przede wszystkim informacji o wynikach osiąganych przez uczniów na  
egzaminach. 

Wydatki na edukację traktuje się jako najbardziej efektywną inwestycję. 
Czynione są starania, aby we wszystkich szkołach i przedszkolach, we wszystkich 
oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse. Najważniejsze są dzieci, a dobre 
przedszkola   i dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe życie. W szkołach 
przeprowadzono remonty  i inwestycje, które poprawiły stan budynków, a także 
zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt służący realizacji zadań 
statutowych. Baza oświatowa jest w dobrym stanie, zapewnione są bezpieczne               
i higieniczne warunki nauki, zabawy i pracy. Wyposażenie szkół w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt potrzebny do realizacji zadań oświatowych jest ciągle 
uzupełniany i unowocześniany. Kadra pedagogiczna jest kompetentna, 
wykształcona, posiadająca wysokie stopnie awansu zawodowego, ustawicznie 
doskonaląca się. 
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Burmistrz Prószkowa  
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Prószków, 17 października 2019r. 


