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I Wprowadzenie 

Niniejszy raport o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niemodlin stanowi 

sprawozdanie informujące o działalności szkół i przedszkoli, w tym o efektach kształcenia oraz 

wszystkich działaniach organu prowadzącego w roku szkolnym 2019/2020. Obowiązek 

sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku 

szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), stanowiący, iż: 

„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: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach  

i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego.” 

Przedłożona do akceptacji Rady Miejskiej informacja obrazuje stan edukacji w Gminie 

Niemodlin w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem 

m.in. analizy sieci szkół i placówek oświatowych, organizacji i bazy szkół, kadry pedagogicznej, 

analizy osiągnięć, wyników egzaminów ósmoklasisty.   

Celem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie 

Miejskiej oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób Nasz samorząd 

wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu 

szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.   

Gmina jest jednym z wielu podmiotów wpływających na pracę szkoły, w tym również na 

jakość jej oferty edukacyjnej i wychowawczej. Ze względu jednak na ustawowy obowiązek 

zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i gospodarczej oraz prowadzenia przedszkoli  

i szkół – jako zadanie własne – gmina ma szczególną rolę do spełnienia w procesie zapewniania 

jakości edukacji.  

Niniejsza informacja przygotowana została przez Centrum Usług Wspólnych  

w Niemodlinie m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej, 

na podstawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół, danych przygotowywanych przez 

dyrektorów jednostek oświatowych oraz na podstawie licznych opracowań własnych.  

 Zadania oświatowe Gminy Niemodlin wynikają w szczególności z: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  

w której w art. 7 ust. 1 zapisano, iż zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.  

w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy; 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 
3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215); 

4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327); 

5) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) 

- oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 
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Podstawowe decyzje prawne i strategiczne 

 

Gmina Niemodlin w roku szkolnym 2019/2020, realizując ustawowe zadania gminy, 

prowadziła 7 jednostek oświatowych, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań doposażano 

szkoły i przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych. Nadto wykonywane były remonty obiektów szkolnych.  

Gmina Niemodlin jako organ prowadzący szkoły i przedszkola, zapewniła jednostkom 

oświatowym obsługę administracyjną, finansowo – księgową, płacową, kadrową i prawną.  

W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Centrum Usług Wspólnych  

w Niemodlinie przygotowało projekty następujących dokumentów: 

1) 2 uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie; 

2) 19 zarządzeń Burmistrza Niemodlina; 

3) 3 informacje Burmistrza Niemodlina dla Radnych Rady Miejskiej. 

 

Najważniejsze działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020 to: 

1) występowanie o dodatkowe środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do 

szkół; 

2) powołanie komisji i przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla 2 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;  

3) ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły  

i przedszkola;  

4) organizacja pracy i działalności szkół i przedszkoli w dobie panującej pandemii 

koronawirusa i czasowego zawieszania ich działalności stacjonarnej; 

5) przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków i funkcjonowania jednostek 

dotowanych przez Gminę, a prowadzonych przez podmiot inny niż jst. 

Analiza demograficzna 

 

Intensywnie zmieniająca się sytuacja demograficzna ciągnie za sobą przełom w systemie 

edukacji. Bezpośrednio oddziałuje na wielkości sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie 

budynków, wyposażenia pomieszczeń, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Analiza 

demograficzna odgrywa bardzo ważną rolę dla planowania przyszłego rozwoju sieci placówek,  

a przede wszystkim dla planowania przyszłego zatrudnienia jak również przyszłych wydatków na 

utrzymanie przedszkola i szkół. 

Zamieszczony poniżej wykres i tabela zawierają dane dotyczące liczby dzieci urodzonych  

i zameldowanych na terenie Gminy Niemodlin w latach 2001-2020. Wynika z nich że po roku 

2002 nastąpił spadek liczby urodzeń, który utrzymywał się aż do 2005 roku. W 2006 roku 

zanotowano wzrost liczby urodzeń w stosunku do lat poprzednich. Kolejne lata to wahania, 

naprzemienny wzrost – spadek liczby urodzeń. Rok 2008 to największy odnotowany wzrost 

liczby narodzin.  

W roku 2009 nastąpił spadek, tj. aż o 42 urodzenia. Kolejny rok to ponowny wzrost, 

który utrzymywał się na mniej więcej tym samym poziomie przez kolejne 3 lata, do roku 2012. 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
4 

 

Pomiędzy rokiem 2013 a 2014 występuje różnica 10 urodzeń, więcej niż w ubiegłym 

roku. Między rokiem 2015 a 2016 rokiem wystąpił spadek o 6 narodzin. W roku 2017 nastąpił 

wzrost demograficzny na terenie naszej Gminy, kolejny rok 2018 był rokiem, w którym od  

17 lat odnotowano największą liczbę urodzeń, aż o 48 urodzeń więcej niż w roku 2008. W roku 

2019 był spadek o 97 urodzeń, natomiast na stan z dnia 09.10.2020 r. występuje różnica 25 

urodzeń. 
 

 

* Stan na dzień 09.10.2020 r. 

Demografia wg obwodów szkolnych: 

Rocznik SP Nr 1 SP Nr 2 SP Rogi SP Gracze OGÓŁEM 

2013 52 35 5 21 113 

2014 45 35 18 28 126 

2015 47 39 13 26 125 

2016 38 41 14 18 111 

2017 51 41 11 25 128 

2018 48 50 18 18 134 

 

II Organizacja pracy jednostek oświatowych 

 Dyrektorzy szkół  podstawowych oraz przedszkoli w terminie do dnia 30 kwietnia 

każdego roku przygotowują na arkuszach organizacyjnych projekty organizacji tych jednostek. 
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Projekty arkuszy po uprzedniej weryfikacji przez Dyrektora CUW, opinii związków 

zawodowych i Opolskiego Kuratora Oświaty zostają zatwierdzone przez Burmistrza Niemodlina.  

 Ostateczną organizację pracy poszczególnych jednostek oświatowych określają 

wrześniowe (i  kolejne) aneksy do arkuszy organizacyjnych opracowywane w związku ze 

zmianami wynikającymi z ostatecznej rekrutacji wychowanków/uczniów na dany rok szkolny 

oraz zmianami organizacyjnymi spowodowanymi m.in. wprowadzeniem nauczania 

indywidualnego, dodatkowych godzin zajęć rewalidacyjnych, urlopem dla poratowania zdrowia, 

urlopem macierzyńskim czy dłuższym zwolnieniem lekarskim nauczyciela.  

Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 

 
Pierwszym etapem kształcenia oraz wychowania dzieci jest wychowanie przedszkolne, 

gdzie podstawową formą organizacyjną, do której dziecko uczęszcza jest przedszkole. Miejsce,  

w którym nauczyciele w sposób umyślny i planowany oddziałują na dziecko.  

Nauczanie i wychowanie na tym etapie dokonuje się według przyjętego ze szczególną 

starannością programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby 

kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju psychicznego. 

W pierwszych latach życia młody człowiek, przede wszystkim kształtuje swoje 

możliwości intelektualne, które są znaczące w dalszych etapach rozwoju. Większość wrodzonych 

predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to również zdolności 

uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka 

przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to również odpowiedni 

moment na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii 

rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Kompetencje, które 

dzieci wynoszą z przedszkola, owocują w środowisku szkolnym lepszymi wynikami w nauce,  

a w życiu dorosłym lepszym funkcjonowaniem zawodowym i społecznym. 

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest 

obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka.  

Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli 

posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą 

powszechnej dostępności.  

Przedszkola prowadzone przez organ, jakim jest Gmina Niemodlin, zapewniają, na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie, w godzinach od 800 do godziny 1300 bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę.  W zależności od zapotrzebowania zgłaszanych przez rodziców, 

przedszkola sprawują opiekę nad dziećmi od godziny 600 do godziny 1630, natomiast do godziny 

1700 opiekę sprawuje Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie. Czas pracy przedszkoli został 

dostosowany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do przedszkola.  
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Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin należy uznać 

za dobry. Gmina prowadzi 3 przedszkola: 2 przedszkola w mieście i jedno przedszkole na wsi,  

a także 1 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Wśród 3 prowadzonych przedszkoli 

jedno posiadało oddział integracyjny. 

Z analizy procentowej dotyczącej roku szkolnego 2019/2020 wynika, iż 73,13 % dzieci  

w wieku 2,5 – 6 lat zostało objętych wychowaniem przedszkolnym, co przedstawiają 

zamieszczone poniżej tabele i wykres. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 

w Niemodlinie 
6 128 

2. 
Publiczne Przedszkole Nr 2 

w Niemodlinie 
5 

112 

(w tym 1 dziecko - 2008, 

1 dziecko – 2010, 

2 dzieci – 2012) 

3. 
Publiczne Przedszkole 

w Graczach 
3 71 

4. 
Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Rogach   
1 19 

Ogółem: 15 330 

5. 
Oddział Przedszkolny przy SP SPSK  

w Grabinie 
3 49 

6. 
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – 

Językowe „Dinolandia” w Niemodlinie 
3 82 

7. 
Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole  

w Niemodlinie 
1 15 

OGÓŁEM: 22 476 

 

Organizacja wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin 
w roku szkolnym 2019/2020 

 

Rok urodzenia 

Liczba dzieci 

zameldowanych na 

terenie Gminy 

Liczba dzieci z terenu Gminy uczęszczających do 

przedszkoli 

% udziału dzieci  

w edukacji 

2013 (6 – latki) 113 78 + 13 (SP SPSK) + 9 (PN) 100 88,50 

2014 (5 – latki) 126 89 + 6 (SP SPSK) + 10 (PN) 105 83,33 

2015 (4 – latki) 125 77 + 8 (SP SPSK) + 13 (PN) 98 78,40 

2016 (3 – latki) 111 56 + 7 (SP SPSK) + 17 (PN) 80 72,07 

2017 (2,5 – latki) 128 21 + 3 (SP SPSK) + 34 (PN) 58 45,31 

 603 441 73,13 

 
*SP SPSK – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie 
*PN – przedszkole niepubliczne (Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Dinolandia” oraz Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole) 
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Liczba dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne  

w poszczególnych jednostkach oświatowych: 
 

  

Lp. 

 

Jednostka oświatowa 

Liczba dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne 

rok szkolny  2017/2018 rok szkolny  2018/2019 rok szkolny  2019/2020 

dzieci 6 - letnie dzieci 6 - letnie dzieci 6 - letnie 

1. PP Nr 1 w Niemodlinie 32 47 32 

2. PP Nr 2 w Niemodlinie 40 33 24 

3. PP w Graczach 27 23 19 

4. 
Oddział Przedszkolny  

w Rogach 
4 6 5 

Ogółem: 103 109 80 

5. 
Oddział Przedszkolny SP 

SPSK w Grabinie 
12 13 16 

6. 

Niepubliczne Przedszkole 

Artystyczno – Językowe 

„Dinolandia” w Niemodlinie 

5 0 10 

7. 
Niepubliczne Tatusiowe 

Przedszkole w Niemodlinie 0 2 1 

OGÓŁEM: 120 124 107 

 

❖ Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Niemodlinie 

Dyrektor przedszkola – mgr Barbara Szatkowska 

a) liczba oddziałów – 6 

b) liczba wychowanków – 128 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli – 13 (w tym: 1 na urlopie macierzyńskim, 1 na urlopie 
dla poratowania zdrowia) 

   w tym: pełnozatrudnionych – 11 

1
1
3

1
2
6

1
2
5

1
1
1

1
2
8

1
0
0

1
0
5

9
8

8
0

5
8

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016

2017

liczba dzieci zameldowanych liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
8 

 

             niepełnozatrudnionych - 2 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani - 8 

mianowani     - 2 

kontraktowi   - 2 

stażyści           - 1 

e) liczba etatów nauczycielskich – 13,63 

f) liczba godzin pracy w tygodniu – 324,99 (22 IP – 1 urlop macierzyński)  

              w tym: obowiązkowych – 262 

                      ponadwymiarowych – 55 

                      nauczycieli niepełnozatrudnionych – 7,99 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 13 
h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 12,75 

 Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

Śniadanie 128 

Obiad 128 

Podwieczorek 128 

 

❖ Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie  

Dyrektor przedszkola – mgr Teresa Radziszewska 

a) liczba oddziałów – 5 w tym 1 oddział integracyjny 

b) liczba wychowanków – 112 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli - 14  

   w tym: pełnozatrudnionych - 11 

             niepełnozatrudnionych - 3 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani    - 10 

mianowani  - 1 

kontraktowi  - 2 

bez awansu       - 1 

e) liczba etatów nauczycielskich – 14,56 

f) liczba godzin pracy w tygodniu – 339 

            w tym: obowiązkowych – 258 

                       ponadwymiarowych – 62 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 19 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 12 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 12,00 
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Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

Śniadanie 112 

Obiad 112 

Podwieczorek 112 

 

❖ Publiczne Przedszkole w Graczach 

Dyrektor przedszkola – mgr Jolanta Juzwa 

a) liczba oddziałów – 3 

b) liczba wychowanków – 71 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli - 11 (w tym: 1 urlop macierzyński, 1 urlop dla 
poratowania zdrowia) 

            w tym: pełnozatrudnionych - 6 

             niepełnozatrudnionych - 5 

d) liczba etatów nauczycielskich – 6,41 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani    - 5 

mianowani  - 2 

kontraktowi  - 1 

stażyści             - 1 

bez awansu  - 2 

f) liczba godzin pracy w tygodniu – 206,75 (w tym 50 IP – 1 urlop macierzyński, 1 urlop dla 

poratowania zdrowia) 

            w tym: obowiązkowych – 147 

                       ponadwymiarowych – 2,75 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 7 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 10 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 8,0 

 
Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę:  

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

Śniadanie 71 

Obiad 71 

Podwieczorek 71 
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KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA 
 

Lp. Nazwa placówki 
Wydatki jednostki 

IX – XII 2019 
I – VIII 2020 

Liczba dzieci 

Koszt utrzymania jednego dziecka (3:4) 

rok miesiąc 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Publiczne Przedszkole  

Nr 1 „Bajka”  
w Niemodlinie 

1 725 470,98 128 13 480 1 123 

2. 
Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

1 705 093,98 112 15 089 1 257 

3. 
Publiczne Przedszkole  

im. Marii Kownackiej w Graczach 
1 076 349,94 71 15 160 1 263 

4. 
Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Rogach 
144 828,74 19 7 623 635 

RAZEM 4 651 743,64 330 14 096 1 175 

 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki jest podzielony na 

dwa etapy:  

– w klasach I – III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna,  

– w klasach IV – VIII wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne. 

Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, w tym jednej  

z oddziałem przedszkolnym. Dwie szkoły zlokalizowane są w mieście oraz dwie na wsiach –  

w Rogach i Graczach. 

Stan organizacji szkół 
 

 Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

oddział 

przedszkolny 
I II III IV V VI VII VIII 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Janusza Korczaka 
 w Niemodlinie 

23 490 - 57 70 61 15 86 87 70 
 

44 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Marii Skłodowskiej – Curie 
 w Niemodlinie 

9 122 - 26 11 11 8 20 17 11 
 

18 

3. 
Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki 
w Rogach 

9 64 19 7 8 8 5 7 11 9 9 

4. 
Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji  
Armii Krajowej w Graczach 

13 205 - 26 24 16 12 41 33 24 29 

 Razem 54 881 19 116 113 96 40 154 148 114 100 
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❖ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie 
 

Dyrektor szkoły – mgr Krystyna Dżaluk 

a) liczba oddziałów – 23 

b) liczba uczniów – 490 

klasa I 57 (17+18+22) klasa V 86 (20+23+18+25) 

klasa II 70 (23+24+23)  klasa VI 87 (18+21+20+28) 

klasa III 61 (23+20+18) klasa VII 70 (23+24+23) 

Klasa IV 15 klasa VIII 44 (21+23) 

 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli - 57 (w tym: 1 urlop macierzyński, 1 urlop dla 

poratowania zdrowia) 

                      w tym: pełnozatrudnionych - 48 

          niepełnozatrudnionych - 9 

d) liczba etatów nauczycielskich – 65,02 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani    - 37 

mianowani        - 10 

kontraktowi      - 6 

stażyści              - 4 

f) liczba godzin ogółem – 1 347 (1 319 + 36 IP – 1 urlop macierzyński, 1 urlop dla 

poratowania zdrowia) 

        w tym: obowiązkowych – 931 

                   ponadwymiarowych – 307,39 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 80 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 8 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 7,50 

 
Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 
 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 77 63 14 

 

Zajęcia specjalistyczne 
Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 14 

dydaktyczno – wyrównawcze 120 

specjalistyczne  

47 51 

59 50 

1 0 

0 0 

Ogółem 241 
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Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć Liczba uczniów Liczba kół 

przedmiotowe 43 3 

informatyczne 0 0 

artystyczne 21 1 

sportowe 91 5 

• Inne: dziennikarskie,  

• Szkolne koło Caritas,  

• koło przedsiębiorczości,  

• zajęcia rozwijające  

• kreatywność,  

Szkolne Koło PCK 

96 5 

Ogółem  251 14 

 

❖ Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Niemodlinie 

Dyrektor szkoły – mgr Violetta Szczyrk 

a) liczba oddziałów – 9 

b) liczba uczniów – 122 
 

klasa I 26 (12+14) klasa V 20 

klasa II 11 klasa VI 17 

klasa III 11 klasa VII 11 

klasa IV 8 klasa VIII 18 

 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli – 24 (w tym: 1 na urlopie macierzyńskim) 

   w tym: pełnozatrudnionych - 17 

             niepełnozatrudnionych - 7 

d) liczba etatów nauczycielskich – 24,18 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani - 19 

mianowani  - 1 

kontraktowi  - 4 

f) liczba godzin ogółem – 484 + 18IP (1 urlop macierzyński) 

        w tym: obowiązkowych – 346 

                   ponadwymiarowych – 91,71 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 47 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 6 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 5,0 
 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba  

uczniów korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 
Refundowana przez OPS 

Obiad 58 30 28 
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Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 7 

dydaktyczno-wyrównawcze 56 

specjalistyczne  

korekcyjno - kompensacyjne 42 

Logopedyczne 20 

Socjoterapeutyczne 2 

inne o charakterze terapeutycznym - 

Ogółem 127 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć Liczba uczniów Liczba kół 

przedmiotowe 64 4 

informatyczne 0 0 

artystyczne 28 2 

sportowe 8 1 

Inne: 

• koło warcabowe 

• wolontariat 

• czytelniczo-ortograficzny 

• „Czytam, piszę, myślę i wnioskuję” 

• zajęcia grafometryczne  

 
8 
34 
8 
11 
8 

 
1 
1 
1 
1 
1 

Ogółem 169 12 

 

❖ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 

Dyrektor szkoły – mgr Jolanta Włoch 

a)  liczba oddziałów – 9 w tym 1 oddział przedszkolny przy SP 

b)  liczba uczniów – 64 + 19 w oddziale przedszkolnym (tj. łącznie 83 uczniów) 
 

klasa I 7 klasa V 7 

klasa II 8 klasa VI 11 

klasa III 8 klasa VII 9 

klasa IV 5 klasa VIII 9 

 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli - 21 (w tym: 1 urlop dla poratowania zdrowia /z art. 

66 KN) 

   w tym: pełnozatrudnionych - 14 

             niepełnozatrudnionych - 7 

d) liczba etatów nauczycielskich – 20,23 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani - 11 

mianowani     - 4 

kontraktowi   - 1 

stażyści           - 2 

bez awansu    - 3 

f) liczba godzin ogółem – 397 

        w tym: obowiązkowych – 280 
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                   ponadwymiarowych – 78 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 39 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 6 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 6,00 

 

Dożywianie  

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 33 24 9 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 
 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 6 

dydaktyczno – wyrównawcze 9 

specjalistyczne  

korekcyjno – kompensacyjne 3 

Logopedyczne 12 

Socjoterapeutyczne 30 

inne o charakterze terapeutycznym 20 

Ogółem 80 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć Liczba uczniów Liczba kół 

przedmiotowe 29 1 

informatyczne 11 1 

artystyczne 53 4 

sportowe 14 1 

inne  30 1 

Ogółem 137 8 

 

❖ Szkoła Podstawowa im 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach 

Dyrektor szkoły – mgr Iwona Trawka 

a)  liczba oddziałów – 13 

b)  liczba uczniów – 205 
 

klasa I 26 (13+13) klasa V 41 (21+20) 

klasa II  24 (11+13) klasa VI 33 (17+16) 

klasa III 16 klasa VII 24 

klasa IV 12 klasa VIII 29 (15+14) 

       

c) liczba zatrudnionych nauczycieli - 33 (w tym: 4 na urlopie dla poratowania zdrowia) 

   w tym: pełnozatrudnionych - 21 

             niepełnozatrudnionych - 12 

d) liczba etatów nauczycielskich – 29,51 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 
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dyplomowani   - 17 

mianowani       - 7 

kontraktowi     - 4 

stażyści             - 4 

bez awansu      - 1 

f) liczba godzin ogółem – 566 + 84 IP (4 na urlopie dla poratowania zdrowia) 

        w tym: obowiązkowych – 405 

                   ponadwymiarowych – 87,24 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 79 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 8 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 6,80 

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 29 21 8 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 7 

dydaktyczno – wyrównawcze 53 

specjalistyczne  

korekcyjno – kompensacyjne 28 

Logopedyczne 24 

Socjoterapeutyczne 0 

inne o charakterze terapeutycznym 0 

Ogółem 112 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 
Liczba kół 

przedmiotowe 78 9 

informatyczne 8 1 

artystyczne 8 1 

sportowe 16 1 

Ogółem  110 12 
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KOSZTY UTRZYMANIA JEDNOSTEK SZKOLNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIA 

Lp. Nazwa jednostki 
Wydatki jednostki 

IX – XII 2019 
I – VIII 2020 

Liczba uczniów 
Koszt utrzymania jednego ucznia (3:4) 

rok miesiąc 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Korczaka w Niemodlinie 
5 088 945,29 490 10 386 866 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Marii Skłodowskiej - Curie 
w Niemodlinie 

2 157 589,81 122 17 685 1 474 

3. 
Szkoła Podstawowa 

 im. Tadeusza Kościuszki 
 w Rogach  

1 682 989,82 64 26 297 2 191 

4. 
Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 
Krajowej w Graczach 

2 804 458,30 205 13 680 1 140 

RAZEM 11 733 983,22 881 13 319 1 110 

 

Organizacja stołówek przedszkolnych i żywienia w szkołach 

 

Żywienie wychowanków przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemodlin w roku 

szkolnym 2019/2020 odbywało się bezpośrednio w stołówkach przedszkolnych. Wszystkie 

posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane były przez pracowników 

przedszkolnych kuchni. Warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej, jak i wysokość opłat za 

posiłki ustalał dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Podkreślić należy, 

iż zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice pokrywają jedynie koszty produktów 

potrzebnych do sporządzenia posiłków. Nie wlicza się do nich wynagrodzeń pracowników  

i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów poniesionych na utrzymanie stołówki. 

Koszty te ponosi gmina. 

Opłaty, jakie ponoszą rodzice za posiłki w poszczególnych przedszkolach, przedstawiają 

się następująco: 
 

Lp. Przedszkole Cena  Wydawane posiłki 

1. 
Przedszkole Publiczne Nr 1 im. 

„Bajka” w Niemodlinie 
5,00 zł 

- śniadanie 

- drugie śniadanie 

- zupa 

- drugie danie 

- podwieczorek  

2. 
Przedszkole Publiczne Nr 2 w 

Niemodlinie 
5,00 zł 

- śniadanie 

- drugie śniadanie 

- zupa 

- drugie danie 

- podwieczorek 

3. 
Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej  

w Graczach 
5,00 zł 

- śniadanie 

- zupa 

- drugie danie 

- podwieczorek 
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Poniższa tabela przedstawia liczbę wydawanych posiłków w poszczególnych 

stołówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020. 
 

Lp. Placówka 

Dzienna liczba wydawanych posiłków 

RAZEM 

śniadanie obiad podwieczorek 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 
128 128 128 384 

2. 
Publiczne Przedszkole Nr 2  

w Niemodlinie 
112 112 112 336 

3. 
Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej 

w Graczach 
71 71 71 213 

Ogółem 311 311 311 933 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Niemodlin w roku szkolnym 2019/2020 

obowiązywał cateringowy system żywienia uczniów. Od początku roku 2019 firmą obsługującą 

żywienie uczniów na terenie Gminy Niemodlin jest firma „SMAKOSZEK” z Niemodlina.  

 

Liczba uczniów korzystających z posiłków przedstawia się następująco: 

Lp. Szkoła Liczba uczniów  

którym posiłki 
opłaca OPS w 
Niemodlinie 

zakupujących posiłki 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka  
w Niemodlinie 

14 63 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Niemodlinie 

28 30 

3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 9 

( w tym oddział 
przedszkolny) 

24 ( w tym oddział przedszkolny) 

4. Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 
Krajowej w Graczach 

8 21 

OGÓŁEM 59 138 

Stan bazy lokalowej 
 

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie, jak i dostępne dla 

uczniów obiekty sportowe, stanowią majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów  

i nauczycieli, których stan wpływa zarówno na warunki nauczania, jak i pośrednio również na 

jego efekty. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo – 

rekreacyjnych uznać należy za dobry. Dyrektorzy zarówno szkół, jak i przedszkoli nieustannie 

dbają o to, by zapewnić swym uczniom i wychowankom bezpieczne oraz estetyczne warunki,  

a także by bezpośrednie otoczenie było uporządkowane i atrakcyjne, a budynki ciepłe, suche  

i czyste. Stan ten nie budził większych zastrzeżeń służb sanitarnych, budowlanych oraz 

Opolskiego Kuratora Oświaty.  

We wszystkich jednostkach na bieżąco wyposaża się sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, 

biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, 

choć w niektórych sprzęt informatyczny jest już zużyty i zasługuje na wymianę.  
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W okresie sprawozdawczym czyniono stałe nakłady finansowe na poprawę 

sprawności i estetyki wszystkich obiektów przedszkoli i szkół oraz ich wyposażenia. Do zadań 

zrealizowanych o większym zaangażowaniu finansowym zaliczyć należy:  
L.p. Jednostka Zakres robót Koszt Uwagi 

1. Przedszkole 
Publiczne Nr 1 
„Bajka” 
w Niemodlinie 

montaż nowego oświetlenia w kuchni i szatni 738,00  

naprawa kuchenki gazowej 320,00 

naprawa dachu 12 850,00 

wymiana elementów stolarki drzwiowej 5 707,20 

przegląd i konserwacja gaśnic 222,00 

drobne naprawy (zmywarka, dmuchawa) 372,71 

Razem 20 210,01  

2. Przedszkole 
Publiczne Nr 2 w 
Niemodlinie 

wymiana podgrzewacza wody oraz przegląd instalacji gazowej 6 850,03  

wymiana naświetlaczy zewnętrznych i lampy z czujnikiem 1 632,21 

konserwacja kotłowni 1 850,68 

naprawa zmywarki i pralki  720,73 

naprawa laptopa 1 094,70 

naprawa kosiarki 383,00 

remont systemu alarmowego 5 042,91 

usunięcie awarii instalacji wodociągowej 369,00 

naprawa kserokopiarki 369,00 

Razem 18 312,26  

3. Publiczne 
Przedszkole  
im. Marii 
Kownackiej  
w Graczach 

naprawa kotła CO 2 507,58  

naprawa zmywarki i pralki 1 428,40 

naprawa szamba 702,00 

naprawa instalacji elektrycznej 184,50 

Razem 4 822,48  

4. Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. J. 
Korczaka  
w Niemodlinie 

wymiana pokrywy separatora tłuszczu 2 488,29  

remont naświetlenia szatni - luksfery 14 637,00 

naprawa rzutnika 200,00 

montaż drzwi zewnętrznych 4 637,58 

konserwacja kotłowni 430,50 

remont schodów szkolnych 12 495,00 

konserwacja i naprawa ksera 552,27 

usunięcie awarii sieci wodociągowej 492,00 

przegląd i konserwacja gaśnic 872,46 

modernizacja monitoringu 2 824,00 

Razem 39 621,10  

5. Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej – 
Curie 
w Niemodlinie 

opracowanie dokumentacji projektu termomodernizacji i 
przebudowy wejścia głównego do szkoły 

18 942,00  

aktualizacja kosztorysu termomodernizacji budynku szkoły 984,00 

dokumentacja aplikacyjna studium i wniosku dot. 
termomodernizacji 

7 134,00 

wymiana i naprawa stolarki okiennej w pokoju nauczycielskim 2 077,52 

dostawa i montaż wykładzin 3 339,45 

naprawa kotła CO na sali gimnastycznej 738,00 

modernizacja systemu alarmowego 7 490,64 

wymiana grzejnika na sali gimnastycznej 805,65 

wymiana opraw oświetlenia w salach lekcyjnych 7 613,17 

przegląd i naprawa kserokopiarki 947,10 

wymiana rynny, naprawa spłuczki i rury spustowej 1 750,00 

Razem 51 821,53  

6. Szkoła Podstawowa 
im. T. Kościuszki 
w Rogach 

wymiana stolarki drzwiowej 3 840,00  

przegląd i konserwacja gaśnic 648,21 

demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia 14 500,00 

Razem 18 988,21  

7. Szkoła 
Podstawowa 
im. 27 WD AK 
w Graczach 

naprawa systemu alarmowego 959,40  

naprawa brukowanego dojazdu do parkingu szkoły 11 845,00 

przegląd i konserwacja gaśnic 476,75 

konserwacja i naprawa kserokopiarki 2 293,95 

demontaż i montaż pionu wodno - kanalizacyjnego 5 000,00 

wymiana szyb na korytarzu szkolnym 660,00 

Razem  21 231,10  

OGÓŁEM 175 010,69  

Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby remontowe i inwestycyjne zmierzające do 
poprawy bazy lokalowej zgłaszane przez dyrektorów, na które nie ma zabezpieczonych środków 
w budżecie Gminy Niemodlin, a które to zadania muszą być wykonane. 
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W szczególności dotyczy to takich zadań, jak:  

1) termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie wraz z remontem ciągu 

komunikacyjnego, wymiana grzejników CO, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na sale 

zajęć oraz kuchnię; 

2) budowa nowego przedszkola lub malowanie kuchni i sufitów w całym przedszkolu, 

wymiana stolarki okiennej, wymiana rur kanalizacyjnych, remont poddasza – podbitki, 

likwidacja starej rozdzielni elektrycznej w piwnicy w Publicznym Przedszkolu Nr 2  

w Niemodlinie;  

3) zlikwidowanie barier architektonicznych przy wejściu do przedszkola wraz z zabudową 

wiatrołapem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana zużytej terakoty w szatni dla dzieci 

oraz remont kuchni w Przedszkolu w Graczach;  

4) malowanie korytarzy i klas, remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie; 

5) termomodernizacja budynku szkoły, remont toalet uczniowskich, remont magazynu na 

sali gimnastycznej, modernizacja ogrodzenia, renowacja boiska szkolnego wraz z bieżnią 

oraz modernizacja placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie;  

6) przeniesienie oddziału przedszkolnego z poddasza na parter (wymogi BHP i ppoż); 

remont boiska szkolnego (zalecenie sanepidu) oraz  malowanie elewacji budynku szkoły 

wraz z wymianą stolarki okiennej - termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Rogach, 

7) w Szkole Podstawowej w Graczach niezbędna jest wymiana rur instalacji wodnej (dwa 

piony) oraz rur kanalizacyjnych w pionach, naprawa ciągu komunikacyjnego wejścia do 

szkoły. 

Bardzo ważnym miejscem w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych jest świetlica 

szkolna. W minionym roku szkolnym we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonowały 

świetlice. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

Zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy: 

✓ pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych; 

✓ oczekują na odebranie przez rodziców; 

✓ oczekują na dowóz organizowany przez gminę; 

✓ korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności. 

Opieką świetlicową można także objąć uczniów, którzy: 

✓ nie uczęszczają na zajęcia religii; 

✓ nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego. 

Lp. Nazwa jednostki 
Liczba 

pomieszczeń 
świetlicowych 

Liczba grup świetlicowych* 
Liczba 

nauczycieli 

Liczba godzin 
pracy świetlicy 

w tygodniu 

1. 
SP Nr 1 

w Niemodlinie 
2 5 7 130 

2. 
SP Nr 2 

w Niemodlinie 
1 2 6 57 

3. SP w Graczach 2 2 4 61 

4. SP w Rogach 1 2 3 46 

Ogółem: 6 11 20 294 

*grupa świetlicowa liczy 25 uczniów 
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Baza sportowo – rekreacyjna  

Wszystkie szkoły, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym, dysponują 

salami gimnastycznymi oraz boiskami sportowymi, co zapewnia możliwość realizacji zajęć 

wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych.  

Uznając wychowanie fizyczne za istotne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło minimalną liczbę godzin lekcyjnych tego przedmiotu. 

Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego wynosi w klasach I–III szkoły podstawowej 

3 godziny tygodniowo, a dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej 4 godziny lekcyjne  

w tygodniu. 
 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 
Sala  gimnastyczna 

Najważniejsze urządzenia 
sportowe 

Uwagi 

1. SP Nr 1 w 
Niemodlinie 

Szkoła dysponuje 
pełnowymiarową salą 

gimnastyczną o wymiarach 
21,95m x 13,14m. Zaplecze sali 
gimnastycznej stanowią dwie 

szatnie dla uczniów, kantorek dla 
nauczyciela oraz magazyn na 

sprzęt sportowy. 

kozioł gimnastyczny, skrzynia 
gimnastyczna, odskocznię, 

drabinki, ławki gimnastyczne, 
bramki, stół do tenisa stołowego, 
materace sportowe, zestawy piłek 
(lekarskie, do siatkówki, ręcznej i 
koszykówki), zestaw do ćwiczeń 
sportowych, kije do unihokeja, 
woreczki sportowe, hula – hop, 

szarfy, skakanki 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Niemodlinie korzystają 

również z kompleksu boisk 
„Orlik” oraz z Hali 

Widowiskowo – Sportowej, które 
to obiekty należą do Ośrodka 

Sportu i Rekreacji  
w Niemodlinie. 

2. SP Nr 2 w 
Niemodlinie 

Szkoła dysponuje salą 
gimnastyczną o wymiarach 22,3m 

x 9,3m, boiskiem szkolnym, 
bieżnią i placem do pchnięcia 

kulą oraz piaskownicą do skoku 
w dal. Zaplecze sali 

gimnastycznej stanowi pokój 
nauczycielki, szatnie uczniowskie 

z toaletami, pomieszczenia 
gospodarcze oraz magazyn 

sprzętu sportowego. 

skocznie, skrzynie, kozły, 
ławeczki, materace, stoły do 

tenisa stołowego, zestawy piłek 
(do ręcznej, nożnej, siatkowej, 
koszykowej), piłki lekarskie, 
szarfy, woreczki, pachołki, 

bramki oraz drabinki 

Boisko szkolne o powierzchni 
2500 m2 posiada: bieżnię  

o powierzchni 455 m2 oraz 
skocznie o powierzchni 10 m2  

 i rzutnie. 
Zarówno sala gimnastyczna, jak  
i boisko wymagają kapitalnego 

remontu. 

3. SP w 
Graczach 

Szkoła dysponuje salą 
gimnastyczną o wymiarach 24,5m 

x 11,7m, salą rekreacyjną o 
wymiarach 13m x 8,7m, siłownią 

oraz salą zabaw 

ścianka wspinaczkowa na placu 
zabaw, materace, kozła, skocznię, 
drabinki, sprzęt w siłowni, stoły 
do tenisa stołowego, piankowe 

klocki, zestaw równoważni, 
zestaw drabinek, zestaw piłek 

oraz zestawy gimnastyczne 

Na terenie szkoły wybudowano 
boisko wielofunkcyjne, w skład 

którego wchodzą: boisko 46 x 24 
– w obrębie tego boiska 

wyznaczone są place gry do: piłki 
ręcznej, piłki siatkowej,  
mini koszykówki, tenisa 

ziemnego. Boisko posiada okólną 
bieżnię lekkoatletyczną 3-torową, 

bieżnię lekkoatletyczną 60 m z 
rozbiegiem i wybiegiem, skocznię 

do skoku w dal, piłkochwyty 

4. SP w 
Rogach 

Sala gimnastyczna o wymiarach 
22m x 10m z pełnym zapleczem 
(szatnie, magazyn, prysznice oraz 
pokój nauczyciela), sala bilardowa 
oraz sala do tenisa stołowego, a 

także bieżnie i skocznia do 
skoków w dal. 

ławki gimnastyczne, kozioł, 
skrzynia, materace, odskocznia, 
stół do tenisa stołowego oraz 

sprzęt do unihokeja 

Do szkoły przynależy również 
kompleks boisk asfaltowych  

i trawiastych oraz teren zielony 
do zabaw ruchowych tzw. 

ogródek jordanowski. 
Boisko asfaltowe wymaga 

remontu – zalecenie Sanepidu. 
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III Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 

Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie ósmoklasisty  

 
Za przeprowadzenie sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie całego kraju 

odpowiedzialne są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE), a ich działania koordynuje 

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Na terenie województwa opolskiego oba egzaminy 

organizuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. W każdej szkole za 

przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.  

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista 

przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

1) języka polskiego; 

2) matematyki; 

3) języka obcego nowożytnego. 

Do egzaminu ósmoklasisty na terenie Gminy Niemodlin przystąpili wszyscy uczniowie 

VIII klasy szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co 

oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty 

pełni dwie zasadnicze funkcje: 

1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych 

przedmiotów egzaminacyjnych i  zapewnia  uczniowi,  jego  rodzicom,  nauczycielom  informację 

zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia, 

2) zastępuje  egzamin  wstępny  do  szkół ponadpodstawowych,  które  wykorzystują  

wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, 

jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. 

W roku szkolnym 2019/ 2020 egzamin ósmoklasisty odbył się z uwagi na epidemię 

dopiero 16, 17, 18 czerwca 2020r., a wyniki były znane 3 sierpnia 2020 r. 

 

Wyniki szkół podstawowych z egzaminu w 2020 roku 

 Liczba uczniów język polski matematyka język angielski 

SP Nr 1 w Niemodlinie 41 51,6 36,8 43,7 

SP Nr 2 w Niemodlinie 18 45,6 32,6 26,4 

SP w Rogach 8 49,5 29,4 27,8 

SP w Graczach 26 51,7 40,9 43,3 

SP SPSK w Grabinie 9 59,3 36,0 38,9 

Gmina Niemodlin 102 51,1 36,5 39,1 

Powiat Opolski 835 61,1 47,0 56,8 

Województwo Opolskie 7 228 60,0 44,7 54,0 
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Ze szczegółowych danych zawartych w sprawozdaniach OKE wynika, że ósmoklasiści 

mieli do rozwiązania dużo więcej zadań otwartych (język polski 70%, matematyka 50%,  

j. angielski 40%). Zadania otwarte w dużo lepszym stopniu umożliwiają sprawdzenie tych 

umiejętności, które w podstawie programowej są wskazane jako umiejętności kluczowe (w języku 

polskim jest to np. umiejętność argumentowania, czy umiejętności retoryczne). Średnie wyniki 

gminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego są dużo niższe niż  

w województwie opolskim. Analizując również wyniki na tle innych gmin Powiatu Opolskiego 

uczniowie z Gminy Niemodlin tegoroczny egzamin napisali najsłabiej. 

Interpretując  wyniki  egzaminów  zewnętrznych  można  posłużyć  się  skalą staninową  

i średnią arytmetyczną. 

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję 

zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę, na tle wyników osiągniętych przez całą badaną 

populację uczniów. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. 

 

STANIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

OPIS 

WYNIKU 

 

najniższy 
bardzo 

niski 
niski 

niżej 

średni 
średni 

wyżej 

średni 
wysoki 

bardzo 

wysoki 

 

najwyższy 

 

Wyniki egzaminów dla uczniów klas ósmych podawane są w procentach i staninach.  
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Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.  

  

Stanin  Język polski  Matematyka   Język angielski  

1 8–39 11–25 14–26 

2 40–47 26–31 27–33 

3 48–52 32–36 34–39 

4 53–56 37–41 40–46 

5 57–60 42–46 47–53 

6 61–64 47–51 54–60 

7 65–68 52–57 61–68 

8 69–73 58–66 69–80 

9 74–89 67–95 81–98 

  

 

 

 

 

Wyniki ze sprawdzianu zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, takich jak 

uprzednie osiągnięcia uczniów, materialne i kulturowe zasoby rodzinne czy genetycznie 

uwarunkowane zdolności. W związku z tym, wyniki mogą być w wielu wypadkach wysoce 

zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. Pod rozwagę należy również 

poddać fakt zdalnego nauczania w miesiącach marzec – czerwiec 2020 roku i zastanowić się czy 

kształcenie na odległość miało znaczący wpływ na słabe wyniki uczniów. 
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Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 

 
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 

Na terenie Gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych zorganizowano wiele 

konkursów, w których uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą oraz umiejętnościami.  

Z pomocą nauczycieli, podopieczni doskonalili swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, 

śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju olimpiadach jak również konkursach 

przedmiotowych, na różnych szczeblach.  

W pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół podstawowych z terenu Gminy Niemodlin 

był sport dzieci i młodzieży. Tabela poniżej przedstawia znaczące osiągnięcia sportowe, 

edukacyjne na różnych szczeblach. 

 

L.p. 
Nazwa 

szkoły 

Liczba 

uczniów Nazwa konkursu Miejsce 

1. 
SP Nr 1 

w Niemodlinie 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

156 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego I, III 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Języka Historycznego II, III 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego I, II 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego III 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego I 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego II, III 

„Mały Karpik” Grand Prix 

„Mały Karpik” kat. I-IV I, II 

„Mały Karpik” kat. V-VI III 

Finał powiatu - unihokej dziewcząt I 

Finał powiatu - unihokej chłopców III 

Finał województwa - unihokej dziewcząt III 

Finał powiatu - drużynowy tenis stołowy I,II 

Finał województwa - drużynowy tenis stołowy II 

Finał powiatu „Mały Olimpijczyk” II 

Finał powiatu w dwa ognie dziewcząt II 

Finał powiatu koszykówka 5 na 5 chłopców I 

Półfinał województwa powiatu koszykówka 5 na 5 chłopców I 

Finał powiatu koszykówka 3 na 3 chłopców I 

Półfinał województwa powiatu koszykówka 3 na 3 chłopców I 

Finał powiatu w siatkówce dziewcząt I 

Półfinał wojewódzki w siatkówce dziewcząt I 

2. 
SP Nr 2 

w Niemodlinie 

 

 

 

        50 

Mały Karpik II 

Indywidualne Biegi Przełajowe  IV  

Drużynowe Biegi Przełajowy Finał powiatu 

Unihokej dziewcząt i chłopców III 

Tenis stołowy dziewcząt II 

Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość jest wśród nas” I,II,III 

Wojewódzki konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Opolu I,I 

3. 
SP w 

Graczach 

 

 

 

7 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego I, II 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego I, II 

Etap Wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Finalista 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK 2020 
Kwalifikacje 

do finału 

XIV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem” I 

4. SP w Rogach 

 

 

9 

XXV bieg Skalnika w Graczach II 

XXV bieg Skalnika w Graczach I,I,I 

V Masowy Bieg Niemodliński I 

Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość jest wśród nas” II 
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Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen  

w semestrze, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. 

Przyznawaniem tych stypendiów zajmuje się powołana przez Dyrektora Szkoły „Szkolna 

Komisja Stypendialna’’, której zadaniem jest ustalenie średniej ocen uprawniającej ucznia do 

ubiegania się o stypendium w nauce. Średnia ta opiniowana jest przez Radę Pedagogiczną  

i Samorząd Uczniowski. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej, która zaopiniowany wniosek 

przekazuje Dyrektorowi Szkoły.  

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze, 

jednakże nie udziela się stypendium za wyniki w nauce uczniom klas I-III szkoły podstawowej 

oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego półrocza.  

Dyrektor przyznaje stypendium, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach 

przyznanych przez organ prowadzący środków na ten cel w budżecie szkoły. 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

248,00 zł. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej.  

 

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium motywacyjne 

Lp. 
Jednostka 

oświatowa 

Stypendium za wyniki 

w nauce 

Stypendium za osiągnięcia 

sportowe 

Liczba 

uczniów 

Wydatkowana 

kwota 

Liczba 

uczniów 

Wydatkowana 

kwota 

1. SP Nr 1 

w Niemodlinie 
178 18 950,00 112 11 050,00 

2. SP Nr 2 

w Niemodlinie 
16 2 280,00 9 720,00 

3. SPw Graczach 32 3 688,00 6 300,00 

4. SP w Rogach 21 1 960,00 9 800,00 

Ogółem: 247 26 878,00 136 12 870,00 

Kształcenie specjalne 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw 

oświaty jest integralną częścią systemu edukacji.  

Praca z dziećmi i młodzieżą z określonym stopniem niepełnosprawności opiera się 

między innymi na: 

➢ wczesnym podjęciu oddziaływań rewalidacyjnych, dających szansę na optymalizację 

rozwoju ucznia, 

➢ nawiązaniu pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem, 

➢ nawiązaniu współpracy z rodziną ucznia oraz włączaniu jej w tworzenie planu pracy  

z uczniem, a także w miarę możliwości w realizowaniu pewnych części planu  

w domu, 

➢ przeświadczeniu, że każdy uczeń posiada swoiste uzdolnienia i braki, własne tempo  
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i rytm rozwoju, 

➢ udzielaniu wsparcia rozwojowego poprzez organizację zajęć zalecanych w opiniach 

lub orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.  

Gmina Niemodlin, jako organ prowadzący, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

społecznym i dba o jak najwyższy poziom edukacji dzieci niepełnosprawnych. W tym celu tworzy 

się m.in. oddziały integracyjne oraz zatrudnia się w przedszkolach i szkołach nauczycieli 

wspomagających (PP Nr 1 w Niemodlinie, PP Nr 2 w Niemodlinie, SP Nr 1 w Niemodlinie, SP  

w Graczach).  

W jednostkach przedszkolnych, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym, 

realizowane są dla dzieci posiadających opinię o potrzebie organizacji wczesnego wspomagania 

rozwoju, zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od 

chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez nie nauki w szkole. Ponadto dla dzieci 

posiadających opinię o nauczaniu indywidualnym, a więc dla dzieci i młodzieży, których stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, wskazywane jest miejsce 

realizacji zajęć, liczba godzin tych zajęć oraz termin realizacji. 

W jednostkach prowadzone są również zajęcia z rewalidacji, a więc procesu 

wychowawczego z zaplanowanymi celami, uwzględniającego wiedzę teoretyczną i działanie 

skierowane na osobę niepełnosprawną, jak również zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, które prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów, posiadających odpowiednie 

przygotowanie do prowadzenia tego typu zajęć. najczęściej w stopniu awansu zawodowego 

dyplomowani i mianowani. 

 

Liczba uczniów objętych w roku szkolnym 2019/2020 nauczaniem indywidualnym, 

wczesnym wspomaganiem oraz rewalidacją: 

 

Lp. 

 

Placówka 

Nauczanie indywidualne 
Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka 
Rewalidacja 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w tygodniu 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w tygodniu 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w tygodniu 

1. PP Nr 1 

w Niemodlinie 
0 0 3 5 1 2 

2. PP Nr 2 

w Niemodlinie 
0 0 5 10 3 6 

3. PP 

w Graczach 
0 0 1 2 0 0 

4. SP Nr 1 

w Niemodlinie 
4 39 - - 14 28 

5. SP Nr 2 

w Niemodlinie 
0 0 0 0 7 14 

6. SP 

w Graczach 
0 0 0 0 7 14 

7. SP w Rogach - - - - 6 12 

Ogółem: 4 39 9 17 38 76 

 

W PP Nr 2 w Niemodlinie realizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze  

(w liczbie godzin po 10 tygodniowo) dla trojga uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. 
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Wykaz rodzajów niepełnosprawności 

 

PP 
Nr 1 

PP 
Nr 2 

PP 
Gracze 

SP 
Nr 1 

SP 
Nr 2 

SP Rogi 
SP 

Gracze 
Łącznie 

Liczba uczniów/dzieci z orzeczeniem o 
potrzebie kszt. spec. 

1 3 0 14 7 6 7 38 

  - w tym z jedną niepełnosprawnością 1 1 0 11 5 4 4 26 

  - słabowidzący 0 0 0 0 0 1 0 1 

  - słabosłyszący 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - niepełnospr. intelekt.  w st. lekkim 0 1 0 6 4 2 3 16 

  - niepełnospr. intelekt. w st. umiark.  
     lub znacznym 

0 0 0 0 1 0 0 1 

  - z niepełnosprawnością  ruchową w  
    tym z afazją 

0 0 0 0 0 0 1 1 

  - z autyzmem w tym z zespołem 
    Aspergera 

1 0 0 5 0 1 0 7 

  - w tym z powodu niedostosowania  
    społecznego 

0 0 0 1 2 0 0 3 

  - zagrożeni niedostosowaniem 
    społecznym 

0 0 0 1 2 0 0 3 

  - w tym z więcej niż jedną  
   niepełnosprawnością 

0 2 0 2 0 2 3 9 

  - słabosłyszący 0 0 0 1 0 0 0 1 

  - słabowidzący 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - niepełnospr. intelekt. w st. lekkim 0 2 0 1 0 1 3 7 

  - niepełnospr. intelekt. w st. umiark.  
    lub znacznym 

0 0 0 1 0 1 0 2 

  - z niepełnosprawnością ruchową,  
    w tym z afazją 

0 2 0 0 0 1 2 5 

  - z autyzmem w tym z zespołem  
    Aspergera 

0 1 0 1 0 1 1 4 

Liczba dzieci z niepełnospr. intelekt. w 
st. głębokim 

0 3 0 0 0 0 0 3 

 

Nadto w  oparciu  o  opinię  szkoła  lub  przedszkole obejmuje  dziecko  

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego 

rocznego  przygotowania  przedszkolnego  (w przedszkolu)  oraz  zindywidualizowana  ścieżka  

kształcenia  (w  szkołach),  są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola 

lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu 

zdrowia nie  mogą  realizować  wszystkich  zajęć  wychowania  przedszkolnego  lub  zajęć 

edukacyjnych  wspólnie  z  oddziałem  przedszkolnym  lub  szkolnym  i  wymagają dostosowania   

organizacji   i   procesu   nauczania   do   ich specjalnych   potrzeb edukacyjnych. W roku 

szkolnym 2019/2020 zindywidualizowana ścieżka kształcenia realizowana była w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie dla 2. uczniów (w łącznej liczbie 11 godzin tygodniowo) oraz 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie również dla 2 uczniów (w łącznym wymiarze 19 

godzin tygodniowo). 

Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej 

Zgodnie z wymogami prawa, a także potrzebami szkolnymi, w roku szkolnym 2019/2020 

we wszystkich szkołach realizowano zadania programów wychowawczych i profilaktycznych.  

W ramach programów wychowawczych dla uczniów przeprowadzono wybory do 

samorządów klasowych i szkolnych, a także różne formy pomocy edukacyjnej i materialnej. 

Kontynuowano współpracę z rodzicami, która polegała m.in. na przekazywaniu informacji  

o postępach w nauce i zachowaniu uczniów oraz na zorganizowaniu szeregu spotkań  

o różnorodnej tematyce. 
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Programy profilaktyczne obejmowały natomiast zagadnienia, które służyły poprawie 

bezpieczeństwa w szkole, eliminowaniu przejawów agresji i nietolerancji, jak również 

dostarczeniu uczniom informacji o zagrożeniach towarzyszących nadużywaniu alkoholu  

i zażywaniu substancji uzależniających. Uczniowie uczestniczyli także w programach, które 

poprzez aktywny odpoczynek i zbilansowaną dietę propagowały zdrowy styl życia.  

W ramach ochrony uczniów wszystkie komputery wyposażone są w programy chroniące 

przed dostępem do niepożądanych treści, a zainstalowany w większości szkół (SP Nr 1, SP Nr 2 

oraz SP w Graczach) monitoring wizyjny (kamery wewnątrz, jak i na zewnątrz) pozwolił w wielu 

przypadkach na szybką reakcję ze strony nauczycieli i wykrycie uczniów zakłócających pożądany 

porządek oraz dewastujących mienie szkolne. 

Zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni w ramach swoich kompetencji (oprócz zadań  

w zakresie ogólnej profilaktyki) szczególną opieką pedagogiczno – psychologiczną otoczyli tzw. 

trudną młodzież i dzieci.  

We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej, tym samym spełniony jest wymóg artykułu 103 ust. 

1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe, tj. zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej. 

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach, jak i uczniów w szkołach, 

okresowo dokonywane były kontrole sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkół  

i przedszkoli. Wszelkie nieprawidłowości czy usterki usuwane były niezwłocznie w ramach 

bieżących bądź okresowych remontów. Ponadto Dyrektorzy okresowo przekazywali także 

protokoły kontroli BHP w zakresie sprawności urządzeń. 

 

„Program dla szkół” 

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-V szkół 

podstawowych, którego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez 

zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej 

diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, 

zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie. Program ma również na 

celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze 

edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. 

„Program dla szkół” trwa w każdym semestrze przez 12 wybranych tygodni 

rozpoczynających się i kończących w danym semestrze danego roku szkolnego we wskazanym 

okresie w poszczególnych województwach. W przypadku województwa opolskiego: 

- w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 - 16.09.2019 r. - 07.02.2020 r.; 

- w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 - 24.02.2020 r. - 19.06.2020 r. 

 

Produkty owocowo-warzywne 

Minimalna liczba porcji  

obejmujących dany produkt 

I semestr II semestr 

jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g) 12 12 

gruszka ( szt. o masie netto co najmniej 150 g) 5 5 

op. jedn. truskawek (o masie netto co najmniej  100 g) - 2 

op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) 2 - 

op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej  90 g) 7 8 

op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) 6 7 
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op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) 2 - 

op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) 3 3 

op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) 2 2 

 

Produkty mleczne 

Minimalna liczba porcji  

obejmujących dany produkt 

I semestr II semestr 

op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej  0,25 l) 33 33 

op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) 4 4 

op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) 2 2 

op. jedn. serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150 g) 1 1 

 

Liczba uczniów biorących udział w programie przedstawia się następująco: 

 
Szkoła Liczba uczniów 

SP Nr 1 w Niemodlinie 287 

SP Nr 2 w Niemodlinie 78 

SP w Rogach 30 

SP w Graczach 119 

RAZEM: 514 

 

Gimnastyka korekcyjna 

Gimnastyką korekcyjną objęci są uczniowie: 

- zakwalifikowani na podstawie testów przesiewowych do grupy dyspanseryjnej, 

- zakwalifikowani na podstawie profilaktycznych badań lekarskich do grupy dyspanseryjnej, 

- z obniżoną sprawnością fizyczną związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju 

somatycznego lub motorycznego, oraz 

- z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających z długotrwałych 

zwolnień z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych z powodu przebytych chorób  

i urazów. 

 Organizację gimnastyki korekcyjnej w szkole ustala dyrektor w porozumieniu z lekarzem, 

pielęgniarką szkolną, nauczycielem zajęć ruchowych klas I – III lub nauczycielem wychowania 

fizycznego. 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów odbywają się w grupach liczących od  

6 do 16 uczniów, a wymiar godzin tych zajęć ustala dyrektor w arkuszu organizacyjnym. Zajęcia 

te prowadzone są przez zatrudnionych w jednostkach nauczycieli, którzy posiadają stosowne 

kwalifikacje, tj.: ukończyli odpowiednie kursy z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzone są również we wszystkich 

przedszkolach w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak i na 

zajęciach wychowania fizycznego lub zajęciach z SKS – u dla uczniów klas IV – VIII szkół 

podstawowych, przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych jednostkach oświatowych 

Gminy Niemodlin przedstawia się następująco: 
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Lp. Jednostka 
Liczba uczniów 
uczęszczających 

na zajęcia 

Tygodniowa liczba 
godzin gimnastyki 

korekcyjnej 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Niemodlinie 
14 4 

2. 
Szkoła Podstawowa  

Nr 2 w Niemodlinie 
7 1 

3. Szkoła Podstawowa w Graczach 34 4 

4. Szkoła Podstawowa w Rogach - - 

OGÓŁEM: 55 9 

 

IV Nauczanie zdalne 

Sposób i tryb realizacji zadań szkół podczas czasowego ograniczenia ich funkcjonowania: 

1. Od dnia 5 marca 2020r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych 

polegające przede wszystkim na objęciu uczniów zdalnym nauczaniem. 

2. Od 18 maja 2020 r. nastąpiło powolne otwieranie jednostek oświatowych zgodnie  

z wytycznymi GIS i MEN: 

1) od 18 maja 2020 r. przedszkola mogły przyjąć do oddziału przedszkolnego nie więcej niż 

10 wychowanków;  

2) od 8 czerwca 2020 r. zwiększono liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym do  

16 wychowanków; 

3) od 8 czerwca 2020 r. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych mogły 

rozpocząć przyjmowanie dzieci;  

4) od dnia 25 maja 2020 r. w szkołach prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

dla uczniów kl. I-III; 

5) od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły, za zgodą rodziców, realizowane były zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

6) od 25 maja 2020 r. na terenie szkół, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, 

prowadzone były konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych; 

7) od 25 maja 2020 r. otwarte zostały biblioteki szkolne; 

8) od 1 czerwca 2020 r. prowadzone były konsultacje dla pozostałych chętnych uczniów; 

9) w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. odbył się we wszystkich szkołach podstawowych 

egzamin ósmoklasisty; 

10) od 6 lipca  2020 r. zwiększono liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym do  

25 wychowanków; czyli do pełnego stanu liczebnego. 

3. Dnia 26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego, świadectwa ukończenia 

szkoły otrzymali wszyscy uczniowie. 

4. W lipcu i sierpniu przedszkola pracowały z przerwą wakacyjną, według ustalonego 

harmonogramu, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. Dzieci nie uczęszczające do przedszkoli objęte były nauczaniem zdalnym. 
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6. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość użyczenia sprzętu komputerowego do 

zdalnego nauczania z zasobów szkół oraz sprzętu otrzymanego w ramach programu Zdalna 

szkoła i Zdalna szkoła+. 

Wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) nałożyły na dyrektora przedszkola nowe obowiązki związane  

z organizacją realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie 

 

W trakcie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie nauczyciele na 

bieżąco analizowali rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zarządzenia Kuratorium  

w Opolu oraz wytyczne i zalecenia w tej dziedzinie. Zgodnie z założeniami podstawy 

programowej realizowane były programy nauczania dla klas I — VIII. 

Na bieżąco przygotowywane były materiały dla uczniów opatrzone komentarzem danego 

nauczyciela oraz propozycjami i materiałami ułatwiającymi naukę domową. Materiały wysyłane 

były za pomocą e — dziennika, Messengera, WhatsAppa, poczty elektronicznej. Wykorzystywano 

także platformy Genially (prezentacje multimedialne) oraz Eduelo. Wybrane zajęcia prowadzone 

były również za pomocą platformy Microsoft Teams. Na stronie internetowej szkoły została 

utworzona zakładka dotycząca edukacji zdalnej. Ponadto wychowawcy świetlicy udostępniali 

systematycznie drogą elektroniczną materiały do samodzielnej zabawy zawierające: propozycje 

prac plastycznych, odnośniki do piosenek oraz materiałów edukacyjnych. Również nauczyciele 

wspomagający zamieszczali na stronie szkoły dodatkowe materiały dydaktyczne. Uczniowie 

korzystający z terapii logopedycznej systematycznie otrzymywali propozycje do ćwiczeń  

w warunkach domowych. Umożliwiono także uczniom korzystanie z pomocy psychologa za 

pomocą profilu FB, bezpośredniego maila, rozmów telefonicznych oraz aplikacji Zoom  

i Messenger. Materiały do pracy zdalnej otrzymywali także uczniowie w ramach rewalidacji 

indywidualnej oraz nauczania indywidualnego. 

Rodzice byli informowani o wszelkich zmianach, zaleceniach oraz postępach dzieci drogą 

telefoniczną (rozmowy, sms — y) i mailową. 

Z zajęć opiekuńczo wychowawczych i dydaktycznych korzystało 17 uczniów z klas I — 

III, z konsultacji przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty 28 uczniów oraz 22 uczniów z klas 

IV — VII (konsultacje umożliwiające poprawę oceny). W szkole odbywały się także zajęcia 

rewalidacji indywidualnej, z których korzystało 5 uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie 

W sytuacji nauczania zdalnego nauczyciele musieli opracować i dostosować metody  

i formy kontaktu do możliwości i umiejętności technicznych wszystkich rodziców i uczniów. 

Bieżące informacje, komunikaty dyrektora, materiały i zadania dla uczniów umieszczane były 

przede wszystkim na szkolnej stronie internetowej https://sp2niemodlin.szkolnastrona.pl/ oraz 

Facebooku. Najważniejsze informacje, komunikaty dyrektora itp. publikowane były na głównej 

stronie szkoły („Dziś na tablicy”). Wg opracowanego na czas nauczania zdalnego planu lekcji,  

w zakładce „Materiały do nauki na odległość”, nauczyciele publikowali materiały i zadania dla 

https://sp2niemodlin.szkolnastrona.pl/
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uczniów, terminy spotkań online, a od 18 maja również terminy konsultacji i zająć 

organizowanych w szkole. Na stronie szkoły powstała dodatkowa zakładka 

„Sp2UczySiewDomu”, w której zamieszczane były fotorelacje z samodzielnych aktywności 

uczniów podczas zdalnych lekcji lub samodzielnego wykonywania zadań i wezwań.  

Informacje zwrotne napływały do nauczycieli wieloma kanałami. Uzależnione to było 

wyłącznie od umiejętności lub możliwości technicznych uczniów, a w przypadku młodszych 

dzieci - ich rodziców. Nauczyciele z rodzicami uczniów kontaktowali się głównie za 

pośrednictwem wychowawców. Wychowawcy byli w stałym kontakcie ze wszystkimi 

nauczycielami, uczniami swojej klasy i ich rodzicami. Rodzice, w razie potrzeby, kontaktowali się 

z poszczególnymi nauczycielami bez pośrednictwa wychowawcy. Nauczycielki klas młodszych 

najczęściej w kontaktach z rodzicami wykorzystywały WhatsApp i SMS, rzadziej Messenger, 

rozmowy telefoniczne i email. W klasach starszych nauczyciele najczęściej korzystali  

z Messengera lub WhatsAppa, poczty email, rzadziej z rozmów telefonicznych czy sms. Na 

uwagę zasługuje wykorzystywany przez nauczycieli portal edunect.pl. Zajmuje się on 

opracowywaniem krótkich zadań do prawie wszystkich przedmiotów. Na tej podstawie 

nauczyciele mogą budować testy, podsumowując w ten sposób materiał jednej lub kilku lekcji,  

a nawet całych działów. Dzięki temu uczniowie mogli na bieżąco utrwalać i powtarzać 

wiadomości. Nauczyciel mógł w prosty sposób przeprowadzić krótszy lub dłuższy sprawdzian 

wiadomości lub diagnozę. Uczniowie sami decydowali czy uzyskana w ten sposób ocena ich 

zadawala, czy chcą ją poprawić. Mogli to zrobić od razu lub po ponownym powtórzeniu 

materiału.  

Praca uczniów była na bieżąco oceniana. Ze względu na brak edziennika opracowana 

została i wdrożona zdalna karta ocen dla każdego ucznia. Uczniowie informowani byli o swoich 

ocenach na bieżąco. Nauczyciele stosowali elementy oceniania kształtującego, informując ucznia  

o czynnościach wykonanych prawidłowo oraz o błędach, udzielając wskazówek i wsparcia.  

Wszyscy rodzice z cząstkowymi ocenami swoich dzieci byli zapoznani trzy razy (mailowo lub 

telefonicznie - w zależności od preferowanej przez rodzica formy kontaktu), również  

o przewidywanych końcoworocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów i z zachowania. 

Uczniowie mieli możliwość poprawy ocen w uzgodniony z nauczycielem sposób.  

Nauczyciele co tydzień raportowali podjęte przez siebie działania. Pod kierunkiem 

dyrektora szkoły wszyscy wychowawcy, psycholog i pedagog szkolny na bieżąco monitorowali 

sytuację, aby żadne dziecko nie wypadło z systemu zdalnego nauczania i aby nie dopuścić do 

cyfrowego wykluczenia żadnego ucznia. Czas tak długiego odosobnienia odcisnął swoje piętno na 

sporej części uczniów. Między innymi z tego powodu wychowawcy, pedagog i psycholog odbyli 

wiele motywujących telefonicznych rozmów z uczniami i rodzicami. Wychowawcy wiedzieli za 

które prace i zadania uczeń powinien otrzymać ocenę. Jeśli zauważyli brak oceny, mogli od razu 

kontaktować się z uczniem lub rodzicem, przypominać, motywować, pomagać np. w przesłaniu 

wykonanych prac.  

W wyniku nauczania zdalnego wszyscy uczniowi byli klasyfikowani.  

Od 18 maja do 25 czerwca 2020 r. w szkoły uzyskały zgodę MEN na prowadzenie 

indywidualnych spotkań z uczniami, prowadzenia konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

i innych.  

− Regularnie prowadzone były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Systematycznie 

korzystała z nich trójka uczniów; byli to uczniowie klasy II, VI i VIII. 

https://www.edunect.pl/
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− Z opieki na świetlicy regularnie korzystało jedno dziecko (uczeń klasy I), 

− W konsultacjach przedmiotowych (m.in. z matematyki, języka polskiego, języka 

angielskiego i niemieckiego, historii, techniki, przyrody, biologii, fizyki, informatyki) 

organizowanych na terenie szkoły korzystali uczniowie klas: VI - VIII. Łącznie wzięło  

w nich udział 10 uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa w Graczach 

 

Nauczanie zdalne, kontakt z uczniami i rodzicami odbywał się z wykorzystaniem aplikacji 

Teams, komunikatorów: WhatsApp, Messenger, poczty elektronicznej, strony internetowej 

szkoły. Nauczyciele odbyli szkolenie online na temat korzystania z aplikacji Teams i wraz  

z upływem czasu większość z nich prowadziła zajęcia online.  

Zajęcia odbywały się zgodnie z zaleceniami nauczania zdalnego przyjętymi w szkole, na 

bieżąco były wyjaśniane problemy dotyczące nauczania zdalnego i innych spraw, zgłaszanych 

przez uczniów i rodziców. Rodzice mieli ciągły kontakt telefoniczny oraz e-mailowy  

z nauczycielami i dyrekcją szkoły. 

Od 18 maja do 26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Graczach uczniowie, po 

wcześniejszym umówieniu z nauczycielem, korzystali z konsultacji — 28 osób. Dodatkowo jeden 

uczeń korzystał z zajęć rewalidacyjnych i opiekuńczych. 

 

Szkoła Podstawowa w Rogach 

 

W początkowej fazie izolacji nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rogach ustalili 

tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w każdej klasie, biorąc pod uwagę potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów (w tym objętych kształceniem specjalnym), 

uwzględniając w szczególności równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach 

tygodnia. Dzienny rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniał możliwości 

psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do 

czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną. 

Przez pierwszy miesiąc nauczanie było oparte na przygotowywaniu uczniom notatek  

z lekcji, streszczeniu tematu, wskazywaniu linków do filmów wyjaśniających zagadnienie  

i prezentujących wybrane doświadczenia. Materiały były przekazywane dzieciom przez e-dziennik 

i dodatkowo Whatsappa. W e-dzienniku w zakładce zadania domowe były umieszczane 

szczegółowe wytyczne, w jaki sposób dziecko ma zapoznać się z tematem.  

Po miesiącu lekcje odbywały się online na platformie MS Teams. Lekcje były na żywo 

omawiane przez nauczyciela (interakcja nauczyciel – uczeń). Zadania dla uczniów miały charakter 

zestawu zadań lub zbioru pomysłów na zabawę, projektów plastycznych i technicznych, 

badawczych lub eksperymentów, stymulujących rozwój uczniów. Nauczyciele nie wymagali od 

rodziców uczniów drukowania wykonanych zadań, tworzenia prezentacji w płatnych aplikacjach 

czy też dokonywania zakupu dodatkowych materiałów piśmienniczych, książek i innych pomocy.  

Wszyscy uczniowie mieli dostęp do internetu, komputerów, tabletów, więc żaden  

z uczniów nie był pozbawiony możliwości uczestniczenia w lekcjach zdalnych. Wszystkie tematy 

zostały zrealizowane. Uczniowie oraz rodzice zostali poinformowani o zasadach realizowania 

zadań poprzez komunikator dziennika elektronicznego, Whatsappa, Messengera,  
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a w indywidualnych przypadkach przy użyciu telefonu. W przypadku trudności  

z dostępem do internetu nauczyciel kontaktował się z uczniami i rodzicami w formie 

telefonicznej.  

Wiedza i umiejętności uczniów były na bieżąco monitorowanie poprzez obserwację pracy 

ucznia, w tym aktywność na platformie Teams, zaangażowanie w kontakt z nauczycielem  

i kolegami w grupie. Sposoby oceniania, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależały od 

specyfiki przedmiotu i było to m.in. rozwiązywanie  zadań, wykonywanie prac wskazanych przez 

nauczyciela, terminowe wykonywanie zadań praktycznych jak również, odpowiedzi ustne 

udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych, wypowiedzi 

pisemne, przygotowanie projektu przez ucznia lub grupę, obserwacja pracy ucznia, rozmowa 

podsumowująca, informacja zwrotna (słowna, opisowa, ocena wyrażona w skali stopniowej), itp. 

Frekwencja uczniów na zajęciach (z drobnymi wyjątkami) nie odbiegała od tej  podczas zajęć 

stacjonarnych. 

Dla uczniów objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia z pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej nauczyciele przygotowywali dodatkowe propozycje zabaw  

i ćwiczeń. Propozycje te przekazywali indywidualnie poprzez platformę MS Teams. 

Udostępniano, karty pracy, zabawy logopedyczne, zestawy ćwiczeń artykulacyjnych. Polecano 

bezpłatne gry komputerowe wspierające rozwój dziecka. Informowano, gdzie w sieci znajdują się 

wiarygodne, dodatkowe informacje. W „wirtualnym gabinecie wsparcia” udzielano uczniom  

i rodzicom pomocy m.in. poprzez porady i konsultacje czy też bieżące interwencje o charakterze 

wychowawczo-terapeutycznym, Świetlica szkolna, publikowała wyzwania dla uczniów, za 

pośrednictwem fanpage. Wyzwania miały charakter sprawnościowy, doskonalący 

spostrzegawczość, rozwijający zdolności oraz zachęcający do czytelnictwa i lepszego poznania 

środowiska zamieszkania ucznia. 

Współpraca  z  rodzicami  uczniów polegała na przekazywaniu rodzicom najważniejszych    

informacji na bieżąco poprzez w e-dziennik, e-maile lub publikowaniu wydarzeń  na stronie 

szkoły czy też na facebooku szkoły. Wychowawcy przy pomocy platformy MS Teams 

kontaktowali  się też z rodzicami w formie wideokonferencji – wywiadówki, aby przekazać  

podstawowe  informacje z postępów uczniów. Rodzice, którzy nie dysponowali odpowiednim 

sprzętem mogli, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem, wypożyczyć komputer lub tablet ze 

szkoły. Wypożyczenie sprzętu odbywało się na podstawie umowy użyczenia.  

 

Przedszkole Publiczne nr 1 Bajka w Niemodlinie 

 

W związku z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych w trybie zdalnym ważnym 

zadaniem dyrektora była aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego, który powinien uwzględniać 

zmienione warunki działania przedszkola. Nadzorowi podlegał w szczególności sposób 

organizacji kształcenia i stopień obciążenia dzieci realizacją zleconych zadań. 

Od 25 marca 2020 r. do 22 maja 2020 roku oraz dodatkowo od 25 maja do 30 czerwca 

2020 r. (dla dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola) nauczyciele przedszkola realizowali 

zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystując  

w tym celu:  

1) materiały dostępnych na stronach internetowych MEN, 

2) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

3) inne materiały wskazane przez nauczyciela – platformy edukacyjne, wydawnictwa. 
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Nauczyciele realizowali zajęcia w ramach obowiązujących przed dniem wejścia  

w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, bez  godzin ponadwymiarowych.  

Nauczyciele w trakcie zdalnego kształcenia realizowali program wychowania 

przedszkolnego. W zakładce logopedia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna na stronie 

internetowej przedszkola zamieszczali zadania i propozycje zabaw dla dzieci korzystających  

z takiej pomocy w ciągu roku. Kontynuowali rozpoczęty proces realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, przygotowując dzieciom i rodzicom materiał do pracy zdalnej, 

korzystając z ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów mających formę elektroniczną zawartych  

w ogólnopolskich programach edukacyjnych. Zakres treści podstawy programowej rozszerzony 

został o tematykę związaną ze zdrowiem, głownie z zagadnieniem związanym z ochroną zdrowia 

w związku z pandemią koronawirusa. Nauczyciele przygotowywali prezentacje multimedialne 

wprowadzające do tematu, nagrywali krótkie filmiki instruktażowe, podawali rodzicom źródła 

(link do strony internetowej), gdzie mogli odtworzyć np. piosenki lub wierszyki. Korzystali 

również z internetowych aplikacji typu Messenger i WhatsApp. Przeprowadzali konkursy  dla 

dzieci i rodziców. Założyli grupy na WhatsApp dla poszczególnych grup w celu szybkiej 

komunikacji i przekazywania informacji, rozmowy telefoniczne, zbieranie informacji zwrotnej od 

rodziców i dzieci. 

Realizacja zadań z wykorzystaniem ww. środków sprzyjała kształtowaniu kompetencji 

dzieci, o czym świadczą udokumentowane efekty działań dzieci przesłane nauczycielom przez 

rodziców w formie zdjęć, filmików i komentarzy.  

Wiedza i umiejętności dzieci była weryfikowana poprzez gromadzenie dowodów na 

wykonanie zadanych aktywności, np. odesłanych kart pracy, zdjęć wykonanych zadań, nagranego 

filmiku z określonej aktywności itp. 

 

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Niemodlinie 

 

         Z dniem 16 marca 2020r. Przedszkole  Nr 2 w Niemodlinie w celu realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego rozpoczęło zdalne nauczanie we wszystkich pięciu 

grupach. Nauczyciele z wszystkich grup nawiązali współpracę online z rodzicami swoich 

podopiecznych, w ramach której przygotowywano i przekazywano rodzicom materiały 

dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu. Dyrektor przedszkola, dla usystematyzowania pracy 

oraz określenia wzajemnych kontaktów opracowała strategię oraz formy i zasady pracy 

nauczycieli w aspekcie ich współdziałania z rodzicami.  Zbiór materiałów do zabaw i edukacji 

prowadzonej zdalnie  opublikowano na stronie przedszkola w dniu 23 marca 2020 r.  

w zakładkach poszczególnych grup pn.”materiały” oraz w zakładce „nauczanie zdalne”. 

Komunikowanie odbywało się również za pomocą komunikatorów: Messenger, WatsApp. Za ich 

pomocą dzieci miały możliwość prezentacji własnych prac, wykonanych ćwiczeń zarówno kart 

pracy, jak i aktywności fizycznej – rodzice nagrywali filmiki, wykonywali zdjęcia, prowadzili 

rozmowy z wychowawcą. Dzieci otrzymywały również wersję drukowaną, karty pracy -

współpraca z rodzicami, którzy pomagali w dystrybucji pomocy dydaktycznych wśród wszystkich 

rodziców. Były również konfrontacje, „odwiedziny” dziecka przez wychowawców np. poprzez 

okno w mieszkaniu dziecka, zza ogrodzenia w dystansie z zachowaniem reżimu sanitarnego 

(szczególnie w dzień urodzin, Świąt Wielkanocnych).  
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Nadto odbywały się konsultacje ze specjalistami-na stronie www przedszkola - 

zakładki każdego specjalisty (logopeda, psycholog), podane informacje o sposobach 

komunikowania-konsultacji  oraz porady, przykłady zabaw i ćwiczeń). 

  Dyrektor koordynował działalnością placówki, tzn. współpracę nauczycieli z rodzicami  

i ich dziećmi, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  

w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach 

 

 W przedszkolu odbywała się edukacja zdalna z wykorzystaniem technologii informacyjno 

– komunikacyjnej. Wykorzystując dostępne narzędzia komunikacji systematycznie prowadzono 

zajęcia w następujących formach: 

Na stronie internetowej przedszkola www:przedszkolegracze.szkolnastrona.pl: 

a) w zakładkach: grupowych, języka angielskiego, religii – nauczyciele umieszczali propozycje 

zabaw i zajęć do realizacji w domu zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, karty 

pracy do wydruku, kolorowanki, linki do filmów edukacyjnych, piosenki mp3, autorskie 

prezentacje multimedialne. Opracowywane materiały edukacyjne umożliwiały realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego pod opieką rodzica. Chętni rodzice wysyłali 

nauczycielom zdjęcia, filmiki, potwierdzające realizację proponowanych zajęć i zabaw, 

b) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana była w formie opracowanych  

i udostępnionych  w odrębnej zakładce, przez nauczycieli specjalistów -logopedę, psychologa 

oraz wychowawców grup, ćwiczeń i zadań do wykonywania mających na celu wsparcie rozwoju 

wychowanków, 

c) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywały się w formie indywidualnych 

kontaktów nauczycieli specjalistów z rodzicami za pomocą komunikatorów internetowych 

Messenger, WhatsApp,  wysyłanie  kart pracy wraz z instrukcjami wykonania, 

d) rodzice mieli możliwość konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz z wychowawcami za 

pomocą komunikatorów internetowych Messenger, WhatsApp, rozmów telefonicznych 

uzyskując tym samym wsparcie. 

Komunikacja pomiędzy przedszkolem a rodzicami utrzymywana była również przy 

pomocy poczty email.  

Wychowawcy grupy najstarszej, na zakończenie roku wraz z dziećmi przygotowali 

inscenizację słowno – muzyczną w formie filmu, montując przysłane przez  dzieci materiały.  

Po wznowieniu działalności przedszkola w miesiącu maj – czerwiec w zajęciach 

stacjonarnych uczestniczyło 4 dzieci. 

V Wyniki nadzoru sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty 
 

Nadzór pedagogiczny polega na: 

• obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania 

oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkół i placówek,  

• ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innej działalności statutowej szkół i placówek, 
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• udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom  

w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

• inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 

Głównym celem nadzoru pedagogicznego jest zapewnienie wysokiej jakości  kształcenia, 

wychowania i opieki w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego do form nadzoru 

pedagogicznego należą: 

1) ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat 

wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyróżniamy: 

• ewaluację zewnętrzną - ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, 

• ewaluację wewnętrzną - ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki, 

• ewaluację całościową - ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich 

wymagań, o których mowa była w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe, 

• ewaluację problemową - ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych 

wymagań, o których mowa była w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe. 

2) kontrola – działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub 

placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub 

placówki; 

3) wspomaganie – działania  organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu 

inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie  

i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków. 

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzona została przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny doraźna kontrola w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 

Krajowej w Graczach.  

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 

Krajowej w Graczach odbyła się dnia 20 września 2019 r. i dotyczyła: 

• prawidłowości działań dyrektora w związku z przeniesieniem uczniów do klas 

równoległych, przestrzeganie praw ucznia; 

• podejmowania działań wychowawczych w klasach VII (r.szk. 2018/2019); 

• podejmowania działań mających na celu eliminację niepowodzeń szkolnych uczniów klas 

VII (r. szk. 2018/2019); 

• współpracy z rodzicami uczniów, w tym przestrzeganie ich praw, rozwiązywania sporów  

i rozpatrywania wniosków. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydane zostały 3 zalecenia z terminem realizacji 

określonym jako - niezwłocznie: 

• przestrzegania zapisów art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w zakresie terminowości składania informacji do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny o wprowadzonych zmianach w arkuszu organizacji 

szkoły; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?unitId=art(21(a))ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?unitId=art(21(a))ust(3)&cm=DOCUMENT
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• bezwzględnego przestrzegania zapisów prawa wewnętrznego, tj. Statutu 

Szkoły Podstawowej w Graczach im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej – 

szczególnie dotyczących współpracy z rodzicami w zakresie wspólnego ustalania zmian 

dotyczących organizacji szkoły; 

• bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych zarządzeniami dyrektora dotyczących 

ponownego przydziału uczniów do klas funkcjonujących w szkole.  

VI  Kadra i system doskonalenia zawodowego 

Kadra kierownicza szkół 

Kadrę kierowniczą szkół i przedszkoli tworzy: 

➢ grupa 7 nauczycieli, którym Burmistrz Niemodlina powierzył sprawowanie stanowisk 

dyrektorów, 

➢ 2 nauczycieli, którym dyrektor powierzył stanowisko wicedyrektora, 

➢ grupa 4 nauczycieli, którym dyrektorzy powierzyli inne stanowiska kierownicze (kierownik 

świetlicy). 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli i szkół, w których nie 

utworzono stanowiska wicedyrektora Burmistrz Niemodlina wyznaczył 6 nauczycieli do 

zastępowania dyrektorów podczas ich nieobecności. 

Kadra pedagogiczna 

W celu zapewnienia właściwej organizacji opieki, wychowania oraz nauki w przedszkolach 

jak i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin, zatrudniani są 

nauczyciele z odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami. Stanowi to ważny warunek 

funkcjonowania oświaty, gdyż zarówno status zawodowy nauczycieli, jak i ich wykształcenie 

mają  znaczący wpływ na wysokość środków finansowych w budżecie oświatowym. 

Struktura zatrudnienia kadry pedagogicznej zmienia się każdego roku szkolnego, wpływ 

na to ma awans zawodowy nauczycieli i zmiany demograficzne zachodzące w gminie.   

W roku szkolnym 2019/2020 - 16 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu 

zawodowego, w tym: 

1) dwunastu nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego, 

2) dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, 

3) dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.  

 

Stan zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego  

na dzień 31 sierpnia 2020 r. 

Jednostka 

Stopień awansu zawodowego 

Liczba nauczycieli 
dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta bez stopnia 

PP 1 8 2 2 1 0 13 

PP 2 10 1 2 0 1 14 

PP Gracze 5 2 1 1 2 11 

SP 1 37 10 6 4 0 57 

SP 2 19 1 4 0 0 24 

SP Rogi 11 4 1 2 3 21 

SP Gracze 17 7 4 4 1 33 

Suma 107 27 20 12 7 173 
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Liczba etatów nauczycielskich 

 

L.p. Jednostka Suma 

1. PP 1 13,63 

2. PP 2 14,56 

3. PP Gracze 6,41 

4. SP 1 65,02 

5. SP 2 24,18 

6. SP Rogi 20,23 

7. SP Gracze 29,51 

Razem 173,54 

Innowacje pedagogiczne 

Regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej przeniesione zostały z poziomu 

rozporządzenia na poziom ustawy, tj. ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą działalność 

innowacyjna stanowi integralny element działalności szkoły i przedszkola. 
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W roku szkolnym 2019/2020 prowadzono innowacje w 5 jednostkach oświatowych,  

z czego w czterech szkołach oraz jednym przedszkolu: 

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie: „Super Świetlik – Super Bohater”; 

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie: „Zdrowo jeść chcemy i o tym wiemy”, „Domino 

na każdą okazję”, „Zawody Naszych dziadków i pradziadków”; 

- w Szkole Podstawowej w Graczach: „Zaprogramuj marzenia z Uczymy Dzieci Programować”, 

„Strażnicy Zielonego Domu”; 

- w Szkole Podstawowej w Rogach: „Zabawy sensoryczne – rozbudzanie zmysłów warunkiem do 

poznania świata”; 

- w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Niemodlinie: „Mały Patriota”, „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury”. 

Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa  

i potrzebami edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli.  

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok 2019 i 2020 

 2019 r. 2020 r. 

dofinansowanie w części opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, szkoły 

wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, WDN, kursy, szkolenia, warsztaty 
72 000,00 80 000,00 

materiały szkoleniowe i zakup usług pozostałych 

 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe  

w roku 2019/2020 (studia podyplomowe) 

 

Wyszczególnienie 
2019/2020 

(w zł) 

1. przedszkola 

PP Nr 1  2 400,00 

5 360,00 PP Nr 2 2 960,00 

PP Gracze - 

2. szkoły podstawowe 

SP Nr 1 10 816,00 

19 816,00 
SP Nr 2 - 

SP Rogi 8 000,00 

SP Gracze 1 000,00 

Razem – nakłady 25 176,00 

 

W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowaniem kosztów kształcenia pobieranych przez 

uczelnie, szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli objętych było łącznie 13 nauczycieli 

(10 w szkołach podstawowych i 3 w przedszkolu). 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
41 

 

W ramach doskonalenia zawodowego realizowano studia podyplomowe dające 

nauczycielom większą wiedzę i umiejętności zawodowe. Nauczyciele realizowali doskonalenie  

w zakresie: wychowania do życia w rodzinie, edukacji rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, nauczania chemii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 

diagnozy pedagogicznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

oligofrenopedagogiki, wspomagania rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera oraz edukacji elementarnej – wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

doradztwa zawodowego i edukacyjnego. 

 

Nagrody otrzymane przez nauczycieli 

 

Lp. Jednostka oświatowa 

Liczba nagrodzonych nauczycieli 

Nagroda 

MEN 

Nagroda 

KO 

Nagroda 

Burmistrza 

Medal 

KEN 

Medal za długoletnią służbę 

złoty srebrny brązowy 

1. 
PP Nr 1 im. „Bajka”  

w Niemodlinie 
- - 3 - - - - 

2. 
PP  Nr 2 

w Niemodlinie 
- - 2 - - - - 

3. 
PP im. M. Kownackiej 

w Graczach 
- - 1 - - - - 

4. 
SP Nr 1  

im. J. Korczaka 
w Niemodlinie 

- - 5 - - - - 

5. 
SP Nr 2 

 im. M. Skłodowskiej - Curie 
w Niemodlinie 

- - 1 - - - - 

6. SP  im. T. Kościuszki 
 w Rogach  

- - 1 - - - - 

7. SP im. 27 WD AK 
w Graczach 

- - 1 - - - - 

Ogółem: - - 14 - - - - 

 

Urlopy dla poratowania zdrowia i długotrwała nieobecność 

 

Lp. Jednostka oświatowa 

Liczba nauczycieli 

urlop dla 
poratowania 

zdrowia 

macierzyński/ 
długotrwałe L4 

1. 
Przedszkole Publiczne Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 
1 1 

2. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Niemodlinie 0 0 

3. Publiczne Przedszkole im. M. Kownackiej w Graczach 1 1 

4. 
Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Korczaka w Niemodlinie 
1 1 

5. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - 

Curie w Niemodlinie 
0 1 

6. 
Szkoła Podstawowa 

 im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 
0 0 

7. 
Szkoła Podstawowa  

im. 27 WD AK w Graczach 
4 0 

Ogółem: 7 4 

 

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem przysługującym 

nauczycielom. W ciągu całej kariery zawodowej łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 3 lat. 
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Uprawnienie to przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć 

na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat  w szkole (bez przerwy 

trwającej dłużej niż trzy miesiące) w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.  

W przypadku spełnienia wymienionych przesłanek dyrektor szkoły nie może odmówić 

nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel w okresie przebywania na 

urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz, w przypadku gdy  pobierał, również do tzw. dodatku 

wiejskiego. 

Kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia można udzielić nauczycielowi nie wcześniej 

niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego. 

Pracownicy niepedagogiczni 

 
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe wszyscy pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni  

w jednostkach oświatowych są pracownikami samorządowymi i podlegają przepisom ustawy  

o pracownikach samorządowych. 

Liczba etatów w poszczególnych jednostkach oraz na stanowiskach zależna jest od 

rodzaju, wielkości jednostki i struktury, np. prowadzenie stołówki, oddziału przedszkolnego.   

Poniższa tabela zawiera strukturę zatrudnienie pracowników niepedagogicznych  

w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020: 

 

Lp. 
Jednostka 
oświatowa 

Stanowisko 

sekretarz intendent sprzątaczka 
woźna 

oddziałowa 
pomoc 

nauczyciela 
kucharz 

pomoc 
kuchenna 

konserwator 
/ palacz c.o. 

1. 
PP Nr 1 w 

Niemodlinie 
 1  6 2 1 2 1 

2. 
PP Nr 2 w 

Niemodlinie 
 1  5 1 1 1 1 

3. 
PP 

w Graczach 
- 1 - 4 1 1 1 1 

4. 
SP Nr 1  

w Niemodlinie 
1 - 6 - - - - 1 

5. 
SP Nr 2 

w Niemodlinie 
1 - 2 1 - - - 1 

6. SP w Rogach 1 - 2 - 2 - - 1 

7. 
SP 

w Graczach 
1 - 4 - 1 - - 1 

Ogółem: 4 3 14 16 7 3 4 7 

 
Łącznie we wszystkich jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

zatrudnionych było 58 pracowników administracji i obsługi. 

W roku szkolnym 2019/2020 w jednostkach oświatowych gminy najliczniejszą grupę 

stanowili nauczyciele (173 osoby – 74,89 %), następnie pracownicy obsługi (54 osoby – 23,38 %), 

zaś najmniej liczną grupę stanowili pracownicy administracji (4 osoby – 1,73 %). 
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VII Finanse oświaty 

Subwencja oświatowa 

 Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy  

i inne.  

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa.      

Obietnice państwa w zakresie odpowiednio wysokiego dotowania tzw. „małych szkół” nie 

spełniają oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego. Szkoły o małej liczbie uczniów generują 

zdecydowanie wyższe nakłady. 

Uwzględniając zatem uwarunkowania naszej gminy chcąc jednocześnie zapewnić 

odpowiedni poziom kształcenia zmuszeni jesteśmy do ponoszenia wysokich nakładów. 

Dodatkowe czynniki niezależne od jst takie jak: funkcjonowanie na terenie gminy niepublicznych 

placówek oświatowych, regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, 

obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, koszty nauczania indywidualnego, pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz innych form zajęć dodatkowych powodują konieczność 

angażowania przez jst znaczących środków. 

Gmina Niemodlin boryka się z koniecznością uzupełnienia subwencji oświatowej 

otrzymywanej z budżetu państwa, na realizację zadań oświatowych z dochodów własnych. Jest to 

spowodowane nie tylko niżem demograficznym, ale również brakiem zabezpieczenia przez 

budżet państwa środków finansowych adekwatnych do skali prowadzonych przez gminę zadań 

oświatowych, w tym obowiązku spełnienia przez nich średnich ustawowych wynagrodzeń 

nauczycieli, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich 

jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dowożenia uczniów itp.  



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
44 

 

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano na rzecz uczniów szereg zadań 

wynikających z ustawowych obowiązków gminy. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem 

gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie środków finansowych na prowadzenie 

działalności, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz 

eksploatację budynków, w których realizowane są zadania statutowe. Największy odsetek  

w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników. 

Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną, a częścią 

oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo w różnych latach przedstawiały się  

w zmienny sposób. 
 

Lp. Rok 
Otrzymana subwencja  

w zł 

1. 2019 8 979 393 

2. 2020 9 362 005 

 

 

Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest corocznie 

jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Naliczanie 

subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez daną JST oraz niepełnosprawnych 

wychowanków przedszkoli skorygowanych o wagi dla wybranych kategorii uczniów 

(wychowanków) oraz wskaźnika korygującego Di. Otrzymana w ten sposób liczba uczniów 

przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy standard A podziału subwencji. Dane  

o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone są w ramach 

Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i stanowią podstawę 

naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej.       

Wydatki na oświatę 

 
Zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętym modelem finansowania edukacji, cześć 

oświatowa subwencji ogólnej nie jest jedynym źródłem finansowania oświaty.  

W finansowaniu tego zadania znaczący udział mają środki pochodzące z budżetu 

państwa, ale nie są one jedyne: samorząd terytorialny ponosi dodatkowe wydatki ze swoich 

dochodów własnych. 

Oświata, w przeciwieństwie do innych zadań własnych samorządu, z uwagi na swoją 

specyfikę jest trudna do oszacowania na etapie planowania budżetu gminy na kolejny rok 

budżetowy. Wynika to m.in. z faktu, że dany rok budżetowy obejmuje 2 różne stany 

organizacyjne prowadzonych szkół i przedszkoli, tj. wrzesień-grudzień i styczeń-sierpień.  

W przypadku stanu organizacyjnego oświaty styczeń-sierpień większa cześć wydatków 

(wynagrodzenia nauczycieli) zostaje ustalona już w maju w roku poprzedzającym realizację 

danego budżetu JST, znacznie wyprzedzając etap planowania budżetu danej gminy. Zgodnie  

z obowiązującym prawem oświatowym arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych są 

zatwierdzane przez organ prowadzący (JST) do 31 maja każdego roku, a te determinują  

8 miesięcy wydatków na oświatę roku następnego. Z kolei, co się tyczy okresu wrzesień – 

grudzień, trudność w zaplanowaniu optymalnych wydatków jest spowodowana niemożnością 
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dokładnego przewidzenia naboru do szkół, a tym samym ustalenia liczby oddziałów 

szkolnych, mających wpływ na liczbę godzin nauczycielskich. Jednocześnie wiele wydatków jest 

zupełnie nieprzewidywalnych i pojawia się w trakcie realizacji budżetu (np. dodatkowe godziny z 

nauczania indywidualnego, zindywidualizowane ścieżki edukacyjne, pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna, awans zawodowy nauczycieli czy urlopy dla poratowania zdrowia). 

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie przedszkoli i szkół, ale również zadań 

pozaszkolnych. Należą do nich m.in. koszty działalności m.in. świetlic, stołówek szkolnych, 

dowożenie uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych), a także koszty 

ponoszone w związku z przebywaniem nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia.  

Wydatki na oświatę w roku 2019 wyniosły ogółem: 18 251 315,62 zł. Otrzymana 

subwencja oświatowa: 8 979 393,00 zł, co stanowi jedynie 49,20 % wydatków na oświatę.  

 

Wydatki w roku 2019 
 

 

 

W 2019 roku Gmina Niemodlin osiągnęła następujące dochody na oświatę:   
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Różnica zaistniała pomiędzy środkami finansowymi w zakresie wydatków, a dochodów 

stanowi środki własne gminy, tj.: 8 557 273,62 zł. 
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Plan budżetu oświaty na 2019 rok 

 

Lp. Rodzaj wydatku Plan 2019 

1. Szkoły podstawowe + świetlice + specjalna organizacja nauki 10 454 783 

2. „0” + przedszkola + stołówki + specjalna organizacja nauki + WWR 4 630 043 

3. Gimnazjum + specjalna organizacja nauki 746 714 

4. Dowożenie uczniów 625 000 

5. Dokształcanie nauczycieli 72 000 

6. Emeryci 123 378 

7. Dotacje  szkoła w Grabinie+ specjalna organizacja nauki 899 064 

oddział przedszkolny w Grabinie + specjalna organizacja nauki 510 054 

niepubliczne przedszkola + specjalna organizacja nauki 614 982 

RAZEM 18 676 018 

 
Przyznana subwencja na 2019 rok 

 

Lp. 
 Przyznana subwencja 

wg metryczki 

1. Szkoły  7 870 036,82 

2. Zadania pozaszkolne 831 506,18 

3. 0,4% rezerwy celowej – doposażenie pracowni w SP Nr 2 w Niemodlinie 30 940 

4. Dodatkowa metryczka (wrzesień – podwyżki dla nauczycieli) 246 910 

RAZEM 8 979 393 

 
RÓŻNICA: 9 696 625,00 zł 
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UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ 

W PLANACH FINANSOWYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2019 

 

Lp. Jednostka 
Wydatki 

wykonane 
2019 w zł 

Udział środków w planie 
finansowym  

w zł 

Liczba 
uczniów wg 
metryczki na 

dzień  
30 września 

2018r. 

Koszt 
utrzymania 

jednego ucznia 
w zł 

 
 

3:6 

Subwencja na 
jednego ucznia 

w zł 
 
 
 

4:6 

Środki gminy 
na jednego 
ucznia w zł 

 
 
 

5:6 

Przyznana 
subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
SP Nr 1 
w Niemodlinie 

4 736 053 3 333 551 1 402 502 429 11 040 7 771 3 269 

2. 
SP Nr 2 
w Niemodlinie 

1 942 223 793 548 1 148 675 102 19 041 7 780 11 262 

3. SP w Rogach 1 554 999 905 270 649 729 66 23 561 13 671 9 844 

4. SP w Graczach 2 203 503 1 920 466 2 830 037 186 11 847 10 325 1 522 

RAZEM 10 436 778 6 952 835 3 483 943 783 13 329 8 880 4 449 

 

 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 
 

Lp. Jednostka 
Wydatki 

wykonane 
2019 w zł 

Udział środków w planie 
finansowym w zł 

Liczba 
uczniów wg 
metryczki na 

dzień  
30 września 

2018r. 

Koszt 
utrzymania 

jednego ucznia 
w zł 

 
 

3:6 

Subwencja na 
jednego ucznia 

w zł 
 
 
 

4:6 

Środki gminy 
na jednego 
ucznia w zł 

 
 
 

5:6 

Przyznana 
subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
„0” przy SP w 
Rogach 

150 651 27 372 123 279 21 7 174 1 303 5 870 

 
 

PRZEDSZKOLA 
 

Lp. Jednostka 
Wydatki 

wykonane 
2019 w zł 

Udział środków w planie 
finansowym  

w zł 

Liczba 
uczniów wg 
metryczki na 

dzień 
30 września 

2018r. 

Koszt 
utrzymania 

jednego ucznia 
w zł 

 
 

3:6 

Subwencja na 
jednego ucznia 

w zł 
 
 
 

4:6 

Środki gminy 
na jednego 
ucznia w zł 

 
 
 

5:6 

Przyznana 
subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
PP Nr 1 
w Niemodlinie 

1 672 538 266 225 1 406 313 142 11 778 1 875 9 904 

2. 
PP Nr 2 
w Niemodlinie 

1 634 119 312 069 1 322 050 121 13 270 2 579 10 926 

3. 
PP w 
Graczach 

1 064 447 131 451 932 996 85 12 523 1 546 10 976 

RAZEM 4 371 104 709 745 3 661 359 348 12 561 2 039 10 521 
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UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANACH FINANSOWYCH  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2020 
 

Lp. Jednostka 

Plan 
finansowy 

2020 
w zł 

Udział środków w planie 
finansowym  

w zł 

Liczba 
uczniów wg 
metryczki na 

dzień  
30 września 

2019r. 

Koszt 
utrzymania 

jednego ucznia 
w zł 

 
 

3:6 

Subwencja na 
jednego ucznia 

w zł 
 
 
 

4:6 

Środki gminy 
na jednego 
ucznia w zł 

 
 
 

5:6 

Przyznana 
subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
SP Nr 1 
w Niemodlinie 

5 398 333 3 589 504 1 808 829 486 11 108 7 386 3 722 

2. 
SP Nr 2 
w Niemodlinie 

2 283 504 918 136  1 365 368 122 18 717 7 926 11 192 

3. SP w Rogach 1 805 417 860 094 945 323 62 29 120 13 872 15 247 

4. 
SP w 
Graczach 

2 863 072 2 035 738 827 334 208 13 765 9 787 3 978 

RAZEM 12 350 326 7 403 472 4 946 854 878 14 066 8 432 5 634 

 
 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

Lp. Jednostka 
Plan 

finansowy 
2020 w zł 

Udział środków w planie 
finansowym 

 w zł 

Liczba 
uczniów wg 
metryczki na 

dzień 
30 września 

2019r. 

Koszt 
utrzymania 

jednego ucznia 
w zł 

 
 

3:6 

Subwencja na 
jednego ucznia 

w zł 
 
 
 

4:6 

Środki gminy 
na jednego 
ucznia w zł 

 
 
 

5:6 

Przyznana 
subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. SP w Rogach 130 000 24 385 105 615 18 7 222 1 355 5 868 

 

PRZEDSZKOLA 
 

Lp. Jednostka 
Plan 

finansowy 
2020 w zł 

Udział środków w planie 
finansowym  

w zł 

Liczba 
uczniów wg 
metryczki na 

dzień 
30 września 

2019r. 

Koszt 
utrzymania 

jednego ucznia 
w zł 

 
 

3:6 

Subwencja na 
jednego ucznia 

w zł 
 
 
 

4:6 

Środki gminy 
na jednego 
ucznia w zł 

 
 
 

5:6 

Przyznana 
subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
PP Nr 1 
w Niemodlinie 

1 755 987 218 136 1 537 851 127 13 827 1 718 12 109 

2. 
PP Nr 2 
w Niemodlinie 

1 845 578 459 170 1 386 408 109 16 932 4 213 12 719 

3. 
PP w 
Graczach 

1 100 727 109 279 991 448 71 15 503 1 539 13 964 

RAZEM 4 702 292 786 585 3 915 707 307 15 317 2 562 12 755 
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Inne środki finansowe gminy 

 
Przychody Gminy Niemodlin z tytułu najmu pomieszczeń: 
 

Lp. 
Jednostka 

oświatowa 

Przychody gminy z tytułu wynajmu pomieszczeń w 

roku szkolnym 2019/2020 

IX – XII  2019 I – VIII 2020 Razem  

1. SP Nr 1 

w Niemodlinie 
1 515,12 1 162,18 2 677,30 

2. SP Nr 2  

w Niemodlinie 
1 455,62 1 472,84 2 928,46 

3. SP w Graczach 687,60 1 443,08 2 130,68 

Ogółem: 3 658,34 4 078,10 7 736,44 

 
 

 
Wpływy z opłat za przedszkola w roku szkolny 2019/2020: 
 

Lp. Jednostka oświatowa 
Wpływy z opłat rodziców Wpływy 

ogółem 
IX-XII 2019 I-VIII 2020 

1. Publiczne Przedszkole  
Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

24 543,00 21 018,00 45 561,00 

2. Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

18 786,97 16 035,00 34 821,97 

3. Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej 

w Graczach 

10 747,00 8 182,00 18 929,00 

4. Oddział przedszkolny przy 
SP w Rogach 

1 163,00 721,00 1 884,00 

Ogółem: 55 239,97 45 956,00 101 195,97 

 
 
 

Wpływy za wyżywienie w przedszkolach w roku szkolny 2019/2020: 
 
 
 

Lp. Jednostka oświatowa 
Wpływy za żywienie Wpływy 

ogółem 
IX-XII 2019 I-VIII 2020 

1. Publiczne Przedszkole  
Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

53 173,50 43 190,00 96 363,50 

2. Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

43 358,00 36 876,50 80 234,50 

3. Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej 

w Graczach 

28 530,00 21 566,00 50 096,00 

Ogółem: 125 061,50 101 632,50 226 694,00 
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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 2019 roku wynosiły: 
 

Stopień awansu zawodowego 
Średnie wynagrodzenie 

01.01 – 31.08.2019r. 01.09. – 31.12.2019r. 

Stażysta 3 045,21 3 337,55 

Kontraktowy 3 380,18 3 704,68 

Mianowany 4 385,10 4 806,07 

Dyplomowany 5 603,19 6 141,09 

 

 

Średnie płace nauczycielskie w roku 2019 zostały osiągnięte pod względem nauczycieli  

stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. W związku z powyższym gmina nie 

musiała, jak w latach ubiegłych, wypłacać dodatku wyrównawczego.  

Nadwyżka względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli z uwzględnieniem 

stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco dla nauczycieli: 

1) stażystów – 27 337,96 zł; 

2) kontraktowych – 108 645,72 zł; 

3) mianowanych – 115 989,43 zł; 

4) dyplomowanych – 419 411,59 zł. 

Ogólna nadwyżka to kwota 671 384,70 zł 

Dnia 9 stycznia 2020 roku sporządzono analizę wynagrodzeń nauczycielskich za rok 2019, którą 

Gmina Niemodlin przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radzie Miejskiej, związkom 

zawodowym oraz dyrektorom podległych jednostek oświatowych. 

Dotacja przedszkolna 

Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej, wprowadzającej dotację dla przedszkoli, było 

zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego. Jedną z takich barier jest bariera 

ekonomiczna. Dlatego ustawa przedszkolna wprowadziła od dnia 1 września 2013 roku ograniczenie 

opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę, 

ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Środki z dotacji mogą być wykorzystane na pokrycie 

wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego i stanowią dochód gminy. Celem dotacji 

jest wyrównanie szans dzieci z uboższych rodzin. 

Wysokość dotacji celowej na rok 2019 i 2020 obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej 

ustalonej na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  – finansowanie zadań 

oświatowych  (Dz. U. z 2020 roku poz. 17 z późn. zm.) i liczby dzieci korzystających z wychowania 

przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji 

Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Dotacja przedszkolna na 2019 rok 

Dotacja przedszkolna przyznawana jest gminie na dany rok budżetowy na podstawie liczby 

dzieci wykazanych w sprawozdaniu SIO z 30 września roku poprzedniego. 
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Liczba dzieci wg SIO z 30 września 2018 roku,  na które przyznawana jest dotacja: 

Nazwa placówki 
Liczba 
dzieci 

ogółem 

więcej niż 2,5 
roku - mniej 

niż 3 lata 
3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 

7 lat i 
więcej 

2,5 roku 
do 5 lat 
razem 

Publiczne Przedszkole  
Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 
142 5 27 28 35 47 0 95 

Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

121 6 23 33 26 32 1 88 

Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej 

w Graczach 
85 0 13 25 22 24 1 60 

Oddział przedszkolny przy 
SP w Rogach 21 0 3 6 6 6 0 15 

Niepubliczne Tatusiowe 
Przedszkole 

12 0 6 1 3 2 0 10 

Przedszkole Niepubliczne 
Artystyczno-Językowe 
Dinolandia  

24 2 11 4 7 0 0 24 

Oddział przedszkolny przy 
SP SPSK w Grabinie 

57 2 13 11 18 13 0 44 

 RAZEM 462 15 96 108 117 124 2 336 

 

336 x 1 403,00 zł = 471 408,00 zł → otrzymana roczna dotacja 

Dotacja przedszkolna na 2020 rok 

Liczba dzieci wg sprawozdania SIO z 30 września 2019 roku: 

Nazwa placówki 
Liczba 
dzieci 

ogółem 

więcej niż 2,5 
roku - mniej 

niż 3 lata 
3 lata 4 lata 5 lat 

2,5 roku 
do 5 lat 
razem 

Publiczne Przedszkole  
Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 
127 6 29 33 27 95 

Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

109 5 24 23 31 83 

Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej 

w Graczach 
71 3 4 18 27 52 

Oddział przedszkolny przy 
SP w Rogach 19 0 1 6 6 13 

Niepubliczne Tatusiowe 
Przedszkole 

6 1 2 2 - 5 

Przedszkole Niepubliczne 
Artystyczno-Językowe 
Dinolandia  

56 3 17 16 10 46 

Oddział przedszkolny przy 
SP SPSK w Grabinie 

  2 13 11 8 34 

 RAZEM 463 20 90 109 109 328 

 
 

328 x 1 434,58 zł = 470 542,00 zł → otrzymana roczna dotacja 

Kwoty dotacji przekazanych gminie przedstawiają się następująco: 
 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

554 458 zł 551 209 zł 557 590 zł 474 990 zł 452 100 zł 471 408 zł  470 542 zł 
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Subwencja na 6-latki i opłaty za przedszkola za dzieci w wieku do lat 5 

 
Przepisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

stanowią, że rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  

w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony jako czas bezpłatnej 

nauki, wychowania i opieki w publicznej placówce nie mniejszy niż 5 godzin dziennie, zaś wysokość 

opłaty za godziny ponad tak ustalony wymiar wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż  

1 zł za godzinę zajęć. Wprowadzenie pobierania opłat wyłącznie od rodziców dziecka w wieku do 5 lat 

za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest 

równoznaczne ze zniesieniem możliwości pobierania opłat dla dzieci w wieku 6 lat (lub starszych) za 

pobyt w placówce wychowania przedszkolnego.  

Objęcie dzieci 6-letnich subwencją związane jest ze zniesieniem od początku roku szkolnego 

2016/2017 obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Środki z subwencji są dzielone między 

poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej. Punktem wyjścia 

jest tzw. standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na każdego ucznia. Obłożony jest systemem 

wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta w zależności od typu i specyfiki 

szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością. Wartości wag dla 

sześciolatków w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania 

rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana 

placówka wychowania przedszkolnego. 

Środki, które samorządy dostały na każdego przedszkolaka z tzw. dotacji przedszkolnej, są 

niższe, niż te, otrzymane w subwencji na każdego ucznia. 

 

Subwencja oświatowa na dzieci 6-letnie: 

 

Lp. Subwencja na: 

Rok 2019 Rok 2020 

Liczba 
dzieci 

Kwota 
Liczba 
dzieci 

Kwota 

1. 
Dzieci 6-letnie w 
przedszkolach 

107 451 968 88 397 378 

2. 
Dzieci 6-letnie w oddziałach 

przedszkolnych 
19 70 625 21 83 449 

3. 
Dzieci 6-letnie wieś/miasto 

do 5 tys. mieszkańców 
44 37 171 40 36 125 

Darmowe podręczniki               

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 574) uczniowie klas I – 

III, IV – VIII szkół podstawowych otrzymali odpowiednio podręczniki, materiały edukacyjne oraz 

materiały ćwiczeniowe.  

Maksymalna wysokość dotacji na ucznia, która może być przeznaczona na zakup 

podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest zróżnicowana w zależności 

od etapu edukacyjnego: 

Klasy I – III szkoły podstawowej – dotacja na ucznia: 

➢ max 74,25 zł – na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne; 
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➢ max 49,50 zł – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów  

 

Klasy IV szkoły podstawowej – dotacja na ucznia: 

➢ max 138,60 zł – na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne; 

➢ max 24,75 zł – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów  

 

Klasa V – VI szkoły podstawowej – dotacja na ucznia: 

➢ max 178,20 zł – na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne; 

➢ max 24,75 zł – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów  

 

Klasa VII – VIII szkoły podstawowej – dotacja na ucznia: 

➢ max 247,50 zł – na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne; 

➢ max 24,75 zł – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów 

 

Gmina Niemodlin otrzymała na to zadanie dotację celową od Wojewody Opolskiego 

 w następującej wysokości: 

Rozdział Kwota 

80153 86 671,79 zł  

Dodatkowe godziny jst dla szkół 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 639). organ prowadzący może przyznać dla 

każdego oddziału (grupy) 3 godziny tygodniowo w danym roku szkolnym na realizację zajęć 

obowiązkowych lub dodatkowych. Godziny przyznane przez organ prowadzący zwiększają tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin. Dyrektor szkoły może je wprowadzić do szkolnego planu nauczania po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych 

zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy. 

 

Tygodniowa liczba godzin zajęć finansowanych przez organ prowadzący: 

Lp. 
Jednostka 

oświatowa 

Tygodniowy wymiar godzin  
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Razem  

1. 
PP Nr 1 w 

Niemodlinie 
- - - 2 20 14 - - - - - - 36 

2. 
PP Nr 2 w 

Niemodlinie 
- - - 4 39 14 - 4 - - - - 61 
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3. PP Gracze - - - - - 9 - 1,75 - - - - 10,75 

4. 
SP Nr 1 

w Niemodlinie 
11 9 4 12 135 22 33 33 11 1 15 - 286 

5. 
SP Nr 2 

w Niemodlinie 
- 4 1 7 - 9 22 22 19 1 2 - 87 

6. 
SP w 

Graczach 
- - 4 2 42 5 22 17 - - 2 - 94 

7. SP w Rogach - - - 11 - 4 4 2 - - 2 4 29 

Ogółem: 11 13 9 38 236 77 81 79,75 30 2 21 4 601,75 

 

VIII Stan realizacji innych zadań oświatowych  

Dowóz uczniów do szkół 

Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne organizowane było, zgodnie z art. 

32 oraz art. 39 ustawy Prawo Oświatowe, przez Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie w ścisłej 

współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych. 

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Niemodlin korzystali w roku szkolnym 2019/2020  

z przewozów szkolnych, realizowanych przez firmę Komercyjne Linie Autobusowe LUZ sp. z o.o.  

z Opola. Aby skorzystać z bezpłatnego transportu uczniowie musieli spełniać następujące warunki: 

1) uczęszczać do szkoły zgodnie z wyznaczonym obwodem,  

2) droga z domu do szkoły musiała przekraczać:  

a) 3 km - w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych, 

b) 4 km - w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych. 

W postępowaniu przetargowym na 2019 rok specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie 

dopuszczała możliwości dzielenia zamówienia, tj. przystępowania wykonawców do poszczególnych 

tras, a jedynie przystąpienie do całości i wykonania przewozu uczniów na wszystkich trasach.  

W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy 

Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. z Opola. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy ustalono na kwotę 1 965,00 zł, na którą składała się cena 

ryczałtowa brutto za jeden dzień przewozu uczniów wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie 

przewozu. W ramach realizowanego zadania Wykonawca zobowiązał się do realizacji dowozów 

uczniów na zajęcia poza obiektami szkolnymi oraz wyjazdy na konkursy, zawody sportowe, olimpiady 

przedmiotowe itp. bez dodatkowych opłat, w liczbie 2 151 km (w skali roku budżetowego) w ciągu 

trwania umowy. 

W postępowaniu przetargowym na 2020 rok Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

również nie dopuszczała możliwości dzielenia zamówienia, tj. przystępowania wykonawców do 

poszczególnych tras, a jedynie przystąpienie do całości i wykonania przewozu uczniów na wszystkich 

trasach. W postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejsza była oferta 

Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „EUROTAM” z Tułowic, jednkaże Komercyjne Linie 

Autobusowe LUZ sp. z o.o. wniosły odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie  

z dyspozycja zawartą w wyroku KIO z dnia 22 stycznia 2020 r. CUW w Niemodlinie został 

zobowiązany do: 

• unieważnienia czynności wyboru oferty jako najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę – 

http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2008&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2008&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2008&qplikid=1#P1A6
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Zbigniewa Paradowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EUROTAM”; 

• wykluczenia Wykonawcy Zbigniewa Paradowskiego od udziału w postępowaniu; 

• przystąpienia do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. 

W związku z powyższym, po powtórzeniu czynność badania i oceny ofert, jako najkorzystniejsza 

wybrana została oferta Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ sp. z o.o. w Opolu.  

 
Okres 

obowiązywania 

umowy 

Wykonawca 

Cena ryczałtowa brutto za 

jeden dzień przewozu dzieci  

wraz z zapewnieniem im opieki 

rok 2019 
Komercyjne Linie Autobusowe  

LUZ s. z o.o. 
1 965,00 zł 

rok 2020 
Komercyjne Linie Autobusowe  

LUZ s. z o.o. 
2 030,00 

 

Liczby dowożonych dzieci/uczniów w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. 
Jednostka 

Oświatowa 

Liczba uczniów uprawnionych do 

bezpłatnych przewozów 

1. SP Nr 1  91 

2. SP Nr 2 3 

3. SP Rogi 36 

4. SP Gracze 27 

OGÓŁEM 157 

 

Ponadto artykułem 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na 

gminy został nałożony obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub najbliższej szkoły. Zgodnie z art. 39a (obowiązujący od 

dnia 3 grudnia 2019 r.), obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia 

poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży  

i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży  

i uczniów oraz rodziców. 

Zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy Prawo oświatowe transport musi zostać zapewniony uczniom 

niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 do najbliższej 

szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej 

szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 

21. rok życia. Obowiązek bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu należy się również 

dzieciom i młodzieży realizującym obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki w formie zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą: 

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzzhaytkltqmfyc4nbzgqztenrrhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzzhaytkltqmfyc4nbzgqztenzqg4
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Gmina, realizując ustawowy obowiązek wynikający z powyższych przepisów, ogłosiła 

przetarg na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Kup, w Grodkowie i w Opolu.  

W ramach przetargu wyłoniono następujących wykonawców: 

 

Lp. Trasa 

Okres 

obowiązywania 

umowy 

Wykonawca 

Cena ryczałtowa brutto za jeden dzień 

przewozu dzieci wraz z zapewnieniem 

im opieki (w zł) 

1. Kup rok 2019 EUROTAM 300,00 

rok 2020 EUROTAM 302,40 

2. Grodków rok 2019  Ewa Maciejczyk 348,00 

rok 2020 Ewa Maciejczyk 330,00 

3. Opole rok 2019 EUROTAM 270,00 

rok 2020 EUROTAM 270,00 

 

W przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie Gmina 

zwraca na mocy zawartych umów koszty przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły i z powrotem, 

wyliczone zgodnie ze wzorem zawartym w art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, oraz zgodnie  

z określoną przez Radę Miejską średnią cenę jednostki paliwa w gminie na dany rok szkolny.  

Zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem odpowiedniego wniosku przez rodzica lub 

prawnego opiekuna dziecka do Burmistrza, wraz z określonymi załącznikami. W ramach takich umów 

uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli przez rodziców do Nysy, Grodkowa, Graczy i Niemodlina. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

 Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest na podstawie art. 90 d ustawy  

o systemie oświaty, zgodnie z którym może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 

rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

 Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje zgodnie z art. 90 m ust. 1 

ustawy o systemie oświaty Burmistrz lub zgodnie z brzmieniem art. 90 m ust. 2 Rada Miejska może 

upoważnić do tego kierownika ośrodka pomocy społecznej. Upoważnienie takie zostało nadane 

Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie z dniem 1 stycznia 2011 r. i od tego czasu 

prowadzi on postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin. 

 Wraz ze zmianą art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązano do partycypacji w kosztach tego zadania. Na ten cel gmina musi 

przeznaczyć wkład własny w wysokości co najmniej 20 % realizacji zadania. 

  Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

zamieszkujących na terenie Gminy Niemodlin. 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 128 - 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 128 - 

w tym liczba uczniów: 
szkół podstawowych 95  

szkół ponadpodstawowych 33  

  Dot. roku szkolnego 2019/2020 
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Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowany był Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. - 

„Wyprawka szkolna”. Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 

edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.  

W 2019 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, 

w tym podręczników do kształcenia specjalnego skierowana była niezależnie od wysokości dochodu  

w rodzinie do uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, tj.: 

1) słabowidzących, 

2) niesłyszących, 

3) słabosłyszących, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwała uczniom niepełnosprawnym 

uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:  branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum. 

Dofinansowanie mogło obejmować zakup materiałów edukacyjnych, tj. materiałów 

zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, 

mających postać papierową lub elektroniczną.  

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” była kolejnym 

zadaniem o charakterze pomocy materialnej realizowanym przez Gminę Niemodlin w roku szkolnym 

2019/2020. Planowano, że z tej formy pomocy skorzysta  3 uczniów Zespołu Szkół w Niemodlinie. Na 

realizację zadania pozyskano od Wojewody Opolskiego środki finansowe w kwocie 1 170,00 zł. 
 

Lp. Tytuł uprawnienia do dofinansowania 
Liczba 

uczniów 
Należna kwota 
dofinansowania 

 
Wysokość 

wykorzystanych 
środków 

 
Środki 

niewykorzystane 

1. 
Uczniowie z autyzmem, w 
tym z zespołem Aspergera 

Branżowa 
szkoła I 
stopnia 

1 390,00 

445,00* 725,00 

2. 
Uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim 

Branżowa 
szkoła I 
stopnia 

2 780,00 

OGÓŁEM 3 1 170,00 445,00* 725,00 
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Szacunkowe dane przedstawione przez Dyrektora Zespołu Szkół wskazywały, że  

z programu skorzysta 3 uczniów szkoły branżowej I stopnia. W rzeczywistości programem został 

objęty jeden uczeń liceum ogólnokształcącego z autyzmem, dla którego dofinansowanie wyniosło 

445,00 zł*. Żaden uczeń niepełnosprawny szkoły branżowej nie skorzystał z oferowanej pomocy.  

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny dziecka spełniany był poprzez systematyczne 

jego uczęszczanie do publicznych szkół podstawowych, natomiast obowiązek nauki rozpoczynał się po 

ukończeniu szkoły podstawowej poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły 

ponadpodstawowej albo poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.  

W omawianym roku szkolnym obowiązek szkolny dziecka trwał do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki można było uznać również udział dzieci 

i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w Gminie Niemodlin w roku szkolnym 2019/2020 

była kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegali uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia 15 lat natomiast 

obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat.  

Kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku nauki 

dokonywali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych w obwodach, w których zamieszkiwali 

uczniowie. 

W tym celu w księdze ewidencji uczniów zamieszcza się wykaz dzieci zgodnie z aktualnym 

stanem podanym przez organ prowadzący ewidencję ludności, a także dokonuje się adnotacji w księdze, 

wpisując informację o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w danej lub innej szkole.  

W przypadku przyjęcia ucznia mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej, powiadamia się jej 

dyrektora o przyjęciu ucznia do tej szkoły i tym samym informuje o spełnianiu przez ucznia obowiązku 

szkolnego. 

W przypadku obowiązku nauki za jego kontrolę odpowiedzialna była gmina, która na podstawie 

wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywała 

weryfikacji danych, a uzupełnienie informacji następowało w wyniku dostarczenia informacji 

bezpośrednio od rodziców ucznia/prawnych opiekunów.  

Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki przedstawia poniższa tabela*. 

Kontrola obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki 

16 lat 17 lat 18 lat Ogółem 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek nauki 
na terenie kraju 

108 110 131 349 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek nauki 
przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w którym przebywają 

6 11 12 29 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie 
gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź 
niespełnianiu obowiązku nauki 

5 3 7 15 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 0 0 0 

Ogółem 119 124 150 393 

Liczba młodzieży w wieku 16 - 18 lat zameldowanej na terenie 
gminy 

119  124  150 393 
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W roku szkolnym 2019/2020 liczba młodzieży w wieku 16 - 18 lat zameldowanej 

na terenie gminy wynosiła 393. Do szkoły w kraju, w którym przebywali, uczęszczało 29 osób.  

Pozostali uczniowie realizowali obowiązek nauki w formach przewidzianych w ustawie Prawo 

oświatowe.  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
 

W myśl przepisu art. 122 ustawy – Prawo oświatowe pracodawcy, który zawarł umowę  

z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego i spełnia warunki określone we 

właściwych przepisach, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tego młodocianego. 

Dofinansowanie przyznaje Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta), właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego odbywa się w ramach 

środków przekazywanych z Funduszu Pracy. Środki na ten cel Wojewoda Opolski przekazuje 

Burmistrzowi Niemodlina na podstawie umowy określającej wysokość środków i tryb ich 

przekazywania. 

Środki z Funduszu Pracy zabezpieczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników określone w umowie zawartej z Wojewodą Opolskim 

2019 r.  2020 r.  

220 000,00 zł 180 000,00 zł 

 
 Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników w roku szkolnym 2019/2020: 

 

Liczba złożonych wniosków 16 

Liczba wszystkich pracodawców 13 

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie 13 

Liczba młodocianych pracowników ogółem 13 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu 10 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy 

3 

Liczba wydanych decyzji 16 

Liczba decyzji odmawiających przyznanie dofinansowania  - 

Liczba postanowień o przekazaniu sprawy - 

Pozostawiono bez rozpatrzenia - 

 

Środki wykorzystane w roku szkolnym 2019/2020 (w zł) 

przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy 

8 636,00 
88 741,37 

nauka zawodu 80 105,37 

z tego:   

IX – XII 2019 r. 45 601,51 
88 741,37 

I – VIII 2020 r. 43 139,86 
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Struktura zawodów, w których młodociani uczniowie  

zakończyli kształcenie zawodowe: 

 

 

Wykres zawodów, w których kształceni byli młodociani nie przedstawia całokształtu kształcenia 

zawodowego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin. Przedstawiona powyżej struktura 

zawodów, w których kształceni byli młodociani pracownicy powstała jedynie w oparciu o złożone 

przez pracodawców wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia. 

System dotowania placówek prowadzonych przez organy inne niż gmina 

 
Przepisy ustawy o systemie oświaty nakładają na Gminę Niemodlin obowiązek dotowania 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. 

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość dotacji wyliczana jest na podstawie podstawowej kwoty dotacji 

oraz statystycznej liczby uczniów, tj.: liczby uczniów ustalonej na podstawie danych z Systemu 

Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Doprecyzowano też pojęcie zakresu wydatków bieżących będących podstawą do wyliczenia dotacji. 

Poprzednia ich definicja była zbyt ogólna, co powodowało wliczanie pewnych kategorii wydatków do 

podstawy ustalania wysokości dotacji i w konsekwencji naliczanie zbyt wysokich środków. 

Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadził również zasady aktualizacji podstawowych kwot 

dotacji, które narzuciły na Gminę Niemodlin obowiązek dokonywania dwóch aktualizacji w ciągu roku 

na podstawie planu dochodów i wydatków: 

1) pierwszą po ogłoszeniu ustawy budżetowej i określeniu ostatecznych kwot subwencji 

oświatowej (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji); 
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2) drugą w październiku (na dzień 30 września roku budżetowego).  

W miesiącu tym należy również dokonać aktualizacji statystycznej liczby uczniów, wychowanków oraz 

uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych. 

Ponadto wprowadzono też przepisy nakładające na Gminę Niemodlin obowiązek publikowania 

w Biuletynie Informacji Publicznej wysokości podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby 

uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, a także każdych 

aktualizacji tych informacji. 

Gmina Niemodlin przekazuje dotację w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca na rachunek bankowy przedszkola lub szkoły. 

Gmina Niemodlin prowadzi rejestr placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. 

W styczniu 2019 r. otworzono siedzibę Przedszkola Niepublicznego Artystyczno – Językowego 

„Dinolandia”, która znajduje się w Niemodlinie przy ul. Alei  Wolności 7, utworzono oddziały 

przedszkolne gdzie uczęszcza średnio 65 dzieci. W liczbie tej średnio 3 dzieci było mieszkańcami 

Gminy Tułowice, 1 dziecko Gminy Korfantów, 1 dziecko Gminy Lewin Brzeski, 1 dziecko Gminy 

Skoroszyce, 1 dziecko z Gminy Nysa oraz 1 dziecko Gminy Łambinowice. 

Stosownie do zapisów z art. 12 ust. 2 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku –  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) Uchwałą Nr 

XLVIII/284/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na 

terenie Gminy Niemodlin, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania  

i wykorzystania, niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości: 75 % 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Niemodlin. 

W roku szkolnym 2019/2020 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Artystyczno - 

Językowego „Dinolandia” wyliczona na podstawie podstawowej kwoty dotacji w poszczególnych 

miesiącach przedstawiała się następująco: 

 

Miesiąc Liczba dzieci Przekazana kwota dotacji 
Dzieci niepełnosprawne 

Liczba dzieci Przekazana kwota dotacji 

Wrzesień 2019 56   45 209,36 zł (KS) 2 + (WWR) 3 2 722,14 zł + 1 182,72 zł 

Październik 52 41 980,12 zł (KS) 2 + (WWR) 3 2 722,14 zł + 1 182,72 zł 

Listopad 52    80 000,00 zł (KS) 2 + (WWR) 3 2 722,14 zł + 1 182,72 zł 

Grudzień 56 56 433,30 zł (KS) 2 + (WWR) 3 2 722,14 zł + 1 182,72 zł 

Styczeń 2020 56    52 608,64 zł  (WWR) 3 1 182,72 zł 

Luty 60 56 366,40 zł (WWR) 2 394,24 zł1) 

Marzec 66 62 003,04 zł (WWR) 2 788,48 zł 

Kwiecień 68 63 881,92 zł (WWR) 2 788,48 zł 

Maj 70    65 760,80 zł  (KS) 2 + (WWR) 2 14 550,50 zł2) + 788,48 zł 

Czerwiec 76 71 397,44 zł (KS) 2 + (WWR) 2 2 910,10 zł + 788,48 zł 

Lipiec 77 54 793,31 zł5) (KS) 3 + (WWR) 3 7 676,634) zł + 1 591,023) zł 

Sierpień 83 74 895,05 zł (KS) 3 + (WWR) 3 7 676,634) zł + 1 264,38 zł 

RAZEM: 725 329,38 zł  56 019,58 zł 

OGÓŁEM 781 348,96 zł 

 

1) Potrącenie za nadpłatę z miesiąca stycznia 2020r. za niesłusznie wypłaconą dotację  

2) Kwota dotacji należna za styczeń-maj 2020r. 

3) Różnica wynikająca z metryczki 2020r.   

4) KS – waga P68, waga P63 

5) Różnica wynikająca z aktualizacji  
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Do dnia 31 sierpnia 2020 roku Gmina Niemodlin wypłaciła na rzecz Niepublicznego 

Przedszkola Artystyczno - Językowego „Dinolandia” kwotę 781 348,96 zł. 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. nowelizacja doprecyzowała również przepisy dotyczące rozliczania 

się gmin w przypadku, gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest 

mieszkańcem - nowe przepisy wyłączyły możliwość rozliczeń między gminami w przypadku uczniów 

niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na 

objęcie tych dzieci subwencją oświatową. Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2016 r. nie wskazywały 

jednoznacznie na konieczność wyłączania kosztów związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych  

w przypadku rozliczania się gmin. A zatem, zgodnie z nowymi przepisami zwrot kosztów udzielonej 

dotacji lub wychowania przedszkolnego między gminami nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych. Zasada 

refundacji następowała wyłącznie w przypadku wychowanków przedszkola w wieku do lat 5 (dzieci 

objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat), na których Gmina Niemodlin nie otrzymywała subwencji. 

Ważną kwestią było tutaj rozliczanie się gmin z udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do 

niepublicznych placówek przedszkolnych. Gmina Niemodlin udzielała dotacji placówkom 

niepublicznym położonym na swoim terenie na wszystkie dzieci, a notą obciążane były te gminy,  

z których dzieci przebywały w tych placówkach. 

Kwoty przekazanych należności przedstawiały się następująco: 
 

Miesiąc 

Gmina Tułowice 
Gmina Lewin 

Brzeski 
Gmina Korfantów Gmina Nysa Gmina Łambinowice 

Gmina Skoroszyce 

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Wrzesień 

2019 
3 2 071,20 1 690,40 1 690,40 

- - 1 690,40  - - 

Październik 2 1 380,80 1 690,40 1 690,40  - - 1 690,40  - - 

Listopad 3 4 618,72 1) 1 
1 566,11 

1) 
1 1 566,11 1) 

- - 1 1 088,81) - - 

Grudzień 1 770,01 1 770,01 1 770,01 - -- 1 770,01 1 770,01 

Styczeń 

2020 
- - - - - - 

- - - -   

Luty - - - - - - - - - -   

Marzec - - - - - - - - - -   

Kwiecień 4 11 478,46 1 3 279,56 1 3 279,56 1 1 639,78 1 3 279,56 1 3 279,56  

Maj 4 3 279,56 1 819,89 1 819,89 1 819,89  1 819,89  1 819,89 

Czerwiec 3 2 459,67  1 819,89 1 819,89 1 819,89 2 1 639,78  1 819,89 

Lipiec 3 1 569,51 1 560,26 2) 1 560,26 2) 1 634,33 2) 2 1 305,97 1 560,26 2) 

Sierpień 4 3 131,20 1 782,80  1 782,80 1 782,80 3 2 348,40  1 782,80  

RAZEM: 33 218,80   9 979,32  9 979,32  4 696,69  12 633,25  7 032,41  

OGÓŁEM 77 539,79 zł  

 
 
 

Gmina Grodków 

Miesiąc Liczba dzieci Kwota zwrotu dotacji 

Wrzesień 2019 - - 

Październik - - 

Listopad - - 

Grudzień - - 

Styczeń 2020 - - 
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 Luty - - 

Marzec - - 

Kwiecień - - 

Maj - - 

Czerwiec 1 819,89 zł 

Lipiec 1 745,71 zł 

Sierpień 1 782,80 zł 

RAZEM: 2 348,40 zł 

OGÓŁEM 
77 539,79 zł + 2 348,40 zł + 636,883) zł = 

80 525,07 zł 

 
 
1) Kwota dotacji należna po aktualizacji 
2) Kwota dotacji należna po aktualizacji  
3) Gmina Komprachcice - zwrot dotacji po aktualizacji za miesiące I-VIII 
 
 

Ponadto od dnia 30 września 2016 r. w rejestrze ewidencji prowadzonym przez Gminę 

Niemodlin figuruje również Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole (termin rozpoczęcia działalności 

przedszkola to dzień 1 października 2016 r.). W roku szkolnym 2019/2020 do tego przedszkola 

uczęszczało średnio 12 dzieci.  

W roku szkolnym 2019/2020 dotacja dla Niepublicznego Tatusiowego Przedszkola wyliczona 

na podstawie podstawowej kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco: 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kwota dotacji należna za miesiącach styczeń – październik 2019 r. po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w miesiącu październiku 2019 r. 

2) Różnica wynikająca z wyrównania aktualizacji  

 

Do dnia 31 sierpnia 2020 roku Gmina Niemodlin wypłaciła na rzecz Niepublicznego 

Tatusiowego Przedszkola kwotę 132 276,66 zł. 

Gminy między sobą rozliczają się z udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych 

placówek przedszkolnych a notą obciążane zostają te gminy, z których dzieci przebywają w tych 

placówkach. 

Kwoty przekazanych należności za wychowanków uczęszczających do Niepublicznego 

Tatusiowego Przedszkola przedstawiały się następująco: 

 

Miesiąc 
Liczba 

dzieci 

Przekazana kwota 

dotacji 

Wrzesień 2019 6 4 843,86 zł 

Październik 7 5 651,17 zł 

Listopad 6 14 556,28 zł1) 

Grudzień 10 8 869,20 zł 

Styczeń 2020 11 10 333,84 zł 

Luty 12 11 273,28 zł 

Marzec 13 12 212,72 zł 

Kwiecień 13 12 212,72 zł 

Maj 15 14 091,60 zł 

Czerwiec 15 14 091,60 zł 

Lipiec 15 10 605,14 zł2) 

Sierpień 15 13 535,25 zł 

RAZEM: 132 276,66 zł 
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Miesiąc 
Miasto Opole Gmina Tułowice 

Liczba dzieci Kwota zwrotu dotacji Liczba dzieci Kwota zwrotu dotacji 

Wrzesień 2019 - - - - 

Październik - - - - 

Listopad - - - - 

Grudzień - - - - 

Styczeń 2020 - - - - 

Luty - - - - 

Marzec - - - - 

Kwiecień - - 1 2 459,67 zł1) 

Maj 1 819,89 zł 1 819,89 zł 

Czerwiec 1 819,89 zł 1 819,89 zł 

Lipiec 1 708,62 zł 1   597,35 zł2) 

Sierpień 1 782,80 zł 1 782,80 zł 

RAZEM: 3 131,20 zł                                      5 479,60 zł 

 8 610,80 zł 

1) Dotacja należna za miesiące luty-kwiecień 2020 r. 

2) Różnica wynikająca z aktualizacji za 5 m-cy 

Burmistrz Niemodlina udzielił zezwolenia na założenie i prowadzenie od dnia 1 września 2013 

roku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w Grabinie. 

Zgodnie z przepisami publiczne szkoły, prowadzone przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego, w których realizowany był obowiązek szkolny, otrzymują na 

każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, jednak nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

W przypadku oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej na 

każdego wychowanka tego oddziału przedszkolnego, szkoła otrzymywała z budżetu gminy dotację  

w wysokości równej podstawowej kwocie dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

W roku szkolnym 2019/2020 dotacja dla szkoły i oddziału przedszkolnego w Grabinie 

wyliczona na podstawie podstawowej kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach przedstawiała się 

następująco: 
 

Miesiąc 

Szkoła Oddział przedszkolny Dzieci niepełnosprawne 

Liczba 

dzieci 

Przekazana 

kwota dotacji 
Liczba dzieci 

Przekazana 

kwota dotacji 
Liczba dzieci 

Przekazana kwota 

dotacji 

Wrzesień 2019 87 86 986,89 zł 50 35 931,00 zł P5(x1) + P4(x2) 4 740,28 zł 

Październik 87 88 105,10 zł 49  35 212,38 zł P5(x1)+ P4(x4) 6 711,49 zł 

Listopad 87 49 117,31 zł  48 63 859,20 zł P5(x1)+ P4(x2) 3 989,35 zł  

Grudzień 87  79 525,70 zł 48 64 610,22 zł P5(x1)+ P4(x2) 3 989,35 zł 

Styczeń 2020 87  78 007,67 zł 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4) 4 611,67 zł 

Luty 87  73 493,66 zł 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4) 9 125,68 zł 

Marzec 87 73 493,66 zł 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4) 9 125,68 zł 

Kwiecień 88 74 375,30 zł 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4) 9 125,68 zł 

Maj 88 74 375,30 zł 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4) 9 125,68 zł 

Czerwiec 88 74 375,30 zł 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4)  9 125,68 zł 

Lipiec 88 114 200,86 zł1) 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4)  9 541,79 zł 

Sierpień 88 113 557,04 zł2) 49  31 678,99 zł P5(x1) + P4(x4) 12 038,45 zł1) 

RAZEM: 979 613,79 zł  453 044,72 zł  91 250,78 zł 

OGÓŁEM: 1 523 909,29 zł 
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1) Kwota dotacji wraz z wyrównaniem dotacji za miesiące styczeń – czerwiec 2019 r. 
2) Wyrównanie dotacji za 2019 r. 
P5 – Niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja 
P4 – Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 

 

           Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez organ 

inny niż jednostka samorządu terytorialnego, uczęszczają uczniowie w wieku do lat 5 (dzieci objęte 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  

6 lat) niebędący mieszkańcami gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, którzy ponadto nie są uczniami niepełnosprawnymi, gmina, której mieszkańcami są ci 

uczniowie, pokrywa koszty udzielonej dotacji. Również tutaj istotną kwestią było rozliczanie się gmin  

z udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Grabinie. Gmina Niemodlin 

udzielała dotacji placówce publicznej na wszystkie dzieci, a notą obciążane były te gminy, z których 

dzieci przebywały jedynie w oddziale przedszkolnym. 

 

Kwoty przekazanych należności przedstawiały się następująco: 

 

Miesiąc 

Gmina Łambinowice Gmina Skoroszyce Gmina Biała  Gmina Tułowice  

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji  

Liczba 

dzieci 

Kwota 

zwrotu 

dotacji  

Wrzesień 

2019 
6 3 610,20 zł 1 601,70 zł 

1 601,70 zł - - 

Październik 6 3610,20 zł 1 601,70 zł 1 601,70 zł - - 

Listopad 8 25 406,36 zł1) 1 1 438,97 zł 1 8 810,75 zł1) 1 184,90 zł2) 

Grudzień 7 4 168,38 zł 1 694,73 zł 1 694,73 zł - - 

Styczeń 2020 - - - - - - - - 

Luty - - - - - - - - 

Marzec -  - - -  - - - - 

Kwiecień 7 14 754,88 zł1) 1 2 107,84 zł1) 1 2 107,84 zł1) - - 

Maj 7 3 688,72 zł 1 526,96 zł 1 526,96 zł  -  

Czerwiec 7 3 688,72 zł 1 526,96 zł 1 526,96 zł - - 

Lipiec 7 3 688,72 zł 1 526,96 zł 1 526,96 zł - - 

Sierpień 7 3 688,72 zł 1 526,96 zł 1 526,96 zł - - 

RAZEM: 66 304,90 zł  7 552,78 zł  14 924,56 zł  184,90 zł  

OGÓŁEM: 88 967,14 zł 

 

1) Dotacja należna za miesiące styczeń-kwiecień 2020 r. po aktualizacji 

2) Zwrot kosztów dotacji po aktualizacji (marzec-kwiecień 2019 r.) 

 

IX Główne projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2019/2020 

Aktywna tablica 

 
Rządowy program realizowany w latach 2017-2019, skierowany do szkół podstawowych, 

którego źródłem finansowania był w 80% budżet państwa, a w pozostałych 20% budżet organu 
prowadzącego, jako wkład własny. W ramach tego programu szkoła musiała podjąć działania dotyczące 
wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:   

a) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach  

z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;  

b) uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach 

współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:   
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➢ udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach 

międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli, 

➢  zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy 

nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,  

➢ dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez 

udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności 

opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych 

praktyk;  

c) wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK  

w szkole oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają 

dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;  

d) wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale 

uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio  

w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia 

zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.  

Gmina Niemodlin wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o dofinansowanie  

w ramach tego programu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie. 

Wojewoda udzielił dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł, co stanowiło 80,00 % kosztów realizacji 

zadania. Pozostałe 20 % tj. 3 500,00 zł (jako wkład rzeczowy) zabezpieczyła Gmina, jako organ 

prowadzący szkoły. Dotacja wydatkowana została w kwocie 14 000,00 zł na zakup dwóch monitorów 

interaktywnych.  

0,4% rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej 

 

W kwietniu 2019 roku Gmina Niemodlin złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek 

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek został złożony na doposażenie 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Niemodlinie i obejmował zakup 

wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: geografia, biologia, 

fizyka i chemia. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 36 118,00 zł. 

Zakupione pomoce dydaktyczne przyczyniły się do podniesienia kompetencji uczniów oraz 

poszerzenia wiedzy z biologii, geografii, chemii, fizyki, jak również mają duży wpływ na rozwój 

poznawczy i społeczny uczniów i  nauczycieli. Pozyskane pomoce pomagają: 

1) zwiększyć skuteczności kojarzenia rzeczy i czynności ze słowami; 

2) wpływać na polepszenie jakości procesu kształcenia; 

3) zachęcają do działania, pobudzają aktywność i kreatywność uczniów; 

4) pozwalają łatwiej pojąć istotę oraz sposób działania poprzez pokaz czynności; 

5) rozbudzają ciekawości nową lekcją, a także nowymi możliwościami przedmiotu; 

6) pozwalają na łatwiejsze poznawanie rzeczywistości. 

Do sali geograficznej zakupiono między innymi, mapy: Polski, Europy i świata, sita glebowe, stacje 

pogody, tellurium oraz kompasy z instrumentami przyrodniczymi.  

Pracownia biologiczna wzbogaciła się o szkielety gadów, ryb, modele skór, komórek: roślinnej  

i zwierzęcej, model DNA, atlasy oraz preparaty.  
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Wyposażenie sali chemicznej obejmowało zakup między innymi: szkła laboratoryjnego, 

modeli kulkowych budowy atomu, plansz dydaktycznych i pasków wskaźnikowych.  

Wyposażenie pracowni fizycznej zostało wzbogacone o termometry, zestawy siłomierzy, optyki 

geometrycznej, cylindry miarowe, komplety do doświadczeń z elektrostatyki oraz inne materiały do 

eksperymentowania. 

Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+ 

Dnia 5 maja 2020r. Gmina Niemodlin otrzymała sprzęt komputerowy zakupiony w ramach 

projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego”.  

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków grantowych, które Gmina Niemodlin pozyskała 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. 

Projekt "Zdalna szkołą" był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.  

Za prawie 70 tys. zł pozyskanego grantu zakupiono 15 laptopów Acer Extensa oraz 80 tabletów 

Cavion Base 10 3GR Quad, które zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych, a docelowo 

trafią do uczniów i nauczycieli, którzy dzięki nim, mogli w pełni realizować zdalne nauczanie. 

 

Lp. Szkoła 
Otrzymany sprzęt  

laptopy Tablety 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. J. Korczaka  w Niemodlinie  
5 40 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. M. Skłodowskiej – Curie  

w Niemodlinie 

3 11 

3. Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 
3 9 

4. Szkoła Podstawowa  

im. 27 WD AK w Graczach 
4 20 

 

Dnia 23 czerwca br. Gmina Niemodlin otrzymała kolejny sprzęt komputerowy zakupiony  

w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Po złożeniu wniosku otrzymaliśmy grant w wysokości 

75 000,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji. Za kwotę tę zakupiono 18 laptopów i 85 tabletów. 

Cały sprzęt  docelowo trafił do uczniów i nauczycieli. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Cyfryzacji sprzęt w pierwszej kolejności został udostępniony uczniom wykluczonym cyfrowo, 

pochodzącym z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Lp. Szkoła 
Otrzymany sprzęt  

laptopy Tablety 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. J. Korczaka  w Niemodlinie  
3 22 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. M. Skłodowskiej – Curie  

w Niemodlinie 

5 22 
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3. Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 
4 10 

4. Szkoła Podstawowa  

im. 27 WD AK w Graczach 
3 15 

5. Szkoła Podstawowa SPSK w Grabinie 3 16 

 

Pozyskany sprzęt, w czasie nauczania stacjonarnego, będzie wykorzystywany przez uczniów 

m.in. podczas lekcji. 

PODSUMOWANIE 

Zagadnienia przedstawione w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2019/2020 na bieżąco monitorowane były przez Burmistrza Niemodlina. Centrum Usług Wspólnych  

w Niemodlinie wraz z dyrektorami jednostek oświatowych w miarę możliwości podejmowali działania 

mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań oświatowych z przeznaczeniem 

na poprawę stanu bazy placówek oświatowych, ich wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Duża 

uwaga skupiona była również na organizacji pracy szkół i przedszkoli w dobie panującej pandemii,  

a przede wszystkim na czasowym zwieszeniu ich działalności i przejściu na system zdalnego nauczania, 

a następnie na stopniowym powrocie do funkcjonowania tych jednostek w ramach określonych 

reżimem sanitarnym. 

Systematycznie prowadzone były także analizy wydatków w celu poszukiwania optymalnych 

rozwiązań i jednocześnie umożliwiających uzyskiwanie wysokich efektów edukacyjnych.  
 

 

 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Kochanek 

Dyrektor  

CUW w Niemodlinie 


