Wójt Gminy Popielów

-

!NFoRMACJA o STANIE REALlzAcJl ĹADAŇ
ośwIAToWYcH GMINY PoP!ELow
w roku szkolnym 20L8 120 19

październik , 2oL9

t

obowiązek sporządzenia i przedstawienia niniejszej informacji wynIka
z art. tl' ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2oL6 r, Prawo oświatowe
(Dz.U. z2ol9r, poz. 1148 zpőźn.zm,|

MINY

PIE

Zdania oświatowe gminy Popielów wynĺkają w szczególności

z:

t.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.z20L9r. poz. 506 zpóźn.zm.),

3.
4.

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z2ot9r., poz. 1481 zpóźn.zm'|,
Ustawy z dnia 26 stycznia L982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2018r' poz' 967 z późn.zm.),

2' Ustawyzdnia14grudnia2oL6r.-Prawooświatowe(Dz.U.z2oI9r.,poz.Il48zpóżn.zm.),
5'

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz' U. poz. 2203
z późn. zm.).

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw

II

STAN ORGANIZAOI

W roku szkolnym Żol8l2oL9 Gmina Popielów prowadziła 7 jednostek oświatowych kształcących
iwychowujących dziecĺ ĺ młodzież.
Do szkół i przedszkoli w roku szkolnvm 2018/2019 uczeszczało łacznie 801 dzieci' w tvm:

Siołkowicach
Popielowie

53
2!5

(3 oddziały)

150

(9 oddziałów)

Siołkowicach 140

(7 oddziałów)

Publiczne Gĺmnazjum w Starych
Publiczna Szkoła Podstawowa w
w tym jedna z klas piątych to klasa lntegracyjna
W tym klasa łączona lll + lVa
Publiczna Szkoła Podstawowa ĺm. Ks. Jana
w tym klasa łączona lll + lVa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych
w tym klasa łączona lll + lV

Dzierżona

Razem

szkoţ

podstawowe

ogólna liczba uczniów (gimnazjum

(13 oddziałów)

504 dzieci
+

szkoły podstawowe) 558 dzieci

Liczebność dzieci w przedszkolach przedstawiała się następująco:

Przedszkole Publiczne w Popielowie
Przedszkole Publiczne w Karłowicach
Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach

t21'
50
72

Razem przedszkola

243 dzieci

(5 oddziały)
(2

oddziaĘ)

(3 oddziały)

stan na 30.09.2018 r. (zgodnie z danymi Systemu lnformacjĺ Oświatowej)- szczegóły W zał. nr
3

].a

Publiczne Gimnazium
w Starvch Siołkowicach
Liczba uczniów:

53

Liczba oddziałów:

3

Średnĺa liczba dziecĺ na oddział

18

Liczba uczniów dowożonych

40

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)

7,98

Zatrudnienie obsługi (etaty)

6,83

Język mniejszoścĺowydla 37 uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Popielowie
Liczba ucznĺów:

2L5

Liczba oddziałów:

13

średnia liczba dzieci na oddzĺał

L6,54

Liczba uczniów dowożonych

113

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)

23,35

Zatrudnienie obsługi (etaty)

10,875

Język mniejszościowy dla 2o4 uczniów

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

150

Lĺczba oddziałów:

9

Średnĺa liczba dzĺeci na oddzĺał

t6,67

Liczba uczniów dowożonych

42

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)

L4,lO

Zatrudnienĺe obsługi (etaty)

8,26

! l TI ilr tr
il

Publlczna Szkoła Podstawowa
w Starvch Siołkowicach

uczniów:
Lĺczba oddziałów:.
Średnia liczba dzieci na oddział
Liczba uczniów dowożonych
Liczba

140
6
23,33
22

Zatrudnienĺe

nauczycielĺ(etaty)

t2,28

Zatrudnienie

obsługĺ(etaty)

4,625

Język mniejszościowy dla 139 uczniów

4

llilil

lt lt

Przedszkole Publiczne w Popielowie
Liczba dzĺecĺ:

Lzt

Lĺczba oddziałów:

5

Średnia lĺczba dzieci na oddział

24,4

Lĺczba dzieci dowożonych

34

Zatrud nienie nauczycieli (etaty)

8,71

Zatrudnĺenie obsługi (etaty)

8,25

język mniejszościowy dla 75 dzĺecĺ
Przedszkole Pub!iczne w Karłowicach

ucznĺów:
Lĺczba oddziałów:
Średnia liczba dzĺecĺna oddział
Liczba ucznĺów dowożonych
Zatrudnienie nauczycieli (etaty)
Zatrudnienie obsługi (etaty)
Liczba

50
2
25
13

4,46
5,5

Przedszkole Publiczne
w Starvch Siołkowicach
Lĺczba uczniów:

72

Liczba oddziałów:

3

średnia liczba dzieci na oddział

24

Liczba uczniów dowożonych

2

Zatrudnienie

na

uczycieli (etaty)

Zatrudnienie obsługi (etaty)

5,56
7,75

Język mniejszoścĺowydla 49 dzĺeci

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów szkół zwiększyła się z 544 do 558.
Liczba dzieci objętych opieką w przedszkolach natomiast zmalała z 25o do 243.

W roku szkolnym Żot8/z019 W Wyniku rekrutacjido PP Popĺelów z powodu braku miejsc nie dostało
się 7 dzieci. Zgodnie z zapisami art. 3]' ust' 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2076 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz' U.z2019 r. poz. 1748z późn' zm.) Wójt Gmĺny Popielów pisemnĺe wskazał rodzĺcom inne
przedszkoIa, które dysponowały wolnymi miejscami'

Szczegółowa informacja na temat liczby dzieci w szkołach ĺ przedszkolach
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-

zał. nr I oraz nr 2.

zMtANA PRzEPlsóW PRAWNYCH W

KToRE WPŁYNĘŁY NA FUNKCJoNoWANIE ośWlATY

RoKU

SZKoLNYM

2OL8ĺ2OL9,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. zŻoL9r., poz. 1148 z późn.zm.), która
obejmuje swoim zakresem przedmiotowym częśćmaterii regulowanej dotychczas przez ustawę o
systemie oświaty. Najważniejszą zmianą zawartą w przedkładanej ustawie są rozwiązania dotyczące
nowego ustroju szkolnego orazzwiązanych z tym modyfĺkacjĺworganĺzacji i funkcjonowanĺu szkół
i placówek ośwĺatowych.

2ot8l2ot9 był drugim rokiem wprowadzania reformy edukacji i zmiany struktury szkół.
Uczniowie, którzy W czerwcu, jako pierwszy rocznik skończylĺ naukę w Vll klasach szkół
podstawowych, rozpoczęli we wrześniu 2018 r. naukę jako pierwszy rocznik w klasie Vlll' Po raz drugi
wiosną nie przeprowadzono rekrutacji do gimnazjów. Uczniowie, którzy we wrześniu2018 r.
rozpoczęli naukę w klasach lll gimnazjum, byli ostatnim rocznikĺem W tym typie szkoły. od ]. września
2oI9 r. gimnazjów nie ma już w polskim systemie szkolnictwa. Publiczne Gimnazjum w Starych
Rok szkolny

Siołkowicach

u

legło wygaszeniu.

W roku szkolnym 2ot8l2ot9 odbył się ostatni egzamin gimnazjalny oraz pierwszy ósmoklasisţ.

Rok szkolny 20t8|2ot9 był kolejnym etapem wprowadzania nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego w klasie ll, V i Vlll szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2oL8l2oir9 zgodnie
z nową podstawą programową uczyli się uczniowie klas l, ll, lV, V, Vll iVlll. Dla kolejnych klas objętych
reformą przygotowano nowe podręcznĺki.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg

zmian, jeślichodziopracę nauczyciell- duża częśćjej przepisów, a przede wszystkĺm te, zmieniające
zasady awansu zawodowego oraz oceny pracy pedagogów obowĺązywaţ od 1 września20].8 r.

od 1 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o kolejne 5% (w kwietniu średnie

wynagrodzenia nauczycĺelĺ wzrosţ o 5,35%|.

Wprowadzono zmiany doţczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop
dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej
wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowĺskapracy lub
sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. o potrzebie udzielenia nauczycĺelowi urlopu
dla poratowania zdrowĺa orzeka - na podstawie wydanego przez dyrektora szkoţ skierowanĺa na
badania lekarskie - lekarz medycyny pracy. Doprecyzowano również, że wymagany co najmniej
siedmioletni okres pracy W szkole, stanowiący jeden z warunków udzielenia urlopu dla poratowania
zdrowia dotyczy zatrudnienia w wymiarze nie niższym niŻ% obowiązkowego wymiaru zajęć.

od

1 września 2018

szkoţ nie mogą już zatrudniać asystentów nauczycieli. osoby już zatrudnĺone W

tym charakterze będą mogły pracować na tym stanowĺsku nie dłużej niż do dnia 3L sierpnia 2O2o

r.

Pensum nauczycieli specjalistów od nowego roku szkolnego reguluje Karta Nauczyciela. Dotychczas
przepisy pozostawiaţ to do uregulowania jednostkom samorządu terytorialnego. Po zmianach
tygodniowy wymiar pracy nauczycieli specjalistów wynosi max.22 godziny'

szkolnego 2oL8l20L9 wystartował program rządowy ,,Dobry Start" - każdy uczeń
otrzymuje 300 złoĘch na wyprawkę szkolną, która ma pomagać rodzicom zakupić podręczniki i inne
niezbędne akcesoria pomagające w codzĺennej nauce. Wsparcie przysługuje raz w roku na
rozpoczynające rok szkolny dzĺeci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia bez względu na dochód.
W Gminie Popielów zadanie to jest realizowane przez Gminny ośrodekPomocy Społecznej
w Popielowie.

od roku

6

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U' poz. 939) od września 2018 r'
szkoły mogą wydawać uczniom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach - odpowiednĺo

legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne
e_legiţmacje szkolne, lub e_legitymacje przedszkolne.

w

postaci papĺerowej (jak dotychczas) lub

25 maja 2018 r' weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2oL6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych ĺ w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/wE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RoDo) (Dz. U. UE. L. z 2oL6 r, Nr LL9, str. 1' z późn.
zm.).

Przepisy w/w wprowadziły istotne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Jedna z nich to
konieczność powołania inspektora ochrony danych (loD)' lnspektor pojawĺłsię zamĺast
dotychczasowego ad m in istrato ra bezpiecze ństwa informacji (AB ).
l

W roku szkoInym 2ot8ĺ2oL9 kontynuowany był program bezpłatnych _ z punktu widzenia rodziców
_ podręczn!ków.

W roku

szkolnym 2ol8/2o79 zupełnie nowe podręczniki otrzymali uczniowie klas Vlll szkół
podstawowych, którzy jako pierwsi rozpoczęli naukę zgodnie z nową podstawą programową, oraz
uczniowie klas lll gimnazjów, którzy nie byli objęcĺ programem w latach wcześniejszych' Wszyscy
uczniowie szkół podstawowych ĺgimnazjów dostali nowe ćwiczenia, kupione specjalnie dla nich przez

szkoţ.

Zasady i tryb przyznawania dotacji na sfĺnansowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych
uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca ŻOL9 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz' U' poz.574).
24 stycznia 2019 r. weszło w życĺenowe Rozporządzenle Ministra Edukacjl Narodowej z dnia 18
stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz.
136), które W szczególności wprowadziło zmiany w zakresie dofinansowania doradztwa
metodycznego.
Nowe rozporządzenie MEN uregulowało m.in. następujące kwestĺe:

a) jakie formy doskonalenia nauczycieli mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnĺanych w
budżetach organów prowadzących szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b)

rodzaje kosztów, które mogą być w częścilub w całościpokrywane ze środków wyodrębnianych

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
a

a

c)

rodzaje kosztów, które ponoszą organizatorzy danej formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli, tj. koszty wynagrodzeń, przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób
prowadzących daną formę doskonalenia wynagrodzenia oraz koszty druku materiałów
szkoleniowych i informacyjnych,
rodzaje kosztów ponoszonych przez nauczycieli, tj. opłaty za kształcenie, koszty przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w danej formie doskonalenĺa,

zasady określaniaform dofinansowania w danej szkole
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lstotną zmianą było przekazanie dotychczasowych kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie finansowania doradztwa metodycznego wojewodom. Środki na organizację doradztwa

metodycznego

W wysokości stanowiącej łącznie Lz.4oo średnichwynagrodzeń

nauczyciela

dyplomowanego są wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej do liczby

nauczycieli zatrudnionych w województwie. Z tak wyodrębnionych środków wojewoda udziela
jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli
zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanĺe wydatków związanych
z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego'

1 września2018 r' weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego, które jest

realizowane w oparciu o program Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok
szkolny' Dyrektor szkoły, w terminie do 30 wrześniakażdego roku szkoInego, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, zatwierdza program. W roku szkolnym 2oI8/20L9 dyrektor szkoţ zatwierdzał
program w terminie do 31 października 2018 r.

tlt

JAKośćEDUKACJ!

WYNlKt szKóŁ prowadzonych przez Gminę Popielów w zakresie prowadzonej działalnościdydaktycznej
Egzamin Gimnazjalny - wyniki Publicznego Gimnazjum w Starych Siolkowicach w skali województwa

częśćhumanistyczna
z zakresu iezvka polskiego

średniaszkoły 59,2%

średniawojewódzka 60,4%

z zakresu historii i wiedzv o społeczeństwie

średniawojewódzka

średnia szkoły 56,2%
częśćmatematyczno

-

przyrodnicza

z zakresu matematvki

średniaszkoły

56,60/o

47,9o/o

średniawojewódzka 4o,3%

z zakresu przedmiotów przvrodnĺczvch

średniaszkoły so,L%

średniawojewódzka 48,2%

języki obce
iezvk niemiecki poziom podstawowv

średniaszkoły 66,8%

średniaw województwie

62,90/o

średnia szkoly 79%

średnĺaw województwie

62,50/o

iezvk ansielski poziom podstawowv
średniaszkoły 72,5%

średnia w województwie 68,9%

iezvk niemiecki poziom rozszerzonv

iezvk angielski poziom rozszerzonv

średniaszkoły 69,8%

średnia w wojewód ztwie 52,4%o

od roku szkolnego 20L8/20L9 w ostatniej klasĺe 8-letniej szkoły podstawowej przeprowadzany jest
egzamin ósmoklasisty' W roku szkolnym 20L8/20L9 egzamĺn ósmoklasisty przeprowadzony był
z

języka polskĺego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

I

Szczegółowe regulacje dotyczące ww. egzaminu zawarte zostaţ w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1sierpnĺa 2077 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty (Dz. U' poz. L51Ż|'

Egzamin ósmoklasisţ
w skaliwojewództwa
iezvk polski
średnia gminy

-

wynik uśredniony z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Popielów

66,2%

średnia w województwie

6o,8%o

średniaw województwie

43,4%o

iezvk ansielski
średnia gmĺny 58,o%o

średniaw województwie

58,4%o

iezvk niemiecki
średnia gminy 63,7%

średn ia w wojewód ztwie 54,6%o

matematvka

średnia gminy 45,4yo

języki obce

lV

KONKURSY PRZEDMIOTOWE i inne

W roku szkolnym 207812079 ucznĺowie uczestniczyli w następujących konkursach przedmiotowych

Gimnazium

1'.

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

Wojewódzkĺ Konkurs Polonistyczny
Wojewódzki Języka Niemieckiego

WojewódzkiJęzykaAngielskiego
Wojewódzki Konkurs Hĺstoryczny
WojewódzkiKonkursGeografĺczny
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
Wojewódzki KonkursMatematyczny
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
Wojewódzki Konkurs Fĺzyczny

Szkofu podstawowe

1'
2.
3.
4.
5.

Wojewódzki
Wojewódzki
Wojewódzki
Wojewódzki
Wojewódzki

Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

Polonistyczny
Języka Angĺelskiego
Języka Niemieckiego

Historyczny
Matematyczny
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Sukcesv' iakie uczniowie odnieśli w konkursach
Gimnazjum

1.
2.

3'

4'

5.
6.

Wojewódzkĺ Konkurs z J. Niemĺeckiego - laureat
Wojewódzki Konkurs z Geografii_ laureat
Wojewódzki Konkurs z J. Biologĺi - laureat
FĺnałPowiatowy Piłki Ręcznej Chłopców - 1 miejsce
Finał Wojewódzki lgrzysk Lzs, Piłka Ręczna Chłopców - 2 miejsce

Mistrzostwo Województwa W biegu na 1000 m
w biegu na L000 m

i

Mistrzostwo Województwa lgrzysk LZS

PSP Popielów

L.

2'

3.
4.
5.
6.
7.

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny l i lll miejsce, etap gminny
Wojewódzki Konkurs Matematyczny l i lll miejsce, etap gminny
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego l miejsce, etap gminny
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - 3 finalistÓw na etapie wojewódzkim
Wojewódzki Konkurs Historyczny l miejsce, etap gminny
Konkurs Aglomeracji opolskiej Maţ ogród - wielka sprawa - wyróżnienie dla klasy Vl

z hasłem promocyjnym z zakresu
postępowania w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń kryzysowych - wyróżnienie dla ucznia
(nagroda pieniężna 300 zł)
8. Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej - wyróżnienie dla ucznia (jednodniowa wycieczka
do Wiednia)
9' Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim organĺzowany przez TSKN na śląskuopolskim
,,Młodzież recytuje poezję", etap wojewódzki- wyróżnienie dla uczniów
10. ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowanej przezZwiązek ochotniczych Straży
Pożarnych RP ,,Młodzĺeżzapobiega poŻarom", etap powiatowy - ll miejsce dla ucznĺa
Wojewódzki konkurs na projekt graficzny logo

PSP Karłowice

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny _ etap gminny: lll miejsce
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny ,,Sam nie palę i ĺnnym odradzam" - l miejsce w kategoriĺ
reportaż
Stobrawski Festiwal PiosenkiTurystycznej - l miejsce wokalistów
Regionalny konkurs ,,opolska mama ma moc" - lll mĺejsce w kategorii opowiadanie,
wyróżnienie specjalne w kategorii wiersz
Mistrzostwo Województwa w dwa ognie - drużyna chłopców z klas lV-V
Turniej Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym - l miejsce w etapie gminnym

Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego Turnĺej Bezpieczeństwa

I miejsce i ll miejsce w powiecie opolskim
Półfinał Mistrzostw Województwa w piłce nożnej dziewcząt

-

w

l miejsce

Ruchu Drogowym

Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Janie Dobrym: ,,Książę Jan Dobry
doskonaly i oszczędny gospodarz" - wyróżnienie

-

-

polityk, patriota,

PSP Stare Siołkowice

7'
2.

ogólnopolski Konkurs plastyczno literacki ,,Autroportret" W ramach kampanii ,,Zachowaj

Trzeźwy Umysł"
Konkurs Plastyczno Literacki Marszałka Województwa opolskiego ,,opolska Mama Ma Moc"
wyróżnienia

3. XXV
4.

Regionalny Konkurs Literackĺ ,,Ze Śląskiem na Ty"-

wyróżnienie
Xlll ogólnopolski Konkurs lnformatyczny,,Bóbr" wyróżnienĺa
10

ll

miejsce dwojga ucznĺów,

5.

6.

7.

V

Konkurs przedmiotowy języka niemieckiego - 3 finalistów
Konkurs internetowy plakat ,,Stok nie jest dla bałwanków"
Konkurs recytatorskĺ z języka niemieckiego - etap rejonowy wyróżnienia

STYPENDIA WóJTA GM|NY DtA NAJtEPszYcH UczNlóW

Na podstawie Uchwaţ Nr XXll/156l2o08 Rady Gmĺny Popielów z dnia 30 paźdzĺernika2008r.
udzielania Stypendium Wójta Gminy Popielów zostało wyróżnionych razem
33 uczniów, w tym: 1-2 uczniów Gimnazjum, 7 uczniów PSP w Popĺelowie, 7 uczniów PSP w

w sprawie zasad

Karłowicach oraz7 uczniów PSP w Starych Siołkowicach'
Stypendium, ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 300zł, przyznawane jest w
3 kategoriach, tj. edukacji, sportu i pracy prospołecznej.
Łączna wartośćwypłaconych w roku szkolnym Ż0t8/2o19 stypendiów wyniosła 9.900 zł' Środki
finansowe na ich realizację przewidziane są w budżecie Gminy Popielów.

VI

oRGANIZACJA ZAJEĆ DoDATKoWYCH

śRooru FlNANsoWE GMINY zWtĄzANE z PRzEclWDzlAŁANIEM UZALEżNlENloM
Gmina stara sĺę zwiększać dostępnośćdzieci do zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem środków
przeznaczanych na profĺlaktykę problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii, co szczegółowo
zostało omówĺone w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r. Przykładem takich dzĺałańjest
współfi

na

nsowa

n

ie progra

m

u,,Animato r o

R Ll

K".

zAJĘclA DoDATKoWE W oKREslE FERll

Na czas feriĺ zimowych, które W roku szkolnym 201s/20L9 przypadły w okresie
r' - Lo.02.2019 r. w Gminie Popielów zorganizowano w szkołach podstawowych

28.ot.2ot9

m.in. zajęcia rekreacyjno - sportowe oraz jednodniowe zajęcĺa z modelarstwa lotniczego (budowa
modeli samolotów, pokaz lotniczy modeli śmigłowychi odrzutowych). Gminna Biblioteka Publiczna
w Popielowie zorganizowała ,,Ferie w bibliotece" (zajęcia literacko-plastyczne, gry planszowe,
zagadki, ciekawe gry i zabawy oraz wiele innych atrakcji). Samorządowe Centrum KuItury, Turysţki i
Rekreacjl w Popielowie z kolei urządziło dla dzieci w wieku szkolnym ,,Ferie zimowe w centrum
kultury".

UDzlAŁ DzlEc!

W

zAJĘclAcH sPoRToWYcH oRGANlzoWANYcH

,,SPORT DLA WSZYSTKICH"

W

roku szkolnym 20L8/2ot9 szkoły podstawowe

z

W

RAMACH ZADAN|A

Gmĺny Popielów kontynuowały udział

w projektach sportowych ,,Umiem Pţwać" oraz ,,Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa 2ot9".
oba projekty zainicjowane oraz koordynowane byţ przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w opolu,
które to uzyskało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu iTurystykĺ.
Celem projektu ,,Umiem Pływać" była nauka pływania dzieci z klas l-lll szkól podstawowych.
W ramach projektu zorganizowanych było 10 wyjazdów na Krytą PływalnĺęWodna Nuta w opolu'
Każdorazowo w wyjazdach uczestniczy grupa 45 dzĺecĺze szkół w Popielowie, Karłowicach i Starych
Siołkowicach. Projekt rozpoczął sĺę w lutym 20!9r' i potrwa do grudnia 2019. Wkład własny Gminy
Popielów to7.425 zł (45 uczestnĺków x 165 zł)'
2079 roku (w miesiącach
kwiecień) kontynuowany był również projekt
+ lodowisko = świetna zabawa". Uczniowie klas lV-Vlll szkól podstawowych szkolili swoje
"Łyżwy
umiejętności jazdy na ţżwachpod okĺem profesjonalnych instruktorów na lodowisku Toropol w
opolu. Wkład własny Gminy Popielów _ I0 zl od uczestnika na jeden wyjazd.

W

styczeń
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,,SZKOLNY KIUB SPORTOWY"

W Publĺcznej Szkole Podstawowej w Popielowie oraz Karłowicach w okresie od stycznia 2019 roku do
czerwca 2019 roku (edycja wiosenna) oraz W okresie od września 20L9 roku do grudnia 2019 roku
(edycja jesienna) prowadzone są 2 razy w tygodnĺu po 60 mĺn dodatkowe pozalekcyjne zajęcia
sportowe w ramach projektu Mĺnisterstwa Sportu iTurystyki- pt. ,,SZKoLNY KLUB sPoRToWY" 2o!9'
Są to zajęcia dla chętnych dzieci z kĺas lV - Vlll. Łącznie w okresie realizacji programu
przeprowadzo nych zosta nie 70 jed noste k zajęć sportowych.

Vll

INNE PRoGRAMY oRAz PRoJEKTY REALIZoWANE W szKoŁAcH

,,PoslŁEK W szKoLE l W DoMU"

Szkoła Podstawowa ĺm. Ks. J. Dzierżona w Karłowĺcachzakwalifikowała się w maju 2019r do
wsparcia finansowego na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w ramach
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu". Gmina Popielów na rzecz szkoţ w Karłowicach
pozyskała 80 000 zl, 20 000 zł pochodziło z budżetu Gminy Popielów, jako wkład własny' Całość
zadania wyniosła 100 000 zł. Wyremontowane zostało całe zaplecze kuchenne, zakupiony został
m.in. piec konwekcyjno - parowy, zamrażalka, okap, meble kuchenne oraz inne nowe urządzenia, a
także Wyposażenie kuchenne. Całkowity koszt zadania wyniósł 79 905,84 zł.
,,NA RATUNEK GlNĄcYM PoWŁoKoM zlEMl!"

Projekt powstał w ramach programu dotacyjnego ,,EKo EDUKACJA to społeczna akcja!" ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w opolu. W programĺe udział

wzięli uczniowie z PSP Popielów. W ramach projektu uczniowie przygotowalĺ m.in. sadzĺli krzewy i
kwiaty wokół szkoţ, poznawali gatunki roślin i zdobywali wĺedzę na temat ich wpływu na życie
planety. Badali zużycie wody i ważyli posegregowane odpady w swoich domach. odbyły się również
dwie wycieczki: do oczyszczalniścĺeków w Popielowĺe oraz do Elektrowniopole.
W wyniku udziału w projekcĺe szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną Wraz z niezbędnym
oprogramowaniem oraz zakupiła sadzonki roślin w celu zagospodarowania terenu wokół szkoţ'
PRoJEKT UN|JNY,,MŁoDzl oDKRYWCY SEKRETóW NAUKt"
Uczniowĺe szkół podstawowych z terenu Gminy Popielów w roku szkolnym 2oL8/2ot9 kontynuowalĺ
udział w projekcie pn. Młodzi odkrywcy Sekretów Nauki Ao _ obszar t - Wzrost kompetencji
uczniów i nauczycleli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji opolskiej realizowany przez
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w opolu.
Głównym założeniem projektu jest:
a

a

a

a

a

zmniejszenie defĺcytu W zakresie umiejętności matematyczno - przyrodniczych oraz
społecznych ucznĺów szkół podstawowych Miasta opola oraz Aglomeracjiopolskiej;
Wzrost wiedzy W zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez
rozwój ich uzdolnĺe ń z za kresu matematyczno-przyrod niczego;
wzrost świadomościuczestników projektu w zakresie dalszej ścieżkiedukacyjnej i przyszłej
orientacji zawodowej;
wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków w
szkołach objętych wsparcĺem umożliwiających wspierających edukację na wysokim
pozĺomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego
nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
doposażenie bazy szkół W pomoce dydaktyczne.

i

t2

W ramach projektu uczniowie szkół brali udział w wyjazdach do ciekawych miejsc, wzięli udział
w interesujących bezplatnych zajęciach dodatkowych na Uniwersytecie opolskĺm oraz W
pracowniach eksperymentalnych Zaczarowany świat,W trakcie których mieli możliwośćkształcenia
kompetencji kluczowych, ucząc się metodą eksperymentu. Uczniowie mieli możliwośćrozwijania
swoich zaĺnteresowań z zakresu muzyki, przyrody, fizyki, informatyki, optyki i matematyki. odkrywali

tajemnice przyrody, sterowali małymi robotami, grali na różnych instrumentach, robili zdjęcia,
poznawali anatomię człowieka, szyfrowali wiadomości. W ramach projektu na terenie szkół odbywaţ
się także Warsztaty, zajęcia eksperymentalne, teatralne oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne z takich
przedmĺotów jak matematyka, j. angielski, j. niemiecki, przyroda.

AKCJA EKOIOG|CZNA,,L!STY DLA

Zl

EMl"

Jak co roku Gmina Popielów brała udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej ,,Listy Dla Ziemi".
Autorem i organizatorem projektu jest Fundacja ekologiczna ARKA. W ramach uczestnictwa w akcjĺ
szkoţ oraz przedszkola otrzymały od Fundacji ARKA materiały edukacyjne oraz ekologiczny papier
listowny. W czasie trwania akcjĺ dzieci ĺ młodzież w napisanych przez siebĺe listach zachęcały
dorosłych do proekologicznych zachowań idziałań na rzecz natury. Pisanie listów poprzedzone było
lekcjami tematycznymi w szkołach' Akcji towarzyszyły również konkursy o tematyce ekologicznej,
tworzono Wystawy najciekawszych listów a także gazetkitematyczne.
UN|JNY PRoGRAM PRoMUJĄCY zDRoWE oDżYWIANE -,,Program dla szkół"

dla Szkół" skierowany jest do

uczniów klas

l _ V

szkół podstawowych'
Celem,,Programu dla Szkól" jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży
poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka ! jego przetworów w ich codziennej
diecie, na etapĺe, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanĺe zdrowego
odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych'

,,Program

W ramach komponentu mlecznego w roku szkolnym 2ot8ĺ2oĹ9 dzieci w szkołach podstawowych
otrzymywaţ bezpłatnie: mleko białe, kefĺr, jogurt naturalny oraz twarożek naturalny.

W ramach komponentu owocowo-warzywnego w roku szkolnym 2ot8l2oL9 dzieci w

szkołach

podstawowych otrzymywały bezpłatnie porcje: jabłek, gruszek, śliwek,truskawek, kalarepy,
marchewki, rzodkiewki, pomidorów i paprykĺ'
Z programu w roku szkolnym 2o1'8l2oL9 skorzystało łącznie 324 uczniów szkół podstawowych z
terenu Gminy Popielów.
PROJEKTY REALIZOWANE W PRZEDSZKOTACH

W roku szkolnym 2o78l2ol9 przedszkola z terenu Gminy Popielów kontynuowały realizację projektu
,,Przedszkola dla wszystkich przyjazne _ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach
15 gmin należących do Aglomeracji opolskiej". Celem realizacji projektu było poszerzenie oferty
przedszkoli o zajęcia dodatkowe (w tym wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie, jakości
edukacji przedszkolnej) oraz wsparcie dla nauczycieli (finansowanie studiów podyplomowych)'
Projekt trwał do 30 czerwca 20t9 r.

VItl
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IX

POMOC MATERIALNA

WYRóWNYWAN

t

E

szANs EDUKACYJ NYCH UczNtóW

Wĺele rodzin zamieszkałych na terenie gminy Popielów ma trudności materialne

i

problemy

z zapewnieniem dzieciom odpowiednich warunków nauki i rozwoju, z tego powodu wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów staje się jednym z najważniejszych zadań, które stają przed gminą.

W roku szkolnym 2ot8l2ot9 Gmina Popielów udzielała pomocy uczniom poprzez:

o

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie sţpendium
szkolnego lub zasiłku szkolnego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Pomoc materialna udzielana jest w formie stypendĺum szkolnego lub zasiłku szkolnego uczniom,
którzy spełniają tzw' kryterium dochodowe Wynoszące 528 zł netto /osobę na osobę w rodzinie
Wartośćprzyznawanych świadczeńw roku szkolnym 2o78l2o79 wynosiła do245 zł na osobę.
Przyznając stypendium szkolne bĺerze się pod uwagę takie okoliczności dodatkowe jak: bezrobocie,
niepełnosprawność,długotrwałąchorobę, samotne wychowywanie dzieci, wielodzietność i inne.

W roku szkolnym Ż0I8/20L9 (tj. W okresie wrzesĺeń 2018

-

czerwiec 2019) wpţnęłołącznie

35 wniosków, na które wydano 35 pozytywnych decyzji' Wydano także 5 decyzjio przyznaniu zasiłku
szkolnego.
Na realĺzację

ýw

zadania gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa

Razem wypłacone stypendia szkolne i zasĺłkiw roku kalendarzowym 2018 r. to kwota 79 73o zł,
z czego Lo% to środkiwłasne gmĺny, a 90% środkiotrzymywane w ramach dotacji celowej z budżetu
państwa na to zadanie.
Rok szkolny 2oL8l20t9 przedstawia się następująco:
a

a

wrzesień-grudzień 2018 (rok szkolny 2oI8/2o79| wydatkowano
z czego dotacja to 26 037 zl, a udzial środków własnych to 2 893 zł.

łącznie 28

930 zł,

styczeń-czerwiec 2019 (rok szkolny 20t8l20I9) na pomoc materialną wydatkowano łącznie
44 L3o zł, z czego dotacja to 39 7L7 zł, a udział środków własnych 4 4L3 zł.

PoMoc GMlNNEGo ośRoDKAPoMocY sPoŁEczNEJ
Uczniowie objęci byli pomocą w ramach programów ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania",
a następnie nowego ,,Posiłek w szkole i w domu", dzięki którym to uczniowie pochodzącY z rodzin
najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki.
Jak wynika z ĺnformacji Gminnego ośrodkaPomocy Społecznej W Popielowĺe, który jest
bezpośrednim koordynatorem programu w roku szkolnym 20L8l2079 wydano:
o

a

- Xll 2018: 5 056 posiłków dla 62 dzleci na kwotę 29 234,08 zł w ramach
programu,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
w terminie l - Vl 2019: 6 452 posiłków dla 78 dzieci na łączną kwotę 33 846,48 zł w ramach
programu,,Posiłek w szkole i w domu
w terminĺe lX

1,4

X

ORGANIZAOA WYPOCZYNKU LETNIEGO

Kolonie organizowane przez Urząd Gminy w Popielowie

Gmina Popielów zorganizowała wypoczynek letnĺ w formie kolonii letnich profilaktycznych dla
28 uczniów szkół podstawowych do nadmorskiej miejscowości. Uczniowie pojechali na 10 dni do
Rzucewa. Czas trwania Wypoczynku 02.07.Żo19 r' - L1'.07.20L9 r. Koszt jednego skierowania to

849 zl. Dla dzĺeci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia wydatki w kwocie 16 131 zł pokryła
Gmina Popielów z funduszy GKRPA'
Kolonie organizowane przez Kuratorium

oświaţw opolu

W okresie wakacji dziecĺ zamieszkałe na terenie gminy
z

korzystały także

Wypoczynku organizowanego przez Kuratorium oświatyw opolu. Na bezpłatne kolonie do
miejscowości Głuchołazy zakwalifikowało się 12 dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach
lub o mniejszych szansach opiekuńczo - wychowawczych. Czas trwania Wypoczynku - 18.08.2019 r.

do 31.08.2019

r.

Zajęcia wakacyjne na terenie Gminy Popielów

Rada Sołecka wsi Karłowice zorganizowała dnia 09.07.2019 r. wycieczkę całodniową do Brzegu na
,,Piknik Floryda" dla dzieci z terenu Gminy Popielów. Wycieczka obfĺtowaław wiele atrakcji m.in.
zajęcia na pţwalniczy na poligonie wojskowym.
Rada Solecka wsi Kurznie zorganizowała w dniach 29.o7 '2079 r. - 09.08.2019 r' zajęcia opiekuńcze dla

najmłodszych. Codziennĺe przez

5

godz. dzieci uczestnĺczyţ W różnorodnych

zajęciach

organizowanych w świetlicywiejskiej pod okiem wychowawców.
W okresie wakacjĺ letnich dzieci i młodzĺeżmiały równĺeż możliwośćkorzystania z kompleksu boisk
sportowych oRLlK w Popielowie oraz z hali i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Karłowic.

xl

NAUKAJEZYKoW oBcYcH W szKoŁAcH

Wymĺar zajęć z języków obcych w szkołach w roku szkolnym 2oI8/20I9 realĺzowany był zgodnĺe
z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacjĺ Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania (Dz. U. poz' 703) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.2o4
zpóźn.zm.|.

xtl

NAUKAJEZYKAMNlEJszośclNARoDoWEJ

Wymiar godzinowy zajęć z języka mniejszości narodowej określająprzepisy Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamoścĺ
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społecznościposługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. t627).zgodnie z zapisami w/w
wynosĺłodpowiednio: klasy l- Vlll szkoţ podstawowej 3 godz./tygodniowo !w gimnazjum klasa lll
3 godz. godziny/tygodniowo. W przedszkolach wymiar zajęć wynosił 6 zajęć' przedszkolnych

tygodniowo.

15

Liczba uczniów dekIarujących chęć nauki języka mniejszościowego, w porównaniu z ogólną liczbą
uczniów uczęszczających do danej szkoţ na terenie Gminy Popielów w roku szkolnym 2ot8|2ot9:
Gimnazjum
PSP Popielów
PSP Stare Siołkowice

37 uczniów, na 53 uczniów
204 uczniów, na275 uczniów
139 uczniów, na 140 uczniów

Razem

380 uczniów

Liczba dzieci, których rodzice złożylidekIaracje o chęci naukijęzyka mniejszościowego
w przedszkolach wynosi odpowiednio:
PP Popielów
PP Stare Siołkowice

75 dzieci, na 121 dzieci
49 dzieci, naT2dzieci

Razem

L24 przedszkolaków

W sumie nauczaniem języka mniejszości narodowej objętych było 504 uczniów, co stanowĺło62,92%
wszystkich uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów'
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LOGO

W każdej ze szkół dzieci mogą liczyć na pomoc pedagoga szkolnego' wymiar pracy pedagoga
szkolnego w roku szkolnym 201"8l2oI9 wynosĺł: Gimnazjum 8 godzin, PSP Popĺelów 14 godzin,
PSP Karłowice 7 godzin, PSP Stare Siołkowice 6 godzin.
W 2018r w PP Popielów oraz PP Karłowice zatrudniono psvchologa w wymiarze 4 godz'tygodniowo.

byţ również zaiecia z loeopedii w wymiarze: PSP Popielów 8 godz. tygodniowo,
PSP Karłowice 6 godz. tygodniowo, PSP Stare Siołkowĺce3 godz. tygodniowo.
Prowadzone

W przedszkolach zapewniona była pomoc psychologiczno-pedagogoczna (logopeda, pedagog

psycholog) w wymiarze: PP Popielów - 7 godz. tygodnĺowo, PP Karłowice Stare Siołkowĺce- 5 godz. tygodniowo.
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lub

godz. tygodniowo, PP

DzlEcl NIEPEŁNoSPRAWNE

W roku szkolnym 20I8/2oL9 naukę w szkołach realizowało łącznie 14 dzieci z orzeczoną przez
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną niepełnosprawnoścĺą(stan na 30.09.2018 r.)
Realizowano zalecenia poradnĺ psychologiczno pedagogicznej zawarte w orzeczeniach i starano się

zapewnić dzieciom optymalne warunki kształcenia' Dla 2 dzieci zorganizowano nauczanie
indywidualne, dla 1 ucznia prowadzone były domowe indywidualne zajęcia rewalidacyjno
-

wychowawcze, a dla 14 uczniów prowadzono w szkole dodatkowe zajęcia rewalidacyjne w wymiarze
Żgodz. tyg. na ucznia.

Ponadto dla 2 dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone byţ zajęcia w ramach Wczesnego
Wspomagania rozwoju W Wymiarze 8 godzin miesĺęcznie dla każdego dziecka oraz dta 3 dzieci
posiadających orzeczenia o niepełnosprawnościzajęcia rewalidacyjne

T6

_

wymiarze 2 godz. tyg.

Dla 1 dziecka posiadającego orzeczenie

o

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego prowadzono godziny nauczania indywidualnego w wymiarze 4 godz.
tygodniowo.

Celem realizacji zaleceń zawartych w orzeczenĺach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną zapewniano dodatkową opiekę oraz Wsparcie uczniom niepełnosprawnym w postaci
osób na stanowĺsku pomocy nauczycieIa oraz nauczycieIa wspomagającego.
W związku z zapisem art. 8 ustawy z dnia 27 października 2oL7 r' o finansowaniu zadań ośwĺatowych
(Dz' U. poz.2203 z późn. zm.), który mówi, że ,,w roku budżetowym na realizację zadań związanych
z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa W art. L27 ust.1 ustawy - Prawo oświatowe,
oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa W art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe,jednostka samorządu terytorlalnego przeznacza środki w wysokości nie
mnlejszej niż kwota przewidziana w częścioświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu

terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w
przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
w zakresie tych zadań" kontynuowane były zasady dotyczące finansowania edukacjĺ uczniów
niepełnosprawnych, obowiązujące w roku 2018.
Powyższy przepis nakłada obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokościnie niższej nĺżzostały naliczone
w subwencji oświatowej d la każdej jed nostki samorząd u terytoria nego.
l

z

obowiązującymi przepisamĺ praWa ośWiatowego podstawą organizacji kształcenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku
dzieci i młodzieżyz upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający dzĺałającyw publĺcznej poradnĺ

Zgodnie

specjalnego jest aktualne orzeczenie

psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

xV

DoFINANSoWANIE ZADAŃ W zAKREstE WYcHoWANtA PRzEDszKoLNEGo

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina Popielów w 2018r'
otrzymała dotację Wojewody opolskiego w wysokości 242 490 zł.
Kwota przypadająca na 1 dziecko _1'37ozł.
W/w dotacja rozdysponowana została w następujący sposób

Popielów
Siołkowice
Karłowice

PP
PP Stare
PP

:

120 560,00 zł
70783,33 zl
5LL46,67 zl

Porównuiac:
W 2016r. kwota dotacji przedszkolnejotrzymanejprzez Gminę Popielów wyniosła 269.890zl,
kwota przypadająca na 1 dziecko wynosiła 'I37o zl .
W 2017r. kwota dotacji przedszkolnej wydatkowanej przez Gmĺnę Popielów wyniosła Ż45.75o,46 zl,
kwota przypadająca na 1 dziecko wynosĺła 1 338 zł
(dotacja nie dotyczy dzĺeci 6 letnĺch w przedszkolach)'
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zWRoT KoszTóW z TYTuŁu UczEszczANlA DzlEcKA Do PRzEDszKoLA

W 2019r. (włącznie do 15'10.2019r.) Gmina Popielów dokonała zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania
dziecka zamĺeszkałego na terenie Gminy Popielów do przedszkola publĺcznego lub niepublicznego na
terenie innej gminy (Dobrzeń wielkĺ, opole, Lubsza, Tarnów opolski) na łączną kwotę 57 o28,49 zl.
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AKTY PRAWNE PoDJETE W GMtNtE PoPtEtóW DoTYczAcE FUNKC|oNoWANIA

ośWnTY

Uchwały Rady Gminy Popielów podięte w roku szkolnym 2ot8l2oL9z
a

Uchwała Nr lX-47-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2oL9 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publĺcznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów szkół
podstawowych

a

Uchwała Nr lX-50-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawĺe stwierdzenia
zakończenia działalnoścĺPublicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach

a

Uchwała NrX-59-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca2019 r. w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych W

jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów
a

Uchwała Nr Xll-67-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 20L9 r. w sprawie ustalenia
czasu bezpłatnego nauczanĺa, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Popielów

a

Uchwała Nr Xll-68-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacjĺ projektu partnerskĺego pn. Przedszkola dla wszystkich
przyjazne 2

a

Uchwała Nr Xll-74-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI-L59-2012 w sprawie ustalenia regulaminu
określającegowysokośćstawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków

a

Uchwała Nr Xll-75-20L9 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sĺerpnia ZoLg r. w sprawie określenia
zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów z nĺepełnosprawnościamido
szkół, wobec których Gmina nie ma obowiązku transportu

a

Uchwała Nr Xlll-79-2019 Rady Gminy Popielów z dnia Ż6-o9-2ot9 r. w sprawie przystąpienia
do realizacji projektu ,,Dwujęzyczna opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności
skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej"

Zarządzenia Wójta Gminy Popie!ów podjęte w roku szkolnym 2oL8|20t9z
a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-628-2018 z dnia 11-10-2018 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela zastępującego p o dyrektora PP w Starych Sĺołkowicach

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-648-2018
G minnych Komisji Konkursowych

a

z dnia

16-11-2018

w sprawie

powołania

z dnia 20.tt.2078 w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publĺcznego Gimnazjum W Starych

Zarządzenie nr oR.0050.651'2018 Wójta Gminy Popielów
Siołkowicach

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-27-20L9 z dnia 23-01_2019 w sprawie określeniaterminów
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteriów w roku 2019-

2020
18

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-41-2oL9 z dnia 13-02-20].9 w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia eliminacji gminnych XXV Konkursu Recytatorskiego w języku nĺemieckim

a

Zarządzenie nr 0050.62.20L9 Wójta Gminy Popielów z dnia 1 kwietnia 20L9 w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowĺsko Dyrektora Przedszkola Publĺcznego w
Starych Siołkowicach

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-66-2oI9 z dnĺa 11-04-2019 w sprawie ustalenĺa na rok
budżetowy 20L9 planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycĺeli

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-80-2oL9 z dnia 20-05-2019 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach w przypadku
jego nieobecności

a

Zarządzenie Wójta Gmĺny Nr 0050-84-2oL9 z dnia 27-05-201-9 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-91-2oL9 z dnia L3-06-2019 w sprawie konsultacji projektu
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-96-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie wprowadzenia
zmiany do zarządzenia w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2019 planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli

a

łarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-118-2079 z dnia 3I-o7-2019 w sprawie powołanĺa komisji
przetargowej - Dowóz dziecĺ do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku
szkolnym 2019-2020

a

7arządzenie Wójta Gminy Nr 0050-123-2019 z dnia 12_08_2019 w sprawie ustalenia Wzoru
wniosku o przyznanie stypendium szkolnego udzielanego w ramach pomocy materialnej dla
uczniów oraz zasiłku szkolnego

a

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-124-2079 z dnia 14-08-2019 w sprawie powołania komisji

egzaminacyjnej
mĺanowanego
a

a

dla

nauczyciela ubiegającego

się

o

awans na stopień

nauczyciela

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-13L-20L9 z dnia 27-o8-2ol9 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoţ Podstawowej w Starych Siołkowicach
w przypadku jego nieobecności

Uchwała Nr Xll-74-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia Ż0L9 r. w sprawie
wprowadzenia zmĺany w Uchwale Nr XXl-159-2oIŻ w sprawie ustalenia regulaminu
określającegowysokośćstawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków

XVIII

DOWOZY SZKOLNE

W roku szkolnym 201'8/2019 przewozy szkolne nadal organizowały Komercyjne Linie Autobusowe
LUZ sp. z o.o. w Opolu.

Kwota jaką wydatkowano na dowozy w roku szkolnym 20L8/2019

to 2o3 L26,6ozł.

W roku szkolnym 20L8/z0t9 266 dzleci tj. ok 33, 21'% uczniów korzystało z dowozów szkolnych

Dzieciom dojeżdżającymzostała zapewnĺona opieka W czasie przewozu oraz możliwość
uczestniczenĺa w zajęciach świetlicowych, które prowadzone są We wszystkich szkołach w łącznym
wymiarze na wszystkie szkoły 42 godz' tygodniowo.
19

Gmina Popĺelów sfinansowała również dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w
opolu. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do opola zapewniała firma GROSZEK TRANS - Zbigniew
Groszek, z sĺedzibą 46-030 Murów. Kwota, jaką wydatkowano na ten cel w roku szkolnym 2oL8/20t9
to 42 656 zł.

Wydatki te w całościzostaţ sfinansowane ze środków własnych gminy.
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REATIZAOA OBOWIAZKU NAUKI

W roku szkolnym 2ot8/2or9liczba uczniów w wĺeku 16-18 lat tj. roczniki 2001-_ 2003 zobowiązanych
do spełniania obowiązku nauki wyniosła 22L, w tym 107 dziewczęta i 114 chłopców.

Uczniowĺe ci realizowali obowiązek szkolny/nauki poprzez:

!

obowiązek szkolny w gimnazjum _72, w tym 27 dziewcząt ĺ 45 chłopców,
w szkołach ponadgimnazjalnych _ t4L, w tym 80 dziewcząt i 69 chłopców
realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy - 0
uczęszczanie do szkoţ w kraju, w którym przebywają - 8, W tym 5 dziewczęta i 3
chłopców
młodzieżnĺespełniająca obowiązku nauki -0

2
3

4
5
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DotlNANsoWANlE PRAcoDAWcoM KoszTóW KszTAŁcENlA MŁoDoclANYcH
PRACoWN!KóW

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

o
o

8.08121 za3lata nauki
254
za każdy miesĺąc przyuczenia do wykonywania określonej prac
(dot. w szczególności uczestników oHP)

zł

Warunkiem uzyskania dofinansowania

jest posĺadanie przez

pracodawcę następujących

dokumentów:

1. kwalifikacjiwymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplomu, świadectwalub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocĺanego
przygotowa nia zawodowego.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy w terminie 3 m-cy od ukończenia przez
młodocia nego przygotowa nia zawodowego (tj. zda n ia stosownego egza m nu)
i

W roku szkolnym 2ot8/2079 ýw dofĺnansowanie otrzymało 12 pracodawców, którzy wykształcili
łącznie 12 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

Na rzecz

pracodawców

w roku

szkolnym 20t8l2ot9 wypłacono łącznie 165 436,30

w tym:

o

o

środkiza okres od 01.09.2018 r. do 3Ĺ.t2.20t8 r. to kwota 72280,32zł

środkizaokres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. to kwota 24243 zł
20

Żł,
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sTRUKTuRA ZATRuDNIENIA W JEDNosTKAcH

ośwmowYcľ

W roku szkolnym 20L8/z0I9 liczba nauczycieli w jednostkach oświatowych wynosiła 105

osób,

a w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnialiśmy nauczycieli na 76,44 etatőW, W tym 64 zatrudnienie W
pełnym wymiarze + 4L (L2,44 etatu) zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

(sprawozdanie SIO 30.09.2018 r.)
Lĺczba etatów pracowników adminĺstracji i obsługi wynosiła 52,2.

Dla porównania w roku szkolnym 2oI7/2018 liczba etatów nauczycielskich wynosiła 75,80 a liczba
etatów pracowników administracji i obsługi wynosiła 52,8.
Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli jest porównywalna z
poprzed nim rokiem szkolnym.

2OL7l20t8

2oĹ8l2ot9

65,3O % na uczycieli dyplomowa nych

60,95 % nauczycieli dyplomowanych
t9,OS % na uczycieli mia nowanych
L4,29 % na uczycieli ko ntra ktowych

uczycieli mianowa nych
L5,3t % na uczycielĺ kontra ktowych
3,06 % na uczyciel i stażystów
L6,33 %

na

5,7t

%

nauczycieli stażystów

W 2018 r. Minister Edukacji Narodowej podpĺsałarozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, który wszedł w życie 1 kwietnia 2oL9. 1godnie z
zapisami ýw stawki minimalnego wynagrodzenia zasadnĺczego dla nauczycieli zatrudnionych na
podstawie Karty Nauczyciela wzrosţ o 5,35 % i ksztaľtowały się w następujący sposób:

.
.
.
.

dla nauczyciela stażysty _2 900,20 zł (co stanowi wzrost o I47,28 zl\,
dla nauczyciela kontraktowego - 3 2L9,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zl),
dla nauczyciela mianowanego _ 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 272,09 zł),
dla nauczyciela dyplomowanego - 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 27L zł).

Gmina, jako organ prowadzący organizuje i przeprowadza egzamin na wyższy stopĺeń awansu
zawodowego nauczyciela tj. z kontraktowego na mianowanego. Powołuje się wówczas komisję
egzaminacyjną w skład której wchodzą eksperci z danego przedmiotu.
W roku szkolnvm 2018/2019 odbvł sĺe ]. eqzamin na stopień awansu nauczvciela mianowanego.
Szczegółowe informacje o strukturze zatrudnienia
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DoFlNANsoWANlE DoKszTAŁcANlA NAUczYclEt!

Zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli uregulowane były przez

art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia L982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2077r. poz. LL89
z późn.zm.), który mówił, iż w budżecie organów prowadzqcych szkoły wyodrębnio się środkina

dofinansowonie doskonalenia zowodowego nauczycieli w wysokości 7% planowanych środków
przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczyciel oraz przez przepisy Rozporzqdzenia MENiS
z dnia 29 marca 2002r' w sprawie sposobu podziału środków na wspĺeranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących
szkoły, wojewodów, ministra właściwegodo spraw oświatyĺ wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U' Nr 46, poz. 430, zm. Dz'U z 20I5r.poz. 7973|.
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W 2018 roku zarządzeniem Nr 0050.527.2ot8 Wójta Gminy Popielów z dnia

1"5

lutego 2018 r

wydatki przeznaczone na doskonalenie nauczycieliokreślono na kwotę 38232 zţ w tym

7'

2

:

na organizację doradztwa metodycznego 11 47L zl, która to która została przekazana
Województwu opolskiemu na organizację doradztwa metodycznego. Powyższa kwota stanowĺ
30% środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, ujętych w Uchwale Nr
XXX/26L/2077 z dnia 21 grudnia 20L7 r.
na finansowanie zadań wyszczególnionych w Ş2ust. 1 pkt. 24 oraz ust. 2 pkt. 1-3
Rozporządzenia MENIS z dnia 29 marca 2oo2r.( Dz' U. z 2o0Żr' Nr 46 poz. 43O, zm. DzU z
2015r.poz. L973| 2676tzł. wg poniższego zestawienia:

Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach

5 848 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

7 538zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzĺerżona w Karłowicach

4 542 zl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach

3 618 zł

Przedszkole Publiczne w Popielowie

2717 zł

8I3 zł

Przedszkole Publiczne w Karłowicach
Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach

1 685 zł

2676Lzl

RAZEM
Łącznie wydatkowano na dokształcanie nauczycieliw 2018 r.36 48t,73zł.

Na 2019 r. zaplanowano do wydatkowania 32 664 zł, bez uwzględnienia finansowanĺa doradztwa
zawodowego.
24 stycznia 2oI9 r. weszło w życĺenowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
stycznia 20L9 r' w sprawie dofinansowanĺa doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U' poz. 136),
które w szczególności wprowadziło zmiany w zakresie dofinansowania doradztwa metodycznego,
przekazując dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu terytorĺalnego W zakresie
finansowania doradztwa metodycznego wojewodom.

XXII! POMOC ZDROWOTNA

DLA NAUCZYC!ELI

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Popielów Nr x/66/20o7 z dnia 23 sĺerpnia 2oo7r' w sprawĺe rodzajów

oraz Warunków i sposobu przyznawanĺa świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycielĺ w budżecie
Gminy przeznacza się corocznie środkifinansowe na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających
z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek oświatowych i wynosiţ w
roku 2018 zarówno jak w latach poprzednich 0,1% planowanych wydatków na Wynagrodzenia
nauczycieli.
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XXIV

JEDNORAZOWY DODATEK UZUPENIAJACY

Stosownĺe do zapisów art. 30a ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia t982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z

2018 r. poz. 967

z

późn. zm., dalej: KN) w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ

prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych

w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu

do

wysokościśrednichwynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN.
W sytuacji, gdy W roku podlegającym analizie nie osiąga się wysokości średnichwynagrodzeń
w składnikach wskazanych w art' 30 ust. L organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy mĺędzy
wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w tychże składnikach
a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego oraz średnĺchwynagrodzeń nauczycieli, ustalonych w danym roku. Kwota różnicy
dzielona jest mĺędzy nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego
ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
a następnie wypłaca się ją w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego
po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Po przeprowadzeniu analizy wysokości średnich wynagrodzeń za rok 2018 stwierdzono , iż wydatki
poniesione w roku 2018 r. w Gminie PopieIów na Wynagrodzenia w składnikach wskazanych w
art.30 ust.
KN nauczycieli w grupie awansu zawodowego kontraktowych, mianowanych
i dyplomowanych osiągnęţ poziom wyższy niż średnie wymagane przez KN.

I

Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na WynaBrodzenia przy uwzględnĺaniu podwyżki z kwietnia
2078 r. wyniosły odpowiednio:

o
o
o

dla nauczycieli kontraktowych 365 439,04 zł,
dla nauczycielimĺanowanych 670223,86zł
dla nauczycieli dyplomowanych 3 295777,8621.

średniewynagrodzenia nauczycieli w grupie stażystów nie osiągnęty na obszarze Gminy Popielów
poziomu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN , w związku z czYm
do dnia 3L stycznia 2olg r, nauczycielom tym wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający
ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie,
zapewniając tym samym osiągnięcie średnichwynagrodzeń dla tej grupy nauczycieli'
Łączna kwota dodatku przeznaczona na wypłaty dla nauczycĺeli stażystów wyniosła 9 330,69 zł

xxv

FUNKooNoWAN!EsToŁóWEK

W roku szkolnym 201'8/ŻoLg obowiązywały następujące stawki żywieniowe w przedszkolach:

obiad
Podwieczorek
Razem

śniadanie+

4,0o zl

I,5o zł
5.50 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w PSP w Popielowie oraz w PSP w Karłowicach. opłaty za wyżywienie
wynosĺły: 2,50zl za obiad.
Do Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach oraz do PSP w Starych Siołkowicach posiłki byţ
dowożone przez firmę cateringową, koszt posiłku wynosił 6,60 zł
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xxvl

BAZA DYDAKwczNA JEDNoSTEK ośWlAToWYcH

Stan techniczny i funkcjonalnośćbudynków oświatowych oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych
ulega stałej poprawĺe, co jest rezultatem znacznych nakładów finansowych'
Szczegółowe dane dotyczące bazy dydaktycznej zawĺera ponĺższatabela
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3

99

64
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4

2

2

3

4

156

LO7

L42

PP Popielów

5

0

0

5

0

0

3

I

3

PP Karłowice

3

0

0

I

0

0

3

0

3

PP Stare Siołkowice

4

0

0

t

0

0

3

t

3

Razem przedszkola

L2

0

0

7

0

0

9

2

9

RAZEM

48

4

2

9

3

4

165

109

151

szkoţ podstawowe

Suma
Razem

szkoţ
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vVYNlK! NADzoRu PEDAGoGlczNEGo SPRAWoWANEGo PRzEz KURAToRA

ośWtAw

W roku szkolnym 20I8/20L9 przeprowadzona została przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji
Kuratorium oświatyw opolu zewnętrzna ewaluacja problemowa w zakresĺe wymagań, czy
:

L.
2'

Kształtowane są postawy i normy społeczne
Rodzice są partnerami przedszkola

Wnioski przedstawione w raporcie z ewaluacii problemowei
a

Dzĺęki atmosferze szacunku i zaufanĺa tworzonej przez całą społecznośćprzedszkola oraz
podejmowanym działaniom wychowawczym i profilaktycznym dzieci czuja sĺę bezpiecznĺe
pod względem fizycznym psychicznym oraz łatwo odnajdują się W grupach rówieśniczych.
24

a

a

o

Skutecznośćprowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych uwidacznia się w
respektowanych przez dzieci obowĺązujących w przedszkolu normach i zasadach zachowania
oraz wysokiej ocenie efektywności dokonane j przez rodziców.
Wsparcie roli wychowawczej rodziców, stwarzanie ĺm warunków do uczestnictwa W
organizowanych działaniach a także umożliwienie współdecydowania w istotnych sprawach
dotyczących funkcjonowania przedszkola korzystnĺe wpływa na ciągłe doskonalenie procesu
rozwoju i edukacji dzĺeci oraz pracy przedszkola.
Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społecznościprzedszkolnej i dobry przepływ
informacji korzystnie wpływają na efektywność realizowanych zadań W procesie
Wspomagania rozwoju i edukacjĺ dzieci oraz wizerunek przedszkola, jako placówki dbającej o
jakośćkształcenia i dobrą współpracę z rodzicami.

XXVII! INWESWOE. REMONTY
Ważniejsze inwestycje i remonty w roku szkolnym 2oL8l20L9
Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach

Całkowity remont zaplecza kuchennego W ramach projektu ,,Posiłek w szkole i w domu"
(w tym roboty instalacyjne, roboty budowlane - remontowe, roboty malarskie i okładzĺnowe,
wentylacja mechaniczna oraz zakup sprzętu i wyposażenia - koszt 79 905,84 zł.

Remont pracowni chemicznej wraz z zakupem wyposażenia (miniaboratorĺum) w ramach projektu
,,Koloratorium" - 10 000 zł

25

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
Remont schodów przed wejściemgłównym do budynku szkoţ - 9 200 zł

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach
Zakup mebli do szatni dla dzieci - 8 000 zł

Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola -

tl'

o7o zł
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xxvllt FlNANsoWAN!E ZADAŃ ośWtAToWYcH

na realizację zadań oświatowych stanowi
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Popielów za rok budżetowy 2078 oraz uchwała budżetowa
na 2ot9, a także informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Popielów za l półrocze 2019 roku.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków

Wydatki ponoszone W szkołach zależą od liczby godzin edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych realizowanych W danym roku szkolnym oraz od struktury zatrudnienia
pracowników administracji i obsługi.

W budżecie gminy Popielów w roku 20L8 wydatki związane z funkcjonowaniem gminy wynosiły
37 L22 575,46 zl, z czego wydatki bieżące to 25 308 L33,36 zł.

to

oświatai wychowanie

9 39o Ĺ27,o2zł tj. 25,27% wydatków

(są to m'in' wydatki na Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli iobsługĺ, wydatki remontowe, wydatki

związane z utrzymaniem placówek jak np. zakup materĺałów, wyposażenia energĺi, usług pocztowych
telefonicznych czy ubezpieczenia obiektóW itp.)
edukacyjna opieka wychowawcza

to

1o5 007,64

zł ti. o,ilł%wydatków

(edukacyjna opieka wychowawcza to wydatki na wyposażenĺeświetlic szkolnych, Wczesne
w przedszkolach, pomoc materialną dla uczniów, zajęcia rewalidacyjne w

Wspomaganĺe rozwoju
przedszkolach)

9 495134,66 zł tj. 25,58% wydatków

razem

W dziale oświatai wychowanie wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli w 2018
to 9 381 86L,42 zł, w ţm:

Wydatki na Wynagrodzenia

jednostki:

i

składki, śwĺadczeniadla osób fizycznych, remonty

Szkoły podstawowe
Przedszkola

4775 I93,42 zł
23o2122,64 zł

Gimnazjum

1 458 385,82 zł

RAZEM:

w podziale

na

8 4757ot,88zł

Dowóz uczniów do szkół (LUZ sp. z o.o, GM Consulting):
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
Stołówki szkolne i przedszkolne:

238 L46,37 zł

36 48t,73 zł
79 O6O,3t zl

Realizacja zadań wymagających stosowanĺa specjalnej organizacji naukĺ i metod pracy, w tym:
-dla dzieci w
L5Io2,36 zł
-dla dzieci i młodzieży w szkołach
3].6 900,05 zł
- dla dzieci i młodzieży w
69 742,71' zł

przedszkolach:
podstawowych:
gimnazjach:

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników:

64 475,22 zł

Pozostała działalność,W tym wynagrodzenia iskładkiod nich naliczane, wydatkizwiązane zrealizacją
zadať'l statutowych jednostki, świadczenia na rzeczosób
86 9L1,39 zł

fizycznych:
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W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące związane z utrzymaniem
i przedszkoli w 2018 to 105 oo7,64 zł, w tym:

szkół

szkolne:
107L, 85 zł
Wczesne Wspomaganie rozwoju dzieci:
10 895,39 zł
Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym
79 730 zł
Pozostała działalność(w tym wynagrodzenia, realizac ja zadań statutoWych):1'3 31o,4O zł

Świetlice

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek w 2o!8, z porównaniem do lat zo!4-2ot8, W tym
wydatki na ZFŚś nauczycieli emerytów, wydatkizwĺązane z utrzymaniem stołówek, wydatkizwiązane
z organizacją Wczesnego Wspomagania rozwoju dzĺeci niepełnosprawnych

20L4

zoĹ5

20Ĺ6

20L7

20t8

Gimnazjum

1'.942.274 zł

1.990.951 zł

2.052'LL3 zł

L,962.554 zł

L,54L.546 zł

PSP Popielów

2.065.562 zł

2.L67.1'86 zł

2.085.379 zl

2.L74.876 zł

2'498.958 zł

PSP Karłowice

L.L52.547 zł

L.2LL.404 zl

1.265.963 zł

L.32L.75L zł

L.584.2o3 zł

98L,478 zł

958.344 zł

975,575 zł

L,0L1",294 zł

L.L66.727 zł

6.14t.86L zł

6.327.885 zl

6.379.030 zł

6.470.475 zł

6.791,.434 zl

PP Popielów

800.964 zł

785.71'9 zł

811,180 zl

906.914 zł

999.91'2 zł

PP Karłowice

457.485 zł

531.918 zł

548.586 zł

609.885 zł

660.559 zł

PP Stare
Siołkowice

587.678 zł

578.546 zł

62í-.4Ż1' zł

660.686 zł

683.375 zł

1'846.227 zł

1.896.183 zł

L.98L.L87 zł

2.L77.485 zł

2.343.85 zł

Jednostka

PSP Stare

Siołkowice
Razem

szkoły

Razem

przedszkola

Opis

ROK

ROK

2014

2015

ROK
20L6

10.463 zł

L0,Ż22zł

10.526 zł

ROK

ROK

20t7

20t8

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

wydatkowano;
(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2013

- 586)
-587\
- 619)

(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 20L4
(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2015
(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2016

-

(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2017

- 549)

(pnyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2018

- 55s)

606)
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tl.785

zţ

t2.L7tzł

przedszkoIaka _ bez inwestycji oraz
wydatków na dowozy i dokształcanie nauczycieli
średnio na

1-

z uwzględnieniem

remontów bieżących

wydatkowano:

8,266 zl

8,738 zł

9.301 zł

9.072 zł

9.645 zł

(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 201'3 z2g)
(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2Ot4 - 223')
(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: ŻoI5 _2t7)
(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2ot6 _ 213I
(przyjęto średnioroczną liczbę dzieci: 2oI7 * 24o\
(przyjęto śred n ioroczną liczbę dzieci : 2OI8 243)
-

otrzymana częśćoświatowa subwencji ogólnej W 2018 (po zmianach) wyniosła 6 tLZ765 zł.
W roku 201'4 częśĆośWiatowasubwencji ogólnej Wynosiła 5 923 834 zl
W roku 20J.5 częśćośWiatowasubwencji ogólnej Wynosiła 6 105 093 zł
W roku 2016 częśćośwĺatowasubwencji ogólnej Wynosĺła6 2o2 878 zł

W roku

2ot7 częśćoświatowa subwencji ogólnejWynosiła

5 891 889 zł

Do subwencjioświatowej gmina ,,dołożyła"W 2018 roku 661 277 zł,
Rosnące wydatki w szkołach spowodowane są m.ĺn. utworzeniem czterech klas Vlll w roku szkolnym
20L9l2020. Wzrost wydatków w szkołach przy malejącej ogólnej liczbĺe dzieci powoduje, że w
najbliższych latach Gmina będzie zmuszona do planowania zwĺększonych środków własnych na
finansowanie zadań oświatowych.
Dla porównania w poprzednich latach:

W 2074r do subwencji oświatowejgmina ,,dołożyla"
W 20].5r do subwencji oświatowejgmina ,,dołożyła"
W 20L6r do subwencji oświatowejgmĺna ,,dołoży|a"
W 2017r do subwencji oświatowejgmina ,,do|oŻyla"

I341'65 zł
8L 691 zł
99 085 zł

45Ż289 zł

Llczba dzieci kalkulowana do naliczenia subwencjioświatowej na rok:
201"5
201,6

2017

20r8
2019

wyniosła
wyniosła
wyniosła
wyniosła
wyniosła

W ramach podziału 0,4

615 (slo lx'Ż0t4
632 (SrO tX. 2015
ss7 (sro tx. 2016

s44 (SrO tX,2017
ss8 (sto tx. 2018

rezerwy częścioświatowejsubwencji ogólnej co roku gminy mogą się
starać o dofinansowanie w różnych - ustalonych przez MEN kryteriach.
%o

W roku Zotg r. Gmina Popielów otrzymała dodatkowe środki fĺnansowe w wysokości 34532 zl
w ramach złożonego wniosku o zwiększenie częścioświatowej subwencjĺ ogólnej zO, %io rezerwy W
roku 20L9 w zakresíe wyposażenia W pomoce dydaktyczne niezbędne do realĺzacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstaWowych.
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Szereg istotnych zmian wprowadzają przepisy ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw weszţ w życie 1 września 2019 r. Zmiany w Karcie
Nauczyciela zmuszają także do przyjęcia nowelizacji nlektórych rozporządzeń wykonawczych.
oprócz tego, 1 września 2oL9 r, weszty w życie także inne, wcześniej przyjęte nowości.
a

a

Wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o

9,6%o,

od 1 wrześniawzrosła pensja zasadnicza dla nauczycieli. Dzięki podwyżkom średnie
wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyniesie 3338 złotych. Nauczycĺel kontraktowy zarobi
średnio 3705 złotych brutto, a mianowany 4806 złotych. Najwięcej zarobi nauczyciel
dyplomowany _ średnio 6141 złotych brutto _ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 sierpnia 20L9 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę W
dniu wolnym od pracy (Dz.U. 22019 r., poł.1587).
,,Dodatek na start" - nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty
W roku szkolnym 2ot9l202o nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na

a

stopień
nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenĺew wysokości 1.000 zł. Dodatek
te ma być wypłacany do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Dodatku nie
będzie wlĺczać do średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Dodatek funkcyjny dla wychowawców klas

od 1 wrześniaobowiązują przeplsy

wprowadzające minimalną wysokośćdodatku za
wychowawstwo dla ,,nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy
klasy". określono ją na poziomie 300 zł. Do tej pory ustalenie wysokościdodatku było
autonomiczną decyzją samorządu. Dodatek obejmuje również wychowawców oddziałów
przeszklonych. Zgodnie bowiem z zapĺsami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycĺeli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenĺa zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dnĺu wolnym od
pracy uszczegółowiono przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego i jednoznacznie określono,
że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad
oddziałem przedszkolnym' organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu
terytorialnego, na podstawie WW. rozporządzenia określąwysokośćdodatku z tego tytułu w
drodze regulamĺnu wynagradzania'
a

Krótsza ścieżkaawansu nauczycieli

od roku szkolnego 2oĹ9l2o20 staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwać 9

miesięcy' oznacza to skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela rozpoczynającego pracę W
szkole w celu odbycia stażu z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego. Nowela karţ
nauczyciela przywraca zatem przepisy sprzed 1 wľześnia2018 roku.
Ponadto:

od

1 września 2079 r. nauczycĺel kontraktowy może rozpocząć staż na

stopień nauczyciela

mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, nauczyciel mianowany może
rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co
najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
a

ocena pracy nauczyciela na zasadach obowiązujących do 1września 2018 r.

od

]. września 20L9 r. dyrektor będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela (z wyjątkiem
nauczyciela stażysty) z własnej inicjatywy lub na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego

nadzór pedagogiczny (w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli kuratora
30

oświaty), organu prowadzącego, rady szkoły, rady rodziców' oceny będzĺe można dokonaĆ w
każdym czasie, jednak nie wcześniejniż po upływie roku od dokonania ostatniej oceny pracy

lub oceny dorobku zawodowego. Nowelizacja Karty Nauczyciela znosi obligatoryjność
dokonywania oceny pracy nauczycieli co pięć lat. Zrezygnowano z określenia,w drodze
rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela' ocena pracy nauczyciela
będzie dokonywana na podstawie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela.

a

Nauczyciele szybciej otrzymają umowę o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z nowymi przepisami będzie limit czasu trwania umów o pracę, które placówka
ośwĺatowamoże podpisać z nauczycielem. Maksymalny łączny czas trwania takich umów nie
będzie mógł przekroczyć 36 miesĺęcy. Po nim umowa na czas określonybędzie
automatycznie zmieniana w umowę na czas nieokreślony.
a

Powrót oceny dorobku zawodowego za okres stażu

od L września 2oI9 r' nauczyciele stażyścibędą otrzymywać ocenę dorobku zawodowego za
okres stażu. ocena ta ma być ustalana w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela
sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycĺela.
Do tego okresu mają być jednak wliczane okresy ferii szkolnych i nieobecnoścĺnauczyciela.
ocena będzie mogła być pozytywna lub negatywna, musi być sporządzona na piśmĺe
i
a

zawierać uzasadnĺenie oraz pouczenie o możliwościwnĺesienia odwołania.

Pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego

organ prowadzący określawymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymĺdzieci 6-letnie i dzieci młodsze. oznacza
to ujednolicenie pensum nauczycieli pracujących tzw. grupach mieszanych. Zgodnĺe z Kartą
Nauczyciela, wymiarten nie może przekraczać25 godzĺn tygodniowo.
a

Zapewnienie gabinetu profilaktykizdrowotnej w szkole izorganizowanie opiek!
dentystycznej dla uczniów
Ustawa z dnia L2 kwietnia ŻoL9 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która weszła w życie L2
września, ma zapewnić każdemu ucznĺowi opiekę pielęgnĺarki lub higienistki oraz dentysty.
Ustawa określa równĺeż zasady współpracy między personelem medycznym, dyrekcją szkoţ
i organami prowadzącymi placówkę. Zgodnie z ustawą opiekę zdrowotną mają sprawować w

i wychowanĺa albo higienistka szkolna
lekarz dentysta' opieka zdrowotna nad uczniami sfinansowana będzie przez

szkołach: pielęgniarka środowiska nauczania

oraz
NFZ.

Monĺtorowanĺe opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realĺzowane przez wojewodów oraz
lnstytut Matki i Dziecka.

XXX

PODSUMOWAN!E

W trakcie roku szkolnego 2018/2019 zostaţ uwzględnione potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz
opiekuńcze dzieci. Gmina Popielów, jako organ prowadzący realizuje zadania ośwĺatowezgodnĺe
z obowĺązującymi przepisami prawa. Stale podnosi się warunki, w jakich odbywają się zajęcia
ed ukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze.
W roku szkolnym 20t8ĺ2ot9 działania związane z finansowanĺem zadań oświatowych podejmowane
były racjonalnie, na bieżąco analizowany i planowany był poziom wydatków W szkołach i
przedszkolach. Szkoły i przedszkola wykorzystują wszystkie możlĺwoścĺ,
aby podnosić jakość
kształcenia. Biorą udział w licznych konkursach, zadanĺach dodatkowych, współzawodnictwĺe
sportowym, wymianie młodzieży.Uczestnĺczą w różnego rodzaju projektach i zdobywają kolejne
certyfĺkaty.

31

Rok szkolny 2ot8ĺ2oL9 był drugim rokiem wprowadzania reformy systemu oświaty. W wyniku
wprowadzonej reformy systemu oświaty w szkołach podstawowych w Popielowie, Karłowicach oraz
Starych Siołkowicach z dniem ]. września 20L8 funkcjonowały 4 oddziały kl. Vlll. W Publicznym
Gimnazjum w Starych Siołkowicach w roku szkolnym 20t8l2ot9 nie było już klas pierwszych oraz
drugich, a liczebnośćszkoły spadła z tL4 w roku szkolnvch 2oI7/20L8 - do 53 w roku szkolnym
2}1812019.

W roku szkolnym 2oL9|2o2o na terenie Gminy Popielów funkcjonować będzie 6 jednostek

oświatowych. Publiczne Gimnazjum zgodnie z wcześniej podjętą decyzją zostało wygaszone mocą
uchwaţ.
Wśród pracowników admĺnistracjĺĺ obsługĺgimnazjum na emeryturę przechodzą 3 osoby,
z czego 2 nabywają uprawnienia emerytalne od 2o2o r. Pozostałe 7 osób ma gwarancję dalszego
zatrudnienia w jednostkach oświatowych. Wśród nauczycĺeli gimnazjum tylko 1 osoba nie znajduje
dalszego zatrudnienia (na mocy art. 226 ustawy z dnĺa 74.12.2016 r. - przepĺsy wprowadzające
ustaWę - Prawo oświatowe - rozwiązanie stosunku pracy W związku z całkowitą likwidacją
gimnazjum), z kolei 1 przechodzi na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Pozostałe osoby
maja zapewnione dalsze zatrudnĺenĺe w jednostkach ośwĺatowych.
W związku z planamĺ zmiany sĺedziby PSP w Starych Siołkowicach (z budynku przy ul. Michała do
budynku przy ul. Klapacz) zachodzi potrzeba wyremontowanĺa budynku obecnie już nĺe
funkcjonującego gimnazjum i dostosowania go do potrzeb szkoły podstawowej. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Popielowie równĺeż Wymaga dostosowanĺa do rosnącej liczby dzieci. Wszystkie szkoły
wymagają doposażenia w zakresie pracowni przedmiotowych.
Problemem jaki obserwujemy jest sposób finansowania zadań oświatowych.Malejąca liczba dzieci
przy rosnących wydatkach oświatowych (kolejne podwyżki dla nauczycĺeli, wzrost wynagrodzenia
minĺmalnego za pracę, koniecznośćwypłaty świadczeń z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia czy
odpraw pracowniczych ĺtp.) powoduje, że gmĺna zmuszona jest przeznaczyć więcej środków własnych
na finansowanĺe zadań oświatowych.
Gmina PopieIów stara się realizować zadania oświatowe w taki sposób, aby zapewnić optymalne
warunki kształcenia, wychowania i opiek! uwzględniając potrzeby dziecka, a także rodziców i
nauczycieli.
opracowała
Aleksandra Regimowicz
lnspektor ds. oświaty

?łq"rrno ş cz h

Popidlbw, 22.LO.2OI9r.
Dane źródłowe:

l.Referat Organizacyjny
2.Referat Finansów
3.opracowania własne
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TABELA A sporzadzana jest
22.10-2019

oparciu o liczbę urodze z każdego roku kalendazowego,
TABELA B sporzadzana jest w oparcĺu o arkusze organizacyjne
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załącznik nr 3 do lnformacii o stanie realizacii zadaŕ, ośwíatowvch Gminv PoDieI w w roku szkolnvm 2018/2019

Struktura zatrudnienia w jednostach oświatowych Gminy Popieĺ w w latach 2013 - 2018 w przeliczeniu na etaty
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PUBtlczNE GIMNAZJUM W STARYCH sloŁKowlcAcH
DztAŁAtN oŚĆ rou xłcyJ NA, WYcH oWAWczA l opl e ru Ńczn

Podstawy programowe w zakresie wszystkich przedmĺotów w cyklu trzyletnim zostały zrealizowane,

powtórzone i utrwalone. Zadania wynikające
profilaktyki szkoţ zostały również zrealizowane'

z realizacjĺ programu wychowawczego i

programu

oprócz obowiązkowej dzĺałalnościedukacyjnej realizowano dodatkowe programy edukacyjne i cykle
lekcyjne:

o
o
o
o
o
o
o
o
.

Program w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych ,,Europejski tydzień sportu dla wszystkich"
W ramach realizacji treściekologicznych: Udział w akcji ,, Sprzątanie świata"i,,Dzień liemi"konkurs na najciekawszy strój z odpadów podlegających recyklingowi'
,,Turniej Wiedzy Ekologicznej"
Program ,,Wybór zawodu krok po kroku" i ,,Planowanie kariery zawodowej"
Uczestniczyliśmy w wojewódzkiej akcji ,,Zbieraj Baterie- chroń środowisko"
Zrealizowano następującą ofertę zajęć poza.lekcyjnych: Zajęcia wyrównawcze z matematykĺ,
geografii, j. polskiego, biologii, fizyki, j. niemieckiego, j. angielskiego

Łrealizowano następującą ofertę zajęć dodatkowych: Kółko matematyczne, Teatr ,,KLAKA",
Zajęcia z uczniem zdolnym, Kółko plastyczne, ,,Graciarnia - skarby są wśród nas", Zajęcia
sportowe, Sportowe gry zespołowe, Kółko muzyczne, Koło Anglistów, Szkolne Koło Caritas
Wyjazd ucznĺów na Targi Edukacyjne do opola.

Sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych:

o
o
o

1 laureat Wojewódzkiego Konkursu z J. Niemieckiego

1 laureat Wojewódzkiego Konkursu z Geografii
1 laureat Wojewódzkiego Konkursu z J. Biologĺi

Znaczące sukcesy sportowe:

o
o
o
o
o

Powiatowym Piłki Ręcznej Chłopców,
Wojewódzkim Piłki Ręcznej Chłopców
Wojewódzkim lgrzysk LZS, Piłka Ręczna Chłopców
Wojewódzkim lgrzysk LZS, Piłka Siatkowa Chłopców
Mistrz Województwa w biegu na 1000 m i Mistrz Województwa lgrzysk LZS, bĺeg

]. miejsce - w
4 miejsce - w
2 miejsce - w
4 miejsce - w

Finale
Finale
Finale
Finale

na 1000 m

lnne konkursy:

o
o
o
o
o
o
o
o

Maks Mat
Sto zadań na 100 - lecie Niepodległoścĺ
Potyczkĺ ze statystyką

Konkurs Matematyczne Preteksty
Konkurs matematyczno - informatyczny ,,Bóbr"
Mistrz rachunków
,,Międzyklasowy turniej piłki nożnej i pĺłkĺsiatkowej o puchar dyr. PG. Stare Siołkowice"
Turniej wiedzy ekologicznej
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o
o
r

Konkurs biblioteczny:,,Czytam, myślę, rozumiem", ,,Zgadnij, kto to?"

Konkurs Matematyczny OMJ
OTWP,, Młodzież zapobiega pożarom"

DzlAŁANlA NA RzEcz DzlEclzE sPEoALNYMl PoTRZEBAM! EDUKACYJNYM!

Zajęcia rewalidacyjne - usprawnianie motoryki, praca nad wyrazĺstościąwypowiedzi,
rozwijanie mowy i rozumienie treścipisemnych, jak i przekazów werbalnych, poszerzenie
słownika czynnego i biernego, stymulacja kinestezji artykulacyjnej, korekcja

a

nĺeprawidłowościa rtyku lacyj nych

kompensacyjne _ cel i rodzaj terapii dostosowany zgodnie z
zaleceniami PPP w Opolu
Zajęcia wyrównawcze - zgodnie z zaleceniami PPP w opolu

Zajęcia korekcyjno

a
o

-

W RAMACH PRoFIIAKTYK! sPoŁEczNEJ

o
o
r
o

Udzielano pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb
Udzielano pomocy wychowawcom, nauczycielom i rodzicom
Dokonywano diagnozy pedagogicznej uczniów
Podejmowano iwspierano działania wychowawcze i profilaktyczne:
> ,,Trudy Dorastania- konflĺkt pokoleń"
> ,,Savoĺr-vivre na co dzień i od święta"
>
>
>

Cyberprzemoc_ agresja nie musi być fĺzyczna
Zasady zdrowego stylu życia - ,,Trzymaj formę, Palenie - to nie to"
Znajdź właścĺwerozwiąza nie

Przeciw Marihuanie
o Hiv i Aids
> Prawa człowieka dotyczą każdego z nas
> Komunikacja niewerbalna
> Naucz się mówić NlE
> Schemat postępowania w miejscu wypadku
> Wystrzegaj się otylości
> Skutki palenia papierosów
> Wartościważnew moim życiu
> Uwierz w siebie

>

> Fakty ĺ mity

a

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
W ramach zajęć z preorientacji zawodowej zrealizowano: System szkolnictwa w Polsce,
oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, Wybór zawodu krok po kroku, Planowanie
kariery zawodowej, Kwestionariusz skłonnościzawodowych, Rozmowa kwalifikacyjna o
pracę, opracowa nie dokumentów a pl kacyjnych.
i

Ponadto:

o
o
o
o
.
o
o

Pedagogizacjarodziców
Szkolny wolontariat: Program zajęć z okazji Dnia Seniora, pomoc i odwiedziny w Centrum
opiekĺ Paliatywnej w Starych Siołkowicach, Pieczenie pierników na kiermasz świąteczny
Parafialnego Zespołu Caritas w Starych Siołkowicach
Współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno- wychowawczy
Podejmowanie działań naprawczych i korygujących
organizacja uroczystościszkolnych
Szkolne projekty edukacyjne
Szkolne inicjatywy (zbĺeranie plastikowych nakrętek)
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.
o
o
.

Doskonaleniezawodowe
Uczniowie brali udział w różnorodnych wycieczkach m.in.: do świnoujścia,wyjazdy do kina,
teatru, wycieczki integracyjne po najbliższej okolicy, wyjazdy na mecze międzynarodowe
Pomoc uczniów w organizacji imprez gminnych: wigilia dla seniorów, Majówka u Faroża,
gmĺnne uroczystoścĺz okazji święta Nĺepodległości
Współpraca z sołtysami poszczególnych miejscowości i innymiorganĺzacjami pozarządowymi.

Drobne remonty wykonane we własnym zakresie:

o
o

Prace malarskie wykonane we własnym zakresĺe( lamperie, meble i.t.d.)
Bieżące naprawy i remonty sprzętu szkolnego

Mocne strony:

o
o
o
o
.
o
.
.
.
.
.
o
o
r
o

Dobrze przygotowana

i kompetentna kadra nauczycielska;
Szeroka oferta imprez szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i
oczekiwań uczniów, rodziców i środowiska;
Szeroka oferta projektów edukacyjnych;
Dobrze wyposażona szkoła;
Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym;
Szkoła w środowisku lokalnym odbierana jest jako bezpieczna i przyjazna uczniom;
Uczniowie mają zapewniony udział w wielu programach wychowawczych i profilaktycznychszkoła współpracuje z ośrodkamizdrowia i innymi instytucjamĺ wspierającymĺ profilaktykę
uzależnień oraz promującymi zdrowy tryb życia;
Zapewniona jest pomoc pedagogiczno - psychologiczna dla uczniów, nauczycieli i rodzicówpracuje pedagog, psycholog, specjaliści prowadzą zajęcia rewalidacyjne i nauczanĺe
ĺndywidualne;
Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym- instytucje opiekuńcze, społeczne, oświatowe,

sportoWe, sądowe;

Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach, lokalnych imprezach
środowiskowych, uroczystościach,wojewódzkich wydarzeniach kulturalnych;
Sala gimnastyczna, siłownia i nowoczesne boisko;
Pracownie komputerowe i gabinety multimedialne wyposażone w tablĺce interaktywne;
Dostosowanie organizacji pracy szkoły do oczekĺwań i potrzeb uczniów i rodziców;
Udział uczniów W projektach unijnych pomagających W zdobywaniu dodatkowych
kompetencjĺ uczniów
Dobra lokalizacja szkoţ z pięknym otoczeniem zieleni i kompleksem boisk sportowych;

Słabe strony:

o
o
o
o
o

Brak nowoczesnych gabinetów przedmiotowych (chemiczny, Îizyczny,biologiczny, językowy);
Zbyt niski poziom umiejętności uczniów w zakresie wymagającym twórczego myślenia;
Duża liczba uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, słabo zmotywowanych do nauki
osiągania celów życiowych;
Brak wytrwałościu uczniów w korzystaniu z oferty zajęć pozalekcyjnych;
Brak środków na przeprowadzenie remontu szkoły.

Szanse

o
o
o
r

Sukcesy uczniów w konkursach iolimpiadach;
Bogata oferta zajęć edukacyjno- wychowawczych;
DostÇPność do lnternetu oraz programów multimedialnych;

Wspieranie działań nauczycielizmierzających do podnoszenia kwalifĺkacji;
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i

.
o
o
o

Współpraca nauczycielĺ wspomagająca rozwój i edukację poprzez działalnośćzespołów
zadaniowych;
Podejmowanie współpracy z podmiotami, mogącymiwspierać działalnośćszkoły;
Dostarczanie pozytywnych wzorców rodziny, osoby, roli mediów;
Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz W regionie.

Zagrożenia:

o
o
o
o

Duża konkurencyjnośćna rynku edukacyjnym związana z niżem demograficznym;
Negatywny wpływ środowiska pozaszkolnego uczniów- w wielu przypadkach brak wsparcia
rodziny (bezrobocie, brak motywacjido wychodzenia z biedy, nawyk korzystania z pomocy
społecznej, niechęć do nauki i niedocenianĺe rolĺwykształcenia, minimalizm w życiu
społecznym);
Negatywna rola mediów (złe wzorce osobowe, promocja przemocy i konsumpcjonizmu), a w
konsekwencji nasilanie się problemów psychicznych i emocjonalnych wśród uczniów oraz W
ich środowisku rodzinnym;
Brak nawyku wytrwałego uczenia się oraz korzystania z dóbr kultury.

PUBLlczNA szKoŁA PoDsTAWoWA W PoPlEtoWlE
DZIAŁALN

ośle o u xłcYJ NA,

WYCH oWAWczA, oPl EKU

Ń

czA

1. Realizowano projekty i programy edukacyjne:
,,Edukacja przez szachy",

o
o

,,Młodzi odkrywcy Sekretów Nauki",
,,Na ratunek ginącym powłokom 7iemi",
,,Sztuczna inteligencja_ programowanie w szkołach"- klasa l a i ll,
o ,,PocztóWkowa Mapa Polski", wymiana pocztówek pomiędzy szkołami z różnych stron
o ,,Mały ogród- Wielka sprawa"- projekt ogrodu przyszkolnego.
2. Realizowano treściProgramu Wychowawczo - Profilaktycznego.
3. Realizowano innowacje pedagogiczne:
,,Język angielski śpiewająco"w klasach lV a i lV b,
szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie",
'W
,,English is cool" w klasach ósmych.

o

o

o
.
o

4. Realizowano zadania programu edukacyjnego Gdańskiego Wydawnictwa oświatowego
,,Lepsza Szkoła".

KONKURSY IOTIMPIADY

o Szkolny Konkurs Tablĺczki Mnożenia;
o Konkurs,,Czy mówisz po polsku";
o Szkolny Konkurs Matematyczny dla klasy lV;
o Szkolny Konkurs lnformatyczny dla klas lV - V;
o Szkolny Konkurs lnformatyczny dla klas V - Vlll;
o ll Matematyczna Gra Terenowa;
o Szkolny Konkurs J. Angielskiego ,,Język angielski śpiewająco"dla klasy lV;
o Konkurs Historyczny ,,Żołnierze wyklęci";
o Konkurs Historyczny ,,orzel Bĺały";
o Konkurs poetycki na wiersz o wiośnĺe;
o Szkolny Konkurs,,Figury szachowe";
o Test na znajomośćgwary;
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kraju,

. Najciekawsza gazetka z okazji Dnia Ziemi;
o Konkurs na najciekawsze przebranie z odpadów ulegających recyklingowi;
o Konkurs plastyczny,,Jestem Europejczykiem";
o Konkurs na najlepsze przebranie na mieszkańca krajów UE;
o Szkolny Konkurs,,Najpiękniejsza babka wielkanocna";
o Szkolny Konkurs Plastyczny,,Mój przyjaciel KubuśPuchatek";
KONKURSY POZASZKOLNE

o

Konkurs Aglomeracji opolskiej Mały ogród - wielka sprawa - wyróżnienie dla klasy Vl
(nagroda pieniężna w kwocie 500 zł + projekt ogrodu + sadzonki w kwocie około 800 zł +

o

Wojewódzki konkurs na projekt graficzny logo z hasłem promocyjnym z zakresu
postępowania w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń kryzysowych - wyróżnienie dla ucznia

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zĺemia);

(nagroda pieniężna 300 zł);
Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej
do Wiednia);

Międzynarodowy

Konkurs

-

wyróżnienie dla ucznĺa (jednodniowa wycieczka

Matematyczny organizowany przez Towarzystwo

Upowszechnianĺa Wiedzy i Nauk Matematycznych,,Kangur"- wyróżnienie dla uczniów;
Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim organizowany przez TSKN na śląskuopolskim
,,Młodzież recytuje poezję", etap wojewódzki - wyróżnienie dla uczniów;
ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej organĺzowanej przez Związek ochotniczych Straży
Pożarnych RP ,,Młodzĺeżzapobiega pożarom", etap powiatowy - ll miejsce dla ucznia;
Konkurs Urzędu Marszałkowskiego w opolu ,,opolska mama ma moc" - wyróżnienia dla
uczniów;

Turniej PZMoT-u w opolu ,,Bezpieczeństwo W ruchu drogowym" - etap gminny ll miejsce dla
uczniów w różnych kategoriach wiekowych;
Konkurs Urzędu Marszałkowskiego w opolu ,,obrazkowy regulamin biblioteki" - wyróżnienie
dla uczniów;
Konkurs fotografĺczny ,,Jaki znasz zawód" zorganizowany przez opolską lzbę Rzemieślniczą
wyróżnienie dla uczniów;
Konkurs wiedzy hĺstorycznej ,,Klasówka powstańcza 2079" organizowanY przez Marszałka
Województwa Śląskiego;
Konkurs ekologiczny,,List do Ziemi" organizowanY przez Fundacja Ekologiczną ARKA;

-

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego W opolu na plastyczną makietę ,,Najpiękniejszy
przyszkolny ogrőd";
Konkurs plastyczny Nadleśnictwa Kup ,,Mój las";
Konkurs plastyczny,,Bezpieczny na Wsĺ" organizowanY przez KRUS opole;
Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej.

oLlMPlADY - dołączenĺedo działań pod hasłem: Europejski Tydzĺeń Sportu. Zorganizowanie zajęć
promujących aktywność:,,Czas relaksu", ,,olĺmpiada Przedszkolakâ", 8|Y i zabawy na świeżym
powietrzu, rozgrywki piłki nożnej dla ojców i synów, aerobik z pluszakĺem dla przedszkolaków PP
Popielów.
DoDATKoWE zAJĘclA DLA DzlEc! (RozWlJANtE oFERTY z^lĘĆ PoZALEKCYJNYCH)
świetna zabawa",3 wyjazdy, po 45 chętnych uczniów z klas lV

-

a

projekt ,Łyżwy + lodowisko
Vilt;

a

program powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać" dla ucznĺów klas l - lll - 15 dzieci, ].0
wyjazdów na basen do opola;
zajęcia sportowe SKS 2 razy w tygodniu po 1 godz. zegarowej dla chętnych dzieci z klas lV
vilt;

a

=

-
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.
o
o
o
o
o
o
.
o

o

ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego ,,Edukacja przez szachy w szkole" dla
chętnych uczniów klas z klasy ll (7 szt.) 1 lekcja w tygodniu;
lnnowacja metodyczna ,,Język angielski śpiewająco"dla chętnych ucznĺów z klas czwartych, 1
spotkanie w tygodniu (ok' 14 osób);
lnnowacja metodyczna ,,W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie", dla
chętnych uczniów z klas Va i Vll;
lnnowacja metodyczna,,English is cool";
chór szkolny;
kółko matematyczne;
zajęcia komputerowe;
zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów;

preorientacjazawodowa:

'/
r'
,/
,/

wyjazdy na dniotwarte do szkół,

wizyta przedstawicieli szkół w naszej szkole,
spotkanie z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum lnformacjiZawodowej w opolu,

wyjazd na Targi Edukacyjne do opola,
Ferie na sportowo - organizacja zajęć sportowych na sali gimnastycznej, zorganizowanie
warsztatów z modelarstwa lotniczego w czasie ferii'

AKCJE CZYTELNICZE

o
o
o
o
o

Dzień Postaci z Bajek,

ogólnopolska akcja,,Narodowe Czytanie",

ogólnopolski Dzień GłośnegoCzytania,
Urodziny Kubusia Puchatka,
Dzień Języka ojczystego.

szKoLNE URoczYsToścl, IĺupRrzY l sPoTKANlA

o
o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Szkolny Kiermasz Świąteczny,
Dzień Babci i Dzĺadka,
Festyn Rodzinny,
Szkolne andrzejki,
Jubileuszowa akcja ,,Sprzątanie świata-Polska 2oL8" ,
Wybory do Samorządu Uczniowskiego - nauka demokracji,
Aerobic z pluszakamĺ dla klas l - lll,
owocowy Dzień Chłopaka,
Szkolna zabawa w kolory,
Szkolne obchody Święta Edukacjĺ Narodowej,
Dzień Św. Marcina,
Szkolne obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości,

Mikołajkiklasowe,
Przedświątecznespotkania klasowe,
Szkolna zabawa - świętokolorowych skarpetek,
Zabawa karnawałowa - gry, zabawy, konkursy, tańce przy muzyce,
Klasowe obchody Dnia Kobiet,
Dzień Matematykĺ- Matematyka Dzika,
Dzĺeń Tabliczki Mnożenia,
Poczta walentynkowa,
Pierwszy dzień wiosny- gry planszowe w SCKTIR w Popielowie,
Szkolne obchody święta Konstytucji 3 Maja,
Szkolne obchody Dnia Ziemi,
ogólnopolska akcja SadziMY- narodowe sadzenie lasów,
obchody 15 rocznicy przystąpienia Polskido Unii Europejskiej,

4I

.
o
o

lmprezy turniejowe w ramach Vlll Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, XXXII
Turnieju Miast iWsi,
Uroczyste pożegnanie koleżanek i kolegów klas Vlll.

DZ|AŁANIA NA RzEcz DzIEcl
WŁĄczAJĄcEJ

o
o
o
o
o
o
o
o
.
o
o

zE

sPEcJAtNYMl PoTRzEBAMl EDUKACYJNYMI

l

EDUKACJI

Realizowanie kształcenĺa specjalnego dla trojga uczniów z orzeczonym upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym.
Realizowanĺe nauczanĺa indywidualnego dla dwojga uczniów w miejscu ich zamieszkania.
Prowadzenie specjalistycznych zajęć: logopedycznych dla22 uczniów, korekcyjno kompensacyjnych dla 33 uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach
i opinĺach poradni psychologiczno-pedagogicznej.
opracowanie i realizowanie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
opracowanie i realizowanie programu zajęć logopedycznych.
Prowadzenie 20 zajęć rewalidacyjnych dla 10 uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.
PowołanĺeL0 zespołów wsparcia dla dzĺeci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które
współpracują dla właściwejdiagnozy również z rodziną dzĺecka oraz specjalistami z por bądź
a ktua lizowa nie 10 W ielospecja listycznych Ocen Poziom u
Funkcjonowania Ucznia oraz Lo lndywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych
dla poszczególnych dzieci.
Zakup zestawu programów multimedialnych dla dzieci z niepełnosprawnościąintelektualną w
stopniu lekkĺm i umiarkowanym, by urozmaĺcić im metody pracy i uatrakcyjnić zajęcia.
Zapewnienie dodatkowej opieki uczniom niepełnosprawnym w postacĺdwóch osób na
stanowisku pomocy nauczyciela dla dwojga uczniów w trakcie roku szkolnego.

Zapewnĺenie dodatkowego wsparcia W postaci nauczyciela wspomagającego W klasie
integracyjnej, do której przypisanĺ są uczniowie niepełnosprawni, w celu współorganizowania

.

kształcenia w tej klasie.

Zapewnienie dodatkowego Wsparcia uczniowi niepełnosprawnemu w postaci
nauczyciela wspomagającego (współorganizującego kształcenie)od 1 kwietnia 2019
końca roku szkolnego w odpowiedzi na diagnozę poradni PP'

r.

do

WYNIKI SPRAWDZIANU t EGZAMINóW
Egzamin ósmoklasisty:
PSP Popielów

Gmina

Popielów

Powiat
opolski

szkoły

miasta powyżej

wiejskie

100 tyś

mieszkańców

Vllla

vilrb

szkoła

język polski

68%

74%

7Lo/o

66%

62%

6Ĺ%

66%

matematyka

34%

5Oo/o

42o/o

45%

46%

42o/o

s2%

język angieIski

32%

9L%

69%

58%

59%

s4%

67%

język niemiecki

58%

60%

59%

64%

62%

57%

5L%
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PRoFILAKTYKA sPoŁEczNA

PRoF|IAKTYKA zDRoWoTNA

1. społeczna
1.l.wolonta riat w szkole:

o
o
o
o

o
o

udział w akcji ,,Szlachetna Paczka",
,,Prezent pod choinkę" dla dzieciz zagranicy,
,,Wszystkie Kolory Świata" - pomoc dla dzieci z Afrykĺ, Azji i Ameryki Pd. (zakup szczepĺonek),

przygotowanie paczek

dla trzech rodzin z terenu naszej gminy We

współpracy

z GOPS-em,

zbieranie plastikowych nakrętek na zakup specjalistycznego sprzętu,
,,Szkoło Pomóż iTy"

-

sprzedaż cegiełek.

1.2. ogól no po lska akcja,, Na rodowe Czyta nie",
L.3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego - nauka demokracji,
1.4. Szkolne andrzejki, Mikołajki klasowe
1.5.,, Rekord

d

la

N

-

kultywowanie polskiej obyczajowości,

iepod ległej"- zbio rowe śpiewanie hym nu pa ństwowego,

1.6 spotkanie z policjantem

- przedstawicielem Komisariatu Policjĺw Dobrzeniu Wielkim_

pogadanka o istotnych zasadach bezpieczeństwa,
L7 ' pokaz strażacki z aktywnym udziałem dzieci, ćwiczenia przeciwpożarowe,
1.8 zorganizowanie uroczystości z okaĄi 100 rocznicy Święta Niepodległości,
1.9 zorganizowanie zajęć dla przyszłych uczniów klas pierwszych,
1.10 Włączanie rodziców i innych członków rodziny W uroczystości szkolne dla zawężenia
współpracy ze szkołą:
Pasowanie na ucznia
oficjalne włączenie grypy dzĺeci najmłodszych do grona ucznĺów.
Nadanie rangi wydarzeniu poprzez uczestnictwo rodziców dzieci klas pierwszych,
Dzień GłośnegoCzytania - czytanĺe na lekcji rodzica dziecka,
Kiermasz świąteczny- wspólne kolędowanie rodziców, uczniów i nauczycieli,

o

o
o
o
o
o

o
2,

-

Konkurs ,,Najpiękniejsza babka wielkanocna" - tworzenie świątecznego nastroju,
wspominanie wielkanocnych tradycji dzięki przygotowanym przez rodziców wypiekom wspólne dele ktowa nĺe i wybór najsmaczniejszej,

ĺ Dziadka

uroczystośćłącząca pokolenia - wzmacnianie więzi rodzinnych,
rozwijanie szacunku do osób starszych,
Festyn Rodzinny - uroczystośćdla całej rodziny na placu szkolnym, na której celebrowano
wartości rodzinne. Wspólne spędzanie czasu z dziećmi, integrowanie się społeczności
szkolnej, korzystanie z różnorakich atrakcji,
Komers, - Pożegnanie Ósmoklasistów uroczystość poświęconadzieciom rozpoczynającym
naukę w szkole ponadpodstawowej, podsumowująca czas spędzony w szkole - wspominanie i
dziękowanie rodzicom za dobrą współpracę.

Dzień Babci

zdrowotna

2.1. uczniowie

.
o
o
o
.
o

.

spotkanie z panią dĺetetyk - warsztaty dietetyczne,
Bezpieczeństwo na wsi, spotkanie z przedstawicielami KRUS-u nt." Bezpieczeństwo na wsi",
realizacja ogólnopolskĺego proBramu,,Mleko",,,Warzywa ĺ owoce" w szkole,
udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata",
obchody światowego Dnĺa Ziemi,
konkurs,,Listy do Ziemi",
akcja narodowego sadzenia drzewek - sadzenie drzewek W przyszkolnym lasku (współpraca
Nadleśnictwem Kup),
43

z

o
o
r

realizacja programu ,,Trzymaj Formę",
zdrowe wspólne śniadanie-praktyczne lekcje w klasach l-lll,
pogadanki nt. bezpiecznych ferii i bezpiecznych wakacji wrazz prezentacjami.

2.2. rodzice

o
o

,,Wysportowany i zdrowy" szkolenie z dietetykiem z zakresu edukacji żywieniowej,
Realizacja programu ,,Bądź sobą" z terapeutą uzależnień - szkolenie dla rodziców.

2.3. pracownicy

o
o

Pierwsza pomoc przedmedyczna

- szkolenie z elementami warsztatowymi,

szkolenie przeciwpożarowe ze specjalĺstą ds' BHP'

ZAKUPţ WYPoSAżENIE, REMoNTţ lNWEsTYcJE

1.

2'
3.

Zakup wykładziny PCV - możliwośćrealizowania szkolnych uroczystości na sali gimnastycznej z
zabezpieczeniem podłoża przed niewłaściwymobuwiem uczniów i nauczycieli; możliwość
organĺzowania imprez rodzinnych ( z udziałem rodziców i dziadków uczniów) z zabezpieczeniem
podłoża przed nieodpowiednim obuwiem gości-(zakup dofinansowany z pieniędzy funduszu
sołeckiego oraz pieniędzy Rady Rodziców, koszt szkoţ to _ 335 zł)
Zagospodarowanie zieleni przed szkołą - posadzenie na dwóch trawnikach przed szkołą krzewów
ozdobnych i wyłożenieterenu korą, by wydeptana wcześniej trawa i ponĺszczone krzewy nie
kolĺdowałyz dobrym wizerunkiem szkoły (zakup dofinansowany z pieniędzy funduszu sołeckiego,
koszt szkoţ to

_

1.500 zł)

i pniaków (usunięcie 23 sztuk drzew i wyfrezowanie 49 sztuk pniakóW z
przyszkolnego lasku, stanowiące bezpośrednie zagrożenie) -zabezpĺeczenie uczniów,

Wycinka drzew

pracowników szkoły oraz społecznościlokalnej korzystającej z zewnętrznych obiektów sportowych
zabezpieczenĺe obiektów pozostających W bezpośrednim kontakcie z
na terenie szkoţ
zagrożonym terenem przed ewentualnym zniszczeniem (koszt szkoły to - 4.900 zł)
Zakup sprzętu sportowego - w celu podnĺesienia jakości kształcenia zakupiono niestandardowy
sprzęt sportowy (deska do skoku w dal, rama do skoku w zwyż) wzbogacający ofertę zajęć

-

4.
5.
6.
7.

sportowych w szkole (koszt szkoły to - 2000 zł)
Zakup komputera - by utrzymać dobrą jakośći efektywność pracy sekretariatu zakupiono nowy
komputer stacjonarny do sekretariatu (koszt szkoţ to - 3.502 zł)
Zakup projektora - by zapewnić wysoki standard nauczanĺa zakupiono projektor do jednej z sal
lekcyjnych (koszt szkoły to - 2.705 zł)

Zakupĺono zestaw programów multimedialnych dla dzieci z niepełnosprawnościąintelektualną w
stopnĺu lekkĺm i umiarkowanym - by urozmaicić uczniom niepełnosprawnym intelektualnie
metody pracy uatrakcyjnĺć zajęcia zakupiono zestaw programów multimedialnych do pracy na
indywidualnych zajęciach specjalistycznych (koszt szkoły to - 2 459,80 zł)
Zamontowanie krat i klap zabezpieczających na dwóch drabinach zewnętrznych prowadzących na
dach budynku szkoły - w celu zminimalĺzowania zagrożeŕ'lwiążących się z niewłaściwym
zachowanĺem spotykającej się popoludniamĺ na terenie szkoły okolicznej młodzieży(wspinanie się
na dach i chodzenie po nim), zamontowano kraty i klapy zabezpieczające na dwóch drabinach
zewnętrznych prowadzących na dach budynku szkoţ (koszt szkoły to - 836,40 zł)
Remont schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły W celu poprawienia

ĺ

8.

9.

-

bezpieczeństwa użytkowników szkoţ przeprowadzono remont schodów, które dotychczas
tworzyły bardzo śliskąnawierzchnię w warunkach deszczu, śniegu, mrozu a nawet lekkiego
przymrozku (zakup dofĺnansowany z pieniędzy Rady Rodziców, koszt szkoły to - 4 20o zł)
10' Pomalowanie salĺ lekcyjnej - by odnowić zabrudzoną użytkowaniem salę lekcyjną przy okazjĺ
zmiany przydziału sal od nowego roku szkolnego pomalowano jedną salę lekcyjną (koszt szkoły to
- 300 zł)

44

LL. Zakup}-óch suszarek do rąk do łazienek chłopców i dziewcząt - by podnieśćkomfort korzystania z
łazienek i uniknąć wysokich kosztów ręczników papierowych zużywanych w nadmiarze przez
uczniów zakupiono dwie suszarki do rąk - po jednej do każdej z łazĺenek(koszt szkoły to - 500 zł)

V PRoJEKTY DoFtNANsoWANE zE ŚRoDKóW

1.

PoZABUDżEToWYCH

3.

Wyposażenĺe W pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych (zwiększenie częścioświatowej
subwencji zo,4%o rezerwy w roku 2018) w zakresie 35.687 zł,
otrzymanie pomocy dydaktycznych z fizyki w ramach projektu ,,Młodzi odkrywcy Sekretów
Nauki" -7.649,37 zl,
Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna, projektor, głośniki,notebook) w ramach

4.
5.

Zakup wykładzĺny PcV (dofinansowana częśćz funduszu sołeckiego to

2.

6.

7.

projektu ,,Eko Edukacja" _8.6Lo zł,
Zagospodarowanie zieleni przed szkołą (dofinansowana częśćz funduszu sołeckiego to 2.500 zł),

2.225,oo zl)

dofinansowana częśćz funduszy Rady Rodziców to - 2'000 zł,

otrzymanie nagrody pieniężnej w kwocie 500 zł + sadzonki + projekt grafĺczny ogródka + ziemia w
projekcie
ogród - Wielka sprawa",
"Mały
Remont schodów przed wejściemgłównym do budynku szkoły - (dofinansowana częśćz funduszy
Rady Rodziców to - 5 000 zł).

MocNE l SŁABE sTRoNY szKoŁY
1. mocne strony

a'

b.

Szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie Wszyscy uczniowie czują się dobrze i mogą liczyć na
wsparcie ze strony nauczycieli.

Uczniowie niepełnosprawni są akceptowanĺ i włączani w szkolne życie, pozostali uczniowie
uczą się wrażliwościi chętnie pomagają ĺnnym.
c. Wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.
d. Mało liczne klasy pozwalają nauczycielom na ĺndywidualne podejściedo każdego ucznia.
e. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna stale doskonaląca swoje kwalifikacje.
f. Dbałośćo wysokĺ poziom nauczania.
g. Atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych.
h. Właściwiezorganizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
i. Zaangażowanie nauczycieli w realizację programów i projektów edukacyjnych również o
charakterze innowacyjnym.
j. Dobra współpraca z rodzicami.
k. Dobra współpraca ze środowiskiemlokalnym - z instytucjami wspierającymi procesy
dyda ktycz no-wychowawcze.
l. Szkoła dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych.
m. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone zostały w tablice interaktywne.
n. Dobrze wyposażone sale lekcyjne.
o' Szkoła dysponuje salą gimnastyczną z siłownią, kompleksem boisk ,,orlik", siłownią
zeWnętrzną.
2. słabe strony

a' ograniczenĺa lokalowe

-

niewystarczająca ilośćsal lekcyjnych, zbyt mała stołówka

w stosunku do wzrastającej liczby ucznĺów.

b' Brak drogi ewakuacyjnej z drugiego piętra.
c. Brak ogrodzenia wokół szkoţ - teren ogólnie dostępny, dochodzi do
d'

zachowań, aktów wandalĺzmu oraz zniszczeń mienia szkoţ.
Stary sprzęt komputerowy w sali informatycznej.
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niebezpiecznych

l zAGRożENlA zWlĄzANE z PRoWADzoNĄ DzlAŁALNoŚclĄ

szANsE
1. szanse

Realizacja programów oraz zadań edukacyjnych i wychowawczych przez wysoko
wykwalifĺkowaną kadrę pedagogiczną, umiejętnośćpracy zespołowej, umiejętność

a

współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami.
Niezbyt liczne klasy dają możliwośćstworzenia odpowiednich warunków rozwoju każdego
ucznia oraz indywidualne podejście do każdego z nich, co przekłada się na wynĺki w nauce i
zachowaniu.

a

Nowoczesne nauczanie dzĺęki wyposażeniu wszystkich klas w tablice interaktywne oraz
wyposażenĺu pracowni przedmiotowych (fizycznej, chemicznej, biologicznej).

o

2. zagrożenia

o Dwuzmianowość nauczania ze względu na brak sal lekcyjnych.
. zagrożone bezpieczeństwo uczniów - brak drogi ewakuacyjnej.
o Niekomfortowe Warunkispożywania posiłku na stołówce.
o

Trudnościw nauczaniu informatyki ze względu na stary sprzęt komputerowy

PUBtlczNA szKoŁA PoDsTAWoWA lM. Ks. J. DzIERŻorĺn W KARŁoWlcAcH
Programy i projekţ realizowane w roku 20t8|2ot9

o
o
o

o

,,Posiłekw szkole iwdomu"
,,Koloratorĺum"
,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
,,Sztuczna inteligencja"- podstawy programowania dla klas ll-lll

W zakresie oświaţzdrowotnej w roku szkolnym 2ot8l20L9 zostaţ zrealizowane następujące
programy profilaktyczne:

o

,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania'' - dożywianiem w stołówce objętych było 109
uczniów, w tym 22 uczniów mĺałoobiady refundowane przez GoPS w Popielowie,
o ,,Program dla szkół" - dostawa mleka, przetworów mlecznych, owoców, Warzyw do placówek
oświatowychw ramach mechanĺzmu dopłat udzielanych przez Agencję Rynku Rolnego dla
klas l-V (98 uczniów ),
o Akcja,,Sprzątanie śWiata",
o,,Zachowaj trzeźwy umysł",
o ,,Trzymaj formę",
o Projekt Subregion środkowy Wysportowany i Zdrowy - zajęcia z dietetykami,
o Wyjazd na lodowĺsko,,Toropol" kl. lv-Vlll,
o Wyjazdy na basen kl. l-lll,
o Szkolny Klub Sportowy W ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki - zajęcia z piłki
nożnej dziewcząt,
o Akcja charytatywna ,,Góra grosza",
o ,,Znajdz właściwerozwiązanie"'
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Dzierżona w Karłowicach w roku szkolnym
2ot8l2ot9 brali udział w następujących konkursach:

. Wojewódzki Konkurs Matematyczny: etap gminny lll miejsce - uczennica kl. Vlll,
o Wojewódzki Konkurs Fotografĺczny,,Sam nie palę i innym odradzam" , l miejsce w kategorii
r
o
o
o
r
o
o
o
o
o
o

reportaż zajęła uczennica kl. Vl,
Regionalny konkursu ,,opolska mama ma moc" organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa opolskiego - lll miejsce w kategorĺi opowiadanie, wyróżnienie specjalne w
kategorii wĺersz,
Terenowy Turniej Ekologiczny ,,Wędrówka przez bory" organizowany przez Stobrawski Park
Krajobrazowy - V miejsce na etapie powiatowym,
Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej _ l miejsce wokalistkĺ oraz l miejsce wokalistki,
Konkurs pod hasłem ,,obrazkowy regulamin biblioteki" zorganizowany przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną w opolu - wyróżnienie uczeń kl. ll,
Konkurs szkolny z okazji Dnia Patrona,
konkurs plastyczny na ilustrację do Hymnu szkolnego dla kl. l-lll,
konkurs literacki na wiersz o naszym Patronie, szkole i miejscowości dla kl. lV -Vlll,

Konkurs recytatorski w języku niemieckim ,,Młodzież recytuje poezję" - do etapu rejonowego
zakwalifikowały się uczennica kl. V b i kl' Vlll,
Mistrzostwo Województwa w dwa ognie wywalczyła drużyna chłopców z klas lV-V,
Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej,,Młodzież Zapobiega Pożarom" - l i ll,
Turniej Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym - l miejsce na etapie gminnym
W klasyfikacji indywidualnej:
l miejsce, grupa 1 - uczeń klasy V b
ll miejsce, grupa 1 - uczennica klasy V b
l miejsce, grupa 2

o
o
o
o

-

uczeń klasy Vlll

ll miejsce, grupa 2 - uczeń klasy Vlll
Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego Turniej Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym' Grupa
młodsza - l miejsce; grupa starsza - ll miejsce w powiecie opolskim,
Półfinał Mistrzostw Województwa w,,Piłce nożnej dziewcząt" _ l miejsce i wejście do finału,
Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny" - wyróżnienia,
polityk, patriota,
Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Janie Dobrym: ,,Książę Jan Dobry
doskonały i oszczędny gospodarz" - wyróżnienie'

-

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
o język polskĺ _ 6L,3 o/o
. matematyka - 38,5 %
o język angielski -52,7 %
o język niemĺecki -6I,2o/o
Ważniejsze uroczystości szkolne:
lnauguracja roku szkolnego 2oI8/2oL9 ĺ pasowanie pierwszoklasistów,
Dzień Edukacji Narodowej,

o
o
o
o
o
o
o

Dzień Patrona,
Rocznica odzyskania Niepodległoścĺ,

Wigilie klasowe,
Uroczyste zakończenie roku szkolneg,o
We współpracy z Radą Rodziców: ,,Mikołajki", Zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnanie klasy 8 .
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Zajęcia dodatkowe
Zajęcia realizowane z godzin dyrektorskich i samorządowych:

o
.

język nĺemiecki iangielski nieobowiązkowy,
zajęcia: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, biblioteczne, świetlicowe,
z pedagogiem.

Współpraca z zagranicą - współpraca z Gminą Krakovany na Słowacji:
listowna wymiana życzeńzokazji świąt,
korespondencja z ucznĺami klasy lV w języku angielskim,
wyjazd 15 uczniów i 2 nauczycielek do szkoły w Gminie Krakovany na Słowacji w terminie 2428 czerwca 2OI9r.

o
o
.

Ważniejsze wydarzenia z Życia szkoty
lnauguracja roku szkolnego 2oL8l2oL9 oraz pasowanie pierwszoklasistów,
o Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowei,
o Akademia z okazji Narodowego świętaNiepodległości,
Program edukacyjny,,Śniadanie Daje Moc",
Paczki mikołajkowe dla podopiecznych Domowego Hospĺcjum Dziecięcego w opolu,
Mikołajkiw szkole zorganizowane przez Radę Rodziców,
spotkania wigilijne,
o Warsztaty dla uczniów klas: V a, V b, Vl, Vll pod tytułem ,,Wróbelek Ćwĺrek ijego przyjaciele z
karmnika" w dniu 7 i 19 grudnia Żo78r. - przeprowadził, pracownik Wydziału Biologii na
Uniwersytecie Opolskim,
Nauka programowania w ramach projektu ,,Sztuczna inteligencja" dla uczniów klas ll-lll,
warsztaty z edukacji żywieniowej pod tytułem ,,Zdrowie jest w głowie" dla klas V a, V b, Vl,
Vll, Vlll - w ramach Projektu Subregion środkowy Wysportowany i Zdrowy,
zajęcia sportowe w ramach programu,,Lekkdatletyka dla każdego" - otwarte zajęcia z lekkiej
atletyki dla dzieci z klas l-ll oraz lV A i lV B. Nauczycielem prowadzącym zajęcia pokazowe był
nauczyciel wychowania fizycznego w ZS Kup,
Wręczenie nagród laureatom regionalnego konkursu ,,opolska mama ma moc"
organĺzowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa opolskiego na Gali w Centrum
Wystawienniczo Kongresowym w Opolu,
Zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców,
lekcje różnorodności biologicznej dla klas V -Vll w ramach Projektu ,,ochrona różnorodności
biologicznej w Aglomeracji opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne". Lekcje
prze prowadzi i pa nowie ze Stowa rzysze nia,, Ekspe rymentatorzy",
Dzień Babci i Dziadka zorganizowany We współpracy z Radą Rodziców,
spotkanie rodziców z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w opolu na
temat "Zrozumieć nastolatka - WpłyW współczesnych technologiĺ na rozwój osobowości i
budowanie relacji z innymi",
Zajęcia pani psycholog z klasą 8, a następnie 7 na temat ,,W zgodzie z sobą, nasze emocje ĺ
uczucia?",

o

o
o
o
o

o
o
.

o

o
o

o
.

I

o
.

o
o
o
.
o

zajęcia z edukacji żywieniowej pod tytułem ,,Smak szczęścia"dla klas lV -Vlll w ramach
Projektu Subregion środkowy Wysportowany i Zdrowy,
,,Wesoła lekcja historii" upamiętniająca dążenia niepodległościoweprogram zaprezentowała Artystyczna Grupa Rekonstrukto,
Wycieczka edukacyjna kl' Vll-Vlll do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Wycieczkĺ z okazji pierwszego dnia wiosny szlakiem zabytków w ramach projektu ,,ochrona
promocja i rozwój dzĺedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilĺtacji i
Rekreacji",
zajęcia w kl. ll-lll w ramach projektu ,,Sztuczna inteligencja-podstawy programowania",
,
.. !
z okazji Swiąt Wĺelkanocnych przygotowano stół z pracami uczniów w

Centrum Kultury Turystykĺ i Rekreacji w Popielowie,
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Samorządowym

.

o

Występy artystyczne ucznióW klas l-lll z okazji Dni otwartych Funduszy Europejskich - pod
hasłem ,,Przekraczamy granice z funduszami Unii Europejskiej",
Wycieczka 3-dniowa klas4-8 Gdynia-Sopot-Gdańsk-Malbork,
Wycieczka 2-dnĺowa klas 4-5 Wisła-Ustroń,
Lekcja edukacyjna dla klas 7-8 organizowana przez lzbę Administracji Skarbowej w opolu w
ramach ogólnopolskiej kampanii ĺnformacyjno- edukacyjnej,,HAZARD ? Nie, dziękuję !",
W projekcie ,,Koloratorium" organizowanym przez firmę Śnieżkę szkoła została laureatem lll
stopnia. Nagroda to kolorowe laboratorium wraz z wyposażeniem o Wartości 10 000 zł, a
także produkty Snieżki na remont pracowni,
Podziękowanie za udział szkoţ w akcji ,,Gőra grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz

o
o
o

Wycieczka klas l-lll do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach,
Pożegnanie klasy 8,
Uroczyste zakończenie roku szkolnego'

r
o
o
o

Dom,

Działania dyrektora szkoľy na rzecz wzbogacania bazy

szkoţ

Ważniejsze zakupy:

o
o
o
.
o

szafki ubraniowe - 14 sztuk dla 84 uczniów,
krzesła do pracowni komputerowej-2O sztuk,

podręczniki ićwiczenia w ramach dotacji,
program komputerowy,,Cenzurka" do świadectw szkolnych,
zestaw komputerowy z opro8ramowaniem dla księgowej.

Doposażenie :
Doposażenie szkoły w ramach projektu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- zakup
lektur do nowej podstawy programowej (5000 zł).
Doposażenie szkoły z GKRPA w Popielowie - zakup 5 zestawów komputerowych na pracownię
dla uczniów
Doposażenie szkoły w ramach projektu ,,Koloratorium" organizowanym przez fĺrmę Śnieżkę minĺlaboratorium wraz z wyposażeniem o Wartości ].0 000 zł , a także produkty Snieżki na
remont pracowni.
Doposażenie kuchni szkolnej w ramach projektu ,,Posiłek w szkole i w domu" w urządzenia,
sprzęt i meble o wartości 66.651',24 zł brutto.

.

o
.
.

Ważniejsze remonty

L.
.
o
o
.

W kuchnĺ szkolnej - w ramach projektu ,,Posiłek w szkole i w domu":
roboty instalacyjne: instalacje elektryczne Wewnętrzne, ĺnstalacje sanĺtarne,
wykonanie wentylacji mechanicznej - kanaţ Wentylacyjne Wraz z przebiciami przez ściany,
roboty budowlane - remontowe,
roboty malarskie iokładzinowe.

2. W pracownĺ chemicznej - w ramach projektu
o malowanie ścian i sufitu,
. doprowadzenie wody,
o montaż umywalki i bateriĺ.

,,Koloratorium"

WDN
a
a

Szkolenie w zakresĺe opieki nad dzieckiem z cukrzycą przeprowadzone przez edukatora
,,ogólnopolskiej Federacji organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę".
Szkolenie W zakresie profilaktyki przeciwpożarowej i postępowania W razie pożaru
przeprowadzone przez pracownika Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w opolu.
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a
a
o

Szkolenie pod tytułem ,,Egzamĺn ósmoklasĺsty z języka polskiego. Jak przygotować uczniów do
nowego egzaminu ?" przeprowadzone przez nauczyciela języka polskiego.
Szkolenie pod tytułem ,,Doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi" przeprowadzone przez nauczyciela doradztwa zawodowego.
Szkolenie w zakresie edukacji żywieniowej ,,Zdrowie mam W głowie" przeprowadzone przez
dietetyka w ramach Projektu Subregion środkowy Wysportowany i Zdrowy.

PUBLICZNA szKoŁA PoDsTAWoWA W STARYCH

sloŁKowlcAcH

W roku szkolnym 2o78l2oL9 do szkoły uczęszczało do szkoţ 141 uczniów.
llośćgodzin świetlicyszkolnej według arkusza pozostała bez zmian i wynosiła 14 godzin. Godziny
pracy świetlicy zostały dostosowane do potrzeb i trwały codziennie od 7:00 do 8:00 i po skończonych
zajęciach do godziny 16:00

.

Nauczyciele organizowali dla ucznióW następujące zajęcia pozalekcyjne
kółko języka polskiego,

o
o
o
o
o
o
o
o

:

kółko historyczne,

kółko przyrodnicze,
kółko matematyczne,
kółko charytatywne,
kółko języka angielskiego,
kółko języka niemieckiego,
zajęcia plastyczne'

Szkoła kontynuowała realizację takich przedsięwzięć jak:

o
o
o
o
o
o
.
o
o
.
o

-

,,Listy do Ziemi", ,,Sprzątanie świata"ĺ inne akcje ekologĺczne propagowanie ochrony
środowiska.
,,Święto pieczonego ziemniaka" - propagowanĺe zdrowego stylu życia.
wykorzystywanie surowców wtórnych,
,,Zbiórka makulatury plastikowych nakrętek"
Wolontariat, Góra Grosza, dary dla Domu Dziecka, Dzień Chorego.
,,Wycieczki rowerowe po SPK", do Dobrzenia do Chróścic _ prelekcje z lekcjami
wychowawczymi.
Wycieczki do teatru , kina, na basen , na lodowisko TOROPOL, do Bierkowic - zdobienie jajek,
doZagwiźdzĺa - zwiedzanie zabytkowej huty żelaza, do Byczyny, do Wrocławia na Jarmark
bożonarodzeniowy, do Warszawy, wycieczka do opola - zwiedzanie Wieży Piastowskiej'
Lekcje edukacyjne w Archiwum Państwowym i w Muzeum Piosenki Polskiej, zwiedzanie
Muzeum WsiOpolskiej.
wyjazdy na wykłady w języku angielskĺm, wyjazdy uczniów klasy ósmej do szkół średnich na
,,Dni Otwarte".
Realizowany był projekt,,Zdrowie mam W głowie" i projekt,,DentobtJs" dla uczniów.
Zwiedzanĺe Zamku w Karłowicach, kościołóww Popielowie w Starych Siołkowicach

i

-

i

i

w ramach projektu ,,ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze
stobrawskiej strefy reha bilitacjĺ i re kreacji".
Wystawa drzew genealogicznych.
Zajęcia Warsztatowe z pedagogiem szkolnym ,,Patrzę, słucham, tworzę".

Uczniowie szkoły brali udział we wszystkich konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie
gminy, a także w konkursach:

o
o
o

,,opolska Mama ma moc" organizowany przez Urząd Marszałkowi,

konkurs internetowy na plakat ,,Stok nie jest dla bałwanów" organizowany przez Biuro
Prewencji Komendy Głównej PoIicjĺ w Wa rszawie,
konkurs recytatorski z języka niemieckiego,
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.
o
o
o
r

śląskiemna Ty" - konkurs literacki
Mój las" - konkurs plastyczny,
''ze

-

laureat l miejsca,

,,Chce mi się chcieć" konkurs plastyczno literacki w ramach kampanii ,,Zachowaj trzeźwy
umysł" _ wyróżnienia i nagrody,
ogólnopolski Konkurs lnformatyczny,,Bóbr",
Turniej Wiedzy Pożarniczej,,Młodzież zapobiega pożarom"'

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła otrzymała 5 tysięcy złotych na nowe
książki, które zostały zakupione we wrześniu 2018r. Uczniowĺe każdej z klas przygotowali jeden
projekt edukacyjny, który prezentowali przed kolegami, rodzicami, nauczycielami, personelem szkoţ,
a także była obecna przedstawicielka Gmĺnnej Biblioteki Publicznej w Popielowie'
Ważniejsze uroczystości i wydarzenia

:

o

Apele

o
o
o
o
.

Dzień Babci i Dziadka,
spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieżyMałgorzatą Żółtaszek, jak również spotkanie

o
o
o
o

i

uroczystości (Dzień Edukacji Narodowej, świętoNiepodległości,Dzień Papieski,

Narodowe śpiewanĺehymnu państwowego),
ZabawY i bale karnawałowe dla uczniów i rodziców,
Kiermasze bożonarodzeniowe, wielkanocne, zajęcia artystyczne z rodzicami, lekcje otwarte.
Jasełka bożonarodzeniowe dla społecznościszkolnej ĺ lokalnej; kolędowanie,

z panią dietetyk, z policjantem na temat ,,Używki i zagrożenia" ĺ ze strażakiem na temat
,,Zagr ożeń p rzeciw poża rowych",

Kurs efektywnej nauki dla dzieci przez Stowarzyszenie Nasza WieśStare Siołkowice,

zajęcia w ramach projektu ,,ochrona Różnorodności Biologicznej w Aglomeracji opolskiej"
lekcje przyrodnicze w klasach Vll i Vlll,

-

przeprowadzone szkolenie dla uczniów, nauczycĺeli i rodziców o ,,Cyberprzemocy" przez
podkomisarza z Komendy Wojewódzkiejw opolu,
udział w zajęciach prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogĺczną ,,Razem
lepiej" _ program profilaktyczny i,,W zgodzie ze sobą"'

W roku szkolnym 2ol8/2oI9r. do szkoĘ do klasy lll i do klasy Vl uczęszczały dzieci z orzeczeniem o
potrze bie zorga nĺzowa nia zajęć ze specja l nym i potrze ba mi ed u kacyj nym i.

pedagogicznej o potrzebie korygowania
dysfunkcji mają zorganizowanie zajęcĺa korekcyjno - kompensacyjne. Dla uczniów osiągających słabe
wynikiW nauce organizowane są zajęcia wyrównawcze.

Dzieci posiadające opinie poradni psychologiczno

-

dotyczące: ,,Zadania domowe - zadawać czy nie ,,? oraz
dotyczące sprawdzianu ósmoklasisty, o ochronie danych osobowych i wiele szkoleń i warsztatów
dotyczących bieżącej pracy'

W ramach WDN odbyły się szkolenia

W ramach profiIaktyki zdrowotnei przez cały rok szkolny szkoła realizowała projekty ,,Mleko w
szkole" i ,,owoce i warzywa w szkole". od wĺelu lat propagowany jest wśród uczniów zdrowy styl

odżywiania. Służytemu coroczne ,,Święto ziemniaka", na którym promuje szkoła spożywanie Warzyw
ĺ owoców. W ramach współpracy z higienistką szkolną z ośrodka zdrowia w Starych Sĺołkowicach
prowadzona jest co miesięczna akcja fluoryzacji zębów ĺ incydentalnĺe akcje zapobiegania wszawicy.
Uczniowie szkoţ brali udział w programĺe realizowanym przez Urząd Gminy w ramach profilaktyki
antyalkoholowej polegającym na wyjazdach na basen i nauki pływania. Zorganizowano szkolenie dla
nauczycieli i rodziców z dietetykiem iedukatorem żywieniowym.

szkoţ to brak sali gĺmnastycznej i związane z tym problemy z dowozem uczniów na
zajęcia wychowania fĺzycznego do sąsiednich szkół' To wiąże się z dodatkowymi kosztami,
dostosowaniem się z planem lekcji do tych szkół i organizacją pracy świetlicy.W szkole również
Słabe strony

brakuje takiego pomieszczenia, gdzĺe można by organizować apele ĺ uroczystościszkolne.
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Wśród mocnych stron szkoţ na szczególne wyróżnienie zasługują wysokie wyniki konkursów

literackich i plastycznych, szczególnie w konkursie ,,Ze Śląskiem na Ty" i akcjami ,,Zachowaj Trzeźwy
Umysł". Szkoła posiada bardzo dobrą kadrę nauczycielską z kwalifikacjami do nauczania wszystkich
przedmiotów. Na co dzĺeń bierze udział w projektach gminnych, krajowych i międzynarodowych.
Na uwagę zasługuje również dobra współpraca szkoţ z rodzicami. W dużej mierze szkoła może liczyć
na ich zaangażowanie i pomoc w działania szkoţ. Szkoła posiada nowoczesne sportowe boisko oraz
dwa place zabaw.

W szkole prowadzone są akcje charytatywne, w których chętnie biorą udział dzieci,

rodzice,

nauczyciele i personel szkoţ. W roku szkolnym 2o18l2ol9 prowadzone byţ takĺe działania jak:

o
.
o
o
o
o

,rGóra grosza",
Dary dla Domu Dziecka w Skorogoszczy,
Szlachetna paczka dla rodziny z Namysłowa,
paczki i życzenia świątecznedla chorych iosadzonych,
Przez cały rok - zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz dziecka niepełnosprawne8o,

zbiórka makulatury ze sprzedaży, której środki przeznaczone są na akcję ,,Adopcja na
odległość"_ na pokrycie kosztów edukacji dziecka z Burkina Faso.

Szkoła kultywuje regionalizm

i

tradycje śląskie.Co rocznie bierzemy udział w konkursach

regionalnych.
Prowadzone byľy dwie ewaIuacie wewnętrzne:

1.

100 rocznica odzyskania niepodległościwychowanie do wartości i

Ż.

,,Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych W klasach
podstawowej drogą do sukcesu na rynku pracy".

patriotycznych postaw uczniów.

kształtowanie

Vll i Vlll

szkoły

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POPIELOWIE

osiągnięcia Przedszkola w roku szkolnym 2ot8l2ot9
Działalnośćedukacyjna, wychowawcza
wychowania przedszkolnego.

i

2

opiekuńcza oparta była na założeniach programowych

Praca dydaktyczno - wychowawcza realizowana zgodnie z założeniami podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, programu adaptacyjnego oraz w oparciu o Program Wychowania
Przedszkolnego ,,Kocham przedszkole", a także program wychowawczy ,,Nasze przedszkole"
dostosowany do warunków przedszkola.
Realizowano również zagadnienia z Koncepcji Pracy Przedszkola.
Na rok szkolny 20L8/20L9 główne zadania to:
o

o

a

Poznanie podstawowych zasad dbałościo zdrowie, ĺch przestrzeganie: ,,Przedszkolak
przyjaciel zwierząt" '
Przedszkolak maţm patriotą.
Przeprowadzono również ewaluację, której obszarem były efekty działalnoścĺdydaktycznej,
wychowawczej i opiekunczej oraz innej działalnościstatutowej przedszkola - dzieci osiągają

umiejętności określone W podstawie programowej oraz 100 rocznica odzyskania
niepodległoścĺ-wychowanie do wartości i kształtowanĺe patriotycznych postaw uczniów.
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Wychowankowie braliudział w projektach

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

,,Razem

i

programach edukacyjnych:

dla życia" _ opolska Wojewódzka Rada

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

(w ramach środków WORD w opolu);

,,Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w
przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji opolskiej;
,,Kształtowanie prawidłowej mowy dzieci" - zakończone certyfikatem;
,,Książka wspiera bohatera" - zbieranie książek dla dzĺeci z domu dziecka - organizowane
przez Fundację Ekologiczną ARKA;

,,Narodowe czytanĺe" i ,,Głośneczytanie" _organizator Gminna Biblioteka w Popielowie;
,,Kubusiowi Przyjaciele natury" - Xl edycja - zakończony certyfikatem;
,,Czyste powietrze wokół nas" _ organizator Sanepid;
,,Matematyka w kolorach przyrody" - autorski program edukacji matematycznej;
Partner Projektu opolskie EDUKO w 15 lecie obecnościWojewództwa opolskiego w Unii
Europejskiej;

,,Maly Miśw świeciewielkiej literatury" - zakończony certyfikatem;
,,Popielów - moje miejsce na ziemi" - innowacja pedagogiczna;
Przeg|ąd piosenki i poezji patriotycznej ,, Przedszkolaki dla Niepodległej"- organizator Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Kup - dyplom;
I miejsce;
Festiwal piosenki angielskiej - organizator PP nr 51 w Opolu
plastyczne
:
konkursy
,,Jakie znasz zawody" - organizator lzba Rzemieślnĺcza w opolu;
,/ ,,Mőj las" _ Nadleśnictwo Kup;
y' ,,Szlakiem odry" _ Archiwum Państwowe w opolu;
,,Listy Dla Ziemi" - organizowanym przez Fundację Ekologiczną ARKA;
,/ ,,stół wielkanocny "- coroczna Wystawa prac dzieci zorganizowana przez SCKT|R;
y' ,,Przedszkolak przyjacielem zwierząt" - organizator PP Popielów;
konkurs kulinarny,,Baby na stoły" organizowany przezSCKTiR ;
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Sportowy Turnieju Miast i Gmin.
akcje:
Rekord dla Niepodległej - dyplom;
r' zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska ,,Przytul Psisko" i Brzeskiego Towarzystwa
MĺłośnikówZwierząt w Brzegu;
akcji zbierania nakrętek orazzuŻytych baterii dla chorego chłopczyka;
wyjście do punktu zbiórkiodpadów niebezpiecznych jako edukacja proekologiczna;
r' ogólnopolskiej akcji Góra Grosza - XlX edycja'

-

r'
/

o

/
r'
/

r'
/

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:
o J. niemiecki (j' mniejszości narodowej ) - 3 grupy po 3 zajęcia tygodniowo;
o J. angielski _ 5 grup w każdej 1godzina tygodniowo;
o Religia - dzieci 5-6 letnie - 3 grupy po 1 godz. tygodnĺowo.
Działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi
Prowadzono zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Przeprowadzono

badania logopedyczne wszystkich dzieci w

przedszkolu.
Pomocą objętych zostało tylko 17 dzieci, gdyż bardzo dużo dzieci posĺada opinię poradni
z zaleceniami zajęć indywidualnych. Prowadzono zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla 2 dzieci.
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Profilakţka społeczna:
o prowadzono zajęcia umożliwiające dzieciom adaptację w grupie (Program wstępnej
adaptacji do warunków przedszkola"

o

-

program autorski);

rozwijano umiejętności nawiązywania kontaktów

i

z

współdziałania rówieśnikami,
poznania praw dziecka ĺ obowiązków - wprowadzono w każdej grupie we wrześniu 2018r.
,, Kodeks zachowanĺa Przedszkolaka";
prawa dziecka umieszczone są na tablicy ogłoszeń dla rodziców;
organizowano uroczystoścĺ charakterze rodzinnym W celu wzmacniania więzĺ
w rodzinie:,, Kiermasz adwentowy", ,,Dzień Babci i Dziadka", ,,Święto Rodziny"
zorganizowano wyjazd do Opola -,,Rewia na lodzie";

o
o

o

o
. w

ramach projektu zorganizowano wyjazd do Teatru Laki

i

Aktora do Opola oraz

Zaczarowanego świata - Centrum Naukĺ i Eksperymentu w opolu;

o

udział w akcji ,,Sprzątanie Świata" oraz akcji ,,Listy dla Ziemi" organizowanej przez

o
o

fundację ekologiczną ARKA;
stosowano nowatorskie działania prowadząc cykl zajęć innowacyjnych i projektowych
wychowankowie osiągnęli dojrzałośćszkolną na Wymaganym poziomie.

Profilaktyka zdrowotna :
Realizowane były założeniaprogramowe z obszaru aktywności ruchowej i zdrowotnej:
o wykorzystano aktywne metody pracy: K. orff, Ruch Rozwijający W. Sherborne;
gimnastyka twórcza (ekspresyjna) R. Labana; gimnastyka rytmiczna A.M' Kniessów,
pedagogika zabawy Klanza, aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss, zabawy z chustą
animacyjną, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metodę Pedagogiki Zabawy;
o prowadzono liczne zabawy ruchowe w sali i na powietrzu;
. wprowadzono elementy metody R'F. Show - malowania dziesięcioma palcami;
o organizowano spacery, wycieczkioraz wyjścia do ogrodu przedszkolnego;
o prowadzono zajęcia z profilaktyki zdrowotnej - spotkanie z ratownikiem medycznym;
o udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Gminnego Związku LKS w Popielowie;
o udział w,,olimpiadzie Przedszkolaka" oraz W Europejskim Tygodniu Sportu;
o wyrabiano nawyki zdrowego żywienia: przygotowywanie posiłków, przekąsek, koktajli
wykorzystując Warzywa i owoce na zajęcĺach w ramach zdrowego żywienia;
o prowadzono zajęcia związane z bezpieczeństwem dzieci w ciągu całego roku szkolnego,
. przeprowadzono zajęcie otwarte dla rodziców;
o zorganizowano spotkanie ze strażakami, z weterynarzem, z pszczelarzem, historykiem;
o udział w teatrzykach : Teatr im. J. Kochanowskiego z opola -,,Bezpieczni na drodze",
,,Drogowy kłopot Bibopa".
Zakup wyposażenia, remonty, inwestycje - malowanie gabinetu dyrektora, pokoju intendenta,
korytarza, 1jadalnĺ, kuchni i zaplecza kuchennego.
Pozyskane środkipozabudżetowe

:

W ramach projektu edukacyjnego ,,Razem dla życia" przedszkole otrzymało 9 manekinów do
treningu resuscytacji krążeniowo - oddechowej dzieci na kwotę 6 885,54 zł.
Ze środków Rady Rodzĺców zakupiono zabawki do pięciu grup - kwota Ż 00o zł.
Pozyskano sponsorów: rodzice dzieci kończących przedszkole zakupili żaluzje okienne do
korytarza.

Mocne strony przedszkola
a

Baza materiałowa.
Nowoczesny, piękny obiekt położony w środku wsi. Przedszkole posĺada przyjazny dziecku
rozkład budynku: przestrzenne sale zabaw z jadalniami i łazienkami, wyposażone W pomoce
dydaktyczne; leżakownię; salę plastyczną; gabinet logopedyczny; biblioteczkę; kuchnĺę
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Wyposażoną W nowoczesny sprzęt, przygotowująca domowe posiłki dla dzieci; duży i zielony
ogród wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci.

a

Oferta edukacyjna.
W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzĺeci. Prowadzone
są również zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci, których rodzice złoŻyli deklaracje' Ponadto
prowadzone są zajęcia z religii. Posiadamy opracowane i wdrażane przez nauczycielĺ
programy autorskie, innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne. organizowane są
imprezy dla środowiska i uroczystości na wysokim poziomie artystycznym. Dogodne godziny
pracy przedszkola. Sprawnie funkcjonujący dowóz dzieci.
Kadra pedagogiczna.
Nauczycĺele otwarci na zmiany, zaangażowaniw realizację projektów, innowacjĺ i programów
posiadający: wysokie kompetencje zawodowe, umiejętnośćrozwiązywania problemów
wychowawczych; dbający o bezpieczeństwo wychowanków oraz o harmonijny
i wszechstronny rozwój dziecka.

o

Słabe strony przedszkola

o
o
o

Zbyt niski budżet.
Nie wszystkĺe dzieci mają miejsce w przedszkolu'
Zbyt maţ kontakt z rodzicami dziecidojeżdżających

Promocja przedszkola - umieszczanie informacji na facebooku, wydawanie gazetki przedszkolaka
(dwa razy w roku) - sukcesy, wydarzenia przedszkolne, pedagogĺzacja rodzicÓw.
Ważne wydarzenia

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

C

o

o
o
o
o
o

z

Życia przedszkola:

- organizowanie raz w miesiącu kolorowego dnia,
zorganizowano laboratorium matematyczno - badawcze,
zorganizowano spotkania: ze strażakami, z żołnĺerzem,z ratownikiem medycznym,
,,Sprzątanie świata"- wrzesień 2018,
,,Pasowanie na przedszkolaka " _ paźdzĺernik 2018,

,,Tęczowa matematyka"

,,Andrzejki " - budzenie i rozwĺjanie zainteresowań tradycjami,
zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy,
Uroczysta Akademia z okazji 100 lecia Niepodległości- 09 listopad 2ot8r.,

udział w akcji ,,Rekord dla Niepodległej"
narodowych,

-

kształcenie postawy szacunku do symbolĺ

z Mĺkołajem",
Pieczenie pierników i ciastek oraz lukrowanie - kultywowanie tradycji regionalnej,
Warsztaty dla rodziców - ozdoby adwentowe i Bożonarodzeniowe,
,,Kiermasz adwentowy" dla rodziców i zaproszonych gości,
,,Wigilia" - wspólne spotkanie dzieci, ksĺężyi pracowników,
Uroczystośćz okazji Dnia Babci i Dziadka,
,,Marzanna" - budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami,
GościnneWystępy aktorów z teatrów: ĺm. J. Kochanowskiego z opola - ,,Bezpiecznie na
drodze",,, Drogowy kłopot Bi bo pa",
,,Zajączek" - budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjamilokalnymi,
,,Międzynarodowy Dzień Ziemi",
1 i 3 maja - kształcenie postawy szacunku do symboli narodowych,
Święto Rodziny,
Europejski Tydzień Sportu i olimpiada Przedszkolaka,
Biwak z całonocnym spaniem w przedszkolu dla dzieci kończących przedszkole,
Poże8nanie dzieci odchodzących do szkoły'

,,Spotkanie
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PRZEDSZOLE PUBLICZNE W KAROWICACH

Działalnośćedukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza
Praca wychowawczo

o
o
o
o
o
o
o
o

Dzieci

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

- dydaktyczna oparta

była na realizacji treścinastępujących programów:

,,Kocham Przedszkole" - program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4-5-6-letnich
wydawnĺctwa WSiP autorstwa Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskĺej - Mieszek,
Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu - wydawnictwo PWN Anna Wieczorek i
Ewa Skiba,
Program nauczania religii ,,Kocham dobrego Boga" S.T'Biłyk , B.Surma,
Program nauczania języka niemieckiego dostosowany do możliwościdzieci w wieku
przedszkolnym Sylwia Ra packa,
lnnowacja pedagogiczna ,,Cztery żywioły" autorstwa Anny Piaseckiej , Marty Cierpisz i
Bożeny Goldewicz,
Program profilaktyczny, wychowaWczy oraz programy edukacyjne ,,Czyste powietrze wokół
nas" oraz,, Kubusiowi przyjaciele natury",
Programy indywidualne terapii logopedycznej dla dzieci objętych pomocą psychologiczno
pedagogiczną,
Projekt edukacyjny,,Przedszkole przyjazne dla wszystkich - czylĺ wyrównywanie szans
edukacyjnych dzĺecĺw przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji opolskiej"- dzieci
korzystaţ zzajęć,logopedycznych, psychologicznych oraz gimnastyki korekcyjnej; ponadto
dzieci korzystały z dodatkowych atrakcji zwianych z projektem - zajęcia i wyjazdy edukacyjne
do Teatru lalek w ramach projektu oraz do centrum nauki na warsztaty.

-

braţ udział w różnorodnych konkursach

:

Stobrawski Festiwal Piosenkĺ Turystycznej - zajęcie trzeciego miejsca,
,,Czyste powietrze wokół nas" - konkurs,
ZdolnY pięcio- sześciolatek - konkurs wiedzy przedszkolnej - zdolny przedszkolak
wydawnictwa SYNAPSA,
Konkurs,,Bezpieczny Przedszkolak",
Konkurs muzyczny -,,Festiwal piosenki przedszkolnej między przedszkolami"- W Karłowicach
w Przedszkolu,
Kurs Pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym,
Udział w zbiórce elektro-śmieci oraz odpadów,
Udział w akcji charytatywnej ,,Góra grosza" oraz W akcji pomocy zwierzakom - zbiórka
żywnościdla zwierzaków ze schroniska,
Udział w akcji charytatywnej - zbiórka słodyczy oraz kolorowych maskotek dla dzieci z domu
dziecka w Turawie,
Udział dzieci połączony występami podczas Dni Projektów Unijnych w Karłowickim Zamku,
Aktywny udzĺałpodczas Europejskiego Tygodnia Sportu.

-

wszystkie dzieci brały udział w zajęciach dodatkowych takich jak: język
niemiecki, religia, gĺmnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne i zajęcia muzyczno -taneczne.

Zajęcia dodatkowe

Działania na Îzeczdzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

:

W roku szkolnym 20L8/20L9 w przedszkolu prowadzone były zajęcia specjalistyczne korekcyjno kompensacyjne, rewalĺdacyjne oraz logopedyczne, które przyniosły korzyści nie tylko rozwojowe ale ĺ
umysłowe.
Szeroko udzielano dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej podczas codziennej pomocy.
Dzieci wymagające wsparcia logopedycznego korzystały z zajęć logopedycznych lntensywnie
Współpracowano z rodzicami dzieci Wymagającymi Wsparcia i pomocy psychologiczno
pedagogicznej oraz uzyskania opinii i orzeczenia do pracy na kolejny rok szkolny .
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W ramach projektu edukacyjnego ,,Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji opolskiej" - dzieci
korzystaţ z zajęć logopedycznych oraz zajęć ramach wsparcia psychologĺczno - pedagogicznego'
Profilaktyka społeczna i zdrowotna - profiIakţka społeczna
Podczas zajęć z tego zakresu dzieci przy współudziale rodziców i dziadków oraz osób starszych
wchodziţ w światprawidłowych relacji społecznych, uczestniczyţ w życĺukulturalnym oraz rozwijaţ
empatię i potrzebę niesienia pomocy innym.
Dzieci były organizatorami oraz uczestniczyţ w następujących spotkaniach i imprezach:

Spotkanie

z

teatrem ,,Wróbelek Elemelek",

Dzień Przedszkolaka,
pasowa nie na Przedszkolaka,

Dzĺeń Edukacji Narodowej,
100 rocznica odzyskania Niepodległości,
o

a
a
a
a
a
a
a
o

a
o

a

światowy dzień Pluszowego Misia,
Andrzejki,
Spotkanie z Mikołajem,
Pieczenie świątecznychciasteczek i pierniczków,
Wĺgilia Przedszkolna,
Bal Karnawałowy,
Dzĺeń Babcii Dzidka w Domu Kultury,
jasełka - Wĺeczór Kolęd i Pastorałek,
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny,
Festyn Rodzinny dla dzieci i rodziców,
Festiwal Pĺosenki i Tańca - Tygryski grupa najstarsza była organizatorem imprezy, na którą
za proszono zaprzyjaźnione przedszkola,
spotkania z funkcjonariuszami policjĺ- bezpieczeństwo na drodze,
spotkanie z Weterynarzem oraz cykliczne spotkania w Bibliotece Publicznej w Karłowicach.

Ponadto dzieci braţ udział w takich wydarzeniach jak :
akcja,,Sprzątanĺe świata",
Wycĺeczka na pobliskie skrzyżowanie - edukacja bezpĺeczeństwa,
wyjścĺena miejscowy cmentarz (Święto Zmarłych),
udział w warsztatach świątecznych- wykonanie kartki świątecznej,
udzĺałw Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej,
udzĺałw akcji charytatywnej ,,Góra Grosza",
zbiórka żywnościdlazwierząt ze schroniska,
zbiórka słodyczy dla Dzieci w Domu Dziecka w Turawĺe,
uczestnictwo w Tygodniu Sportu,
Dzień Dziecka w Przedszkolu,

o
.
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

udział W propagowaniu zdrowego stylu życia - zdrowa żywnośćĺ ruch na powietrzu,
wszystkie dzieci mogţ sprawdzić się w roli kucharzy,
nie zabrakło w cĺągu roku zajęć kulinarnych orazzajęć sportowych na świeżympowietrzu _
przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach ichodnikach.

Zajęcia realizowane wspólnie z rodzicami :
o
Korzystamy z darów jesieni i zdrowego żywienia,
o
Piknik Rodzinny Pieczonego Ziemniaka,
a
Wspólne pieczenie świątecznychpiernĺków i ciasteczek,
o

Kolorowe kanapki - Wiemy co jemy - podczas zajęć dzieci Wspólnie z rodzicami nabywały
nowych umiejętnościorazprezentowaţ rodzicom nabyte wiadomości i umiejętności.
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Wycieczki:
o Kwiaciarnia,
o PrzychodniaLekarska,
o Biblioteka,
. sklep Spożywczy,
o Wycĺeczka do Namysłowskiego Centrum Kultury - teatrzyk, do opolskiego Teatru Lalek ,
do Centrum Edukacyjnego w Opolu , do Smoczej Jamy w Opolu, do Filharmonii Opolskiej warsztaty muzyczne.
Profilaktyka Zdrowotna

-

Realizacja programu ,,Czyste Powietrze Wokół nas", działania na rzecz przYrody ĺ środowiska
sprzątanĺe świata, dbanie o roślinność,
Święto Ziemi, zestaw ćwiczeń porannych w sali i na świeżym
powietrzu, spacery, elementy gimnastyki w/g Dennisona - gimnastyka mózgu, elementy metody
ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dbanie o prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez
różnorodnośćproponowanych posĺlkÓw, wyrabĺanie nawyku mycia zębiw, ponadto uczestnictwo
dzieci w imprezach sportowych:

o,,Olimpiada Przedszkolaka",

o
o
.
o

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej na hali stopowej w Popielowie,
Europejski Tydzień Sportu,

program profilaktyki zdrowotnej realizowany przez caţ rok w szczególnych grupach,
Zumba w przedszkolu - układy taneczno - sportowe.

Remonty, inwesţcje, prace wykonane we własnym zakresie:
o Zaopatrzenie placu zabaw w piasek do piaskownicy przy współudziale rodziców, naprawa i
odnowienĺe urządzeń znajdujących na placu zabaw (przeplotnia, huśtawka, karuzela,

o
.
o

zjeżdżalnia),

Ukwiecenie terenu przed przedszkolem - kwĺaty w skrzynkach,
zakup dodatkowych szafek do szatni oraz poduszek do siedzenia,
planowany remont całego pokrycia dachowego oraz wejścia do budynku przedszkolnego.

Nadzór pedagogiczny Kuratorium oświaty

W roku szkolnym 2ot8l2oL9 przeprowadzona była ewaluacja zewnętrzna, która zakończyła się
bardzo pozytywnymi wnioskami.
o

a

a

a

Dzięki atmosferze szacunku i zaufania tworzonej przez calą społecznośćprzedszkola oraz
podejmowanym działaniom wychowawczym i profilaktycznym dziecĺczuja się bezpiecznie
pod względem fizycznym psychicznym oraz łatwo odnajdują sĺę w grupach rówieśniczych'
Skutecznośćprowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych uwidacznia się w
respektowanych przez dzĺeci obowiązujących w przedszkolu normach i zasadach zachowania
oraz wysokiej ocenie efektywności dokonane j przez rodziców.
Wsparcie roli wychowawczej rodziców, stwarzanie im warunków do uczestnĺctwa w

organizowanych działanĺacha także umożliwienie współdecydowania w istotnych sprawach
dotyczących funkcjonowania przedszkola korzystnie wpływa na ciągłe doskonalenie procesu
rozwoju i edukacji dzieci oraz pracy przedszkola.
Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społecznościprzedszkolnej i dobry przepływ
informacji korzystnĺe wpływają na efektywnośćrealizowanych zadań w procesie
Wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz wizerunek przedszkola jako placówki dbającej o
jakośćkształcenia i dobrą współpracę z rodzicami.
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Mocne strony przedszkola
Przedszkole posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną, wprowadza innowacje, które uatrakcyjniają i
Wspomogą prace z dziećmi, uczestniczy w realizacji projektów unijnych poszerzając ofertę placówki.
Przedszkole działa zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola, który ustalany jest na pięć lat
tworząc ciągłośćwychowawczą idydaktycznąoraz kalendarzem ĺmprez, uroczystości iwycieczek.

Dobrze wyszkolona kadra pedagogiczna, wysokie kwalifikacje udział w różnorodnych Studiach
Podyplomowych oraz Kursach Kwalĺfikacyjnych podnoszących kwalifikacje i umĺejętności.Rozwijana
jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami oświatowymĺi społecznymi'
Kontakt z
rodzĺcami i ich zaangażowanie w życie placówki pozwala wnioskować
są
oni
zadowoleni
z pracy
,że
przedszkola. Baza lokalowa przedszkola ĺ jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętych
programów wychowawczo - dydaktycznych - W zamierzeniach zakup tablicy interaktywnej
przewĺdziane na październik 20].9r. Kąciki zainteresowań ĺ aeracyjne pomoce dydaktyczne
zachęcają
dzieci do swobodnej i twórczej zabawy - teren przy przedszkolu sprzyja zabawom, prowadzeniem
zajęć na świeżympowietrzu oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas zabaw

badawczych

.

Słabe strony przedszkola

Przedszkole usytuowane jest przy ruchliwej ulicy a stan ogrodzenĺa oraz nawierzchnĺ, która prowadzi

do wejściajest w bardzo złym stanie i wymaga niezwłocznego remontu by w pełnĺzapewnić
bezpieczeństwo dzieci.
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o
o
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Praca wychowawczo - dydaktyczna oparta była na realizacji treści programu
,,Trampolina,,
autorstwa K. Witerskiej i M. Janiak, wydawnictwa pWN,
Realĺzowano treściProgramu Wychowawczo - Profilaktycznego
,,Kształtowanie norm i postaw
społecznych przedszkola ków",
Realizowano innowację pedagogiczną,,o schronisko dbamy, bo pieski ĺ kotki kochamy",
Realizowano program roczny PP Stare Siołkowĺce,,Dziecko, jako istota społecznaţ

Realizowano program stymulujący rozwój dziecka

Przedszkolak",

Realizowano program adaptacyjny dla dzieci, które
przedszkolakiem",

W wieku

przedszkolnym ,,Zdolny

zostaţ przyjęte do przedszkola

,,Będę

Program edukacyjny PSSE opole ,,Czyste powietrze wokół nas,,.

Konkursy iolimpiady:

1.
'
o
o
o
o
o
o
o

konkursy

ogólnopolski Konkurs Plastyczny z okazji 86 urodzin Kozĺołka Matołka
-wyróżnienie,
Konkurs plastyczny opolskiego Kuratora oświaty ,,ozdoba Choinkowa"
- zdobycie l miejsca
(otrzymanie I miejsca po raz czwarty),
Konkurs taneczo - piosenkarskĺ w PP Karłowĺce - wyróżnienie,
Konkurs MEN,,Rekord dla niepodległej,,,
l Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej,,Mini-debiuty',-

podziękowanie,

XXV| Wojewódzki Konkurs Gawędzĺarski,,Śląskie beranĺe,'- l miejsce,

Certyfikat uczestnictwa w programie,,Zadowolony konsument,,,
Międzynarodowy projekt edukacyjny,,Mały Miśw świeciewielkiej literatury,,- dyplom.
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olimpiady

2

.
o
o

EuropejskiTydzień Sportu - zajęcia promujące aktywnośćruchową,
,,1 Olimpiada Przedszkolaka",
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin - ll Olimpiada Przedszkolaka.

3. Dodatkowe zajęcia dla dzleci (rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych):

o
o
o
o
o
o
o
o
.
o
o
.
o
o
o

,,Jarzynki to zdrowe witaminki"- przedstawienie teatralne,

,,Stumilowy lasek" - wycieczka do krainy Kubusĺa Puchatka w Żyrowej,
Festyn rodzinny zokaĄi świętarodziny,
Spotkania ze strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, aktorem,
odwiedziny grupy cyrkowej - pokaz ĺluzjonisty, pokaz żonglerki, pokaz egzotycznych zwierząt
Wycieczka na warsztaty teatralne i przedstawienie do Teatru Lalki i Aktora w Opolu,
zabawa karnawałowa, na której dzieci przebierają się w ulubione postaci i bawią się do
muzykĺ z animatorem zabawy zawężając interakcje z rówĺeśnikami, dziećmi z ĺnnych grup
wiekowych jak i nauczycielami,

Współpraca z biblioteką w Starych Siołkowicach - propagowanie czytelnictwa,
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Starych Siołkowicach - zwiedzanie szkoły, spotkanie z
wychowawcą klasy l,
Współpraca z Fundacją Fĺoletowy Pies- kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt,
Wycieczka do Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu - warsztaty w pracowniach
ekspe rymenta l no-doświadcza lnych,

Wycieczka Toropol opole _,,Niezwykłe przygody Sinbada Żeglarza",

Wycieczka do Stobrawskĺego Parku Krajobrazowego- mjsc.Pokój, rozwijanie wrażlĺwościna
piękno przyrody i zabytki parku,
udział w festynach, majówkach- Występy artystyczne przedszkolaków,
koncert bożonarodzeniowy w WTZ ĺ Centrum opĺeki Paliatywnej w Starych Siołkowicach.

DZIAŁANIA NA RzEcz DzlEclzE SPECJALNYM! PoTRZEBAMI EDUKACYJNYM!

o
o
o
o
o
o
o

o
.

Prowadzono specjalistyczne zajęcia: logopedyczne, korekcyjno

-

kompensacyjne,

rewalidacyjne i wczesnego Wspomagania rozwoju zgodnie z zaleceniamĺ zawartymi W
orzeczeniach iopiniach z poradni PP.
Powołano 2 zespoły wsparcĺa dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które
współpracują dla właściwejdiagnozy równĺeż z rodziną dziecka oraz specjalistami z poradnĺ
PP w Opolu.
opracowa

n

ie i rea l izacja progra m u zajęć ko rekcyjno-kom pe nsacyj nych.

opracowanie i realizacja programu zajęć Wczesnego Wspomagania rozwoju.
opracowanie lndywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla trojga dziecĺ.
Zakup kompletu wypoczynkowego (zestaw 3 siedzisk - L trzyosobowy i 2 dwuosobowe) oraz
dywanu, stworzenie w wysuniętej częścisali zajęć (grupa, do której należy dziecko
niepełnosprawne) ,,kącika relaksu", w którym dzieci odpoczywają w dowolnym momencie,
gdy poczują się zmęczone w trakcie zajęć.
ZakuP laptopa do sali, W której prowadzone są zajęcĺa specjalistyczne z dziećmi
niepełnosprawnymi, by urozmaicĺć im metody pracy ĺ uatrakcyjnić zajęcĺa.
Zakup zestawu pomocy dydaktycznych (min.piktogramy).
zapewnĺenie dodatkowej opieki dziecku nĺepełnosprawnemu w postaci osoby na stanowisku
pomocy nauczyciela w trakcie roku szkolnego W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Opolu.
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PRoFILAKTYKA sPoŁEczNA l PRoFILAKTYKA zDRoWoTNA
1. społeczna

.

o
.
o
o
o
o

spotkanie z policjantem

przedstawĺcielem Komendy Miejskiej Policjiw opolu - pogadanka o
istotnych zasadach bezpiecznego zachowanĺa się dzieci w wieku przedszkolnym,
pokaz strażacki z aktywnym udziałem dzieci
spotkanie ze strażakami z oSP w Starych

-

-

Siołkowicach, którzy zademonstrowali dzieciom różne sposoby gaszenia pożarów (woda,
piana), wóz strażacki, nosze dla poszkodowanych,
spotkanie z przedstawĺcielami Centrum Dogoterapĺi - rozmowa o domowych pupilach a
przede wszystkim o właścĺwymzachowaniu wobec zwierząt (pozycja ochronna ), w razie
ataku psa; możliwośćpogłaskania i obserwacji psów, kształtowanĺe opiekuńczości wobec
zwierząt,
udzĺałw akcji charytatywnej ,,Dla Bartka" - zbieranie plastikowych nakrętek na zakup
specja istycznego sprzętu,
l

zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości,
zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
Włączanie rodziców ĺ ĺnnych członków rodziny w uroczystości przedszkolne:
Pasowanie na Przedszkolaka _ oficjalne włączenie grypy dzieci najmłodszych do
grona przedszkolaków po okresie adaptacyjnym,

/

r' wigilia _

tworzenie świątecznegonastroju, wspominanie bożonarodzeniowych

tradycji dziękĺ wystę po m dzieci - wspól ne świętowanie przy wigi lijnym sto le,

'/ Dzĺeń Babci i Dziadka uroczystośćłącząca pokolenia w restauracji śtantinw Starych
- wzmacnianie więzi rodzĺnnych, rozwţanie szacunku do osób starszych,
/ Festyn Rodzinny - uroczystośćdla całej rodziny na placu przedszkolnym, na której

Siołkowicach

celebrowano wartościrodzĺnne. Wspólne spędzanie czasu z dziećmi, ĺntegrowanie się
społecznościprzedszko nej, korzysta nie z różno ra kich atra kcji,
r' Pożegnanie StarszakóW uroczystośćpoświęcona dzieciom rozpoczynając naukę w
szkole, podsumowująca czas spędzony w przedszkolu'
l

2. zdrowotna

.

o
r
o
o
o
o
o
o

Wprowadzenie do jadłospisu przedszkola tradycyjnej śląskiejpotrawy, która serwowana jest
dzieciom raz W miesiącu, przypominała dzieciom smaki kulinarne babć (stosowanĺe
orygi na lnych przepisów, zd rowych prod u któw),
realizacja programu ,,Czyste Powietrze wokół nas" - program edukacji ekologicznej,
udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata",
obchody Światowego Dnia Wody,
obchody Światowego Dnia Ziemi,
Konkurs,,Listy do Ziemi",
Akcja ekologiczna,,Wszystkie dziecizbĺerająelektrośmieciţ
Założenie ogródka ziołowo-warzywnego,

Spotkanie z ratownikiem medycznym i pielęgniarką.

ZAKUPţ WYPoSAżENIE, REMoNTY, lNWEsTYcJE

o
o
o
o
o
o
o

o
.

Za kup projektora, aparatu fotograficznego, radiood twarzacza, routera,
Zakup kompletu wypoczynkowego,

Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola,
ZakuP mebli do szatni, dywanu do sali zajęć, mĺseczek do jadalni (współudziale rodziców),
Malowanie szatni, kancelariĺ dyrektora, jadalni, sali dydaktycznej, krzesełek,
Wymiana piasku w piaskownicy - piasek atestowany,
ZakuF zabawek do piaskownicy,
Prowadzenie strony internetowej przedszkola www.ppsiolkowice.pl,
Doprowadzenie sieci internetowej do wszystkich pomĺeszczeń placówki.
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PRoJ EKTY DoFt NAN soWAN E zE śRoD KóW PozAB

U

Dżrľowvcľl

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,Przedszkole dla wszystkich
przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w przedszkolach 15 gmin Aglomeracji
Opolskiej".

MocNE lSŁABE sTRoNY PRzEDszKotA
1. mocne strony

o
o
o
o
o
o
o

3'

atrakcyjna oferta edukacyjna,
autorskie programy edukacyjne, innowacje pedagogĺczne Wspomagające proces edukacyjny,
wyspecjalizowana kadra stale doskonaląca swoje kwalifikacje,
własna strona internetowa,
bardzo dobra współpraca z rodzicami,
bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działania
wychowawczo-ed u kacyjne placówki,
przyjazna atmosfera pracy.

słabe strony

o

Ograniczenialokalowe.

Ciekawostki

t.
z.
3.

4.
5.

6.

/

nowości:

lnnowacja pedagogiczna,,o schronisko dbamy, bo pieski ĺ kotkĺ kochamy"'
Prowadzenĺe strony internetowej przedszkola - Www.ppsiolkowice.pl, na której umieszczane
są istotne informacje zżycia przedszkola.
Zdobycĺe 4 x l miejsce w konkursie plastycznym organĺzowanym przez opolskiego Kuratora
oświaty,,ozdoba choinkowa"'
Włączenie tradycyjnych potraw śląskichdo jadłospĺsu przedszkola (sięganie do tradycyjnych
smaków kulinarnych naszych babć - potrawa śląskaraz w miesiącu).
Zorganizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci, które od nowego roku szkolnego dołączą do
grona przedszkolaków (3 X trzygodzinne zajęcia w tygodniowych odstępach czasu dla dzieci,
które dołączą do przedszkola w nowym roku szkolnym).
l miejsce w XXV| wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim ,,śląskie beranie".
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