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Obowiązek sporządzenia i przedstawienia niniejszej informacji wynika  

z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

I. ZADANIA OŚWIATOWE GMINY POPIELÓW 

Zdania oświatowe gminy Popielów wynikają w szczególności z: 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) 
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2029 z późn. zm.) 
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

II. STAN ORGANIZACJI 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Popielów prowadziła 6 jednostek oświatowych kształcących 
i wychowujących dzieci i młodzież.  

Do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało łącznie 778 dzieci, w tym: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie  233 (13 oddziałów) 
w tym klasa łączona V+ VIb 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona 138 (10 oddziałów) 
w tym klasa łączona V + VIa 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 147 (8 oddziałów) 
w tym klasa łączona V + VI 

Razem szkoły podstawowe   518 dzieci 

Liczebność dzieci w przedszkolach przedstawiała się następująco: 

Przedszkole Publiczne w Popielowie  121 (5 oddziałów) 
Przedszkole Publiczne w Karłowicach    64 (3 oddziały) 
Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach   75 (3 oddziały) 

Razem przedszkola    260 dzieci 

(stan na 30.09.2020 r. zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej) 

  

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Popielowie 
 
Liczba uczniów:    233 

Liczba oddziałów:   13 

Średnia liczba dzieci na oddział  17,92 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)  29,50 

Zatrudnienie obsługi (etaty)  10 

Język mniejszościowy dla 161 uczniów 
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 
 
Liczba uczniów:    138 

Liczba oddziałów:   10 

Średnia liczba dzieci na oddział  13,90 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)  12,88 

Zatrudnienie obsługi (etaty)  8,375 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Starych Siołkowicach 

Liczba uczniów:    147 

Liczba oddziałów:   8 

Średnia liczba dzieci na oddział  18,25 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)  16,01 

Zatrudnienie obsługi (etaty)  6,12 

Język mniejszościowy dla 98 uczniów 

 

Przedszkole Publiczne w Popielowie 

Liczba dzieci:    121 

Liczba oddziałów:   5 

Średnia liczba dzieci na oddział  24,20 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)  7,41 

Zatrudnienie obsługi (etaty)  8,125 

Język mniejszościowy dla 74 dzieci 

 

Przedszkole Publiczne w Karłowicach 

Liczba uczniów:    64 

Liczba oddziałów:   3 

Średnia liczba dzieci na oddział  21,33 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)  5,20 

Zatrudnienie obsługi (etaty)  6 
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Przedszkole Publiczne 
w Starych Siołkowicach 

Liczba uczniów:    75 

Liczba oddziałów:   3 

Średnia liczba dzieci na oddział  24 

Zatrudnienie nauczycieli (etaty)  6,10 

Zatrudnienie obsługi (etaty)  5,88 

Język mniejszościowy dla 50 dzieci 

 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów szkół zwiększyła się z 509 do 518. 
Liczba dzieci objętych opieką w przedszkolach zwiększyła się z 256 do 260. 

III. JAKOŚĆ EDUKACJI 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzany w dniach 25 - 27 maja 2021r. z zastosowaniem 
szczególnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące 
organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów ósmoklasisty. W wytycznych znalazły się m.in. 
informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją 
przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. 
Do egzaminu przystąpiło 19 uczniów w Popielowie, 20 uczniów w Starych Siołkowicach oraz 15 
uczniów w Karłowicach. 

WYNIKI SZKÓŁ* prowadzonych przez Gminę Popielów w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej: 

 
PSP POPIELÓW 

PSP 
KARŁOWICE 

PSP STARE 
SIOŁKOWICE 

ŚREDNIA 
WOJ. 

ŚREDNIA 
KRAJU 

język polski 53% 76,47% 64,32% 57% 58% 

matematyka 53% 53,87% 65,26% 42% 44% 

język angielski 59% 78,40% 77,71% 61% 59% 

język niemiecki 90% 54,60% 91% 60% 47% 
*opracowanie własne na podstawie danych OKE we Wrocławiu, stan na 31 lipca 2021r. 

IV. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach przedmiotowych: 
Szkoły podstawowe 

 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny, 

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, 

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego, 

 Wojewódzki Konkurs Historyczny, 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny, 

 Wojewódzki Konkurs Fizyczny, 

 Wojewódzki Konkurs Chemiczny, 

 Wojewódzki Konkurs Biologiczny, 

 Wojewódzki Konkurs Geograficzny. 

Tytuł laureata uzyskali: 

 w konkursie historycznym – uczeń PSP Stare Siołkowice, 

 w konkursie z języka niemieckiego – uczeń PSP Popielów. 
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Tytuł finalisty uzyskali: 

 w konkursie z języka polskiego – uczennica PSP Popielów, 

 w konkursie historycznym – uczeń PSP Karłowice, 

 w konkursie geograficznym- uczeń PSP Stare Siołkowice. 

V. STYPENDIA WÓJTA GMINY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 

W roku szkolnym 2020/2021 Stypendium Wójta Gminy otrzymało 33 uczniów: 

1. PSP POPIELÓW 

 w zakresie edukacji: 7 osób 

 w zakresie sportu: 4 osoby 

 w zakresie prac prospołecznych: 2 osoby 
2. PSP KARŁOWICE 

 w zakresie edukacji: 10 osób 
3. PSP STARE SIOŁKOWICE 

 w zakresie edukacji: 7 osób 

 w zakresie pracy prospołecznej: 3 osoby 
 

Stypendium, ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 300 zł, przyznawane jest 
w 3 kategoriach, tj. edukacji, sportu i pracy prospołecznej. 
Łączna wartość wypłaconych w roku szkolnym 2020/2021 stypendiów wyniosła 9.900 zł. Środki 
finansowe na ich realizację przewidziane są w budżecie Gminy Popielów.  

VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

ŚRODKI FINANSOWE GMINY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM UZALEŻNIENIOM 

Gmina stara się zwiększać dostępność dzieci do zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem środków 
przeznaczanych na profilaktykę problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii, co szczegółowo 
zostało omówione w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020r. Przykładem takich działań jest 
współfinansowanie programu „Animator ORLIK”. 

ZAJĘCIA DODATKOWE W OKRESIE FERII 

Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbyły się w jednym terminie i trwały od 4 do 17 stycznia 
2021r. Centrum Kultury W Popielowie zaproponowało na ten czas wiele twórczych i aktywnych 
atrakcji, aby umilić czas dzieciom. Odbyło się czytanie baśni i artystyczne działania w zimowym 
klimacie, spotkania online poprzez platformę zoom oraz w relacjach na żywo. Nie zabrakło również 
zabaw na świeżym powietrzu. Wszystkie działania przeprowadzono z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i higieny. 

UDZIAŁ DZIECI W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA „SPORT DLA 

WSZYSTKICH” 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoły podstawowe z Gminy Popielów kontynuowały udział w 
programie powszechnej nauki pływania ,,Umiem Pływać”. Program skierowany był dla uczniów klas I 
– III. Odbyło się 10 wyjazdów na basen do Opola. 

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie oraz Karłowicach realizowany był Program „Szkolny 
Klub Sportowy” zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu po 1 godz. zegarowej w okresie od września 
2020 r. do czerwca 2021 r. (z wyłączeniem w trakcie zawieszenia zajęć). Były to zajęcia dla chętnych 
dzieci z klas IV – VIII. 
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VII. INNE PROGRAMY ORAZ PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH 

DEUTSCH AG 

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII, którzy do klasy szóstej uczyli się języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej i są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności językowych 
i poszerzeniem wiedzy z zakresu kultury i historii obszarów niemieckojęzycznych (chętni uczniowie 
z klasy VII i VIII mieli dodatkowe 2 lekcje j. niemieckiego w tygodniu). 

"ZDALNA SZKOŁA - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ" oraz „ZDALNA SZKOŁA+” 
w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze  środków europejskiego funduszu rozwoju 
regionalnego w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

Dzięki grantom nasze szkoły otrzymały łącznie 39 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby 
zdalnego nauczania. Projekty były odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. 
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 
Dofinansowanie z projektu  „Zdalna szkoła” to 60 000 zł, zakupiono sprzęt za kwotę 59 945,80 zł. 
Dofinansowanie z projektu „Zdalna szkoła +” to 55 000 zł, zakupiono sprzęt za kwotę 54 782,05 zł. 

Urządzenia umożliwiały nauczycielom oraz uczniom pozbawionym dostępu do tego typu urządzeń 
realizację podstawy programowej. 

„SZKOŁA PAMIĘTA”, "SZKOŁA DO HYMNU" 

Szkoły i przedszkola wzięły udział w akcjach Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” oraz 
„Szkoła do hymnu". Celem inicjatyw było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci 
oraz wydarzenia, związane szczególnie z historią danego miejsca, regionu czy społeczności. Nasze 
placówki otrzymały dodatkowo pamiątkowe dyplomy 

UNIJNY PROGRAM PROMUJĄCY ZDROWE ODŻYWIANE – „Program dla szkół” 

„Program dla Szkół” skierowany jest do uczniów klas I – V szkół podstawowych. Celem „Programu 
dla Szkół” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez 
zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów w ich codziennej diecie, na 
etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania 
poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. 

W ramach komponentu mlecznego w roku szkolnym 2020/2021 dzieci w szkołach podstawowych 
otrzymywały bezpłatnie: mleko białe, kefir, jogurt naturalny oraz twarożek naturalny. 

W ramach komponentu owocowo-warzywnego w roku szkolnym 2020/2021 dzieci w szkołach 
podstawowych otrzymywały bezpłatnie porcje: jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, kalarepy, 
marchewki, rzodkiewki, pomidorów i papryki. 

PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE 2 

Projekt  pn.: Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2, realizowany jest w przedszkolach w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie 
edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. Okres realizacji projektu: 28.03.2020 - 26.08.2022. 

Zadania realizowane w ramach projektu:  

 rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe 

 doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez 
udział w studiach podyplomowych/kursach /szkoleniach 

 doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Starych Siołkowicach. 

„KREATYWNA OPOLSZCZYZNA - PROGRAM TWÓRCZYCH METOD KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH 
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AGLOMERACJI OPOLSKIEJ” 

W ramach dwuletniego projektu „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia 
w szkołach Aglomeracji Opolskiej” finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej dyrektorzy 
szkół podstawowych z terenu Gminy Popielów otrzymali od Regionalnego Zespołu Placówek 
Wsparcia Edukacji w Opolu laptopy do prowadzenia zdalnego kształcenia. 
Komputery otrzymały wszystkie nasze szkoły: PSP Popielów – 8 szt., PSP Karłowice – 7 szt. oraz 
PSP Stare Siołkowice – 7 szt. 

Celem ww. projektu jest podniesienie jakości kształcenia. Składa się on z 5 zadań: 

 Program Powszechnej Dwujęzyczności (dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla 20 uczniów klas 
młodszych / 2h w miesiącu) 

 Program Kreatywnego Uczenia (zajęcia w pracowniach RZPWE, spotkania ze specjalistami 
w SzPIKach, coatching zawodowy w szkole) 

 Eksperyment w Edukacji (dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 24 uczniów klas 
starszych / 3h w miesiącu, zajęcia w pracowniach Zaczarowany Świat dla 12 osób) 

 Inteligentnie zaprogramowani (dodatkowe zajęcia z programowania dla 12 uczniów klas starszych 
/2h w miesiącu) 

VIII. DZIAŁANOŚĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI – załącznik nr 1  

IX. POMOC MATERIALNA 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW  

Wiele 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 2020/2021 Gmina Popielów udzielała pomocy uczniom poprzez udzielanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Pomoc materialna udzielana jest w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego uczniom, 
którzy spełniają tzw. kryterium dochodowe wynoszące 528 zł netto na osobę w rodzinie. 
Wartość przyznawanych świadczeń w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła do 245 zł na osobę. 

W roku szkolnym 2020/2021 (tj. w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021) wpłynęło łącznie 
35 wniosków, na które wydano 31  pozytywne decyzje. 
Na realizację ww. zadania gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. 

W całym roku szkolnym 2020/2021 wydano łącznie 49 708 zł, z czego dotacja to  44 737,20  zł, środki 
własne to 4 970,80 zł. 

 w okresie wrzesień - grudzień 2020r. przyznano stypendia na kwotę 21 778 zł, z czego 
19 600,20 zł to dotacja od Wojewody Opolskiego. 

 W okresie styczeń – czerwiec 2020r. wydanych zostało łącznie 27 930 zł, z czego dotacja to 
kwota 25 137 zł. 

POMOC GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

Uczniowie objęci byli pomocą w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki któremu to 
uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki. 
Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, który jest 
bezpośrednim koordynatorem programu, w roku szkolnym 2020/2021 wydano: 

 w terminie IX – XII 2020:  1 322 posiłków dla 39 dzieci na kwotę 4 865 zł 
 w terminie I – VI  2021: 1 577 posiłków dla 31 dzieci na kwotę 5 773 zł 
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X. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO 

Kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu 

W okresie wakacji dzieci zamieszkałe na terenie gminy skorzystały z wypoczynku organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Na bezpłatne kolonie do miejscowości Milówka, woj. śląskie 
zakwalifikowało się 13 dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach lub o mniejszych szansach 
opiekuńczo - wychowawczych. Czas trwania wypoczynku - 06.07.2021 r. do 15.07.2021 r. 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju Gmina Popielów nie organizowała w roku 
szkolnym 2020/2021 corocznego wypoczynku letniego w ramach profilaktyki alkoholowej. 

XI. NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH 

Wymiar zajęć z języków obcych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 realizowany był zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 z późn. zm.). 

XII. NAUKA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ  

Liczba uczniów deklarujących chęć nauki języka mniejszościowego, w porównaniu z ogólną liczbą 
uczniów uczęszczających do danej szkoły na terenie Gminy Popielów w roku szkolnym 2020/2021: 

 PSP Popielów   161 uczniów, na 233 uczniów 

 PSP Stare Siołkowice   98 uczniów, na 147 uczniów 

Razem   259 uczniów 

Liczba dzieci, których rodzice złożyli deklaracje o chęci nauki języka mniejszościowego 
w przedszkolach wynosi odpowiednio: 

 PP Popielów  74 dzieci, na 121 dzieci  

 PP Stare Siołkowice 50 dzieci, na 75 dzieci 

Razem    125 przedszkolaków 

W sumie nauczaniem języka mniejszości narodowej objętych było 383 uczniów, co stanowiło 49,36%. 
wszystkich uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów (stan 
na 30.09.2020 r., zgodnie z danymi SIO). 

XIII. PEDAGOG SZKOLNY, PSYCHOLOG I LOGOPEDA 

W szkołach podstawowych udzielano bezpłatnych porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz 

prowadzono zajęcia logopedyczne, w ramach realizowanego na terenie Gminy Popielów Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

W przedszkolach zapewniona była pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

XIV. DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 

Wg stanu SIO na 30.09.2020r. naukę w szkołach realizowało łącznie 16 dzieci z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz w przedszkolach 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz 1 dziecko z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Realizowano zalecenia ww. poradni psychologiczno-pedagogicznej i starano się zapewnić dzieciom 
optymalne warunki kształcenia. Dla 2 dzieci zorganizowano nauczanie indywidualne, a dla 16 uczniów 
prowadzono w szkole dodatkowe zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godz. tyg. na ucznia. Ponadto 
dla 1 dziecka w wieku przedszkolnym prowadzone były zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 
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rozwoju w wymiarze po 8 godzin miesięcznie oraz dla 2 dzieci zajęcia rewalidacyjne wymiarze 
po 2 godz. tyg. 

Celem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną zapewniano dodatkową opiekę oraz wsparcie uczniom niepełnosprawnym w postaci 
osób na stanowisku pomocy nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego. 

XV. DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina Popielów w 2020r. 
otrzymała dotację Wojewody Opolskiego w wysokości 271 136 zł. 

Kwota przypadająca na 1 dziecko w roku 2020 – 1 435 zł. 

Ww. dotacja rozdysponowana została w następujący sposób: 

 PP Popielów   130 547 zł 

 PP Stare Siołkowice    73 164 zł 

 PP Karłowice     67 425 zł 

XVI. ZWROT KOSZTÓW Z TYTUŁU UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

W roku szkolnym 202/2021 Gmina Popielów dokonała zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dziecka 
zamieszkałego na terenie Gminy Popielów do przedszkola publicznego lub niepublicznego na terenie 
innej gminy (Dobrzeń Wielki, Opole, Lubsza, Brzeg) na łączną kwotę 108 457,54 zł. 

XVII. AKTY PRAWNE PODJETE W GMINIE POPIELÓW DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA 

OŚWIATY 

Uchwały Rady Gminy Popielów podjęte w roku szkolnym 2020/2021: 

 Uchwała Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej 
siedziby, 

 Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów, 

 Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie 
do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów, 

 Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania 
w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym znajdującym się na terenie Gminy, 

 Uchwała Nr XXIX/210/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 
finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów, 

 Uchwała Nr XXXV/246/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2021/2022. 
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Zarządzenia Wójta Gminy Popielów podjęte w roku szkolnym 2020/2021: 

 Zarządzenie Nr 0050/337/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 
określenia zasad realizacji projektu partnerskiego "Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2" 
przez jednostki organizacyjne Gminy Popielów, 

 Zarządzenie Nr 0050/309/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

 Zarządzenie Nr 0050/511/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 lipca 2021 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

 Zarządzenie Nr 0050/510/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 lipca 2021 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

 Zarządzenie Nr 0050.501.2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 
powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Marcie 
Cierpisz, 

 Zarządzenie Nr 0050/443/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych 
Siołkowicach w przypadku jego nieobecności, 

 Zarządzenie Nr 0050/420/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 
określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także 
podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, 

 Zarządzenie Nr 0050/416/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. na kształcenie nauczycieli. 

XVIII. DOWOZY SZKOLNE 

W roku szkolnym 2020/2021 usługę dowozu realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą 49-302 Brzeg. Cena wykonania usługi za 1 miesiąc zależna była 
od liczby dzieci dojeżdżających w danym miesiącu i stanowiła iloczyn kwoty zakupu jednego biletu. 
Według stanu na 30 września 2020r. z dowozów szkolnych planowo korzystać miało 245 uczniów, 
tj. 31,49 % wszystkich uczniów. Wprowadzenie nauki zdalnej ograniczyło realizację dowozów, 
w przeważającej części roku szkolnego realizowane były tylko do przedszkoli. Całkowita cena usługi 
za rok szkolny 2020/2021 to 151 575,68 zł. 

Gmina Popielów sfinansowała również dowóz 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 
w Opolu. Kwota, jaką wydatkowano na ten cel w roku szkolnym 2020/2021 to 56 425 zł. 

Ponadto Gmina refundowała zwrot kosztów przejazdu 2 uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebnie kształcenia specjalnego zamieszkałych na terenie gminy Popielów do szkół w Brzegu 
oraz Dobrzeniu Wielkim. Wydatki te w całości zostały sfinansowane ze środków własnych gminy, 
wyniosły one w roku szkolnym 2021/2021 1 142,91 zł. 

XIX. REALIZACJA OBOWIĄZKU NAUKI 

W roku szkolnym 2020/2021 spośród uczniów w wieku 16-18 lat tj. roczniki 2002 – 2004 
zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki, 27 osób realizowało ww. poprzez uczęszczanie 
do szkoły za granicą, 4 osoby przez realizowane przygotowania zawodowego u pracodawcy. 

https://bip.popielow.pl/5672/204/zarzadzenie-nr-00503092020-wojta-gminy-popielow-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-dla-nauczyciela-ubiegajacego-sie-o-awans-na-stopien-nauczyciela-mianowanego.html
https://bip.popielow.pl/5672/204/zarzadzenie-nr-00503092020-wojta-gminy-popielow-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-dla-nauczyciela-ubiegajacego-sie-o-awans-na-stopien-nauczyciela-mianowanego.html
https://bip.popielow.pl/5672/204/zarzadzenie-nr-00503092020-wojta-gminy-popielow-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-dla-nauczyciela-ubiegajacego-sie-o-awans-na-stopien-nauczyciela-mianowanego.html
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XX. DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW  

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

 8.081 zł za 3 lata nauki  

 254 zł za każdy miesiąc przyuczenia do wykonywania określonej prac (dot. w szczególności 
uczestników OHP) 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie przez pracodawcę następujących 
dokumentów: 

 kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, 

 umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

 dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego 
przygotowania zawodowego. 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy w terminie 3 miesięcy od ukończenia 
przez młodocianego przygotowania zawodowego (tj. zdania stosownego egzaminu). 

W roku szkolnym 2020/2021 ww. dofinansowanie otrzymało 10 pracodawców, którzy wykształcili 
łącznie 12 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Popielów. 

Na rzecz pracodawców w roku szkolnym 2020/2021 wypłacono łącznie 93 769,53 zł, w tym: 

 środki za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. to kwota 48 486,00 zł 

 środki za okres od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. to kwota 45 283,53 zł 

XXI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA ORAZ WYNAGRODZENIE W JEDNOSTKACH 

OŚWIATOWYCH 

W placówkach oświatowych na dzień 30.09.2020 r. zatrudnienie nauczycieli kształtowało się 
na poziomie 77,10 etatów, tj.: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie  29,50 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona 12,88 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 16,01 

RAZEM (szkoły):      58,39 

 Publiczne Przedszkole w Popielowie     7,41 

 Publiczne Przedszkole w Karłowicach     5,20 

 Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach    6,10 

RAZEM (przedszkola):      18,71 

RAZEM (szkoły i przedszkola):     77,10 

Liczba etatów naucz. na podst. danych systemu informacji oświatowej w szkołach i placówkach 
oświatowych objętych subwencją oświatową na 2021 r. (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) wyniosła 
62,93 etatów; w podziale na stopnie awansu zawodowego: 

 Stażyści    6,47 

 Kontraktowi  9,01 

 Mianowani   8,48 

 Dyplomowani   38,97 
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XXII. AWANS ZAWODOWY 

Gmina, jako organ prowadzący organizuje i przeprowadza egzamin na wyższy stopień awansu 
zawodowego nauczyciela tj. z kontraktowego na mianowanego. Powołuje się wówczas komisję 
egzaminacyjną w skład której wchodzą eksperci z danego przedmiotu. 

W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się 2 egzaminy na stopień awansu nauczyciela mianowanego: 
dla nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 

XXIII. DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI 

Zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli uregulowane były przez 
art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189 
z późn.zm.), który mówił, iż w budżecie organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczyciel oraz przez przepisy Rozporządzenia Ministra 
Edukacji 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, przekazując dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie finansowania doradztwa metodycznego wojewodom. 

W 2021 roku Zarządzeniem Nr 0050/416/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 stycznia 2021 roku 
wydatki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli określono na kwotę 35 408,58 zł wg poniższego 
zestawienia: 

 
Nazwa szkoły / przedszkola 

Kwota 
odpisu przeznaczona na 

jednostkę 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 13 437,02 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 7 386,53 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 7 375,20 zł 

Przedszkole Publiczne w Popielowie 3 248,87 zł 

Przedszkole Publiczne w Karłowicach 2 392,80 zł 

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach  1 568,17 zł 

RAZEM 35 408,58 zł 

XXIV. POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Popielów Nr X/66/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów 
oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w budżecie 
Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających 
z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek oświatowych i wynosiły 
w roku 2019 zarówno jak w latach poprzednich 0,1% planowanych wydatków na wynagrodzenia 
nauczycieli. 

XXV. JEDNORAZOWY DODATEK UZUPENIAJĄCY 

Stosownie do zapisów art. 30a ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 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 
wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN. 
W sytuacji, gdy w roku podlegającym analizie nie osiąga się wysokości średnich wynagrodzeń 
w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy między 
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wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w tychże składnikach 
a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, ustalonych w danym roku. Kwota różnicy 
dzielona jest między 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 2020 stwierdzono, iż wydatki 
poniesione w roku 2020r. w Gminie Popielów na wynagrodzenia w składnikach wskazanych 
w art. 30 ust. 1 KN nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego w osiągnęły poziom 
średniego wynagrodzenia wymaganego przez KN. Łączne wydatki poniesione w 2020 r. 
na wynagrodzenia przy uwzględnianiu podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 6% 
we wrześniu 2020r - wyniosły 4 862 813,25 zł, z czego: 

 Stażysta    170 346,02 zł  

 Kontraktowy   643 434,10 zł 

 Mianowany   585 229,52 zł 

 Dyplomowany  3 463 803,61 zł  

Powyższa informacja sporządzona została w formie sprawozdania tabelarycznego, którego wzór 
określają zapisy Rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowywania 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 
35 z późn. zm.). Sprawozdanie - zgodnie z art. 30a ust. 5 KN przedłożone zostało Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Opolu, Radzie Gminy w Popielowie, związkom zawodowym zrzeszającym 
nauczycieli oraz dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów. 

Praktyka w zakresie ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego wskazuje, 
że największy wpływ na wysokość dodatku ma fakt realizacji przez nauczycieli godzin 
ponadwymiarowych. Realizacja trzech, czterech godzin ponadwymiarowych w dużym stopniu 
wpływa na zniwelowanie kwoty różnicy. Wpływ na jednorazowy dodatek uzupełniający posiadają 
również wypłacone odprawy, nagrody jubileuszowe –prawo do tych świadczeń kształtuje się różnie w 
różnych latach (np. nagrody jubileuszowe - w roku 2020 to koszt wysokości  88 879,76 zł). 
Na zniwelowanie wysokości dodatku wpływa również fakt przyznawania dodatków (w tym 
motywacyjnego). 

XXVI. FUNKCJONOWANIE STOŁÓWEK 

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązywały następujące stawki żywieniowe w przedszkolach: 

 śniadanie 2,00 zł,  

 obiad 3,50 zł 

 podwieczorek 2,00 zł 

Stawki żywieniowe w szkołach: 

 PSP w Popielowie - 2,50 za obiad  

 PSP w Karłowicach - 3,50 zł za obiad 

 PSP w Starych Siołkowicach - catering 7,50 zł za obiad 

XXVII. BAZA DYDAKTYCZNA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych 
ulega stałej poprawie, co jest rezultatem znacznych nakładów finansowych. 
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PSP Popielów 13 1 2 1 1 1 76 44 76 

PSP Karłowice 8 1 - 1 1 1 61 32 61 

PSP Stare Siołkowice 8 1 1 0 1 1 45 23 45 

RAZEM PSP 29 3 3 2 3 3 182 99 182 

PP Popielów 5 - - 5* - - 4 1 4 

PP Karłowice 3 - - 1* - - 4 - 4 

PP Stare Siołkowice 4 - - 1 - - 4 - 4 

RAZEM PP 12 - - 7 - - 12 1 12 

*jadalnie w salach  

XXVIII. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

Brak ewaluacji zewnętrznych w roku szkolnym 2020/2021. 

XXIX. INWESTYCJE, REMONTY 

Ważniejsze inwestycje i remonty w roku szkolnym 2020/2021: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 

 Usługa budowlana (przebudowa pomieszczeń łącznika, by wyodrębnić dodatkową salę –  
13 780,01 zł 

 Wyposażenie do nowo powstałej (wyodrębnionej z łącznika) sali tj. ławki, krzesła, szafki –  
12 589,40 zł 

 Usługa remontowo – budowlana (ocieplenie sufitów w dwóch salach lekcyjnych) – 10 
070,00 zł 

 Zakup dwóch ławek zewnętrznych – 1 298,00 zł 
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Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach 

 Remont kuchni przedszkolnej: 

rozbiórka pieca węglowego, kafelkowanie, malowanie- 15 901,25 zł 

   

Przedszkole Publiczne w Popielowie 

Przedszkole Publiczne w Popielowie brało udział w projekcie „Strzyga wraca pod strzechy” 
realizowanym przez SCKTiR, w ramach którego powstał mural „Las w czterech porach roku”. Mural 
malowali rodzice dzieci i pracownicy przedszkola. 

  

XXX. FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków na realizację zadań oświatowych stanowi 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Popielów za rok budżetowy 2020 oraz uchwała budżetowa 
na 2021, a także informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Popielów za I półrocze 2021 roku. 

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 2020 wydatki związane z funkcjonowaniem gminy wynosiły 
37 070 460,35 zł, w tym: 

oświata i wychowanie to 13 112 404,75 zł 

(są to m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki remontowe, wydatki 
związane z utrzymaniem placówek jak np. zakup materiałów, wyposażenia energii, usług pocztowych 
telefonicznych czy ubezpieczenia obiektów itp.) 

edukacyjna opieka wychowawcza to   87 515,13 zł 

(edukacyjna opieka wychowawcza to wydatki na wyposażenie świetlic szkolnych, wczesne 
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wspomaganie rozwoju w przedszkolach, pomoc materialną dla uczniów, zajęcia rewalidacyjne 
w przedszkolach) 

Razem   13 199 919,88 zł  tj. 35,61 % wydatków 

W dziale oświata i wychowanie wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli w 
2020 r. to 9 820 202,53 zł, w tym: 
Wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia dla osób fizycznych, remonty w podziale na 
jednostki: 

 Szkoły podstawowe 6 206 104,99 zł 

 Przedszkola  2 773 598,00 zł 
RAZEM:   8 979 702 99 zł 

 Dowóz uczniów do szkół:   230 326,17 zł 

 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:   17 938,52 zł 

 Stołówki szkolne i przedszkolne:    43 332,80 zł 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym: 

 dla dzieci w przedszkolach:      41 621,10 zł 

 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 334 657,46 zł 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników:  67 542,90 zł 

Pozostała działalność, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki, świadczenia na rzecz osób fizycznych:  105 080,59 zł 

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 
i przedszkoli w 2020 to 87 515,13 zł, w tym: 

 Świetlice szkolne:                    2 910,55 zł 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci:                10 996,25 zł 

 Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym:            65 358,00 zł 

 Pozostała działalność (w tym wynagrodzenia, realizacja zadań statutowych):  8 250,33 zł. 

Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej w 2020 (po zmianach) wyniosła 6 443 514,00 zł. 

Liczba dzieci kalkulowana do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2020 wyniosła 558 (wg stanu 
na 30.09.2019r.) 

RZĄDOWE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI 500 ZŁ NA NAUKĘ ZDALNĄ 

W roku szkolnym 2020/2021 rząd przygotował dodatkowe wsparcie finansowe dla kadry 
pedagogicznej w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. 
Nauczyciele, którzy kształcili  w sposób zdalny otrzymali dofinansowanie w wysokości do 500 zł 
na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 
(m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, kamery internetowej, mikrofonu, urządzenia 
wielofunkcyjnego, zestawu słuchawkowego ,tabletu graficznego czy mobilnego Internetu). 
Procedura przyznawania środków była maksymalnie uproszczona, aby jak najszybciej i bez zbędnych 
formalności uzyskać wsparcie. 
Środki zostały przekazane szkołom do 21 grudnia i trafiły do nauczycieli do 31 grudnia 2020 r. 
Kwota przyznana przez MEN Gminie Popielów na ten cel to 27 000 zł, a uprawnionych nauczycieli 
było 54. 
Ww. zostało przyznane w ramach podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, 
a oszacowane na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej. 

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4 144,33 zł zostały przeznaczone na doposażenie szkół 
w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w tym drobne akcesoria komputerowe (TP-link, myszki, 
słuchawki z mikrofonem, nagrywarki, kamerka). 
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NAZWA SZKOŁY OTRZYMANO WYDANO ZOSTAŁO 

PSP POPIELÓW 14 000,00 zł 11 152,81 zł 2 847,19 zł 

PSP KARŁOWICE 6 500,00 zł 6 457,86 zł 42,14 zł 

PSP STARE SIOŁKOWICE 6 500,00 zł 5 245,00 zł 1 255,00 zł 

RAZEM 27 000,00 zł 22 855,67 zł 4 144,33 zł 

XXXI. PODSUMOWANIE 

Rok szkolny 2020/2021 – kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających 

z epidemii koronawirusa: 

 1 września 2020r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną; 
 od 24 października 2020r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych (od 19 października 2020r. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w strefie 
żółtej i czerwonej) do 16 maja 2021r. – kształcenie na odległość; 

 od 9 listopada 2020r. do 17 stycznia 2021r. – klasy I-III szkoły podstawowej  przeszły na 
kształcenie na odległość; 

 od 18 stycznia 2021r. do 28 lutego 2021r. – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie 
stacjonarne; 

 od 1 marca 2021r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej w 
regionach:  

o od 1-14 marca br. – województwo warmińsko-mazurskie hybrydowo , 
o od 15 do 28 marca br. – hybrydowo 4 województwa (lubuskie, mazowieckie, pomorskie 

i warmińsko-mazurskie), 
o od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci 

i młodzieży w całym kraju – kształcenie na odległość, 
o od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021r. –  kształcenie na odległość (od 19 kwietnia 2021 r. 

przedszkola stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu pozostałych 
jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 2021r.), 

o od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III w szkołach 
podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-
mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, 
lubelskim, podkarpackim, małopolskim. Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia 
na dotychczasowych zasadach. W pozostałych województwach, tj.: śląskim, 
dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, uczniowie uczyli się dalej na odległość. 

 29 marca 2021r. – 18 kwietnia 2021r. – zamknięte przedszkola; 
 od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie 

stacjonarnym; 
 od 17 maja 2021r. do 30 maja 2021r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym; 
 od 31 maja 2021r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej. 

Przygotowanie szkół i placówek do pracy zdalnej 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało elastyczne przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół 
i placówek mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. Dyrektor otrzymał możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali 
zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. Bez pomocy 
nie zostali też uczniowie z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy zostali zobowiązani, aby na prośbę 
rodziców organizować nauczanie stacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość na terenie szkoły. W przypadku szkół specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach 
pomocy społecznej, zajęcia mogły być prowadzone w szkole, a decydował o tym dyrektor szkoły. 

Wytyczne sanitarne 
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Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem 
Zdrowia przygotowało zalecenia i wytyczne przeciwepidemiczne. Celem tych wytycznych było 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół i placówek, a także 
wsparcie organów prowadzących oraz dyrektorów w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii COVID-
19. Szkoły otrzymały również płyny do dezynfekcji i maski medyczne dla personelu szkolnego. 

Rok szkolny 2020/2021 był szczególny, to czas w którym zarówno uczniowie, nauczyciele jak i 
rodzice musieli zmierzyć się z pandemią oraz jej skutkami w postaci nauki zdalnej. Dzięki 
doświadczeniu i praktyce zdobytej w nauczaniu na odległość w poprzednim roku, uczniowie, rodzice 
oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Pomimo pandemii i izolacji udało się zrealizować wiele 
działań, konkursów, programów i projektów, mających na celu wzbogacenie i urozmaicenie oferty 
edukacyjnej naszej szkoły, dać możliwość rozwijania pasji i talentów naszym uczniom.  

W roku szkolnym 2020/2021 podejmowano działania ukierunkowane na osiągnięcie celu 
strategicznego określonego w Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Popielów, przyjętej Uchwałą 
nr XXXV/293/2006 Rady Gminy w Popielowie  z dnia 22 czerwca 2006 r., tj. stworzenie optymalnych 
warunków kształcenia, które będą zapewniały dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zdobycie 
wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Gmina Popielów stara się realizować zadania oświatowe w taki sposób, aby zapewnić optymalne 
warunki kształcenia, wychowania i opieki uwzględniając potrzeby dziecka, a także rodziców 
i nauczycieli. 

opracowała:  

Aleksandra Regimowicz 
Inspektor ds. Oświaty 

Popielów, 21.10.2021r. 

Dane źródłowe: 
1. Referat Organizacyjny 
2. Referat Finansów 
3. System Informacji Oświatowej 
4. Opracowania własne 
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Załącznik nr 1 

VIII. DZIAŁANOŚĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE 

I DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA 

1. Programy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze 

1.1. Realizowano projekty i programy edukacyjne: 

Deutsch AG - projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII, którzy do klasy szóstej uczyli się języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności 

językowych i poszerzeniem wiedzy z zakresu kultury i historii obszarów niemieckojęzycznych (chętni 

uczniowie z klasy VIIa, VIIb, VIIc i VIII mieli dodatkowe  2 lekcje j. niemieckiego w tygodniu). 

Kreatywna Opolszczyzna – dwuletni projekt twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji 

Opolskiej, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia. Składający się z 5 zadań: 

 Program Powszechnej Dwujęzyczności (dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla 20 uczniów 
klas młodszych / 2h w miesiącu) 

 Program Kreatywnego Uczenia (zajęcia w pracowniach RZPWE, spotkania ze specjalistami 
w SzPIKach, coatching zawodowy w szkole) 

  Eksperyment w Edukacji (dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 24 uczniów klas 
starszych / 3h w miesiącu, zajęcia w pracowniach Zaczarowany Świat dla 12 osób) 

  Inteligentnie zaprogramowani (dodatkowe zajęcia z programowania dla 12 uczniów klas 
starszych / 2h w miesiącu) 

 szkolenia dla nauczycieli 

 Doposażenie szkół w 1 roku projektu to: 8 laptopów, 2 monitory interaktywne, licencje 
dla dzieci, zestawy eksperymentalne matematyczno-przyrodnicze,  klocki Mindstorms, 
notebook, zestaw zeszytów ćwiczeń, 2 tablety, wizualizer, słuchawki, mikrofony, instrumenty, 
pacynki o wartości około 70 tyś. złotych). Wkład własny to zajęcia dodatkowe prowadzone 
przez nauczycieli oraz koszt użytkowania sal podczas zajęć. 

 Daleko – Blisko - projekt zrealizowany przez SCKTiR w porozumieniu ze szkołą (warsztaty 
integracyjno-teatralne, plastyczne, filmowo-animacyjne dla 11 uczniów z klas VI – VII 
zakończone happeningiem wzbogacony o szkolenie dla rodziców uczniów biorących udział 
w projekcie). 

1.2. Realizowano treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

1.3. Realizowano innowację pedagogiczną: „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” 

- ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój  czytelnictwa wśród uczniów klas I-III; 
1.4. Realizowano zadania programu edukacyjnego: 

 „Lepsza Szkoła” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. 

 „Matlandia”- program online wspierający naukę matematyki w klasach IV-VIII 

2.Konkursy i olimpiady: 

2.1. Konkursy 

2.1.1. Konkursy przedmiotowe 

 Konkurs Polonistyczny I miejsce, etap gminny (finalista na etapie wojewódzkim) Konkurs 
Matematyczny I i III miejsce, etap gminny 

 Konkurs Języka Angielskiego I miejsce, etap gminny 

 Konkurs Języka Niemieckiego I etap gminny, (laureat na etapie wojewódzkim (I miejsce 
w województwie) 

  Konkurs  Fizyczny I i II miejsce, etap gminny 
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2.1.2. konkursy szkolne 

 Konkurs „Konkurs Języka Niemieckiego o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opolu” 

  Konkurs „Matematyka Juniora” dla klasy I  

 Konkurs „Matematyka Juniora” dla klasy II 

 Konkurs „Matematyka Juniora” dla klasy III 

 Konkurs „Matematyka Juniora” dla klasy IV-VI 

 Konkurs„ Matematyka Juniora” dla klasy VII-VIII  

  Konkurs plastyczny „Liczba Pi” 

2.1.3. Konkursy pozaszkolne 

 Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – ŻAK 2021, Wydział Katechetyczny Diecezji Opolskiej, 
laureat - 1 uczeń. 

 Olimpiada Matematyczna Juniorów, Państwowa Akademia Nauk, II m-ce w województwie - 1 
uczeń, III m-ce w województwie – 3 uczniów. 

 Maks Matematyczny, Mogalo, półfinał we Wrocławiu – 1 uczeń. 

 Konkurs „Z bankiem na Ty”, LO, BSDW w Dobrzeniu Wielkim, I m-ce – 1 uczeń, wyróżnienie – 1 
uczeń. 

 Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”, Łubniański Ośrodek Kultury, wyróżnienie – 2 
uczniów, II - m-ce – 1 uczeń. 

 List do św. Mikołaja, Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie, I m-ce – 1 uczeń. 

 II Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza A. Osieckiej, Ośrodek 
Kultury w Niemodlinie im. A. Osieckiej, III m-ce w kat. klasy VII-VIII – 1 uczeń. 

 Konkurs plastyczny „Święto liczby Pi”, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, II m-ce – 1 uczeń, III 
m-ce – 1 uczeń. 

 Mały karpik, Ośrodek Kultury w Niemodlinie, wyróżnienie – 1 uczeń. 

 Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, Biuro Poselskie R. Galli, Towarzystwo Społeczno- 
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

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

 Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas I – III. 10 wyjazdów 
na basen do Opola - 15 uczniów klas II; 

 Program „Szkolny Klub Sportowy 2020” zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu po 1 godz. 
zegarowej dla chętnych dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych; 

 Program „Lekkoatletyka dla każdego”- lekkoatletyczne zajęcia ruchowe w formie zabawy 2 razy 
w tygodniu po 45 godz. zegarowej dla chętnych dzieci; 

 Zajęcia rekreacyjno sportowe – 2 godziny zegarowe tygodniowo  

 kółka polonistyczne – 10 godzin tygodniowo (godziny tzw. dyrektorskie) 

 kółka matematyczne – 3 godziny tygodniowo (godziny tzw. dyrektorskie) 

 kółko językowe – 1 godzina tygodniowo (godziny tzw. dyrektorskie) 

4. Szkolne uroczystości, imprezy i spotkania: 

 Pasowanie Pierwszoklasistów – uroczyste włączenie nowych uczniów do społeczności szkolnej 

 Zabawa karnawałowa – gry, zabawy, konkursy, tańce przy muzyce uczniów klas I-III 

 Dzień Dziecka w rycerskim stylu (strzelanie z łuku, nauka rzucania toporem, pojedynki rycerskie, 
nauka tkania, pisanie gęsim piórem, wyrób papieru czerpanego, wyplatanie sznurów ozdobnych) 

 Pożegnanie ósmoklasistów – uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły 

II DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I EDUKACJI 

WŁĄCZAJĄCEJ 

 Realizowanie kształcenia specjalnego dla trojga uczniów z orzeczonym upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym. 

 Realizowanie nauczania indywidualnego dla dwojga uczniów w miejscu ich zamieszkania. 

 Prowadzenie specjalistycznych  zajęć: logopedycznych dla 17 uczniów, korekcyjno-
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kompensacyjnych dla 5 uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 Opracowanie i realizowanie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

 Opracowanie i realizowanie programu zajęć logopedycznych. 

 Prowadzenie 18 zajęć rewalidacyjnych dla 9 uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 Powołanie 9 zespołów wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które 
współpracują dla właściwej diagnozy również z rodziną dziecka oraz specjalistami z poradni PP. 

 Opracowanie bądź aktualizowanie 9 Wielospecjalistycznych Ocen Poziomu Funkcjonowania 
Ucznia oraz 9 Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych 
dzieci. 

 Zapewnienie dodatkowego wsparcia uczniom niepełnosprawnym w postaci 4,5 etatu 
na stanowisku nauczyciela wspomagającego w klasach, do których przypisani są uczniowie 
niepełnosprawni, w celu współorganizowania kształcenia w trakcie roku szkolnego. 

III WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW 

Egzamin ósmoklasisty 2021: 

 
PSP Popielów 

województwo 

opolskie 
kraj 

język polski 53 % 58 % 60 % 

matematyka 53 % 45 % 47 % 

język angielski 59 % 66 % 66 % 

język niemiecki 90 % 60 % 49 % 

IV PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

1. Społeczna 

1.1. Uczniowie 

1.1.1. wolontariat w szkole: 

 „Prezent pod choinkę” dla dzieci z zagranicy, 

 zbiórka darów dla Hospicjum dla dzieci w Opolu 

 zbieranie plastikowych nakrętek na zakup specjalistycznego sprzętu. 
1.1.2. Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”, 

1.1.3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego - nauka demokracji, 

1.1.4 Żonkile –  akcja społeczno-edukacyjna 
1.1.5. Mikołajki klasowe, Spotkanie przedświąteczne, konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną 
– kultywowanie polskich tradycji,  
1.1.6. Trzeciomajowy Tydzień  

1.1.7. Niepodległa do Hymnu 

1.1.8 Włączanie rodziców i innych członków rodziny w uroczystości szkolne dla zawężenia współpracy 

ze szkołą: 

 Pasowanie na ucznia – oficjalne włączenie grypy dzieci najmłodszych do grona uczniów. Nadanie 
rangi wydarzeniu poprzez uczestnictwo rodziców dzieci  klas pierwszych, 

 Zabawa karnawałowa dla uczniów klas I-III 

 Pożegnanie Ósmoklasistów  uroczystość poświęcona dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole 
ponadpodstawowej, podsumowująca czas spędzony w szkole - wspominanie i dziękowanie rodzicom 
za dobrą współpracę. 

2. Pracownicy 

2.2.1. Ochrona Danych Osobowych – szkolenie 

3. Zdrowotna 
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3.1. uczniowie 

3.1.1. Bezpieczeństwo w domu i poza domem, spotkanie z przedstawicielem policji, 

3.1.2. realizacja ogólnopolskiego programu „Mleko”, „Warzywa i owoce” w szkole, 

2.1.3. udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, 

2.1.4. realizacja programu „Trzymaj Formę”, 

2.1.5. Bezpieczne ferie – prezentacja multimedialna 
2.1.6. realizacja programu Między nami kobietkami – zajęcia dla uczennic klas VII i VIII na temat 
dojrzewania i higieny osobistej. 
2.1.7. Bieg Radości – uczczenie powrotu do zajęć stacjonarnych 
2.1.8. Dentobus – profilaktyka przeciwpróchnicowa dla uczniów 
2.1.9. Cyberprzemoc – zajęcia w ramach projektu poprawy polsko-czeskiej współpracy w walce 
z cyberprzemocą 

3.2. Rodzice 

3.2.1. „Jak reagować na trudne zachowania dzieci w dobie trudności wynikających z pandemii 

Covid i ograniczonego kontaktu z rówieśnikami” - szkolenie online 

V ZAKUPY, WYPOSAŻENIE, REMONTY, INWESTYCJE 

 Usługa budowlana (przebudowa pomieszczeń łącznika, by wyodrębnić dodatkową salę – 
13 780,01 zł) 

 Wyposażenie do nowo powstałej (wyodrębnionej z łącznika) sali tj. ławki, krzesła, szafki – 
12 589,40 zł 

 Usługa remontowo – budowlana (ocieplenie sufitów w dwóch salach lekcyjnych – 10 070,00 zł) 

 Remont dachu szatni - 1 600,00 zł 

 Roboty remontowo-elektryczne – 2.398,50 zł (przegląd – światło) 

 Projektor multimedialny i ekran ręcznie rozwijany do sali nr 13 – 2 358,00 zł 

 Rolety okienne - 6 sztuk do dwóch sal na półpiętrze – 2 190,00 zł 

 Dwie ławki zewnętrzne – 1 298,00 zł 

 Dwa grzejniki elektryczne – 940,00 zł  

 Zamrażarka – 849,00 zł 

 Wózek na piłki – 730,62 zł 

 Szafka do sali nr 13 – 570,00 zł 

 Radioodtwarzacze (2 szt.) – 679,98 

 Kosz na śmieci (zewnętrzny) - 320,00 zł 

 Niszczarka i gilotyna – 1 451,40 zł 

 Lodówka – 360,00 zł 

VI PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH 

 Sprzęt komputerowy przekazany szkole w ramach projektu „Opolskie dla podstawówek” 
(17 laptopów – 50 999,49 zł) 

 Sprzęt komputerowy przekazany szkole w ramach projektu „Kreatywna Opolszczyzna” (8 
laptopów – 19 862,08 zł) 

 Pomoce dydaktyczne przekazane szkole w ramach projektu „Kreatywna Opolszczyzna” 2 monitory 
interaktywne – 13 284,00 zł 
 Licencje dla dzieci – 12 000,00 zł 
 zestawy eksperymentalne matematyczno-przyrodnicze 29 456,04 zł 
 klocki Mindstorms – 4 797,00 zł 
 notebook – 2 618,67 zł 
 zestaw zeszytów ćwiczeń – 1 600,00 zł 
 tablety – 1 548,00 zł 
 wizualizer – 1 318,18 zł 

słuchawki, mikrofony, instrumenty, pacynki - 1 500,00 zł 
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 Sprzęt sportowy przekazany szkole przez LZS Popielów: 
 materac do skoku wzwyż – 8 021,21 zł 
 4 wózki na piłki – 2 922,48 zł 
 kule treningowe – 368,00 zł 
 koło miernicze – 177,80 zł 

VII MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY 

1. Mocne strony 

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

 Uczniowie niepełnosprawni są akceptowani i włączani w szkolne życie, pozostali uczniowie uczą się 
wrażliwości i chętnie pomagają innym 

 Wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw 

 Mało liczne klasy pozwalają nauczycielom na indywidualne podejście do każdego ucznia 

 Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna stale doskonaląca swoje kwalifikacje 

 Dbałość o wysoki poziom nauczania 

 Atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych 

 Właściwie zorganizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

 Zaangażowanie nauczycieli w realizację programów i projektów edukacyjnych również o 
charakterze innowacyjnym 

 Dobra współpraca z rodzicami 

 Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym – z instytucjami wspierającymi procesy dydaktyczno-
wychowawcze 

 Szkoła dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych 

 Wszystkie sale lekcyjne wyposażone zostały w tablice interaktywne/monitory wizyjne 

 Dobrze wyposażone sale lekcyjne 

 Szkoła dysponuje salą gimnastyczną z siłownią, kompleksem boisk „Orlik”, siłownią zewnętrzną 

2. Słabe strony 

 Ograniczenia lokalowe: 
 niewystarczająca ilość sal lekcyjnych,  
 brak stołówki (do spożywania posiłków wykorzystywana jest jedna z sal lekcyjnych). 

 Brak drogi ewakuacyjnej z drugiego piętra. 

 Brak monitoringu (stara część budynku) bądź ogrodzenia wokół szkoły - teren ogólnie dostępny, 
dochodzi do jego zaśmiecania, aktów wandalizmu oraz innych niewłaściwych zachowań. 

VIII SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ 

1. Szanse 

 Realizacja programów oraz zadań edukacyjnych i wychowawczych przez wysoko wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność  współpracy z rodzicami, 
środowiskiem lokalnym, instytucjami. 

 Mało liczne klasy  dają możliwość stworzenia odpowiednich warunków rozwoju każdego ucznia 
oraz indywidualne podejście do każdego z nich, co przekłada się na wyniki w nauce i zachowaniu. 

 Nowoczesne nauczanie dzięki wyposażeniu wszystkich klas w tablice interaktywne, sprzęt  
komputerowy oraz wyposażeniu pracowni przedmiotowych (fizycznej, chemicznej, biologicznej). 

2. Zagrożenia 

 Dwuzmianowość nauczania ze względu na brak sal lekcyjnych. 

 Zagrożone bezpieczeństwo uczniów - brak drogi ewakuacyjnej. 

 Niekomfortowe warunki spożywania posiłku na stołówce. 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS JANA DZIERZONA W KARŁOWICACH 

Programy 

1. „Posiłek w szkole i w domu”– dożywianiem w stołówce objętych było 54 uczniów,  w tym 10 
uczniów miało obiady refundowane przez GOPS w Popielowie 
2. „Program dla szkół” -dostawa mleka, przetworów mlecznych, owoców, warzyw do placówek 
oświatowych w ramach mechanizmu dopłat udzielanych przez Agencję Rynku Rolnego dla klas I-V  
3. Akcja „Sprzątanie świata” 
4. „Bieg po zdrowie”  
5. „Śniadanie daje moc” 
6. „Szkolny Klub Sportowy” w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki - zajęcia z piłki nożnej 
dziewcząt 
7. Akcja charytatywna „Góra grosza” 
8. „Zachowaj trzeźwy umysł” 

Wyniki egzaminu klasy 8 

 Język polski   76,47 % 

 Matematyka  53,87 % 

 Język angielski  78,4 % 

 Język niemiecki  54,6 % 

Stypendium Wójta Gminy Popielów w zakresie edukacji otrzymało 10 uczniów 

Zajęcia dodatkowe 

 Zajęcia komputerowe w ramach programu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 

 język niemiecki nieobowiązkowy  

 zajęcia: rewalidacyjne, biblioteczne, świetlicowe, z pedagogiem  

Konkursy 

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - etap gminny: III miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego–etap gminny: II miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny- etap gminny: II miejsce oraz III miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny -etap gminny: II miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Historyczny -etap gminny: II miejsce. Uczeń zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego i uzyskał tytuł finalisty -zajął II miejsce w grupie finalistów 

 Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap gminny: II miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Biologiczny- etap gminny: I miejsce, II miejsce, III miejsce 

 Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap gminny: II miejsce, III miejsce  

 Wojewódzki Konkurs Fizyczny – etap gminny: III miejsce  

 Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Ortograficzny”(wersja online) tytuł laureata-VI miejsce  

 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II (wersja online) tytuł laureata-9 miejsce  

 Szkolny Konkurs Języka Angielskiego (wersja online) tytuł Arcymistrza Szkoły Języka Angielskiego 
oraz I miejsce  

 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” - wyróżnienia 

Działania dyrektora szkoły na rzecz wzbogacania bazy szkoły 

Zakupy: 

Z budżetu placówki: 

 Podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji 

 Komputery do pracowni komputerowej – 4 sztuki 

 Niszczarka do dokumentów 

 Taczka 

 Termowentylator 

 Switch do pracowni komputerowej oraz księgowości wraz z kablami zasilającymi i adapterem 
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 Nagrywarka zewnętrzna- 2 sztuki 

 Router – 2 sztuki 

 Myszki – 15 sztuk 

 Słuchawki z mikrofonem – 3 sztuki 

 Kamerka internetowa do lekcji online z mikrofonem 

 termometr elektroniczny – 2 sztuki 

 Drukarka laserowa do księgowości 

 Termowentylator – 2 sztuki 

 Wiertarko-wkrętarka 1 sztuka 

 Czajnik bezprzewodowy – 2 sztuki 

Projekt „Kreatywna Opolszczyzna”- program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji 

Opolskiej: 

 Monitor interaktywny - 2 sztuki 

 Tablet – 2 sztuki 

 Notebook -1 sztuka 

 Klocki Mindstorms - Wynalazca Robotów - 4 sztuki 

 Wizualizer – 1 sztuka 

 Zestaw słuchawki i mikrofony – 7 sztuk 

 Parawan i pacynki do języka angielskiego 

 Szafka z zestawem instrumentów 

 Licencja dla nauczyciela do języka angielskiego 

 Głośnik do zadania nr 1 „Program Powszechnej Dwujęzyczności” 

 Ozobot EVO – element robota- 2 sztuki do zadania nr 4 „Rozwijanie kompetencji informatycznych” 

Projekt „Op@lskie dla podstawówek”: 

 Komputer Dell – 7 sztuk 

Remonty: 

 Wymiana pompy kotłowej w piecu gazowym przy sali gimnastycznej 

 Doprowadzenie Internetu do gabinetu lekcyjnego nr 55 (kl. 3) 

 Zamontowanie lamp przy wejściu do sali gimnastycznej 

 Naprawa maszyny czyszczącej 

 Uzupełnienie ubytków kafli przed wejściem do szkoły 

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły 

Wrzesień 

1. Inauguracja roku szkolnego 202021 oraz pasowanie pierwszoklasistów 
2. Akcja „Sprzątanie świata” 
3. W ramach projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, 
pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew”  
wychowawczyni klasy 1 przeprowadziła zajęcia na temat „Drzewa, ich liście i owoce”, natomiast 
nauczyciel przyrody w klasie 4 zajęcia „Na łące”. 

Październik 
1. Dzień Tabliczki Mnożenia Uczniowie przez zabawę powtarzali tabliczkę mnożenia do 100 - 
organizatorem głównym było Wydawnictwo Karty Grabowskiego z Poznania. 
2. Zajęcia dodatkowe w formie kółka informatycznego dla uczniów klas VI-VII w ramach projektu 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020. 
3. Odbyły się konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z: języka polskiego, angielskiego, 
niemieckiego, matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki i chemii 
4. W ramach projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, 
pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew” 
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wychowawczyni klasy 3 przeprowadziła zajęcia na temat „Jesienne wyprawy” 

Listopad 
1. Uczniowie klasy I otrzymali wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach 
projektu „Mała książka- wielki człowiek” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
2. Szkoła otrzymała 12 laptopów z projektu  „Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej” oraz „Zdalna Szkoła+” w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 
3. Nasza szkoła otrzymała podziękowanie z okazji 15-lecia Fundacji Orange za udział w programach 
„MEGAMISJA”, oraz „SuperKoderzy” 

Grudzień 
1. Klasa VIII przygotowała świąteczne upominki dla wychowanków Państwowego Domu Dziecka 
w Skorogoszczy - szkoła otrzymała podziękowanie 
2. Przekazanie przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 7 laptopów dla nauczycieli 
na realizację projektu „Kreatywna Opolszczyzna” – program twórczych metod kształcenia w szkołach 
Aglomeracji Opolskiej. 

Styczeń 
1. Życzenia świąteczne od szkoły partnerskiej w Krakovanach na Słowacji 
2. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych. 
3. Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klas 1-3 wykonali laurki i drobne upominki. 

Luty 
1. Dzień Bezpiecznego Internetu -podczas zajęć informatycznych w ramach działań profilaktycznych 
w klasach 1-3 przypomniano zasady zachowywania się w sieci 
Dodatkowo kl. 3 wraz z rodzicami wykonała internetowo-komputerowe Roboty 
2. Odbył się konkurs walentynkowy 
3. Klasa 2 uczestniczyła w szkolnej akcji dokarmiania skrzydlatych przyjaciół, uczniowie wykonali 
karmniki, a w środku umieścili ziarno. Przeprowadzona akcja poprzedzona została zajęciami 
dotyczącymi pomocy ptakom podczas zimy 

Marzec 
1. W PSP Bąkowice odbył się II gminno-parkowy etap ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”. Tegoroczne hasło konkursu to  „Zbiorowiska leśne w parkach krajobrazowych”. 
2. W ramach edukacji przyrodniczej i biologii uczniowie szkoły obejrzeli dwie prezentacje 
opowiadające o przyrodzie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. pt. „ Zając – bohater Wielkanocy – 
mieszkaniec pól i łąk Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Którędy po Parku?”. Zajęcia 
realizowane w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” 
w ramach RPO WO na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Kwiecień 
1. Otrzymaliśmy życzenia świąteczne ze szkoły partnerskiej w Krakovanach na Słowacji. 
2. W dniu 19 kwietnia 2021r. uczniowie klas 7 a-7 b brali udział w zajęciach edukacyjnych „Lekcje 
z Temidą”. Zajęcia online przeprowadziła pani prawnik. 

Czerwiec 
1. Z okazji „Dnia Dziecka” wychowawcy klas zorganizowali: zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe, 
wycieczkę pieszą do lasu, rowerową do Domu Myśliwego w Kurzniach oraz na kąpielisko w Starych 
Siołkowicach. 
2. Uczniowie klas 1-3 nabyli umiejętności pływackie w ramach projektu „Umiem pływać” 
realizowanego przez Wojewódzkie Zrzeszenie LKS w Opolu. 
3. Policja przeprowadziła w klasach pogadanki na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji. 
4. Klasy 7a-7b pożegnały klasę 8 programem artystycznym w czwartek 24 czerwca 
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5. Na zakończenie roku szkolnego Pani Wójt Sybilla Stelmach wręczyła 10 uczniom stypendia Wójta 
Gminy Popielów w zakresie edukacji. 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH 

W roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do szkoły 145 uczniów. Ilość godzin świetlicy szkolnej według 
arkusza pozostała bez zmian i wynosiła 14 godzin. Godziny pracy świetlicy zostały dostosowane 
do potrzeb i trwały codziennie od 12.30 do 14.30 czyli 10 godzin, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, 
a następna godzina świetlicy, czyli do 15.30 była realizowana w ramach 40 – godzinnego tygodnia 
pracy dla wyznaczonych nauczycieli. Nauczyciele dodatkowo zorganizowali dla uczniów następujące 
zajęcia pozalekcyjne: 

 kółko języka polskiego, 

 kółko historyczne, 

 kółko matematyczne, 

 kółko edukacji wczesnoszkolnej, 

 kółko przyrodnicze, oraz  

 kółka charytatywne: kółko geograficzne, - kółko języka angielskiego, - kółko języka niemieckiego. 

Obchody świąt państwowych: 

 Święto Niepodległości – lekcje wychowawcze przeprowadzone on-line ze wspólnym odśpiewaniem 
hymnu państwowego , lekcje języka polskiego i historii również on-line związane z przeszłością 
naszego państwa oraz genezą święta. Udekorowanie szkoły i ukazanie symboli państwowych. 

 Święto Konstytucji 3 - Maja – Pogadanki w klasach I – III związane z historią Polski, wykonanie 
gazetek ściennych w salach lekcyjnych, odśpiewanie hymnu państwowego. 

 Lekcje historii, języka polskiego oraz lekcje wychowawcze prowadzone w klasach IV – VIII on-line 
w związku z obchodzonym świętem, wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, dekoracja 
budynku szkoły. 

Szkoła kontynuowała realizację takich przedsięwzięć, jak; 

 „Kreatywna Opolszczyzna”  

 „ mDom” – w ramach „mPotęgi” 

 „Sprzątanie świata” – propagowanie ochrony środowiska 

 Wolontariat, dary dla Domu Dziecka w Skorogoszczy. 

Realizowane był projekty: 

 Projekt „ Daleko – blisko” w ramach konkursu na realizacje przedsięwzięć „Eduko – Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021 –  Opolskie”. 

Uczniowie brali udział we wszystkich konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie naszej 
gminy. 

 Uczeń klasy VI – Michał Mrozowski zakwalifikował się do finału Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Uczeń został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zajmując I miejsce w województwie opolskim oraz 
finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego zajmując również I miejsce. 

Ponadto brali udział w innych konkursach: 

 Konkurs plastyczny „Najoryginalniejsza, najciekawsza ozdoba świąteczna” - I miejsce w Gminie 
Popielów zajął Dominik Sowa 

 Konkurs plastyczny z okazji 100 rocznicy przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku oraz wybuchu 
III powstania śląskiego – udział kilku uczniów 

 Konkurs fotograficzny „ Miejsca upamiętnienia powstańców śląskich” -  laureat Dominik Sowa 

 Konkurs gminny na wykonanie najciekawszego bałwanka ( uczniowie zdobyli wyróżnienie) 

 Konkurs literacko – plastyczny „ W drodze do Polski – powstanie powstań śląskich”  

 „Ze Śląskiem na Ty” – konkurs literacki – laureat I miejsca Dominik Macioszek,  

 Udział uczniów w konkursie recytatorskim z języka niemieckiego. 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły do klasy II, klasy V i do klasy VIII uczęszczały dzieci z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające opinie poradni psychologiczno-
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pedagogicznej o potrzebie korygowania dysfunkcji miały zorganizowanie zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne on-line i stacjonarnie. Dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce organizowane 
były  zajęcia wyrównawcze w podobnej formie. Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym „Patrzę, 
słucham, tworzę”. Pedagog szkolny przeprowadził warsztaty dotyczące „Profilaktyki uzależnień 
behawioralnych” i „Przeciwdziałanie przemocy domowej”. Odbyła się pogadanka z policjantem oraz 
przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej dla uczniów na temat niebezpiecznych zachowań. 
Warsztaty dla rodziców on-line na temat współczesnych uzależnień wśród dzieci oraz problemów 
wynikających z sytuacji pandemicznej. 

W ramach WDN odbyły się szkolenia dotyczące między innymi: „Praca z dzieckiem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi”, szkolenie RODO – postępowanie zgodnie z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, zdalnego nauczania oraz sprawdzianu ósmoklasisty. 

W ramach profilaktyki zdrowotnej przez cały rok szkolny szkoła realizowała projekty „Mleko w szkole” 
i „Owoce i warzywa w szkole”. Od wielu lat propagujemy wśród uczniów zdrowy styl odżywiania. 
W ramach współpracy z higienistką szkolną z Ośrodka Zdrowia w Starych Siołkowicach prowadzona 
była akcja fluoryzacji zębów. 

Wśród mocnych stron szkoły na szczególne wyróżnienie zasługują wysokie wyniki konkursów 
literackich i plastycznych, szczególnie w konkursie „Ze Śląskiem na Ty”. 
Szkoła kładzie nacisk na rozwój treści patriotycznych poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, 
a także kultywuje regionalizm i tradycje śląskie. 
Szkoła posiada bardzo dobrą kadrę nauczycielską z kwalifikacjami do nauczania wszystkich 
przedmiotów. Na co dzień bierzemy udział w projektach gminnych i krajowych. Na uwagę zasługuje 
również dobra współpraca szkoły z rodzicami. W dużej mierze możemy liczyć na ich zaangażowanie 
i pomoc w działania szkoły. Szkoła posiada nowoczesne sportowe boisko, salę gimnastyczną, siłownię 
oraz plac zabaw. 

W placówce prowadzone są akcje charytatywne, w których chętnie biorą udział dzieci, rodzice, 
nauczyciele i personel szkoły. W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na pandemię działalność 
wolontariatu została ograniczona do zbiórki darów dla dzieci z domu dziecka w Skorogoszczy z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. 
Od 26 października 2020 została wprowadzona nauka w trybie hybrydowym i zdalnym w związku z 
czym odbyły się szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców odnośnie korzystania platformy 
CLASSROOM oraz TIMES. Szkoła otrzymała komputery, które zostały wypożyczone uczniom i 
nauczycielom na czas nauki zdalnej. 
W trakcie trwania pandemii zostały wprowadzone specjalne procedury zapewniające bezpieczeństwo 
uczniów i pracowników szkoły. 
Egzamin ósmoklasisty odbył się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich zasad 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID19. 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POPIELOWIE  

W roku szkolnym 2020/2021 realizacja zadań oświatowych odbywała się w różny sposób: od IX do XI, 
od XII do IV i od V do VI w sposób tradycyjny, w XI i w IV w sposób hybrydowy, czyli tradycyjny i 
zdalny. Część zadań, imprez, konkursów i projektów nie udało się zrealizować, gdyż zostały odwołane 
ze względu na pandemię. 

1. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza oparta była na założeniach programowych 

wychowania przedszkolnego 

Praca dydaktyczno-wychowawcza była realizowana zgodnie z założeniami podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, autorskiego Programu Wstępnej adaptacji dzieci do warunków 
przedszkola oraz w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego „ Planeta dzieci”, a także program 
wychowawczy „ Nasze przedszkole”  dostosowany do warunków przedszkola. 
Realizowano również zagadnienia z Koncepcji Pracy Przedszkola.  
W roku szkolnym 2020/2021 główne zagadnienia to: 

 „Moje przedszkole” 
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 „Wychowywanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych”. 

Przeprowadzono również ewaluację: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”. 

Wychowankowie brali udział w projektach i programach edukacyjnych: 

 „Dwujęzyczna Opolszczyzna” – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gmin należących 
do Aglomeracji Opolskiej  

 „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” - projekt edukacyjny 

  „Kubusiowi Przyjaciele natury” – XII edycja – zakończony certyfikatem 

 „Czyste powietrze wokół nas” – organizator Sanepid 

 „Akademia programistów” – projekt edukacyjny 

 „Rysowane piosenki” – innowacja pedagogiczna 

 „Nie wyrzucaj śmieci, daj im drugie życie i baw się znakomicie” – innowacja pedagogiczna 

 „Dentobus” – mobilny gabinet stomatologiczny 

 „Strzyga wraca pod strzechy” – projekt SCKTiR 

Braliśmy również udział w: 

 konkursach plastycznych :  
 „Przedszkolak Uczestnikiem Ruchu Drogowego” 
 „Znam i dbam o przyrodę w aglomeracji Opolskiej” 
 „Eko bombka” – konkurs z udziałem rodziców 

 różnych akcjach: 
 „Szkoła do hymnu” – ogólnopolska akcja organizowana przez MEN 
 „Szkoła pamięta” – ogólnopolska akcja MEN odwiedzenia grobów żołnierzy na cmentarzu 

w Popielowie 
 „Razem na święta” – ogólnopolska akcja MEN 
 wyjście do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych jako edukacja proekologiczna 
 Ogólnopolskiej akcji Góra Grosza – kolejna edycja 

„Paka dla zwierzaka” - zbieranie karmy i akcesoriów dla podopiecznych schroniska dla 
zwierząt 

 akcji zbierania nakrętek oraz zużytych baterii. 
 

Zajęcia dodatkowe prowadzone w naszym przedszkolu: 

 J. niemiecki (j. mniejszości narodowej ) – 3 grupy po 3 zajęcia tygodniowo 

 J. angielski – 5 grup - w każdej grupie 2 zajęcia tygodniowo 

 Religia – dzieci 5-6 letnie - 3 grupy po 1 godz. tygodniowo 

 Zajęcia w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” – zajęcia teatralne i zajęcia 
rozwijające umiejętność uczenia 

 Zajęcia w ramach projektu „ Dwujęzyczna Opolszczyzna” – zajęcia z języka angielskiego 

2. Działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Prowadzono zajęcia z terapii dla dzieci posiadających opinię o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Wszyscy nauczyciele w grupach udzielali wsparcia potrzebującym dzieciom w czasie bieżącej pracy. 

3. Profilaktyka społeczna: 

 prowadzono zajęcia umożliwiające dzieciom adaptację w grupie (Program wstępnej adaptacji 
do warunków przedszkola” – program autorski), 

 rozwijano umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z rówieśnikami, poznania praw 
dziecka i obowiązków - wprowadzono w każdej grupie we wrześniu 2020r. „Kodeks Przedszkolaka” 

 zapoznano dzieci z ich prawami oraz prawa dziecka umieszczone są na tablicy ogłoszeń dla 
rodziców 

 braliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi” 

 stosowano nowatorskie działania prowadząc cykl zajęć innowacyjnych i projektowych 

 nasi wychowankowie osiągnęli dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie 
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4. Profilaktyka zdrowotna: 

Realizowane były założenia programowe z obszaru aktywności ruchowej i zdrowotnej: 

 wykorzystano aktywne metody pracy: Pedagogika Zabawy, K. Orff, Ruch Rozwijający W. Sherborne; 
gimnastyka twórcza (ekspresyjna) R. Labana; gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów, pedagogika 
zabawy Klanza, aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – 
Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Kinezji Edukacyjnej 
Paula Dennisona 

 prowadzono liczne zabawy ruchowe w sali i na powietrzu 

 organizowano spacery,  wycieczki oraz wyjścia do ogrodu przedszkolnego 

 prowadzono zajęcia z profilaktyki zdrowotnej 

 wyrabiano nawyki zdrowego żywienia: przygotowywanie posiłków, przekąsek, koktajli 
wykorzystując warzywa i owoce na zajęciach w ramach zdrowego żywienia 

 prowadzono zajęcia związane z bezpieczeństwem dzieci 

 zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 

5. Zakup wyposażenia, remonty, inwestycje: 

Zakupiono: 

 laptop z oprogramowaniem, 

 program płacowy do księgowości. 

Pomalowano ściany w ramach projektu „ Strzyga wraca pod strzechy” – Las w czterech porach roku. 
Wymalowano trzy magazyny, obieralnię i korytarz. 

Pozyskane środki pozabudżetowe: 

Ze środków Rady Rodziców zakupiono: 

 zabawki do pięciu grup kwota 2000,00 zł 

6. Pozyskano sponsorów: 

Rodzice dzieci kończących przedszkole zakup folii zabezpieczającej okna 

7. Mocne strony przedszkola 

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

 Oferta edukacyjna 
W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci. Prowadzone są 
również zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci, których rodzice złożyli deklaracje. Ponadto 
prowadzone są zajęcia z religii zarówno katolickiej jak i ewangelickiej. Posiadamy opracowane 
i wdrażane przez nauczycieli programy autorskie, innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne. 
Dogodne godziny pracy przedszkola. Sprawnie funkcjonujący dowóz dzieci. 

 Kadra pedagogiczna 
Nauczyciele otwarci na zmiany, zaangażowani w realizację projektów, innowacji i programów 
posiadający: wysokie kompetencje zawodowe, umiejętność rozwiązywania problemów 
wychowawczych; dbający o bezpieczeństwo wychowanków oraz o harmonijny i wszechstronny rozwój 
dziecka. 

8. Słabe strony przedszkola 

 Nie wszystkie dzieci mają miejsce w przedszkolu 

 Zniszczeniu ulegają huśtawki i urządzenia w ogrodzie - wymagają wymiany 

 Zbyt mało komputerów do zajęć dla dzieci (dwa laptop na 5 grup) 

 Brak zadaszenia w ogrodzie przedszkolnym 

9. Promocja przedszkola 
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Umieszczanie informacji na facebooku, wydawanie gazetki przedszkolaka -sukcesy, wydarzenia 
przedszkolne, pedagogizacja rodziców 

10. Ważne wydarzenia z życia przedszkola: 

  „Sprzątanie świata” – wrzesień 2020 

 „Pasowanie na przedszkolaka” – październik 2020 

 „Dzień Edukacji Narodowej” 

 „Dzień Pluszowego Misia” 

 „Andrzejki” – budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami 

 zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy i odwiedzenie zabytkowego kościółka 

 Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości - listopad 2020 r. 

 „Spotkanie z Mikołajem” 

 Pieczenie pierników i ciastek oraz lukrowanie - kultywowanie tradycji regionalnej 

 „Wigilia” – wspólne spotkanie dzieci i nauczycieli w grupie 

 Wyjazd do „Zaczarowanego świata” w Opolu – Centrum Nauki i Eksperymentu 

 Odwiedziny w bibliotece 

 „Bal karnawałowy dla dzieci” 

 „Dzień Ziemi” 

 Uroczysta Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja 

 „Olimpiada przedszkolaka” 

 Wyjazd do domku myśliwskiego w Popielowskiej Kolonii – ścieżka edukacyjna, dąb Klara 

 Biwak i dyskoteka dla dzieci kończących przedszkole 

 Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KARŁOWICACH 

A. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA 

1. Programy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze: 

a. Praca wychowawczo - dydaktyczna oparta była na realizacji treści programu autorstwa Wiesławy 
Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździoch 
b. Realizowano treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego „Jestem bezpieczny, stop agresji, 
bezpieczeństwo w świecie wirtualnym” 
c. Realizowano innowację pedagogiczną „Muzyka jest wszędzie” 
d. Realizowano program roczny PP Karłowice  „Twórczy przedszkolak” 
e. Realizowano program stymulujący rozwój dziecka w wieku przedszkolnym „Każdy mały 
przedszkolaczek chętnie śpiewa, tańczy, skacze” 
g. Realizowano program adaptacyjny dla dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola „Jestem 
przedszkolakiem” 
h. Program edukacyjny PSSE Opole „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 
i. Program prozdrowotny „Kubusiowi przyjaciele natury’’ 

2. Konkursy i olimpiady: 

2.1. konkursy 

 Konkurs plastyczny „Przedszkole marzeń’’ 

 Konkurs plastyczny „Listy do Ziemi” 

 Konkurs rozwijający poczucie przynależności regionalnej „Moja okolica” 

2.2. olimpiady 

Olimpiada sportowa „Mały olimpijczyk” 
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
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i zwalczaniem COVID-19  planowane olimpiady nie odbyły się w takim zakresie w jakim były 
planowane (Europejski Tydzień Sportu, Sportowy Turniej Miast i Gmin). 

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

 Przedstawienia teatralne „Żuk, Sześć kucharek, Pszczółki, Głodny ptaszek” 

 Wyjazd do ZOO w Opolu 

 Wycieczka powiązana ze spotkaniem z leśnikiem z okazji „Święta pieczonego ziemniaka” 

 Spotkania ze strażakiem, policjantem 

 Udział w akcji charytatywnej, zbieranie nakrętek 

 Udział w akcji charytatywnej „Podzielmy się” 

 Udział w projekcie „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” 

 Akcja charytatywna dla dzieci z Domu Dziecka w Skorogoszczy 

 Przygotowanie świątecznych prezentów dla seniorow z Domu seniora Edessa 

 Dzieci korzystają z dodatkowych zajęć z języka niemieckiego 

 Prowadzone były zajęcia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej z wykorzystaniem 
ścieżki sensomotorycznej. 

B. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 Powołano zespół wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które współpracują 
dla właściwej diagnozy również z rodziną sytuacją dziecka oraz specjalistami z poradni PP w Opolu 

 Opracowanie i realizacja programu zajęć pracy wspomagającej uczenie się oraz pracy z dzieckiem 
zdolnym 

 Zakup laptopa 

 Zapewnienie dodatkowej opieki najmłodszej grupie w postaci osoby na stanowisku pomocy 
nauczyciela w trakcie roku szkolnego w ramach współpracy  z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Opolu 

C. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW – nie dotyczy 

D. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

1. społeczna 

 spotkanie z policjantem – przedstawicielem Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim – panią 
Komendant - pogadanka o istotnych zasadach bezpiecznego zachowania się dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 spotkanie z przedstawicielami Opolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej – rozmowa 
o domowych pupilach a przede wszystkim o właściwym zachowaniu wobec zwierząt (pozycja 
ochronna w razie ataku psa), możliwość  pogłaskania i obserwacji  psów,  kształtowanie 
opiekuńczości wobec zwierząt 

 udział w akcji charytatywnej „Prezent” – zbiórka słodyczy i upominków dla dzieci z Domu Dziecka 

 przygotowanie paczki świątecznej dla seniorów z Domu Seniora Edessa 

 zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości 

 zorganizowanie zbiórki na rzecz Domowego Hospicjum dla dzieci w Opolu 

 spotkanie ze strażakami z OSP w Karłowicach 

 udział w akcji Góra Grosza 

Uroczystości przedszkolne: 

 Pasowanie na Przedszkolaka – oficjalne włączenie grypy dzieci najmłodszych do grona 
przedszkolaków po okresie adaptacyjnym 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Dzień Odzyskania Niepodległości 

 pieczenie świątecznych pierniczków 

 spotkanie z Mikołajem 
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 wieczór kolęd 

 Wigilia – tworzenie świątecznego nastroju, wspominanie bożonarodzeniowych tradycji dzięki 
występom dzieci - wspólne świętowanie przy wigilijnym stole 

 Bal Karnawałowy 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień Rodziny 

 Zakończenie roku szkolnego 

 Dzień przedszkolaka 

 Andrzejki 

 Dzień pluszowego misia 

 Dzień dinozaura 

 Dzień kobiet 

 Dzień Ziemi 

2. zdrowotna 

 zajęcia kulinarne propagujące zdrowe odżywianie - przynajmniej raz w miesiącu 

 realizacja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – program edukacji ekologicznej 

 udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” 

 obchody Światowego Dnia Wody 

 obchody Światowego Dnia Ziemi 

 Założenie ogródka ziołowo-warzywnego w salach 

 Zapoznanie się ze zdrowymi produktami połączone z wycieczka do sklepu 

E. ZAKUPY, WYPOSAŻENIE, REMONTY, INWESTYCJE 

 Zakup zamgławiacza do przeprowadzania dezynfekcji sal 

 Zakup laptopa 

 Zakup kosiarki 

 Zakup naczyń oraz sprzętu do kuchni 

 Zakup aparatu telefonicznego 

F. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH 

Projekt „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2” 

G. MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA 

1. mocne strony 

 atrakcyjna oferta edukacyjna 

 innowacje pedagogiczne wspomagające proces edukacyjny 

 wyspecjalizowana kadra stale doskonaląca swoje kwalifikacje 

 bardzo dobra współpraca z rodzicami 

 bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi działania 
wychowawczo-edukacyjne placówki 

 przyjazna atmosfera pracy 

2. słabe strony 

 Ograniczenia lokalowe 

 Lokalizacja przedszkola, przedszkole usytuowane jest przy ruchliwej ulicy, a stan ogrodzenia oraz 
nawierzchni, która prowadzi do wejścia jest w bardzo złym stanie i wymaga niezwłocznego 
remontu by w pełni zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. 

 Natychmiastowego remontu wymaga również pokrycie dachowe, a w zasadzie jego wymiana 
na nowe. 
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Ciekawostki / nowości: 

 Innowacja pedagogiczna „Muzyka jest wszędzie” 

 Utworzenie strony internetowej przedszkola 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYCH SIOŁKOWICACH 

A. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA, OPIEKUŃCZA 

1. Programy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze: 

 Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” 

 Program wychowawczo – profilaktyczny: „Zdrowy przedszkolaczek-kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych” 

 Innowacja pedagogiczna: „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat” 
(kontynuacja) 

 Program roczny PP Stare Siołkowice: „Wiem co jem, ruszam się – bo zdrowy być chcę” 

 Program stymulujący rozwój dziecka w wieku przedszkolnym „Zdolny przedszkolak” 

 Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” 

 Program edukacyjny PSSE Opole ,,Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty 
ekologiczne?” 

 Program nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym 

 Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych 

2. Akcje MEN oraz inne konkursy: 

 Akcja MEN „Razem na święta” - dyplom 

 Akcja MEN „Szkoła do hymnu” - dyplom 

 Akcja MEN „Szkoła pamięta” - dyplom 

 Akcja UNICEF Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - dyplom 

 Akcja LISTY DLA ZIEMI – Fundacja Ekologiczna ARKA - nagroda 

 Konkurs „Spis ludności oczami przedszkolaków” Urząd Statystyczny w Opolu 

 PP Stare Siołkowice w gronie Ambasadorów Spisu 

 Akcja MEN „Dzień nowych technologii w edukacji” 

B. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 W placówce udzielano pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom wymagających wsparcia 
w trakcie bieżącej pracy  oraz organizowano zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania 
rozwoju zgodnie z zaleceniami zawartymi  w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej w porozumieniu z organem nadzoru i organem prowadzącym 

 Powołano zespół d/s wczesnego wspomagania rozwoju oraz zespół d/s rewalidacji 

 Opracowano program zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

 Opracowano Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 

 Zakupiono niezbędne pomoce i środki dydaktyczne przeznaczone do realizacji zajęć 
specjalistycznych 

 Zatrudniono osobę do dziecka niepełnosprawnego z zespołem Downa (pomoc nauczyciela) 
odbywającej staż w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu 

C. WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW – nie dotyczy 
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D. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

W ramach profilaktyki społecznej i zdrowotnej opracowano i przyjęto do realizacji program 
wychowawczo-profilaktyczny oraz plan współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. 
W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano następujące działania: 

 Prelekcja policjanta, ratownika medycznego, strażaka 

 Akcja „Paka dla zwierzaka” Młodzieżowy Klub Wolontariatu „PomagaMy” 

 Udział w akcjach charytatywnych „Dla Bartka”, „Paczka dzieciaka na święta od strażaka”, 
„Pomagamy dzieciom z domów dziecka” 

 Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości 

 Zorganizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych 

 Realizacja programów PSSE ,,Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne ?” 

 Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Wody”, „Światowy Dzień 
Ziemi” 

 Pielęgnacja utworzonego ogródka ziołowo-warzywnego 

 Wycieczka do siedziby straży pożarnej OSP Stare Siołkowice 

E. ZAKUPY, WYPOSAŻENIE, REMONTY, INWESTYCJE 

 Remont kuchni przedszkolnej: rozbiórka pieca węglowego, kafelkowanie, malowanie 

 Malowanie pomieszczenia gospodarczego na zapleczu kuchennym 

 Wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw 

F. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH 

Projekt pn.: „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”, realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Działanie 9.1 Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej 
w Aglomeracji Opolskiej. 

G. MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA 

1. mocne strony 

 bogactwo oferty edukacyjnej 

 autorskie programy edukacyjne (innowacje pedagogiczne) 

 wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

 strona internetowa przedszkola www.ppsiolkowice.pl 

 bardzo dobra współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym 

 przyjazna atmosfera pracy 

 edukacja dzieci z niepełnosprawnościami: autyzm, zespół Downa 

2. słabe strony 

 ograniczenia lokalowe 

Ciekawostki / nowości: 

 Innowacja pedagogiczna „Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat” 
2. 2. „Szwedzki stół”- śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 

 Włączenie tradycyjnych potraw śląskich do jadłospisu przedszkolnego. 

 Udział w międzynarodowym projekcie  UNICEF - obchody 30-tej rocznicy uchwalenia 
Konwencji Praw Dziecka (dyplom) 

 Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Listy do Ziemi”- dyplom i nagroda 

 „Dzień nowych technologii w edukacji”- program edukacyjny MEN (rozwijanie zainteresowań 
informacyjno-komunikacyjnych 

 „Spis ludności oczami przedszkolaków”- udział w akcji GUS w Opolu 

 PP Stare Siołkowice w gronie ambasadorów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
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