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I Wprowadzenie 

1. Zadania organu prowadzącego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez: 

jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną, 

poszczególnych ministrów. 

W obecnym czasie zdecydowanie najwięcej szkół jest prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, gdyż to w ich gestii pozostaje zaspokajanie 

potrzeb społeczności lokalnej w zakresie oświaty. 

Zadaniem organu prowadzącego szkołę lub placówkę jest zapewnienie jej 

podstaw funkcjonowania. 

W chwili obecnej przepisy prawa oświatowego rozdzielają obowiązki organu 

prowadzącego od organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Przepis art. 5 ust 7 

ustawy o systemie oświaty wskazuje zadania organu prowadzącego. W szczególności 

do jego zadań należy: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki; 

zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny nauki, wychowania  

i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych  

w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne  

i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie 

szkoły publiczne. 

Zgodnie z przepisem art. 7 ustawy o systemie oświaty, szkołą publiczną jest 

szkoła, która: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów 

nauczania; przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechności; 

zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa; 

realizuje programy nauczania zgodne z podstawą programową i ramowymi planami 

nauczania; realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

Szkoła publiczna umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów 

państwowych. 

Przepis art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że do zadań 

własnych gminy należy prowadzenie: publicznych przedszkoli wraz z oddziałami 

integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych; szkół podstawowych oraz gimnazjów, 

w tym z oddziałami integracyjnymi; form wychowania przedszkolnego. 

 Ponadto na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia dzieciom 

niepełnosprawnym transportu do przedszkoli i szkół. Transport taki musi zostać 

zapewniony uczniom niepełnosprawnym, którzy objęci są kształceniem specjalnym 

do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym również do najbliższej szkoły 

ponadgimnazjalnej do ukończenia przez nich dwudziestego pierwszego roku życia. 

W czasie tych czynności gmina zobowiązana jest również zapewnić uczniom 

stosowną opiekę. 
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Artykuł 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty nakłada również na gminy 

obowiązek bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieciom  

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

rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 

dwudziestego piątego roku życia. 

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

następujące zadania: 

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych 

grupach awansu zawodowego, 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.  

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 roku nałożyła 

na organy władzy wykonawczej jednostek samorządu terytorialnego obowiązek 

corocznego sporządzenia i przedłożenia radom informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych.  

Ustęp 4 art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

nakładający owy obowiązek wprowadzony został w następującym brzmieniu: 

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 

października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów,  

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,2 i 3 lit. b – d, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.  

Niniejsza informacja stanowi zatem niejako rozliczenie z wykonania  

w skali poprzedniego roku szkolnego zadań oświatowych, przez które zgodnie z art. 

3 pkt 14 wspomnianej ustawy rozumieć należy zadania w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.  

Zadania oświatowe wynikają w szczególności z: 

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

z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 191) 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań 

własnych gminy. 

 Podobnie jak w ubiegłych latach treść „Informacji…” zgodna jest ze 

znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera dane będące podstawą wielu analiz  

i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o 

tym, w jaki sposób Gmina Niemodlin realizowała swoje zadania oświatowe w roku 

szkolnym, którego „Informacja…” dotyczy. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=12-02-2014&qindid=2&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=191&qppozycja=191
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2. Wstęp 

 

Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią gminy, będące 

organami prowadzącymi dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, na 

które na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zobowiązań. 

Sposób realizacji zadań oświatowych przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie 

dla jakości edukacji, jednakże ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych 

ustawach budżetowych nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświaty, 

jednocześnie pociągając za sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań 

oświatowych kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych. Dlatego też  

w dziedzinie finansowania edukacji stale narasta napięcie wokół algorytmu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów 

wywołuje poczucie, iż subwencja ta jest zbyt niska w stosunku do zakresu zadań 

oświatowych przez nich wykonywanych.  

Uwarunkowania Gminy Niemodlin, gminy miejsko – wiejskiej, którą tworzy 

miasto Niemodlin oraz 27 sołectw, mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak  

i strukturę organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, jak również na wielkość 

nakładów finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Świadczą o tym 

między innymi proporcje nakładów finansowych na tę sferę w stosunku do całości 

wydatków w każdym roku budżetowym. 

 

3. Analiza demograficzna 

 

Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na 

zmiany w systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli  

i szkół, na wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty 

prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych 

ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci placówek, przede wszystkim 

planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie 

przedszkoli i szkół. 

Poniższa tabela zawiera dane, co do liczby dzieci urodzonych 

i zameldowanych na terenie Gminy Niemodlin w latach 1996 – 2014. Wynika z niej, 

że spadek liczby urodzeń utrzymywał się aż do 2005 roku. Od 2006 roku widać 

wzrost liczby urodzeń, który utrzymał się jedynie do 2008 roku. W roku 2009 

nastąpił natomiast największy, w omawianym okresie lat 1996 – 2014, spadek 

urodzeń, tj.  aż o 50 urodzeń w porównaniu roku 2013 z rokiem 2008. 

Od roku 2012 następuje złagodzenie tempa spadku urodzeń, co nie oznacza 

jednak, iż osiągnięte zostaną parametry wyżu demograficznego z lat 

osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych. Nie oznacza to również, gwałtownego 

wzrostu liczby urodzeń, gdyż przyczyn takiego stanu rzeczy jest oczywiście wiele.  
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liczba urodzeń w latach 1996 - 2014

 
* Stan na dzień 30.09.2014 r. 

Demografia wg obwodów szkolnych: 

Rocznik PSP Nr 1 PSP Nr 2 PSP Rogi PSP Gracze OGÓŁEM 

2008 28 18 19 

w tym 6 (PSP 

SPSK) 

16 81 

- 6 (PSP SPSK) 

44 16 10 

w tym 3 (PSP 

SPSK) 

19 89 

- 3 (PSP SPSK) 

2009 47 26 16 

w tym 3 (PSP 

SPSK) 

32 121 

- 3 (PSP SPSK) 

2010 59 34 24  

w tym 9 (PSP 

SPSK) 

22 139 

- 9 (PSP SPSK) 

2011 56 34 21  

w tym 10 (PSP 

SPSK) 

27 138 

- 10 (PSP SPSK) 

2012 46 36 27 

w tym 9 (PSP 

SPSK) 

27 136 

- 9 (PSP SPSK) 

2013 47 30 17 

w tym 10 (PSP 

SPSK) 

27 121 

- 10 (PSP SPSK) 

* dzieci z I poł. roku 2008 realizują już obowiązkową naukę w klasie I szkoły podstawowej 
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II Stan organizacji i baza lokalowa 

 

 Organizację szkół i placówek oświatowych określają Arkusze organizacji, 

których projekty na dany rok szkolny przygotowują dyrektorzy tych jednostek  

w terminie do dnia 30 kwietnia. Projekty arkuszy zostają zatwierdzone przez 

Burmistrza Niemodlina po ich uprzedniej weryfikacji dokonanej przez pracowników 

ZEFO.  

 Ostateczną organizację pracy poszczególnych placówek określają aneksy do 

arkuszy opracowywane w związku ze zmianami wynikającymi z ostatecznej 

rekrutacji wychowanków/uczniów na dany rok szkolny oraz zmianami 

organizacyjnymi spowodowanymi m.in. wprowadzeniem nauczania indywidualnego 

czy dłuższym zastępstwem nauczycielskim.  

 

1. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 

 

Wychowanie przedszkolne w Polsce jest pierwszym szczeblem  

w systemie edukacji, gdzie w sposób świadomy i zaplanowany oddziałuje się  na 

dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się według przyjętego 

programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby 

kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju 

psychicznego. 

Wiek przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, a zarazem 

największych zmian w jego dotychczasowym życiu, gdyż w okresie tym możliwości 

rozwojowe dzieci są największe. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie 

we wspomaganiu rozwoju dziecka. 

W Polsce wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku 

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

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

Uczęszczanie do przedszkoli nie jest obowiązkiem lecz prawem każdego 

dziecka. Jedynie dzieci 6 – letnie od roku szkolnego 2004/2005 i dzieci 5 – letnie od 

roku szkolnego 2011/2012 zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego 

uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin 

dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są od godziny 800 do godziny 

1300. Przedszkola opiekują się dziećmi od godziny 600 do godziny 1700, a czas pracy 

poszczególnych przedszkoli został dostosowany do potrzeb rodziców dzieci 

zapisanych do przedszkola.  
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Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin należy 

uznać za dobry. Gmina prowadzi 3 przedszkola: 2 przedszkola w mieście i jedno 

przedszkole na wsi, a także 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 

Wśród 3 prowadzonych przedszkoli dwa posiadają oddziały integracyjne. 

Z analizy procentowej dotyczącej roku szkolnego 2013/2014 wynika, iż ok. 

65 % dzieci w wieku 2,5 – 6 lat zostało objętych wychowaniem przedszkolnym. 

Procent dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, które realizowały obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego był na poziomie 80 %, co przedstawiają zamieszczone 

poniżej tabele i wykres. 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 

w Niemodlinie 
5 125 

2. 
Publiczne Przedszkole Nr 2 

w Niemodlinie 
5 131 

3. 
Publiczne Przedszkole 

w Graczach 
4 87 

Ogółem: 14 343 

4. 
Oddział Przedszkolny przy PSP SPSK 

w Grabinie 
2 41 

5. 

Niepubliczne Przedszkole 

Artystyczno – Językowe „Dinolandia” 

w Niemodlinie 

1 19 

OGÓŁEM: 17 403 

 

Organizacja wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin 

w roku szkolnym 2013/2014 

 

 

Rok urodzenia 

Liczba dzieci 

zameldowanych na 

terenie Gminy 

Liczba dzieci z terenu Gminy uczęszczających do 

przedszkoli 

% udziału dzieci  

w edukacji 

2007 (6 – latki) 137 79 + 24 („O” SP) + 7 (PSP SPSK) 110 80,29 

2008 (5 – latki) 168 108 + 22 („O” SP) + 5 (PSP SPSK) 135 80,36 

2009 (4 – latki) 122 86 + 8 (PSP SPSK) 94 77,05 

2010 (3 – latki) 144 65 + 7 (PSP SPSK) + 8 (PN) 80 55,56 

2011 (2 – latki) 141 29 + 3 (PSP SPSK) + 7 (PN) 39 27,66 

 712 458 64,33 
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 Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Niemodlinie 

  Dyrektor placówki – mgr Barbara Szatkowska 

a) ilość oddziałów – 5, 

b) ilość wychowanków –  125, 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  12 

   w tym: pełnozatrudnionych       - 9 

             niepełnozatrudnionych  - 2 

  przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - 1 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  8 

mianowani      -  3 

kontraktowi    -  1 

stażyści          - 0 

e) ilość etatów nauczycielskich – 10,1 

f) ilość godzin pracy w tygodniu – 243 

                w tym: obowiązkowych – 213 

                       ponadwymiarowych – 4,67 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 22,02 

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 12 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 10,75 

 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 
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Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

korzystający  

z posiłków 

pełnopłatnych 

korzystający  

z posiłków 

refundowanych 

Śniadanie 125 105 20 

Obiad 125 105 20 

Podwieczorek 111 95 16 

 

 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 

Dyrektor placówki – mgr Teresa Radziszewska 

a) ilość oddziałów – 5 w tym 1 oddział integracyjny 

b) ilość wychowanków – 131 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  13 

   w tym: pełnozatrudnionych       -  10 

             niepełnozatrudnionych  - 3 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  8 

mianowani      -  4 

kontraktowi     -  1 

stażyści            - 0 

e) ilość etatów nauczycielskich – 12,07 

f) ilość godzin pracy w tygodniu – 289,5 

            w tym: obowiązkowych – 234 

                       ponadwymiarowych – 28,01 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 24,02    

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 11 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 10,26 

 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

korzystający  

z posiłków 

pełnopłatnych 

korzystający  

z posiłków 

refundowanych 

Śniadanie 128 117 11 

Obiad 128 117 11 

Podwieczorek 128 117 11 

 

 Publiczne Przedszkole w Graczach 

Dyrektor placówki – mgr Jolanta Juzwa 

a) ilość oddziałów – 4  

b) ilość wychowanków – 87  

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  9 

             w tym: pełnozatrudnionych  -  8  

             niepełnozatrudnionych  -  1 
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d) ilość etatów nauczycielskich – 8,26 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  5 

mianowani     -  1 

kontraktowi    -  3 

stażyści           - 0 

f) ilość godzin pracy w tygodniu – 203 

            w tym: obowiązkowych – 197 

                       ponadwymiarowych – 0,09 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 0,17 

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 8 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 8 

 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę:  

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

korzystający  

z posiłków 

pełnopłatnych 

korzystający  

z posiłków 

refundowanych 

Śniadanie 86 72 14 

Obiad 86 72 14 

Podwieczorek 86 72 14 

 

 

KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA 

 

 

Lp. 

 

Nazwa placówki 

 

Wydatki jednostki 

 IX – XII 2013 

I – VIII 2014 

 

Ilość dzieci 

Koszt utrzymania jednego 

dziecka (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 

Publiczne Przedszkole  

Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

1 143 553,58 125 9 148,43 762,37 

2. 
Publiczne Przedszkole 

 Nr 2 w Niemodlinie 
1 205 065,34 131 9 198,97 766,58 

3. 

Publiczne Przedszkole  

im. Marii Kownackiej 

w Graczach 

828 061,22 87 9 517,95 793,16 

RAZEM 3 176 680,14 343 9 261,46 771,79 
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2. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 

2013/2014 

 

W szkole podstawowej nauka trwa 6 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki jest 

podzielony na dwa etapy:  

– w klasach I-III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna,  

– w klasach IV-VI wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne.   

Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego 

sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych,  

w tym 2 z oddziałami przedszkolnymi. Dwie szkoły zlokalizowane są w mieście oraz 

dwie na wsiach. 

Stan organizacji szkół 

 Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI 

1. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Janusza Korczaka 

 w Niemodlinie 

19 436 46 75 49 62 65 80 59 

2. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie 

 w Niemodlinie 

7 123 - 16 15 21 17 31 23 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Rogach 
7 87 

15 

(+ 9 

PP) 

7 10 12 15 8 11 

4. 

Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji  

Armii Krajowej w Graczach 

7 158 - 27 31 21 18 27 34 

 Razem 40 804 

61 

(+ 9 

PP) 

125 105 116 115 146 127 

6. 
Publiczne Gimnazjum  

im. Polskich Noblistów w Graczach 
6 132 - 54 41 37 

 

 Razem 6 132 - 54 41 37 

 Ogółem 46 936  

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Niemodlinie 
 

Dyrektor placówki – mgr Krystyna Dżaluk 

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Reymonta 9 

a) ilość oddziałów – 17 + 2 oddziały „0”  

b) ilość uczniów –   390  + 46  oddział „0”   (436) 
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klasa I 75 (26+26+23) klasa IV 65 (21+23+21) 

klasa II 49 (25+24) klasa V 80 (25+27+28) 

klasa III 62 (20+23+19) klasa VI 59 (23+21+15) 

 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  37 

d)  w tym: pełnozatrudnionych       -  33 

           niepełnozatrudnionych  -  3 

        przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - 1 

e) ilość etatów nauczycielskich – 41,82 

f) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 17   

mianowani      - 9  

kontraktowi     -  9 

stażyści            -  2 

g) ilość godzin ogółem – 832,5 

        w tym: obowiązkowych – 668 

                   ponadwymiarowych – 151,42 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 20,5 

h) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 8  

i) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 8  

 

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana 

przez OPS 

Obiad 65 22 43 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 50 

dydaktyczno-wyrównawcze 98 

specjalistyczne  

korekcyjno - 

kompensacyjne 
30 

logopedyczne 40 

socjoterapeutyczne 10 

Ogółem 228 
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Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 

uczniów  

Liczba kół  

przedmiotowe 80 8 

informatyczne 30 2 

artystyczne 10 1 

sportowe 31 3 

inne 60 6 

Ogółem  211 20 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 w Niemodlinie 

Dyrektor placówki – mgr Krystyna Bartosik - Paszkowska 

a) ilość oddziałów – 7    

b) ilość uczniów – 123 

 

klasa I 16 klasa IV 17 

klasa II 15 klasa V 31 (14+17) 

klasa III 21 klasa VI 23 

 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  17 

   w tym: pełnozatrudnionych     -  15 

             niepełnozatrudnionych  -  2 

d) ilość etatów nauczycielskich – 17,68 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  12 

mianowani      -  3 

kontraktowi     -  0 

stażyści            - 2 

f) ilość godzin ogółem – 377,5 

        w tym: obowiązkowych – 321 

                   ponadwymiarowych – 33,38 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 24 

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 6 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 5,5   

     

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba  

uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 40 13 27 
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Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 4 

dydaktyczno-wyrównawcze 34 

specjalistyczne  

korekcyjno - 

kompensacyjne 
27 

logopedyczne 8 

Ogółem 73 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć Liczba 

uczniów 

Liczba kół 

przedmiotowe 50 7 

informatyczne 23 1 

artystyczne 10 1 

sportowe 17 2 

inne 18 2 

Ogółem  118 13 

 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 

Dyrektor placówki – mgr Jolanta Włoch 

a)  ilość oddziałów – 6  + 1 oddział „0” 

b)  ilość uczniów – 63 + 24 w oddziale „0”   (87) 

 

klasa I 7 klasa IV 15 

klasa II 10 klasa V 8 

klasa III 12 klasa VI 11 

 
c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  13 

   w tym: pełnozatrudnionych       -  11 

             niepełnozatrudnionych  -  2 

d) ilość etatów nauczycielskich – 14,03 (w tym P 1,63) 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  9 

mianowani      -  2 

kontraktowi     -  2 

stażyści            - 0 

f) ilość godzin ogółem – 284,58 (w tym P 37) 
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        w tym: obowiązkowych – 218 

                   ponadwymiarowych – 39,92 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 18,64  

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 5  

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 5  

  

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana 

przez OPS 

Obiad 46 21 25 

 
Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 3 

dydaktyczno – wyrównawcze 11 

specjalistyczne  

logopedyczne 8 

korekcyjno - 

kompensacyjne 
5 

socjoterapeutyczne 10 

inne o charakterze 

terapeutycznym 
17 

Ogółem 54 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 

uczniów  

Liczba kół  

przedmiotowe 36 2 

informatyczne 10 1 

artystyczne 28 2 

sportowe 20 1 

Ogółem  94 6 

 

 Szkoła Podstawowa im 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej 

 w Graczach 

Dyrektor placówki – mgr Iwona Trawka 

a)  ilość oddziałów – 8 

b)  ilość uczniów – 158 
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klasa I 27 klasa IV 18 

klasa II 31 (16+15) klasa V 27 

klasa III  21 klasa VI 34 (21+13) 

       
c) ilość zatrudnionych nauczycieli  - 21  

   w tym: pełnozatrudnionych     -  12 

             niepełnozatrudnionych  - 9 

d) ilość etatów nauczycielskich – 17,35 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 15 

mianowani      -  4 

kontraktowi     - 2 

stażyści            - 0 

f) ilość godzin ogółem – 358 

        w tym: obowiązkowych – 245 

                   ponadwymiarowych – 28,75 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 69,53 

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi - 1 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi - 1 

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 
Refundowana przez OPS 

Obiad 34 4 30 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 5 

dydaktyczno – wyrównawcze 50 

specjalistyczne  

korekcyjno - 

kompensacyjne 
10 

logopedyczne 12 

inne o charakterze 

terapeutycznym 
10 

Ogółem 87 
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Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 

uczniów  

Liczba kół  

przedmiotowe 14 3 

artystyczne 37 2 

sportowe 40 2 

inne 8 1 

Ogółem  99 8 

 

 

KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK SZKOLNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA 

Lp. Nazwa placówki 

Wydatki jednostki 
IX – XII 2013 

I – VIII 2014 

Liczba uczniów 

Koszt utrzymania jednego 
ucznia (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Korczaka 
w Niemodlinie 

2 798 208,44 436 6 417,91 534,83 

2. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Marii Skłodowskiej - Curie 
w Niemodlinie 

1 302 221,98 123 10 587,17 882,26 

3. 
Szkoła Podstawowa 

 im. Tadeusza Kościuszki 

 w Rogach  

1 164 592,17 87 13 386,12 1 115,51 

4. 
Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji 

Armii Krajowej w Graczach 

1 467 351,74 158 9 287,04 773,92 

RAZEM 6 732 374,33 804 8 373,60 697,80 

 

3. Realizacja przyjęć dzieci sześcioletnich do szkół podstawowych 

 

Począwszy od roku 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło 

reformę modelu nauczania, polegającą na  objęciu wszystkich pięciolatków edukacją 

przedszkolną, a dzieciom sześcioletnim umożliwiono realizację nauki w klasach I 

szkół podstawowych. Rodzice dzieci sześcioletnich mogli dokonać wyboru czy 

dziecko będzie realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. 

„zerówce”, czy będzie uczęszczało do klasy I szkoły podstawowej. 

Od 1 września 2012 r. dzieci w wieku 6 lat, zgodnie z zapisami prawa 

oświatowego miały rozpocząć obowiązkową naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

Dnia 2 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca 
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ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw, która przesunęła obowiązek szkolny dla sześciolatków na 1 września 2014 r.  

Zgodnie z najnowszą propozycją resortu edukacji, we wrześniu 2014 r. naukę 

w I klasie rozpoczną wszystkie dzieci 7 – letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6 – letnie 

urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Sześciolatki z drugiego 

półrocza 2008 roku również będą mogły rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego, 

jeżeli tylko taka będzie wola ich rodziców.  

Na terenie Gminy Niemodlin liczba dzieci 6-letnich w I klasach szkół 

podstawowych przedstawia się w następujący sposób: 

 

 

 
Lp. 

 

Placówka 

Liczba dzieci sześcioletnich przyjętych do klas I szkół 

podstawowych 

Rok szkolny 

2011/2012 

Rok szkolny 

2012/2013 

Rok szkolny 

2013/2014 

1. PSP Nr 1 

w Niemodlinie 

12 3 8 

2. SP Nr 2  

w Niemodlinie 

5 7 2 

3. SP w Graczach 1 5 6 

4. SP w Rogach 5 8 4 

Ogółem:  23 23 20 

5. PSP SPSK w Grabinie 3 1 0 

OGÓŁEM: 26 24 20 

 

Liczba dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne  

w poszczególnych placówkach 

 

Lp. 

 

Placówka 

Liczba dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne 

rok szkolny 

2011/2012 

rok szkolny 2012/2013 rok szkolny 2013/2014 

dzieci 6 - letnie dzieci 6 – letnie dzieci 5 - letnie dzieci 6 - letnie dzieci 5 - letnie 

1. PP Nr 1 w Niemodlinie 16 27 33 24 43 

2. PP Nr 2 w Niemodlinie 28 30 45 32 23 

3. PP w Graczach 22 22 29 20 30 

4. Klasa „O” w PSP Nr 1 13 21 12 22 24 

5. Klasa „O” w Rogach 4 4 7 3 12 

Ogółem:  83 104 126 101 132 

6. Oddział przedszkolny 

PSP SPSK w Grabinie 

7 4 6 6 5 

OGÓŁEM: 90 108 132 107 137 
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4. Stan organizacji gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 

 

W szkole gimnazjalnej nauka trwa 3 lata i jest obowiązkowa.  

W gimnazjum uczy się młodzież w wieku 13 – 16 lat.   

Uczniowie klas trzecich obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego 

egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym dla gimnazjum w Graczach, zaś 

gimnazjum działające przy Zespole Szkół w Niemodlinie prowadzone jest przez 

Starostwo Powiatowe w Opolu.  

 

 Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach 

Dyrektor placówki – mgr Eugeniusz Świątek 

a) ilość oddziałów – 6 

     b) ilość uczniów – 132 

 

klasa I 54 (26+28) 

klasa II 41 (21+20) 

klasa III  37 (19+18) 

 

   c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  18   

    w tym: pełnozatrudnionych     -  10 

              niepełnozatrudnionych  -  7 

  przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - 1 

   d) ilość etatów nauczycielskich – 12,97 
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   e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  14 

mianowani     -  1 

kontraktowi   -  3 

stażyści       - 0 

   f) ilość godzin ogółem – 247 

        w tym: obowiązkowych – 182 

                   ponadwymiarowych – 19,51 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 46  

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji – 6 

h) ilość etatów pracowników administracji – 5,75 

Gimnazjum funkcjonuje w jednym budynku wraz ze szkołą podstawową.  

 

Dożywianie 
Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie  
Liczba uczniów korzystających 

z posiłków  

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad  24 1 23 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych: 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

dydaktyczno – wyrównawcze 16 

Rewalidacyjne 1 

specjalistyczne  

korekcyjno - 

kompensacyjne 
19 

logopedyczne 1 

inne o charakterze 

terapeutycznym 
9 

Ogółem 46 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 
uczniów  

Liczba kół  

przedmiotowe  25 2 

informatyczne 3 1 

artystyczne 5 1 

sportowe  27 2 

inne 52 3 

Ogółem  112 9 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2013/2014 

 

 
22 

 

KOSZTY UTRZYMANIA GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIA 

Lp. Nazwa placówki 

Wydatki jednostki 
IX – XII 2013 

I – VIII 2014 

Liczba uczniów 

Koszt utrzymania jednego 
ucznia (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 
Publiczne Gimnazjum im. 

Polskich Noblistów 

 w Graczach 

1 123 893,38 132 8 514,34 709,53 

 

5. Stan bazy lokalowej 

 

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie oraz 

dostępne dla uczniów obiekty sportowe, to majątek gminy bezpośrednio służący 

potrzebom uczniów i nauczycieli. Stan tej infrastruktury wpływa na warunki 

nauczania oraz pośrednio na jego efekty. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń 

sportowo – rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, 

znacznych nakładów finansowych przeznaczanych corocznie na ten cel w budżecie 

Gminy. Dyrektorzy zarówno szkół, jak i przedszkoli nieustannie dbają o to, by 

zapewnić swym uczniom i wychowankom bezpieczne oraz estetyczne warunki, by 

bezpośrednie otoczenie było uporządkowane i atrakcyjne, a budynki były ciepłe, 

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

budowlanych oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.  

Nowoczesna szkoła, to wysoki poziom wyposażenia nie tylko sal lekcyjnych, 

pracowni, bibliotek z lekturami szkolnymi i innymi pomocami dydaktycznymi, ale 

również poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki. Wszystkie szkoły, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin, wyposażone są w pracownie 

komputerowe, zgodne ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi.  

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe nakłady finansowe na poprawę 

sprawności i estetyki wszystkich obiektów przedszkoli i szkół. Do zadań 

zrealizowanych o większym zaangażowaniu finansowym zaliczyć należy:  

 

Zadania inwestycyjne: 

 
L.p. Placówka Zakres robót Środki 

zabezpieczone w 
budżetach 

1. Publiczne Przedszkole 
Nr 1 w Niemodlinie 

Adaptacja pomieszczenia 
mieszkalnego na dodatkową salę 
lekcyjną  

123 265,22 

2. Szkoła Podstawowa i 
Publiczne Gimnazjum 
w Graczach 

Termomodernizacja budynku szkoły 1 592 148,85 

OGÓŁEM 1 715 414,07 

 

Wszystkie postępowania w zakresie robót inwestycyjnych zostały 

przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz 
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regulaminem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr II/269/08  

z dnia 23 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień 

Publicznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. 

 

Zadania remontowe: 

 
 

L.p. 
 

Placówka 
 

Zakres robót 
 

Koszt 
 

Uwagi 
 

1. Publiczne Przedszkole 
Nr 1 „Bajka” 
 w Niemodlinie 

malowanie dwóch sal zabaw dla dzieci, 
części szatni, kuchni przedszkolnej i 
magazynu 

1 200,00  

rozbudowa monitoringu wewnętrznego  720,78 

położenie wykładziny obiektowej na 
korytarzu przy salach zabaw i schodach 

12 000,00 

 Razem  13 920,28  

2. Publiczne Przedszkole 
Nr 2 w Niemodlinie 

 

malowanie drzwi i korytarza  750,00  

malowanie ścian 360,00 

naprawa awarii instalacji wodno - 
kanalizacyjnej 

9 000,00 

malowanie wszystkich sali zabaw oraz 

korytarza  

1 600,00  

mymiana lamp w kuchni oraz przewodów 
elektrycznych 

1 810,56  

drobne naprawy (wymiana kranów, 
spłuczek, wymiana osłon na kaloryferach)  

320,00  

wymiana 230 m ogrodzenia, bramy i 

furtki 

34 550,70 

wymiana oświetlenia w salach zabaw 14 760,00 

 Razem  63 151,26  

3. Publiczne Przedszkole 
im. Marii Kownackiej  
w Graczach 

wytapetowanie sal  zabaw na piętrze oraz 
malowanie pionu kuchennego i piwnicy 

998,31  

wymiana rusztu w piecu kuchennym 164,99 

naprawa krzesełek przedszkolnych 282,19  

naprawa, konserwacja, malowanie 

elementów zabawowych na placu zabaw 

856,00 

 Razem  2 301,49 zł  

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 im. 
Janusza Korczaka  
w Niemodlinie 

remont świetlicy szkolnej (malowanie, 

montaż rolet i wymiana oświetlenia) 

1 300,00  

montaż paneli podłogowych 25 175,11 Zalecenie Sanepidu 

usunięcie awarii instalacji wodociągowej 1 801,95  

naprawa rynny i rury spustowej 995,53 

zakup opraw oświetlówkowych (65 szt.) 3 408,33 

wymiana paneli ściennych 696,79 

naprawa ubytków tynku i miejscowe 

malowanie sali gimnastycznej, sal 
lekcyjnych, sekretariatu i pomieszczenia 
biurowego świetlicy 

422,55 

pranie ekstracyjne dywanów  292,00 

zakup stojaków do segregacji odpadów dla 
uczniów 

545,00 

 Razem  34 637,26  

5. Szkoła Podstawowa Nr 
2 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie  
w Niemodlinie 

remont magazynu sprzętu sportowego na 
sali gimnastycznej 

142,00  

malowanie sali i pokoju nauczycielskiego 
przy sali gimnastycznej 

254,00 

remont oświetlenia sali gimnastycznej 7 650,00 

malowanie sal lekcyjnych 70,00 

modernizacja placu i boiska szkolnego 

(malowanie krawężników, bramek i 
innych urządzeń sportowych) 

66,00 

 Razem  8 182,00  

6. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki 

w Rogach 

malowanie sali gimnastycznej, korytarza, 
szatni, toalet oraz pokoju 
nauczycielskiego, położenie płytek w 

korytarzu przed salą gimnastyczną 

 Środki pozyskano od 
sponsorów 

Malowanie wykonali rodzice w 

czynie społecznym 
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naprawa zewnętrznych schodów 
prowadzących do budynku (tynkowanie i 
malowanie) 

500,00  

malowanie korytarza przed świetlicą 
szkolną oraz przy wejściu głównym 

200,00 

 Razem  700,00  

7. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 27 
Wołyńskiej Dywizji 
Armii Krajowej w 

Graczach i Publiczne 
Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w 
Graczach 

malowanie sal, remont piwnicy (z 
przeznaczeniem na salę zabaw 
malowanie ścian, położenie paneli, 
zabezpieczenie metalowych słupów 

osłonami z gąbki, wymiana oświetlenia) 

1 000,00 (część pokryta z 
budżetu Rady 
Rodziców) 

malowanie sal lekcyjnych 1 092,39 

wymiana krzeseł i blatów  700,00 

wymiana części tynku na korytarzu i w 
sali, malowanie 

300,00 

wymiana podłogi w sali rekreacyjnej, 
malowanie lamperii oraz montaż nowych 
drabinek 

17 445,55 

rozbudowa sieci komputerowej i 
doprowadzenie internetu do 7 sal 
lekcyjnych 

500,00 

 Razem  21 037,94  

  

Łącznie na zadania remontowe wykonywane na rzecz poprawy bazy 

oświatowej w okresie wrzesień 2013 – sierpień 2014 r. wydatkowano kwotę 

143 930,23 zł. 

Realizacja zadań remontowo – inwestycyjnych, na które zostały 

zabezpieczone środki w budżecie 2013 r. i częściowo roku 2014 przebiegła 

prawidłowo.  

 

6. Organizacja stołówek przedszkolnych i żywienia w szkołach 

W każdym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Niemodlin funkcjonuje 

stołówka przedszkolna. Koszty przygotowania posiłków ponosi organ prowadzący 

placówkę. Opłata, którą ponoszą rodzice za wyżywienie dziecka ograniczona została 

do wartości zużytych surowców. Dyrektorzy wraz z rodzicami ustalili wartość 

surowców niezbędnych do przygotowania posiłków.  

Ilość spożywanych posiłków w stołówkach przedszkolnych przedstawia się 

następująco: 

 

Lp. Placówka Liczba wydawanych posiłków RAZEM 

Śniadanie obiad podwieczorek 

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 
„Bajka” w Niemodlinie 

125 125 111 361 

2. Publiczne Przedszkole Nr 2  
w Niemodlinie 

128 128 128 384 

3. Publiczne Przedszkole im. Marii 
Kownackiej w Graczach 

86 86 86 258 

Ogółem 339 339 325 1003 

 

W szkołach prowadzony przez Gminę Niemodlin obowiązuje cateringowy 

system żywienia dzieci, prowadzony przez firmę „Handel & Gastronomia Ryszard & 

Zbigniew Muszyńscy” z siedzibą w Graczach. Firma wybrana została  

w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.  
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Liczba dzieci korzystających z wyżywienia w formie cateringu 

 

 
Placówka 

Średnia liczba wydawanych 

posiłków 
 

Razem 
pełnopłatnych 

opłacanych przez 

OPS 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Janusza Korczaka  

w Niemodlinie 

22 43 65 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Niemodlinie 
13 27 40 

Szkoła Podstawowa  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 

Krajowej w Graczach 
4 30 34 

Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 

2 S 

 
19 P 

20 S 

 
5 P 

22 S 

 
24 P 

Publiczne Gimnazjum  
im. Polskich Noblistów w Graczach 

1 23 24 

RAZEM: 61 148 
 

209 
 

 

 

Gmina Niemodlin od lat realizuje rządowy program „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. Z programu tego korzystało w roku szkolnym 2013/2014: 

1) 59 wychowanków przedszkoli, 

2) 207 uczniów szkół podstawowych, 

3) 42 uczniów szkół gimnazjalnych, 

4) 6 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

III Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 

 Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne 

formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy 

przedmiotowe.  

 Egzaminy zewnętrzne tj. sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz 

egzamin w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzane są w Polsce od 2002 r. 

Podkreślić należy, iż egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, a same wyniki 

niepełnie obrazują pracę szkoły. Szkoły w konkretnych środowiskach mają różne 

możliwości, zatem wyników uzyskanych przez daną placówkę nie należy traktować 

jako surowego wyniku, gdyż wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają czynniki: 

 indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, 

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów  

w obszarach badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, 

niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także 

niskie możliwości intelektualne, 
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 środowiskowe, czyli status społeczno – ekonomiczny ucznia, niski poziom 

aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie 

rodziców, wielość rodzin patologicznych, oraz 

 edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników.  

Dlatego też wyniki te muszą być analizowane z uwzględnieniem wskazanych 

powyżej czynników. Niemniej jednak wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą 

być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, ale należy pamiętać przy tym, iż 

cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny rozwój ucznia  

i nie może być ograniczony oraz podporządkowany tylko i wyłącznie sprawdzianowi 

czy egzaminowi. Daje on wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych 

należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji, mających na 

celu poprawę wyników nauczania. 

 

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów szkół podstawowych po 
sprawdzianie kończącym klasę VI na podstawie wyników 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
 

Uczniowie kończący sześcioletnią szkołę podstawową przystępują do 

sprawdzianu na mocy ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U.  

z 2004 r. Nr  256,  poz.  2572  ze  zm.). Jest on powszechny i obowiązkowy co 

oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie, ponadto stanowi on 

jeden z warunków ukończenia szkoły.  

Sprawdzianu nie można nie zdać. Jego wynik ma znaczenie tylko informacyjne  

i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, 

który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być 

przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, o ile nie ukończył 16 roku życia.  

Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich 

szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie  

w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W roku 

szkolnym 2013/2014 odbył się on we wtorek 1 kwietnia 2014 r. o godz. 900 

Zasady przeprowadzania sprawdzianów w publicznych sześcioletnich szkołach 

podstawowych regulują rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej:  

  z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562),  

 z 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji  

egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 134).  

Za przeprowadzenie sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie 

całego kraju odpowiedzialne są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE),  

a ich działania koordynuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Na terenie 

województwa opolskiego i dolnośląskiego sprawdzian organizuje i nadzoruje 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu. W szkole za przygotowanie  

i przeprowadzenie sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego – dyrektor szkoły. 

http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_23.html
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Sprawdzian ma formę pisemną, a uczniowie rozwiązują zadania  

z arkusza przez 60 minut. Każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz  

z kartą odpowiedzi. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć  

w zakresie pięciu obszarów umiejętności, tj.: czytania, pisania, rozumowania, 

korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.  Ponadto sprawdzian 

bada również, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu 

codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie  

i wykorzystywanie informacji. Pozwala to na porównanie osiągnięć danego ucznia  

z osiągnięciami innych szóstoklasistów, wykazuje mocne i słabe strony ucznia.  

 Dla lepszego porównania (na tle całej populacji) wyników uczniów, którzy  

w skali całego kraju wykonywali te same zadania na sprawdzianie, stosuje się 

dziewięciopunktową skalę staninową (od ang. standard nine). Skala ta umożliwia 

najwygodniejszą interpretację wyników. Poszczególne staniny (ustalone wg stałych 

norm procentowych) odpowiadają kategoriom wyników od najniższych do 

najwyższych.  

Rozkład staninowy 

Numer stanina Nazwa Stanina Średnia liczba punktów 

Od do 

9     Najwyższy 31,4 40 

8     bardzo wysoki 29,3 31,3 

7     Wysoki 27,6 29,2 

6     wyżej średni 26,1 27,5 

5     Średni 24,6 26 

4     niżej średni 23,1 24,5 

3     Niski 21,5 23 

2     bardzo niski 19,7 21,4 

1     Najniższy 0,0 19,6 

 

Wynik szkół podstawowych (w skali staninowej): 

PSP Nr 1 w Niemodlinie – numer staninu 5 – średni 

SP Nr 2 w Niemodlinie – numer staninu 3 – niski  

SP w Rogach – numer staninu 4 – niżej średni    

SP w Graczach – numer staninu 2 – bardzo niski 

 

Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2014 roku 

 
Liczba 

zdających 
Suma 

Numer 

stanina 
Czytanie Pisanie 

Rozumo

wanie 

Korzystanie 

z informacji 

Wykorzystywanie 

wiedzy w praktyce 

Pkt do zdobycia  40  10 10 8 4 8 

PSP Nr 1 

w Niemodlinie 
59 24,7 5 7,9 5,3 4,3 2,6 4,6 

SP Nr 2  

w Niemodlinie 
21 22,3 3 6,9 4,5 3,6 2,6 4,8 

SP w Graczach 33 20,8 2 7,0 3,9 3,0 2,5 4,7 

SP w Rogach 9 23,7 4 7,7 5,1 3,6 2,6 4,8 

PSP SPSK  

w Grabinie 
10 22,2 3 7,2 3,6 4,3 2,2 4,9 

GMINA NIEMODLIN 

 132 23,1  7,4 4,7 3,8 2,5 4,6 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 7929 25,2  7,7 5,5 4,4 2,7 4,9 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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Zestawienie wyników (w skali staninowej) 

poszczególnych szkół podstawowych uzyskanych 

w roku szkolnym: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 
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  Uzyskane wyniki uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 są zróżnicowane w poszczególnych 

szkołach. Uwagę należy zwrócić na fakt, iż wszystkie szkoły podstawowe, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin uzyskały wynik staninowy 

gorszy, niż w roku szkolnym 2012/2013. W przypadku Publicznej Szkoły 

Podstawowej SPSK w Grabinie zaobserwowano niewielki wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego, tj. z poziomu bardzo niski – numer stanina 2 na poziom niski – 

numer stanina 3. 

  Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej pokazał, że uczniowie 

najlepiej radzili sobie z zadaniami badającymi umiejętności czytania  

i wykorzystania wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji.  

          W obszarach tych zaobserwowano również poprawę w porównaniu do poprzedniego 

roku szkolnego. Konieczne jest natomiast zintensyfikowanie pracy dydaktycznej  

w obszarze pisania, w którym zaobserwowano znaczny spadek w porównaniu do 

poprzedniego roku szkolnego, tj. z 6,4 pkt na 4,7 pkt. Wyniki uzyskany w obszarze 

rozumowanie kształtuje się od trzech lat na tym samym poziomie, tj. 3,8 pkt.  

  Z analizy wyników przeprowadzonego sprawdzianu należy również wyciągnąć 

wnioski do dalszych działań. Wnioski te muszą być jednak sformułowane nie tylko 

na podstawie przedstawionych zestawień punktowych i opisów, ale również po 

ocenieniu możliwości poszczególnych zespołów klasowych, które w okresie 

sprawozdawczym pisały sprawdzian umiejętności. Niewątpliwym jest jednak, że 

sprawdzian wskazał na potrzebę ćwiczenia z uczniami pisania i rozumowania. 
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2. Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie gimnazjalnym na 

podstawie wyników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
w Warszawie 

 

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte  

w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim  

i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie 

do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się 

minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie 

zdać, jednakże jego wynik jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnzjalnej przy 

przyjmowaniu uczniów do tych szkół.  

Na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego egzamin organizuje  

i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) we Wrocławiu. 

W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.  

Egzamin odbywa się w kwietniu i każdą część egzaminu przeprowadza się 
innego dnia. Część humanistyczna obejmuje wiedzę z zakresu: historii  
i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego. Część matematyczno – 
przyrodnicza obejmuje wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, 
chemia, fizyka, geografia) oraz z zakresu matematyki.  

O uzyskanych przez siebie wynikach uczeń dowiaduje się poprzez otrzymanie 

odrębnego zaświadczenia z OKE. 

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

a w sytuacji gdy uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego  

w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego  

w roku następnym. 

Egzamin ten składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – 

przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. 

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz 

zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą 

mieć formę zamkniętą lub otwartą (wśród zadań otwartych z języka polskiego 

znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna), z historii i wiedzy o społeczeństwie 

jedynie formę zamkniętą.  

Część matematyczno – przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki 

oraz z zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki  

i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą, natomiast 

zadania z przedmiotów przyrodniczych tylko i wyłącznie formę zamkniętą.  

W części, która dotyczy języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje 

wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego od roku szkolnego 2013/2014. 

Gimnazjalista może wybrać tylko i wyłącznie ten język, którego uczył się  

w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: 

podstawowy i rozszerzony. 
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Liczba 

uczniów 

Część 

humanistyczna 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Część językowa 

Polski historia matem. przyr. Język 
podstawowy rozszerzony 

l.ucz wynik l.ucz. wynik 

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GRACZACH 

41 64,3 58,9 39,3 49,7 ang. 41 52,7 41 30,0 

 niem.  71,5 - - 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMODLINIE 

79 68,1 60,9 46,2 50,0 ang. 58 68,3 51 49,6 

 niem. 21 51,3 1 92,5 

GMINA NIEMODLIN 

120 66,9 60,3 44,0 49,9 ang. 99 62,7 92 41,9 

 niem. 21 53,5 1 92,5 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

9487 65,9 57,8 45,9 51,1 ang. 6883 68,1 6215 47,3 

  niem. 2569 65,6 1114 59,0 

 

3. Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2013/2014 

3.1. Laureaci konkursów przedmiotowych 

 
 Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie 

uzdolnionych poprzez odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa  

w różnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych.  

W tym zakresie nasze szkoły mogą poszczycić się różnymi osiągnięciami swoich 

uczniów. 

 
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 

Gimnazjum: 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia 

 

Szkoła 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Konkurs 

1.  Dominika Jadach PG Gracze Monika Lata Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

2.  Paulina Żmuda PG ZS w Niemodlinie 
Katarzyna Drabik Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie  

Grażyna Janusz Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

3.  Michał Pieniacha 

PG ZS w Niemodlinie Elżbieta Woźniak 
Wojewódzki Konkurs Wiedzy  

o Rybactwie 
4.  Radosław Korzonek 

5.  Michał Stojko 

6.  Agnieszka Karbownik PG ZS w Niemodlinie 

Dorota Kożuch 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski 

„Jednego Poety” 

Tatiana Śnieżek 
Diecezjalny Konkurs Wiedzy 

Religijnej Gimnazjalista 2014 

7.  Gracjan Bożykowski PG ZS w Niemodlinie 
Małgorzata 

Jurkowska 

Wojewódzki Konkurs Wymowy 

Angielskiej 
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Szkoły podstawowe: 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Konkurs 

1.  Oliwia Spólnicka 

PSP Nr 1 w Niemodlinie 

Anna Rawska Wojewódzki Konkurs Języka 

Angielskiego 2.  Aleksandra Rogala Karolina Słociak 

3.  Maria Pełka Ewa Konowaluk 
Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK 

4.  Nikodem Lipczyński 

Mariusz Konowaluk 

Małgorzata 

Królikowska 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy nt. 

Ekologii i Ochrony Środowiska 

EKOTEST 

5.  Patrycja Kasprzyszyn 
Anna Ciszewska Konkurs Plastyczny „Mały Karpik” 

6.  Julia Franciszków 

7.  Karolina Machcińska 
SP w Graczach 

Beata Homontowska Wojewódzki Konkurs Polonistyczny 

8.  Malwina Sobeczko Jadwiga Piwowarska Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK 2014 

9.  Aleksandra Żak SP Nr 2 w Niemodlinie 

Monika Wąchała Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK 2014 

Danuta Knosala 
Wojewódzki Konkurs Języka 

Angielskiego 

Ewa Bardon – 

Lewandowska 

Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej 

„Nie traćmy pamięci” 

 

3.2. Najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum 

 

Uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych” w wyniku 

klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę z zachowania oraz uzyskali dużą ilość 

punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. W roku szkolnym 

2013/2014 miano najlepszego absolwenta uzyskali: 

1. Julia Niżnik - uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Niemodlinie, 

2. Aleksandra Żak - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie, 

3. Karol Habiak - uczeń Szkoły Podstawowej w Rogach, oraz 

4. Joanna Jabłońska - uczennica Publicznego Gimnazjum w Graczach. 

W roku szkolnym 2013/2014 nie został wyłoniony Najlepszy absolwent  

w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach, gdyż 

żaden z uczniów kończących Szkołę nie uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średniej z ocen 5,00.   

 
4. Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej 

 

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

2013/2014 we wszystkich szkołach realizowano zadania programów 

wychowawczych i programów profilaktycznych. W ramach programów 

wychowawczych odbyły się wybory do samorządów klasowych i szkolnych, 

kontynuowano współpracę z rodzicami. Rodzicom przekazywano informacje  
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o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, organizowano dla nich również szereg 

spotkań o różnorodnej tematyce w celu pedagogizacji. Dla uczniów zorganizowano 

różne formy pomocy edukacyjnej i materialnej. 

Programy profilaktyczne obejmowały zagadnienia, które służyły poprawie 

bezpieczeństwa w szkole, eliminowaniu przejawów agresji i nietolerancji oraz 

dostarczenia uczniom informacji o zagrożeniach towarzyszących nadużywaniu 

alkoholu i zażywaniu substancji uzależniających. Realizowano także programy, 

które propagowały zdrowy styl życia poprzez aktywny odpoczynek i zbilansowaną 

dietę.  

Szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach  

i uczniów w szkołach. Okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich 

urządzeń i wyposażenia szkół i przedszkoli, a wszelkie nieprawidłowości czy usterki 

były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli okresowo przekazują protokoły kontroli BHP  

w zakresie sprawności urządzeń. Ponadto we wszystkich dostępnych dla uczniów 

komputerach zainstalowane są programy chroniące przed dostępem do 

niepożądanych treści. 

Zainstalowany w większości szkół (PSP Nr 1, SP Nr 2 oraz SP i PG 

w Graczach) monitoring wizyjny (kamery wewnątrz, jak i na zewnątrz szkół) pozwolił 

w wielu przypadkach na szybką reakcję ze strony nauczycieli i wykrycie uczniów 

zakłócających pożądany porządek i dewastujących mienie szkolne.  

Zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni, a w gimnazjum również psycholog 

szkolny, w ramach swoich kompetencji (oprócz zadań w zakresie ogólnej 

profilaktyki) szczególną opieką pedagogiczno – psychologiczną otoczyli dzieci  

i młodzież tzw. trudną. W ramach działań wspomagających uczniów rozpoznawano 

ich środowisko zamieszkania i o ile to było możliwe udzielano stosownej pomocy. 

We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 

Gminę Niemodlin funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej. Tym samym spełniony jest wymóg artykułu 67 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o systemie oświaty realizacji zadań statutowych, tj. zapewnienie uczniom możliwości 

korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej we 

wszystkich szkołach. 

W gabinetach pomocy przedlekarskiej o higienę dbają higienistki szkolne. Na 

bieżąco prowadzone są też akcje profilaktyczne, takie jak:  

 badania bilansowe, 

 badania przesiewowe, 

 fluoryzację, 

 sprawdzanie czystości, 

 pogadanki dla uczniów klas IV – VI dotyczące okresu dojrzewania, zdrowego 

odżywiania, znaczenia drugiego śniadania w szkole,  szkodliwości palenia 

papierosów, picia alkoholu oraz niebezpieczeństw wynikających z uzależnień, 

 pedagogizację rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki 

chorób zakaźnych. 

W ramach zawartych kontraktów przez Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej z terenu gminy w szkołach jest sprawowana opieka lekarska 
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i przedlekarska. Dodatkowo w każdej szkole prowadzone są przez lekarzy 

pierwszego kontaktu badania bilansowe uczniów. 

 

Mleko w szkole 

 

Program „Mleko w szkole”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci  

i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie mleka i jego 

przetworów, realizowany jest za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego,  

a finansowany z trzech źródeł: 

- dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich 

rodzajów uprawnionych placówek, 

- dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół 

podstawowych, 

- dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka  

i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.   

Dzięki programowi, który realizowany był w ciągu całego roku szkolnego 

dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i przedszkola miały możliwość wypicia 

pożywnego mleka.  

W roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczyło łącznie 728 uczniów 

ze wszystkich szkół podstawowych oraz 131 wychowanków Publicznego Przedszkola 

Nr 2 w Niemodlinie. 

 

Owoc w szkole 

 

 Program „Owoc w szkole” finansowany ze środków pochodzących  

z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%) 

skierowany jest do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych. Głównym celem 

programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie 

udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, jak również propagowanie 

zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym. Każde dziecko 

uczestniczące w programie „Owoc w szkole” otrzymywało przez 10 wybranych 

tygodni każdego semestru określone porcje owocowo – warzywne.  

Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I 

i II semestrze roku szkolnego 2013/2014 wyniosła: 

 

 Semestr I Semestr II 

Łączna liczba porcji na jedno 

dziecko 

31 30 

 - przez 10 wybranych tygodni okresu od 
14 października 2013 r. do 14 lutego 
2014 r. – po co najmniej 2 porcje 

owocowo – warzywne 

- przez 10 wybranych tygodni okresu od 
3 lutego 2014 r. do 20 czerwca 2014 r. – 
po co najmniej 2 porcje owocowo – 

warzywne 

 

 W roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczyło 348 uczniów kl. I – 

III szkół podstawowych.  
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Przeciwdziałanie wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży 

 

Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży  

w Województwie Opolskim powstał z inicjatywy Wojewody Opolskiego Pana 

Ryszarda Wilczyńskiego i jest odpowiedzią na niezwykle palący problem 

nieprawidłowości w rozwoju narządu ruchu i statyki ciała zarówno u dzieci, jak  

i młodzieży w wieku szkolnym. Do programu tego przystąpiły wszystkie gminne 

szkoły. Ponadto szkoły te biorą udział w akcji „Tornister na wagę zdrowia”, 

stanowiącej element tegoż programu. W ramach akcji wszystkie szkoły podstawowe 

otrzymały wagę oraz – w formie elektronicznej – arkusz służący gromadzeniu  

i przetwarzaniu danych dotyczących wagi tornistrów szkolnych oraz działań szkoły 

na rzecz jej skutecznego obniżania. 

Przyczyny wad postawy są liczne. Poza przypadkami, w których ich podłożem 

są wady wrodzone lub określone schorzenia, wady postawy rozwijają się zwykle bez 

uchwytnej przyczyny. Znaczącą rolę dogrywają tu zapewne czynniki powodujące 

częste przyjmowanie nieprawidłowego układu ciała, prowadzące z czasem do 

rozwoju i utrwalenia się nawyku nieprawidłowej postawy oraz sprzyjają rozwojowi 

wad. 

Ponieważ zagrożenie powstaniem wad istnieje na każdym etapie życia 

dziecka, działania prewencyjne niezbędne są na każdym etapie jego rozwoju. 

Wśród nauczycieli ważną rolę w kreowaniu postaw prozdrowotnych 

odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego oraz biologii. Ci pierwsi, muszą 

przede wszystkim zadbać o optymalny poziom wychowania fizycznego, motywację 

uczniów do aktywności fizycznej pozaszkolnej oraz wszechstronny rozwój 

motoryczny podopiecznych. Szczególna rola w zapobieganiu wadom postawy 

przypada również nauczycielom nauczania początkowego, gdyż początek edukacji 

szkolnej stanowi zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała. Na nich spoczywa 

obowiązek zwracania uwagi na poprawną pozycję przy pracy. 

Kultura fizyczna realizowana w szkole w formie zajęć wychowania fizycznego 

jest dla większości uczniów jedyną, systematyczną i zorganizowaną formą ruchu.  

W zajęciach powinni uczestniczyć wszyscy uczniowie, bez względu na uzdolnienia 

ruchowe, tym bardziej, że wyniki badań epidemiologicznych wskazują, iż liczba 

dzieci oraz młodzieży z otyłością stale wzrasta. Otyłości i nadwadze często 

towarzyszą wady postawy ciała, które są przyczyną licznych dolegliwości bólowych 

ze strony aparatu ruchu i jeszcze bardziej wzmożonego unikania aktywności 

fizycznej. 

Ocena postawy ciała wchodzi również w zakres badań przesiewowych 

prowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanej w oparciu  

o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 ze zm.) i akt wykonawczy, czyli dokument 

regulujący zakres opieki profilaktycznej świadczonej przez pielęgniarki na terenie 

szkoły – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 

organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, 

poz. 1133), a także o inne akty, mające zastosowanie w pracy pielęgniarki  

w środowisku nauczania i wychowania. 
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Na terenie Gminy Niemodlin organizowane są szkolenia przez Gminnego 

Koordynatora Programu, na których odbywają się prelekcje, a także prezentowane 

są materiały z zakresu profilaktyki.  

Nadto w szkołach odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów  

z wadami postawy. Skierowanie na takie zajęcia wydawane jest przez lekarza 

pierwszego kontaktu, a nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą ćwiczenia 

zgodnie z zaleceniami lekarskimi. 

 

Gimnastyka korekcyjna 

 

Gimnastyką korekcyjną objęci są uczniowie: 

- zakwalifikowani na podstawie testów przesiewowych do grupy dyspanseryjnej, 

- zakwalifikowani na podstawie profilaktycznych badań lekarskich do grupy 

dyspanseryjnej, 

- z obniżoną sprawnością fizyczną związaną z zaburzeniami lub dysharmonią 

rozwoju somatycznego lub motorycznego, oraz 

- z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających  

z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych  

z powodu przebytych chorób i urazów. 

 Organizację gimnastyki korekcyjnej w szkole ustala dyrektor  

w porozumieniu z lekarzem, pielęgniarką szkolną, nauczycielem zajęć ruchowych 

klas I – III lub nauczycielem wychowania fizycznego. Dokonuje tego na podstawie 

testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich lub specjalistycznych 

badań lekarskich.  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów odbywają się w grupach 

liczących od 6 do 16 uczniów, a wymiar godzin tych zajęć ustala dyrektor w arkuszu 

organizacyjnym. Zajęcia te prowadzone są przez zatrudnionych w placówkach 

nauczycieli, którzy posiadają stosowne kwalifikacje, tj.: ukończyli odpowiednie 

kursy z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 

Formy zajęć gimnastyki i metody pracy dostosowane są do możliwości  

i potrzeb dziecka, poziomu jego sprawności i wydolności, stopnia zaawansowania 

odchylenia w prawidłowej budowie i postawie ciała, a także wszelkich zaleceń 

lekarskich.   

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzone są również  

w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Niemodlinie. 

Elementy gimnastyki korekcyjnej realizowane są także na zajęciach 

wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Nauczyciele 

realizujący te zajęcia mają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki 

korekcyjnej. 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych placówkach 

oświatowych Gminy Niemodlin przedstawia się następująco: 
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Lp. Placówka 
Liczba uczniów 
uczęszczających 

na zajęcia 

Tygodniowa 
liczba 
godzin 

gimnastyki 

korekcyjnej 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Niemodlinie 
25 3 

2. 
Szkoła Podstawowa  

Nr 2 w Niemodlinie 
10 1 

3. Szkoła Podstawowa w Graczach 36  

4. Szkoła Podstawowa w Rogach 8 1 

6. Publiczne Gimnazjum w Graczach - - 

7. 
Publiczne Przedszkole Nr 1  

w Niemodlinie 
75 

w ramach 

podstawy 

programowej 

8. 
Publiczne Przedszkole Nr 2  

w Niemodlinie 
- - 

9. 
Publiczne Przedszkole  

w Graczach 
- - 

OGÓŁEM: 154 5 

 

5. Kształcenie specjalne 

 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach 

ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach 

specjalnych i specjalnych  ośrodkach szkolno – wychowawczych. 

W zależności od rodzaju oraz stopnia zaburzeń i odchyleń dzieciom 

i młodzieży organizuje się usprawnianie zaburzeń funkcji, rewalidację,  kształcenie,  

które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie. 

Wymaga to od szkoły stosowania wobec uczniów niepełnosprawnych specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty kształcenie specjalne 

jest integralną częścią systemu edukacji. Kształcenie to może być prowadzone  

w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach 

integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i specjalnych ośrodkach 

szkolno – wychowawczych.  

Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.     

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

Rewalidacja to proces wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniający 

wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; to 

usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. 

Wszystkie zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów, posiadających odpowiednie 
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przygotowanie do prowadzenia tego typu zajęć. Najczęściej są to nauczyciele 

dyplomowani i mianowani. 

Liczba uczniów objętych w roku szkolnym 2013/2014 nauczaniem 

indywidualnym, wczesnym wspomaganiem oraz rewalidacją: 

 

 

Lp. 

 

Placówka 

Nauczanie indywidualne Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 

Rewalidacja  

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w tygodniu 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w miesiącu 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w miesiącu 

1. PP Nr 1 w 

Niemodlinie 

- - 1 4 - - 

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 

2 8 8 14 2 11 

3. PP w 

Graczach 

2 5 1 2 2 3 

4. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

5 39 - - 6 18 

5. SP Nr 2 w 

Niemodlinie 

2 18 - - 6 12 

6. SP w 

Graczach 

2 18 - - 4 20 

7. SP w Rogach 2 20 - - 3 8 

8. PG w 

Graczach 

- -   1 2 

Ogółem: 15 108 10 20 24 74 

 

Wykaz rodzajów niepełnosprawności oraz orzeczeń placówkami 

 

 
 

Lp. 

 
 

Placówka  

 
Rodzaje niepełnosprawności 

 

z autyzmem, 
upośledzeniem 
umysłowym w 

stopniu głębokim 

z upośledzeniem 
umysłowym w 
stopniu lekkim 

z upośledzeniem 
umysłowym w 

stopniu 
umiarkowanym 

lub znacznym 

słabo 
słyszący, 

słabo 
widzący 

Niepełnos
prawność 
ruchowa, 
afazja 

 

1. Publiczne Przedszkole 
Nr 2 w Niemodlinie 

 2    

2. Publiczne Przedszkole 
w Graczach 

 1   1 

3. Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 
w Niemodlinie 

1 5 1 1  

4. Szkoła Podstawowa  
Nr 2 w Niemodlinie 

1 1 2  1 

5. Szkoła Podstawowa 
w Rogach 

1 1    

6. Szkoła Podstawowa 
w Graczach 

1 2  1  

7. Publiczne Gimnazjum  
w Graczach 

    1 

Ogółem 4 12 3 2 3 
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IV Kadra i system doskonalenia zawodowego 

1. Kadra pedagogiczna 

 

Nauczyciele są najważniejszym zasobem szkoły. To od ich postawy, 

zaangażowania i stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego  

i jak uczą się uczniowie, jakie podejmą decyzje w sprawie dalszego kształcenia na 

kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel ma być przewodnikiem i doradcą młodego 

człowieka. Nauczyciel wspomaga rodziców w wychowywaniu swoich podopiecznych 

przede wszystkim własnym przykładem. 

W celu zapewnienia właściwej organizacji opieki, wychowania oraz nauki, 

zarówno w przedszkolach jak i szkołach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Niemodlin, zatrudniani są nauczyciele z odpowiednimi, wysokimi 

kwalifikacjami. Zatrudnianie właściwej kadry pedagogicznej stanowi niezwykle 

ważny warunek do zapewnienia dzieciom i młodzieży fachowej i odpowiedniej opieki 

oraz osiągania wysokich wyników nauczania. Zasadniczą rolę w rozwoju 

szkolnictwa odgrywają właśnie umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza  

o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia.  

Jakość pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

stanowi pochodną poziomu wykształcenia zatrudnionych w tych placówkach 

nauczycieli i systemu dokształcania oraz doskonalenia ich umiejętności, dlatego też 

ogromną wagę przykładamy zarówno do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

(studia), jak i do doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, seminaria) nauczycieli 

oraz pracowników administracji.  

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można stałą tendencję wzrostową 

jeśli chodzi o poziom posiadanego przez nauczycieli wykształcenia, stopnia awansu 

zawodowego jak i kwalifikacji kierunkowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje 

także fakt dobrego przygotowania merytorycznego kadry zarządzającej naszymi 

jednostkami. 

W roku szkolnym 2013/2014 ośmiu nauczycieli uzyskało wyższy stopień 

awansu zawodowego, w tym: 

a) 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, 

b) 6 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, 

c) 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.  

 

Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli, postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 

przeprowadza organ prowadzący szkołę. 

Wszyscy nauczyciele, którzy złożyli stosowną dokumentację pozytywnie 

przeszli procedurę egzaminacyjną. 8 nauczycielom, którzy spełnili kryteria 

określone w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela, Burmistrz wydał decyzję 

administracyjną w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego. 
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Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry 

pedagogicznej. Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają  znaczący 

wpływ na wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym. 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na 

dzień 31 sierpnia 2014 r. 

 

 

Placówka 

Stopień awansu zawodowego 

Liczba nauczycieli 
dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 

PP 1 8 2+1* 1 0 12 

PP 2 8 4 1 0 13 

PP 

Gracze 
5 1 3 0 9 

PSP 1 17 8+1* 9 2 37 

SP 2 12 3 0 2 17 

SP 

Gracze 
15 4 2 0 21 

SP Rogi 9 2 2 0 13 

PG 

Gracze 
14 1* 3 0 18 

Suma 88 27 21 4 140 

 
*nauczyciel przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 
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Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego (procentowo) 

 

62,85

19,29

15
2,85 dyplomowany - 62,85

mianowany - 19,29

kontraktowy  - 15

stażysta - 2,85

 
Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych poziomami wykształcenia 

i stopniami awansu 

 

Liczba  nauczycieli Stopień awansu zawodowego 

Razem 

 

Wykształcenie Dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta  

mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym 
70 21+1* 16 - 108 

 

wyższe zawodowe 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

- 1 - - 1 

 

studium nauczycielskie  - - - - -  

pozostałe kwalifikacje - - - - -  

RAZEM 70 23 16 - 109  

*nauczyciel przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 

 
Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych poziomami wykształcenia 

i stopniami awansu 

 

Liczba  nauczycieli Stopień awansu zawodowego 
Razem 

 

Wykształcenie Dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta  

mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym 
18 2+2* 5 4 31  

wyższe zawodowe z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

- - - - -  

studium nauczycielskie - - - - -  

pozostałe kwalifikacje - - - - -  

RAZEM 18 4 5 4 31  

*nauczyciel przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 
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Struktura zatrudnienia nauczycieli według poziomów wykształcenia 

99,27

0,73

mgr z przygotowaniem pedagogicznym

wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym

 
 

   

Liczba etatów nauczycielskich 

Jednostka Suma 

1. PP 1 10,10 

2. PP 2 12,07 

3. PP Gracze 8,26 

4. PSP 1 41,82 

5. SP 2 17,68 

6. SP Gracze 17,35 

7. SP Rogi 14,03 

8. PG Gracze 12,97 

Razem 141,21 

 

2. Realizacja zadań z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 

 

Zajęcia realizowane przez nauczycieli w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 

przeznaczone są na: 

1) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów, tj. pracę z uczniem 

słabym oraz uczniem zdolnym, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 

Rozkład zajęć realizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez nauczycieli  

w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 
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L.p. Rodzaj zajęcia 
Liczba 
godzin 

Liczba 
dzieci 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie 

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. I a 1 3 

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. I c 2 5 

3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. II a 1 5 

4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. II b 1 18 

5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III c 1 13 

6. Gimnastyka korekcyjna 3 24 

7. Gry i zabawy kl. I – III  5 77 

8. Koło matematyczne kl. III 1 13 

9. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego kl. I – III  1 6 

10. Koło z j. angielskiego kl. I – III  1 8 

11. Zajęcia z religii dla kl. I – III  1 15 

12. Koło historyczne 1 10 

13. Koło plastyczne 2 14 

14. Koło j. angielskiego 2 13 

15. Koło polonistyczne 2 16 

16. Koło ortograficzne 1 14 

17. Koło muzyczne 2 29 

18. Koło przyrodnicze 2 28 

19. Koło matematyczne 2 17 

20. Koło matematyczno - informatyczne 2 14 

21. Koło informatyczne i BRD 2 32 

22. Koło religijne 1 5 

23. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego 1 8 

24. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego kl. IV – VI  1 13 

25. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. IV 1 7 

26. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii 1 6 

27. Zajęcia świetlicowe grupa informatyczna 1 10 

28. Zajęcia świetlicowe techniczno - plastyczne 1 11 

29. Zajęcia świetlicowe 2 35 

30. Zajęcia ruchowo – techniczne 1 14 

31.  SKS 4 78 

32. Koło turystyczno – regionalne 24/rok 18 

33. Pierwsza pomoc przedmedyczna 9/rok 34 

34. Nauczyciel wspomagający ucznia 2 2 

Razem: 52,75  

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie 

1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 1 12 

2. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 3 15 

3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1 17 

4. Zajęcia wyrównawcze edukacja wczesnoszkolna 3 21 

5. Zajęcia wyrównawcze z historii 1 5 

6. Zajęcia wyrównawcze z przyrody 1 7 

7. Koło języka angielskiego 1 10 

8. Koło matematyczne 1 4 

9. Koło warcabowe 1 15 

10. Koło religijne 1 23 

11. Koło artystyczne 2 10 

12. Koło polonistyczne 1 5 

13. Koło regionalne 1 8 

14. Koło przyrodnicze 1 8 

15. Koło taneczne 2 18 

16. Tenis stołowy 2 21 

17. Zajęcia opiekuńcze 1 6 

18. Zajęcia czytelnicze 1 12 
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19. Pomoc przy odrabianiu lekcji 1 10 

20. Zajęcia socjoterapeutyczne 1 6 

21. Zajęcia czytelniczo - ortograficzne 1 11 

Razem: 28  

Szkoła Podstawowa w Rogach 

1. Piękne czytanie kl. IV – VI  1 14 

2. Koło filmowe kl. IV – VI  1 6 

3. Koło matematyczne kl. IV – VI  1 9 

4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze doskonalące czytanie kl. I-III 2 10 

5. Zajęcia umuzykalniające kl. I – VI  1 10 

6. Koło regionalne kl. IV – VI  1 12 

7. SKS 1 19 

8. Gimnastyka korekcyjna 1 12 

9. Zajęcia artystyczno – ruchowe kl. I – III  1 7 

10. Zajęcia doskonalące czytanie 1 7 

11. Zajęcia wyrównawcze  2 12 

12. Koło plastyczne kl. I – VI  2 8 

13. Zajęcia psychologiczno – integracyjno – terapeutyczne kl. I - VI 2 20 

14. Zajęcia świetlicowe – odrabianie lekcji kl. I – VI  2 27 

15. Spotkanie z ministrantami kl. I – VI  1,5 20 

Razem: 20,5  

Szkoła Podstawowa w Graczach 

1. Zajęcia wyrównawcze 2 6 

2. Zajęcia wyrównawcze 2 4 

3. Scrable 0,75 4 

4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1,5 5 

5. Zajęcia wyrównawcze 2 7 

6. Koło z j. polskiego  1 5 

7. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego 1 10 

8. Koło matematyczne 0,5 4 

9. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 0,5 3 

10. Koło przyrodnicze 1,5 7 

11. Koło matematyczne 2 4 

12. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 0,5 6 

13. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 2 15 

14. Koło historyczne 0,5 6 

15. Koło religijne 1,5 3 

16. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 1,5 6 

17. Koło j. angielskiego 1 4 

18. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 2 15 

19. Koło plastyczne 2 7 

20. Zajęcia sportowe, chór 3,5 32 

21. Koło muzyczne 0,75 5 

22. Zajęcia wyrównawcze z muzyki 0,5 5 

Razem: 30,5  

Publiczne Gimnazjum w Graczach 

1. Praca z uczniem z zaburzeniami 1 10 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 1 12 

3. SKS 2 9 

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych 2 25 

5. Koło historyczne 1 7 

6. Ekonomia na co dzień 1 8 

7. Koło humanistyczne 1 10 

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych 1 9 

9. Praca z uczniem zdolnym 1,5 8 

10. Wyrównywanie szans edukacyjnych 1,5 8 

11. Praca z uczniem zdolnym 1 8 

12. Wyrównywanie szans edukacyjnych 1 9 

13. Praca z uczniem zdolnym 1,5 12 
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14. Wyrównywanie szans edukacyjnych 1,5 13 

15. Zajęcia artystyczne 0,5 10 

16. Praca z uczniem zdolnym 7/rok 6 

17. Wyrównywanie szans edukacyjnych 1 12 

18. Praca z uczniem zdolnym 1 13 

19. Praca z uczniem zdolnym 12/rok 6 

20. Wyrównywanie szans edukacyjnych 1 13 

21. Praca z uczniem zdolnym 1 12 

22. Wyrównywanie szans edukacyjnych 11/rok 8 

23. Praca z uczniem zdolnym 11/rok 7 

Razem: 23,5  

OGÓŁEM: 155,25  

 

3. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 

2013/2014 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 

2013/2014, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami edukacyjnymi poczyniono 

nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na przestrzeni roku 

szkolnego 2013/2014 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

wydatkowana została kwota 34 439,56zł.  

Z planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2014 w budżecie gminy zabezpieczono środki między innymi na: 

1) dofinansowanie w części opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub 

zakłady kształcenia nauczycieli:  24 000,00 zł, 

2) pozostałe  formy  doskonalenia:  19 400,00 zł. 

 

 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe  

w roku 2013/2014 

 

Wyszczególnienie 

2013/2014 

(w zł) 

1. Przedszkola 14 623,08 

2. Szkoły podstawowe 17 838,25 

3. Gimnazja 1 978,23 

Razem – nakłady 34 439,56 
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Poniższa tabela obrazuje nakłady finansowe poniesione na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w roku 2013.  

Placówka 

Dopłata do 
czesnego 

§ 4700 

Szkolenia rady 
pedagogicznej 

§ 4700 

Kursy, 
szkolenia 

§ 4700 

Zakup 
literatury 

fachowej 

§ 4210 

Koszty 
materiałów 

§ 4210 

Zwrot za 
delegacje 

§ 4410 

Zakup usług 
pozostałych  

§ 4300 

RAZEM 

Publiczne Przedszkole  

Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

2 400,00 - 3 088,00 - 69,96 125,40 - 5 683,36 

Publiczne Przedszkole  

Nr 2 w Niemodlinie 
- 514,25 432,00 - 99,00 125,37 - 1 170,62 

Publiczne Przedszkole 

im. Marii Kownackiej  

w Graczach 

4 000,00 - 240,00 - - - - 4 240,00 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Korczaka 

 w Niemodlinie 

4 720,00 799,00 1 575,00 - - 1 567,66 - 8 661,66 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Niemodlinie 

1 600,00 500,00 - 119,00 209,19 691,10 59,04 3 178,33 

Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki 

w Rogach 

- 500,00 454,00 - - 160,47 - 1 114,47 

Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej 

Dywizji Armii Krajowej  

w Graczach 

- - - - - 342,52 - 342,52 

Publiczne Gimnazjum 

im. Polskich Noblistów  

w Graczach 

1 600,00 - 1 390,00 - - 710,69 - 3 700,69 

RAZEM 14 320,00 2 313,25 7 179,00 119,00 378,15 3 723,21 59,04 28 091,65 

 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/109/11 z dnia 24 listopada 2011 roku  

w celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach Gminy Niemodlin powierzono od stycznia 2012 roku 

wykonywanie tego doradztwa Województwu Opolskiemu. Doradztwo to realizowane 

jest obecnie przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Gmina 

Niemodlin w ramach podpisanej umowy na doskonalenie nauczycieli na rok 2013 

przekazała 14 700,00 zł oraz kwotę 18 600,00 zł na rok 2014. 

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami 

umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe.  

W roku szkolnym 2013/2014 dofinansowaniem objętych było łącznie 15 nauczycieli 

(7 w przedszkolach i 8 w szkołach podstawowych). 

W ramach doskonalenia zawodowego realizowano studia podyplomowe  

dające nauczycielom większą wiedzę i umiejętności zawodowe. Nauczyciele 

realizowali doskonalenie w zakresie: logopedii przedszkolnej i szkolnej, 

oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką oraz języka 

angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej. 

W ramach dofinansowania nauczycielom części dopłaty do czesnego  

w ramach studiów podyplomowych wydatkowano w roku szkolnym 2013/2014  

z budżetu gminy kwotę 22 077,50 zł.  
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V Finanse oświaty 

1. Subwencja oświatowa 

Gmina Niemodlin już od wielu lat boryka się z koniecznością uzupełnienia 

subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa, na realizację zadań 

oświatowych z dochodów własnych. Jest to spowodowane nie tylko niżem 

demograficznym, ale również brakiem zabezpieczenia przez budżet państwa 

środków finansowych adekwatnych do skali prowadzonych przez gminę zadań 

oświatowych, w tym obowiązku spełnienia przez nich średnich ustawowych 

wynagrodzeń nauczycieli, konieczności wypłaty dodatkowych elementów 

wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, 

dowożenia uczniów itp.  

Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od 

samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania 

zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania 

indywidualnego, pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych form zajęć 

dodatkowych, funkcjonowanie na terenie gminy niepublicznej i publicznej placówki 

oświatowej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych dla nauczycieli. 

Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną,  

a częścią oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo w różnych 

latach przedstawiały się w zmienny sposób. 

 

Poniższa tabela przedstawia udział subwencji oświatowej do kosztów 

utrzymania szkół (bez przedszkoli) w latach 1997 – 2014 

 

Lp. Rok 
Ogólny koszt 
utrzymania 

szkół w zł 

Otrzymana subwencja w 

zł 

Udział subwencji 
oświatowej do kosztów 

utrzymania - % 

Wydatki ponad 
subwencją (środki własne 

gminy) w zł 

1. 1997 4 186 269 3 205 865 76,58 % 980 404 

2. 1998 4 924 320 3 684 657 74,82 % 1 239 663 

3. 1999 4 867 722 4 044 288 83,08 % 823 434 

4. 2000 6 162 269 4 774 763 77,48 % 1 387 506 

5. 2001 6 496 674 4 858 641 74,78 % 1 638 033 

6. 2002 6 715 138 5 205 962 77,52 % 1 509 176 

7. 2003 7 300 000 5 596 980 76,67 % 1 703 020 

8. 2004 7 802 449 5 484 198 70,29 % 2 318 251 

9. 2005 8 098 890 5 416 048 66,87 % 2 682 842 

10. 2006 8 318 284 5 810 251 69,85 % 2 508 033 

11. 2007 8 985 950 5 841 910 65,01 % 3 144 040 

12. 2008 8 891 506 6 208 073 69,82 % 2 683 433 

13. 2009 8 587 890 5 566 616 64,81 % 3 021 274 

14. 2010 8 855 140 5 750 354 64,93 % 3 104 786 

15. 2011 8 652 182 6 224 512 71,94 % 2 437 152 

16. 2012 8 470 150 6 447 405 76,12 % 2 022 745 

17. 2013 8 271 659 6 564 466 79,36 % 1 707 193 

18. 2014 7 856 262  6 848 861 87 % 1 007 401 
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Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest 

corocznie jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Naliczanie subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów 

uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych 

przez daną JST, skorygowanych o wagi dla wybranych kategorii uczniów 

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

uczniów przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy standard A podziału 

subwencji. Dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli 

gromadzone są w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 

września i stanowią podstawę naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej.    

W Gminie Niemodlin ze subwencji oświatowej finansowane są szkoły 

podstawowe, gimnazjum oraz szkoła podstawowa prowadzona przez SPSK  

z Częstochowy. Przedszkola będące również zadaniem własnym gminy finansowane 

są z jej dochodów własnych. 

Niedostosowanie organizacyjne gminnej oświaty do systemu finansowania 

szkół, zbyt mocno rozdrobniona sieć, a także oddziały klasowe z małą liczbą 

uczniów, brak możliwości organizacyjnych łączenia oddziałów klasowych na jednym 

poziomie edukacyjnym generują nieracjonalne koszty.  

2. Wydatki na oświatę 

Oświata w przeciwieństwie do innych zadań własnych samorządu z uwagi na 

swoją specyfikę jest trudna do oszacowania na etapie planowania budżetu gminy na 

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

różne stany organizacyjne oświaty tj. styczeń-sierpień i wrzesień-grudzień.  
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W przypadku stanu organizacyjnego oświaty styczeń-sierpień większa cześć 

wydatków (wynagrodzenia nauczycieli) zostaje ustalona już w maju w roku 

poprzedzającym realizację danego budżetu JST, znacznie wyprzedzając etap 

planowania budżetu danej gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym 

arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych są zatwierdzane przez organ 

prowadzący (JST) do 31 maja każdego roku, a te determinują 8 miesięcy wydatków 

na oświatę roku następnego. Z kolei co się tyczy okresu wrzesień – grudzień, 

trudność w zaplanowaniu optymalnych wydatków jest spowodowana niemożnością 

dokładnego przewidzenia naboru do szkół, a tym samym ustalenia liczby oddziałów 

szkolnych, mających wpływ na liczbę godzin nauczycielskich. Jednocześnie wiele 

wydatków jest zupełnie nieprzewidywalna i pojawia się w trakcie realizacji budżetu 

(np. dodatkowe godziny z nauczania indywidualnego, awans zawodowy, urlopy dla 

poratowania zdrowia). 

Wydatki na oświatę od wielu już lat mają bardzo duży udział w ogólnych 

wydatkach budżetu Gminy Niemodlin. Finanse oświaty w roku przedstawiają 

poniższe wykresy: 

               

Wydatki na oświatę wykonanie 2013

6111015
6564466

środki własne subwencja oświatowa

 
 

Wydatki inwestycyjne roku 2013 

2761087

1628466

inwestycje gminy inwestycje oświatowe

 
 

Wydatki na oświatę w stosunku do budżetu gminy 2013

34973120

12675481

budżet gminy wydatki na oświatę
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Udział środków własnych gminy w roku 2013  

przedstawia się następująco 
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UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANACH FINANSOWYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2013 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2013  

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

30 września 

2012r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

2 409 944 2 147 479 262 465 397 6 070 5 409 661 

2. PSP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 279 963 720 401 559 562 123 10 406 5 857 4 549 

3. PSP w Grabinie 855 797 424 553 431 244 51 16 780  8 325 8 456 

4. PSP w Rogach 968 213 636 828 331 385 67 14 4510 9 505 4 946 

5. PSP w Graczach 1 587 242 1 497 301 89 941 175 9 070 8 556 514 

RAZEM 7 101 159 5 426 562 1 674 597 813 8 735 6 675 2 060 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANIE  FINANSOWYM  GIMNAZJUM w roku 2013 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2013 

 w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

30 września 

2012r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PG w Graczach 915 200 1 000 239 - 85 039 124 7 380 8 066 - 685 

 

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE + GIMNAZJUM 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2013  

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

10 września 2012 

r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Szkoły podstawowe 7 101159 5 426 562 1 674 597 813 8 735 6 675 2 060 

2. PG w Graczach 915 200 1 000 239 - 85 039 124 7 380 8 066 - 685 

RAZEM 8 016 359 6 426 801 1 589 558 937 8 555 6 859 1 696 
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ODDZIAŁ „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2013  

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

30 września 2012 

r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

113 700 0 113 700 33 3 445 0 3 455 

2. PSP w Rogach 141 600 9 163 132 437 25 5 664 367 5 297 

RAZEM 255 300 9 163 246 137 58 4 402 157 4 244 

 

PRZEDSZKOLA 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2013 

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

30 września 2012 

r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PP Nr 1 w 

Niemodlinie 

1 235 200 0 1 235 200 140 8 823 0 7 742 

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 121 241 75 705 (9 dzieci) 1 045 536 133 8 430 582 7 861 

3. PP w Graczach 776 800  52 797 (4 dzieci) 724 003 87 8 929 621 8 322 

4. PP w Grabinie 102 300 0 102 300 24 4 262 0 4 262 

RAZEM 3 235 541 128 502 3 107 039 384 8 426 335 8 091 

 

OGÓŁEM ODDZIAŁY „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2013  

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

30 września 2012 

r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Oddziały „0” 255 300 9 163 246 137 58 4 402 157 4 244 

2. Przedszkola 3 235 541 128 502 3 107 039 384 8 426 335 8 091 

RAZEM 3 490 841 137 665 3 353 176 442 7 899 311 7 586 
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Udział środków własnych Gminy w 2013 roku 
 

Lp.  Środki własne Gminy 

1. Szkoły  1 589 558 

2. „0” + Przedszkola 3 353 176 

3. Dowożenie uczniów 336 597 

4. Dokształcanie nauczycieli 40 622 

5. Odpisy na ZFŚS  109 413 

6. ZEFO 461 649 

RAZEM 5 891 015 

 
Przyznana subwencja na 2013 rok 

 

Lp.  Przyznana subwencja  

wg metryczki 

1. Szkoły  6 426 801 

2. Przedszkola 137 665 

RAZEM   6 564 466 

 
 

OGÓŁEM: 12 455 481 ZŁ 
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UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANACH FINANSOWYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2014 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2014 

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

31 marca 2014r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

2 710 545 2 444 605 265 940  396 6 845 6 173 672 

2. PSP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 317 480 786 118 531 362 122 10 799 6 444 4 355 

3. PSP w Rogach 1 062 673 652 120 410 553 63 16 868 10 351 6 517 

4. PSP w Graczach 1 377 640 1 434 333 - 56 693 161 8 557 8 909 - 352 

RAZEM 6 468 338 5 317 176 1 151 162 742 8 717 7 166 1 551 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANIE  FINANSOWYM  GIMNAZJUM w roku 2014 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2014  

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym w 

zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

31 marca 2014r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PG w Graczach 1 247 200 1 039 998 207 202 132 9 448 7 879 1 570 

 
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE + GIMNAZJUM 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2014 

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym w 

zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

31 marca 2014r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 
metryczki 

Środki własne 

gminy 

1. Szkoły podstawowe 6 468 338 5 317 176 1 151 162 742 8 717 7 166 1 551 

2. PG w Graczach 1 247 200 1 039 998 207 202 132 9 448 7 879 1 570 

RAZEM 7 715 538 6 357 174 1 358 364 874 8 828 7 274 1 554 
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ODDZIAŁ „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2014 

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym 

 w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

31 marca 2014r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

116 077 0 116 077 46 2 523 0 2 523 

2. PSP w Rogach 144 800 0 144 800 24 6 033 0 6 033 

RAZEM 260 877 0 260 877 70 3 727 0 3 727 

 

PRZEDSZKOLA 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2014 

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

31 marca 2014r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PP Nr 1 w 

Niemodlinie 

1 377 898 0 1 377 898 125 11 023 0 11 023 

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 251 396 59 437 

(9 dzieci) 

1 191 959 131 9 553 454 9 099 

3. PP w Graczach 868 694 79 508 

(3 dzieci) 

789 186 87 9 985 914 9 071 

RAZEM 3 497 988 138 945 3 359 043 343 10 198 405 9 793 

 

OGÓŁEM ODDZIAŁY „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2014 

 w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Ilość uczniów wg 

metryczki na 

dzień  

31 marca 2014r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1. Oddziały „0” 260 877 0 260 877 70 3 727 0 3 727 

2. Przedszkola 3 497 988 138 945 3 359 043 343 10 198 405 9 793 

RAZEM 3 758 865 138 945 3 619 920 413 9 101 336 8 765 
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Udział środków własnych Gminy w 2014 roku 

 

Lp.  Środki własne Gminy 

1. Szkoły  1 358 364 

2. „0” + Przedszkola 3 619 920 

3. Dowożenie uczniów 350 000 

4. Dokształcanie nauczycieli 62 000 

5. Odpisy na ZFŚS  110 845 

6. ZEFO 545 000 

RAZEM 6 046 129 

 
 

Przyznana subwencja na 2014 rok 
 

Lp.  Przyznana subwencja  

wg metryczki 

1. Szkoły  6 700 044,28 

2. Zadania pozaszkolne * 148 816,72 

RAZEM 6 848 861 

 

 

 

OGÓŁEM: 12 894 990,00 zł 
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5. Średnie płace nauczycielskie 

Począwszy od 2009 roku każda jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela jest zobowiązana do utrzymania średnich płac 

nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokościach ustalonych 

ustawowo, które w 2013 roku wynosiły: 

 

Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie 

Stażysta 2 717,59 

Kontraktowy 3 016,52 

Mianowany 3 913,33 

Dyplomowany 5 000,37 

 
Średnie płace nauczycielskie w roku 2013 zostały osiągnięte pod względem 

nauczycieli  kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Średnie nauczycielskie nie 

zostały osiągnięte w stosunku do nauczycieli stażystów. W związku z powyższym  gmina 

musiała wypłacić dodatek wyrównawczy w wysokości 1 766,34 zł. Kwota ta została 

wypłacona proporcjonalnie do liczby etatów nauczycielskich. 

Nadwyżka względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli  

z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco: 

1) dla kontraktowych – 50 231,43 zł 

2) dla mianowanych – 38 886,32 zł 

3) dla dyplomowanych – 189 495,97 zł. 

Ogólna nadwyżka to kwota 278 613,72 zł 

Dnia 24 stycznia 2014 roku sporządzono analizę wynagrodzeń nauczycielskich za rok 

2013, którą Gmina Niemodlin przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radzie 

Miejskiej oraz dyrektorom podległych placówek. 

 

Wypłacony dodatek uzupełniający za lata 2009 – 2013 

 2009 2010 2011 2013 

stażysta  6 660,01 - 13 994,59 1 766,34 

kontraktowy 17 250,75 - - - 

mianowany 48 637,83 51 749,74 36 454,81 - 

dyplomowany 29 869,82 31 635,58 - - 

OGÓŁEM 102 418,41 83 385,32 50 449,40 1 766,34 

 

Nadwyżka 

 2010 2011 2012 2013 

stażysta  3 256,35 - 24 328,85 - 

kontraktowy 5 843,21 5 117,33 54 614,51 50 231,43 

mianowany - - 90 921,55 38 886,32 

dyplomowany - 8 909,36 95 768,30 189 495,97 

OGÓŁEM 9 099,56 14 026,69 265 633,21 278 613,72 
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VI Stan realizacji innych zadań oświatowych Gminy Niemodlin 

1. Dowóz uczniów do szkół 

Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne jest organizowane 

zgodnie z art. 14 a ust. 4 oraz art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przez Zakład 

Ekonomiczno – Finansowy Oświaty w ścisłej współpracy z dyrektorami placówek 

oświatowych. 

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Niemodlin korzystali w roku szkolnym 

2013/2014 z przewozów szkolnych, realizowanych przez PKS w Opolu oraz Brzegu. Dla 

wszystkich uczniów uprawnionych do zwrotu kosztów przewozu Gmina zwracała koszty 

zakupu biletów miesięcznych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. Aby 

skorzystać ze zwrotu za bilety uczniowie winni spełniać następujące warunki: 

1) muszą być zameldowani na terenie Gminy Niemodlin na stałe lub czasowo, 

2) uczęszczać do szkoły zgodnie z wyznaczonym obwodem,  

3) droga dziecka z domu do szkoły przekracza:  

a) 3 km - w przypadku uczniów klas 0 – IV szkół podstawowych, 

b) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjów. 

Na okres od stycznia do grudnia 2013 roku ogłoszono przetarg nieograniczony 

obejmujący całe zadanie w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Niemodlin wraz  

z zapewnieniem opieki. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie dopuszczała 

dzielenia zamówienia, tj. przystępowania wykonawców do poszczególnych tras,  

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

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Brzegu – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy ustalono na kwotę wynikającą ze złożonej oferty, tj. ceny 

ryczałtowej netto za jeden dzień przewozu uczniów wraz z zapewnieniem im opieki  

w wysokości 648,00 zł. 

W ten sam sposób w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono również 

wykonawcę na okres od stycznia do grudnia 2014 r., którym zostało Opolskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Opolu. Wynagrodzenie 

za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy ustalono na kwotę 

wynikającą ze złożonej ofert, tj. ceny ryczałtowej netto za jeden dzień przewozu uczniów 

wraz z zapewnieniem im opieki w wysokości 999,00 zł.  

 

Liczby dowożonych dzieci/uczniów w roku szkolnym 2013/2014 

 

Lp. Placówka 

oświatowa 

Liczba uczniów 

uprawnionych do 

bezpłatnych przewozów 

Liczba uczniów 

nieuprawnionych  

1. PSP Nr 1  74 24 

2. PSP Nr 2 4 11 

3. PSP Rogi 33 17 

4. PSP Gracze 32 28 

5. PG Gracze  35 35 

6. PP Gracze 1 - 

7. PG ZS Niemodlin 45 39 

OGÓŁEM 224 154 

http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2008&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2008&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2008&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-08-2008&qplikid=1#P1A6
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Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z upośledzeniem umysłowym, 

posiadającym skierowanie wydane przez starostę oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną zapewniany jest 

bezpłatny dowóz. W tym celu Gmina ogłosiła przetarg na dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych do szkoły w Kup, w Grodkowie i w Opolu. 

W ramach przetargu wyłoniono następujących wykonawców na trasie do: 

 
Lp. Trasa Okres 

obowiązywania 

umowy 

Wykonawca Cena ryczałtowa brutto za 

jeden dzień przewozu 

dzieci wraz z zapewnieniem 

im opieki 

1. Kup rok 2013 Zbigniew Paradowski 185,00 zł 

rok 2014 Marcin Groszek 134,00 zł 

2. Grodków rok 2013 Ewa Maciejczyk 310,00 zł 

rok 2014 Ewa Maciejczyk 258,00 zł 

3. Opole rok 2013 Ewa Maciejczyk 240,00 zł 

rok 2014 Marcin Groszek 166,00 zł 

 

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

Gmina zwraca na mocy zawartych umów koszty przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do 

szkoły i z powrotem. 

Zawarcie umowy  poprzedzone jest wnioskiem rodzica lub prawnego opiekuna dziecka 

do Burmistrza, do którego dołączone musi być orzeczenie o niepełnosprawności, jak  

i skierowanie do szkoły wydane przez Starostę Opolskiego. W ramach takiej umowy 

uczeń niepełnosprawny był dowożony przez rodzica do Wrocławia. 

Ogólne koszty poniesione na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 

wynoszą 329 134,53 zł.  

 

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia 

i zasiłki szkolne 

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest na podstawie art. 

90 d ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym może je otrzymać uczeń znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie 

(dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 456,00 zł netto). Ponadto  

w rodzinie wystąpić musi co najmniej jeden z wymienionych czynników, tj.: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, brak 

jednego z rodziców lub inne zdarzenia losowe. 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje zgodnie 

z art. 90 m ust. 1 ustawy o systemie oświaty Burmistrz. Natomiast zmiana brzmienia art. 

90 m ust. 2 umożliwiła Radzie Miejskiej z dniem 1 stycznia 2011 roku upoważnienie 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach 

dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Niemodlin. Rozdział 8 a Pomoc materialna dla uczniów ustawy o systemie 

oświaty w większości opiera się na ustawie o pomocy społecznej, Kierownik Ośrodka 
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Pomocy Społecznej ma możliwość przeprowadzenia wywiadu z rodzinami, które 

występują z wnioskami o przyznanie pomocy materialnej. 

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

samorządu terytorialnego zobowiązano do partycypacji w kosztach tego zadania. 

Na ten cel gmina musi przeznaczyć wkład własny w wysokości, co najmniej 20 % 

realizacji zadania.  

Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, 

a także szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie Gminy Niemodlin.  

 

W roku szkolnym 2013/2014 złożono 190 wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego. Stypendium przyznano 314 dzieciom, a środki wypłacone na ten cel stanowiły 

kwotę 319 885,00 zł. 80 % z tej kwoty (255 908,00 zł) pokryto z budżetu Wojewody 

Opolskiego, pozostałe 20 % (63 977,00 zł) stanowiły środki własne gminy. 

Stypendium szkolne przyznawano na podstawie art. 90 d ustawy o systemie 

oświaty oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej uchwalonego przez Radę Miejską 

na podstawie art. 90 f ustawy w jednej z form przewidzianej ustawą o systemie oświaty, 

tj. świadczenia pieniężnego, po zbadaniu wszystkich okoliczności faktycznych. 

  W roku szkolnym 2013/2014 wpłynęło 5 wniosków o przyznanie zasiłku 

szkolnego. Zasiłek szkolny przyznano 9 dzieciom, a środki wypłacone na ten cel 

stanowiły kwotę 2 275,00 zł. 80 % z tej kwoty (1 820,00 zł) pokryto z budżetu Wojewody 

Opolskiego, pozostałe 20 % (455,00 zł) stanowiły środki własne gminy. 

 

3. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

 

W roku szkolnym 2013/2014 realizowany był Rządowy program pomocy uczniom  

w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”. Programem pomocy w formie dofinansowania zakupu 

podręczników objęci zostali uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęli naukę 

w klasach I - III i klasie V szkoły podstawowej, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, tj. 

zasadniczej szkole zawodowej i liceum ogólnokształcącym. Pomoc ta udzielona została 

uczniom pochodzącym z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenie Gminy 

Niemodlin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 456,00 zł netto 

miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),  

z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, dla których kryterium dochodowe 

ustalone zostało na poziomie 539,00 zł netto (art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych). Ponadto pomoc udzielona została również uczniom  

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 190 5 

2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 190 5 

 
w tym odnoszących się 

do uczniów: 

szkół podstawowych 174 8 

gimnazjów 78 1 

szkół ponadgimnazjalnych 62 0 

3. Liczba wydanych decyzji 190 5 
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(z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej), których dochód na osobę w rodzinie 

przekraczał kryterium dochodowe, tj. 456,00 zł, ale w rodzinie występowała szczególnie 

trudna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba 

ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej). Pomoc ta nie mogła przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów 

(z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej). 

Ponadto pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników zostali objęci 

również uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności była niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” jest 

kolejnym zadaniem o charakterze pomocy materialnej realizowanym przez naszą Gminę. 

W roku szkolnym 2013/2014 z tej formy pomocy skorzystało 142 uczniów. Na realizację 

zadania pozyskano od Wojewody Opolskiego środki finansowe w kwocie 35 625,13 zł. 

 

Lp. Tytuł uprawnienia do dofinansowania 
Liczba 

uczniów 

Kwota  

na jednego 
ucznia  

w zł 

Kwota 
dofinansowania 

1. 

Dofinansowanie  

na podstawie 

kryterium 

dochodowego 

art. 5 ust.1 ustawy  
o świadczeniach 

rodzinnych 

W klasach I szkoły 
podstawowej 

33 225,00 7 425,00 zł 

art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o pomocy społecznej 

W klasach II szkoły 

podstawowej 
28 225,00 6 300,00 zł 

W klasach III szkoły 
podstawowej 

32 225,00 7 182,21 zł *) 

W klasach V szkoły 
podstawowej 

27 325,00 8 741,68 zł *) 

W klasach II 
zasadniczej szkoły 

zawodowej 

1 390,00 367,40 zł *) 

W klasach II liceum 
ogólnokształcącego 

1 445,00 331,80 zł *) 

Dofinansowanie  

poza kryterium 

dochodowym 

art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej  

W klasach II szkoły 

podstawowej 
0 225,00 0,00 zł 

W klasach III szkoły 
podstawowej 

1 225,00 225,00 zł 

W klasach V szkoły 
podstawowej 

2 325,00 636,54 zł *) 

W klasach II 

zasadniczej szkoły 
zawodowej 

1 390,00 104,00 zł *) 

W klasach II liceum 
ogólnokształcącego 

0 445,00 0,00 zł 

RAZEM 126 x 31 313,63 zł 

2. 

Dofinansowanie  

z tytułu 

niepełnosprawności  

Uczniowie słabowidzący 

W klasach I - III 

szkoły podstawowej 
0 225,00 0,00 zł  

W klasach IV - VI 
szkoły podstawowej 

0 325,00 0,00 zł 

W klasach I - III 
gimnazjum 

0 350,00 0,00 zł 

W zasadniczej szkole 
zawodowej  

0 390,00 0,00 zł 
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W liceum 

ogólnokształcącym 
0 445,00 0,00 zł 

Uczniowie niesłyszący 

W klasach I - III 
szkoły podstawowej 

1 225,00 225,00 zł 

W klasach IV - VI 
szkoły podstawowej 

0 325,00 0,00 zł 

W klasach I - III 

gimnazjum 
1 350,00 325,00 zł *) 

W zasadniczej szkole 

zawodowej 
0 390,00 0,00 zł 

W liceum 
ogólnokształcącym 

0 445,00 0,00 zł 

Uczniowie 
z upośledzeniem 

umysłowym  
w stopniu lekkim 

W klasach I - III 

szkoły podstawowej 
5 225,00 1 125,00 zł 

W klasach IV - VI 
szkoły podstawowej 

6 325,00 1 751,20 zł *) 

W klasach I - III 
gimnazjum 

1 350,00 350,00 zł 

W zasadniczej szkole 
zawodowej  

0 390,00 0,00 zł 

W liceum 
ogólnokształcącym 

0 445,00 0,00 zł 

Uczniowie 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi (gdy jedną 

z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej) 

W klasach I - III 
szkoły podstawowej 

0 225,00 0,00 zł 

W klasach IV - VI 
szkoły podstawowej 

1 325,00 310,30 zł *) 

W klasach I - III 
gimnazjum 

0 350,00 0,00 zł 

W zasadniczej szkole 
zawodowej 

0 390,00 0,00 zł 

W liceum 
ogólnokształcącym 

0 445,00 0,00 zł 

Uczniowie 
z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub 

znacznym 

W klasach I - III 

szkoły podstawowej 
0 225,00 0,00 zł 

W klasach IV - VI 

szkoły podstawowej 
0 225,00 0,00 zł 

W klasach I - III 
gimnazjum 

0 225,00 0,00 zł 

Uczniowie 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi (gdy jedną 
z niepełnosprawności jest 

upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym 

W klasach I - III 
szkoły podstawowej 

1 225,00 225,00 zł 

W klasach IV - VI 
szkoły podstawowej 

0 225,00 0,00 zł 

W klasach I - III 
gimnazjum 

0 225,00 0,00 zł 

RAZEM 16 X 4 311,50 zł 

RAZEM 142 x 35 625,13 zł 

                *) niższa kwota wynikająca z faktury, dofinansowanie nie zostało w pełni  wykorzystane 

4. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny 

i obowiązek nauki 

3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014 

dotyczył dzieci z dwóch roczników wiekowych: rocznika 2007 (sześciolatków, które nie 

skorzystały z możliwości pójścia do I klasy) i rocznika 2008 (pięciolatków). Obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego spełnia się poprzez systematyczne uczęszczanie 

dziecka do wybranej przez rodzica placówki wychowania przedszkolnego. Rozpoczyna się 

on z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 5 lat, 

może być realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
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podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego - zespole lub punkcie 

przedszkolnym. 

Kontrolowanie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której to 

dziecko mieszka. 

Rok szkolny 2013/2014 był ostatnim rokiem, w którym decyzję o edukacji 

sześciolatka w kl. I szkoły podstawowej podejmowali rodzice. W związku z nowelizacją 

ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny dla dzieci 6 - letnich został przesunięty na 

1 września 2014 r.  

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek ten spełnia się poprzez 

uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które  

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej. Dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania 

obowiązku szkolnego nadal podlega obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

 

4. Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2013/2014 była kontrola 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegali uczniowie  

w wieku od 7 lat (w przypadkach szczególnych naukę w szkole mogło rozpocząć również 

dziecko 8 - letnie) do ukończenia gimnazjum (15 lat) natomiast obowiązkowi nauki 

uczniowie w wieku 16 - 18 lat. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonywali 

dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkiwali uczniowie. W przypadku 

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

wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek 

ponadgimnazjalnych dokonywała weryfikacji danych, a uzupełnienie informacji 

następowało w wyniku dostarczenia informacji bezpośrednio od rodziców ucznia / 

prawnych opiekunów. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki 

zawarto w poniższej tabeli*. 

 
Kontrola obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki 

16 lat 17 lat 18 lat Ogółem  

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej 

obowiązek szkolny 

137 25 11 173 

 

Liczba 

młodzieży 

spełniająca 

obowiązek 

nauki 

w publicznej lub niepublicznej 

szkole ponadgimnazjalnej 

2 122 135 259 

przez realizowanie przygotowania 

zawodowego u pracodawcy 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły  

w kraju, w którym przebywają 

6 5 4 15 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej 

na terenie gminy, co do której brak informacji 

5 4 1 10 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2013/2014 

 

 
64 

 

o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 1 0 0 1 

 

Ogółem 

 

 

151 

 

156 

 

151 

 

458 

Liczba młodzieży w wieku 16 - 18 lat zameldowanej 

na terenie gminy 

151 156 151 458 

* dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31.03.2014 r. 

W roku szkolnym 2013/2014 liczba młodzieży w wieku 16 - 18 lat zameldowanej 

na terenie gminy wynosiła 458 osób; z tej liczby 10 nie zamieszkiwało na terenie gminy  

i nie udało się ustalić miejsca ich pobytu. Ponadto 15 osób uczęszczało do szkoły  

w kraju, w którym przebywali.  

Dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31.03.2014 r. wykazały, iż 

1 osoba nie spełniała ustawowego obowiązku nauki. W toku dalszego postępowania 

nałożono na rodziców ucznia grzywnę o charakterze pieniężnym w wysokości po 50,00 zł 

na każdego z rodziców.  

Pozostali uczniowie realizowali obowiązek nauki w formach przewidzianych 

w ustawie o systemie oświaty.  

 

5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

W myśl przepisu art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcy, który zawarł 

umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego  

i spełnia warunki określone we właściwych przepisach, przysługuje dofinansowanie 

kosztów kształcenia tego młodocianego. Dofinansowanie przyznaje Wójt (Burmistrz, 

Prezydent Miasta), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika, w drodze decyzji.  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego odbywa się  

w ramach środków przekazywanych z Funduszu Pracy. Środki na ten cel Wojewoda 

Opolski przekazuje Burmistrzowi Niemodlina na podstawie umowy określającej wysokość 

środków i tryb ich przekazywania. W 2014 r. jest to kwota 150 322,00 zł. 

 Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników w roku szkolnym 2013/2014: 

 

Liczba złożonych wniosków 35 

Liczba wszystkich pracodawców 27 

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie 22 

Liczba młodocianych pracowników ogółem 34 

Liczba młodocianych, którzy zakończyli naukę 
zawodu, w tym w cyklu kształcenia 

24 m-ce 10 

36 m-cy 13 
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Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do pracy 6 

Liczba wydanych decyzji 32 

Liczba decyzji odmawiających przyznanie dofinansowania  3 

Liczba postanowień o przekazaniu sprawy 1 

Pozostawiono bez rozpatrzenia 1 

 

Środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 r. 

150 322,00 zł 

Kwota wypłaconego 
dofinansowania 

nauka zawodu 
24 m-ce - 

36 m-cy 22 932,37 zł 

przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy 

5 588,00 zł 

Razem wykorzystane środki 28 520,37 zł 

Środki pozostające do dyspozycji w 2013 r. 121 801,63 zł 

Środki wykorzystane w roku szkolnym 2013/2014 

IX – XII 2013 r. 143 639,03 zł 

I – VIII 2014 r. 28 520,37 zł 

 

Struktura zawodów, w których młodociani uczniowie zakończyli kształcenie 

zawodowe: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

sprzedawcamonter instalacji

i urządzeń

sanitarnych

fryzjer mechanik

pojazdów

samochodowych

lakiernik elektryk kucharz murarz wędliniarz
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Wykres zawodów, w których kształceni byli młodociani nie przedstawia 

całokształtu kształcenia zawodowego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Niemodlin. Przedstawiona powyżej struktura zawodów, w których kształceni byli 

młodociani pracownicy powstała jedynie w oparciu o złożone przez pracodawców wnioski 

o zwrot kosztów kształcenia.  

Analiza wykresu wskazuje, że w Gminie Niemodlin w roku szkolnym 2013/2014 

dominowało szkolenie zawodowe w zawodach: sprzedawca, fryzjer i mechanik pojazdów 

samochodowych. 

 

6. System dotowania placówek niepublicznych oraz publicznych 

prowadzonych przez organy inne niż gmina 

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty Gmina Niemodlin jest zobowiązana 

do dotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. 

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty Gmina Niemodlin prowadzi rejestr 

placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. 

W ewidencji tej od dnia 30.04.2012 r. figuruje Przedszkole Niepubliczne 

Artystyczno – Językowe „Dinolandia” – założone przez Pana Przemysława Łyszczarczyka. 

W roku szkolnym 2013/2014 średnio uczęszczało do tego przedszkola 17 dzieci. W liczbie 

tej troje dzieci jest mieszkańcami Gminy Tułowice, jedno dziecko Gminy Korfantów  

i jedno Łambinowic. 

Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr 

LV/361/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom 

wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin,  

a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu  

i sposobu jej rozliczania niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu 

gminy w wysokości 75 % wydatków wykonanych ponoszonych w przeliczeniu na 1 

dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Niemodlin.  

Dotacja ta została wyliczona w poszczególnych miesiącach na poniżej wskazane 

kwoty: 
Miesiąc Liczba dzieci Przekazana kwota 

wrzesień 2013 12 7 429,80 

październik 12 6 878,76 

listopad  14 8 152,20 

grudzień 15 8 805,04 

styczeń 2014 15 8 944,80 

luty 16 9 541,12 

marzec 17 10 107,69 

kwiecień 18 12 026,70 

maj 18 11 908,26 

czerwiec 19 12 343,35 

lipiec 23 14 325,09 

sierpień 24 14 766,96 

OGÓŁEM 125 229,77 
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Do dnia 31 sierpnia 2014 roku Gmina Niemodlin wypłaciła na rzecz 

Niepublicznego Przedszkola „Dinolandia” kwotę 125 229,77 zł. 

W związku z art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 

gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji. Ważną kwestią jest tutaj rozliczanie się gmin z udzielonej dotacji na dzieci 

uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych. Gmina udziela dotacji 

placówce niepublicznej na swoim terenie na wszystkie dzieci, a notą obciążane są te 

gminy, z których dzieci przebywają w tych placówkach. 

Kwoty przekazanych należności przedstawiają się następująco: 

  
 

Miesiąc 

Gmina Tułowice Gmina Korfantów Gmina Łambinowice 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

wrzesień 2013 1 566,76     

październik 3 1 700,25     

listopad  3 1 727,49     

grudzień 4 2 322,28     

styczeń 2014 3 1 769,55     

luty 3 1 760,19     

marzec 3 2 353,12     

kwiecień 4 2 571,96     

maj 4 2 570,80     

czerwiec 4 2 538,24     

lipiec 4 2 441,00 1 610,25   

sierpień 4 2 418,04 1 604,50 1 604,50 

RAZEM: 24 739,68  1 214,75  604,50 

OGÓŁEM 26 558,93 

 

Na podstawie art. 58 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 

roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na 

założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 marca 2013 roku Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Częstochowie, Burmistrz Niemodlina udzielił zezwolenia na założenie i 

prowadzenie od dnia 1 września 2013 roku Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem 

przedszkolnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie. 

Od dnia 1 stycznia 2014 roku przekazywana jest tej szkole dotacja  

w następujących kwotach: 

 
 

Miesiąc 

Szkoła  Oddział przedszkolny Dzieci niepełnosprawne 

Liczba dzieci Kwota 

dotacji 

Liczba dzieci Kwota 

dotacji 

Liczba dzieci Kwota 

dotacji 

styczeń  44 32 987,68 39 12 763,14 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 

luty 44 33 032,56 42 13 375,56 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 

marzec 44 33 032,56 41 13 230,70 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 

kwiecień 44 33 231,44 41 13 249,15 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 

maj 44 33 231,44 41 13 249,97 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 
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czerwiec 44 33 231,44 42 13 573,14 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 

lipiec 44 33 231,44 41 13 249,97 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 

sierpień 44 33 231,44 41 13 249,97 1 wwr 388,12 

2* 1 293,72 

RAZEM 265 210,00  105 941,60  13 454,72 

OGÓŁEM 384 606,32 

 wwr – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

               * upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

 

W związku z art. 80 ust. 2 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty jeżeli do publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jednostka 

samorządu terytorialnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to 

przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji. Również 

tutaj istotną kwestią jest rozliczanie się gmin z udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające 

do oddziału przedszkolnego w Grabinie. Gmina Niemodlin udziela dotacji placówce 

publicznej na wszystkie dzieci, a notą obciążane są te gminy, z których dzieci przebywają 

jedynie w oddziale przedszkolnym. 

Kwoty przekazanych należności przedstawiają się następująco: 

 

 
 

Miesiąc 

Gmina Łambinowice Gmina Korfantów 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

styczeń 8 1 753,60   

luty 10 2 192,00   

marzec 10 2 271,54   

kwiecień 10 2 224,90   

maj 10 2 225,10   

czerwiec 10 2 225,10 1 222,51 

lipiec 10 2 225,10 1 222,51 
sierpień 10 2 225,10 1 222,51 

RAZEM: 17 342,44  667,53 

OGÓŁEM 18 009,97 

 
 

 

VII Zakończenie 

Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, 

niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami programowymi 

i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad  

i warunków funkcjonowania niemodlińskiej oświaty w odniesieniu do nowych 

standardów oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty  

w Gminie Niemodlin w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia a przede 

wszystkim informacje o wynikach osiąganych przez uczniów na sprawdzianach  

i egzaminach.  

Wydatki na edukację traktowane są jako najbardziej efektywna inwestycja. Istotą 

tego jest szczególnie to, aby we wszystkich szkołach i przedszkolach, we wszystkich 

oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse. Przecież najważniejsze są dzieci, a dobre 
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przedszkola i dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe życie. Już po kilku latach 

prowadzenia prooświatowej polityki widać znakomite efekty. Rośnie najwyższy odsetek 

nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami, szkoły podstawowe mają dobre wyniki 

sprawdzianu oraz egzaminu, nie brakuje sukcesów w olimpiadach i konkursach. Szkoły 

stały się prężnymi ośrodkami kulturotwórczymi w swoich środowiskach.  

Efekty pracy naszych gminnych szkół są widoczne i wszyscy możemy się nimi 

szczycić. Wysoka jakość i efektywność  kształcenia to już dzisiaj mocna strona naszej 

gminnej oświaty.  

Chciałbym, aby nasze szkoły uczyły zaangażowanych, świadomych  
i tolerancyjnych obywateli. Dlatego mądre inwestowanie w oświatę, poprzez tworzenie 
bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej gwarantującej zdobycie nie tylko wszechstronnej 
wiedzy, lecz także kształtującej postawy przyszłych pokoleń  to nasza najlepsza 
inwestycja. 
 
 
 
 
 
 
 

       BURMISTRZ 
 
 
 Mirosław Stankiewicz 
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