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I Wprowadzenie 

1. Zadania oświatowe Gminy Niemodlin – podstawa prawna 

 

Sporządzenie i przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Zgodnie z nim „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...”.  

Po wprowadzeniu reformy ustrojowej naszego państwa znacznie 

zmieniły się kompetencje organów administracji publicznej w zakresie 

edukacji. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (województwa, 

powiaty i gminy) przejęły zakres obowiązków należących wcześniej do 

organów administracji rządowej. Od 1 stycznia 1999 r. wszystkie szkoły 

i placówki oświatowe prowadzone są przez jednostki samorządu 

terytorialnego, natomiast nadzór pedagogiczny nad nimi sprawuje minister 

edukacji narodowej za pośrednictwem kuratora oświaty. 

Zadania oświatowe wynikają w szczególności z: 

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

(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 

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

256, poz. 2572 z późn. zm.), 

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

97 poz. 674 z późn. zm.) 

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. 

W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż 

w szczególności do zadań gminy należy: 
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1) zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli 

specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, 

2) ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych 

oraz gimnazjalnych, a także granic ich obwodów, 

3) kontrola obowiązku nauki oraz prowadzenie w tym zakresie 

ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3–18 lat, 

4) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów 

oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla 

działalności, 

5) zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno -

obsługowej. 

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że zadania oświatowe gminy 

związane są w szczególności z tworzeniem i zabezpieczeniem działalności 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także zabezpieczeniem 

dostępności edukacji dla uczniów niepełnosprawnych oraz zamieszkałych 

w znacznym oddaleniu od siedziby szkoły. Ważnym zadaniem, wynikającym 

z postanowień ustawy o systemie oświaty, jest wsparcie materialne uczniów 

z rodzin niezamożnych. Tworząc odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe 

i finansowe do właściwego funkcjonowania szkół, gmina współrealizuje 

i współuczestniczy w realizacji nadrzędnego celu edukacji, jakim jest wysoki 

poziom nauczania, stwarzający szanse dla uczniów w dalszym rozwoju ich 

osobowości.  

Nadto znowelizowana ustawa o systemie oświaty nakłada w art. 5a 

ust. 4 od roku 2009 na organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek sporządzenia i przedstawienia organowi 

stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za 

poprzedni rok szkolny.  

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

następujące zadania: 

1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycieli, 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym. 
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      Ponadto zadania oświatowe związane są z obowiązkiem: 

1) inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu 

dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych, 

2) wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry 

kierowniczej, 

3) realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 

W ramach wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Karta 

Nauczyciela, zadaniem gminy jest, w szczególności takie ukształtowanie 

struktury kadrowej placówek, aby odpowiadała ona współczesnym wymogom 

edukacyjnym i w tym zakresie koniecznym stało się „zbudowanie” oraz stałe 

usprawnianie systemu wynagradzania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, a także poprawianie warunków pracy dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników. 

Przy realizacji powyższych zadań istotne znaczenie odgrywają 

możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od 

zapewnionych ustawowych gwarancji otrzymywania środków finansowych na 

realizację zadań oświatowych. 

 W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania Rady 

Miejskiej w Niemodlinie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni 

rok szkolny, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji 

zadań oświatowych Gminy Niemodlin w roku szkolnym 2011/12, 

z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Niemodlin.  

 

2. Wstęp 

 

Gmina Niemodlin jest gminą miejsko – wiejską, którą tworzy miasto 

Niemodlin oraz 27 sołectw. Uwarunkowania owe mają istotny wpływ zarówno 

na sieć, jak i strukturę organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, 

a także na wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją zadań 

oświatowych. 

Jedno z najważniejszych a zarazem największych i ogromnie trudnych 

zadań publicznych, które realizuje nasz samorząd stanowi właśnie Oświata. 
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Świadczą o tym chociażby proporcje nakładów finansowych na tę sferę 

w stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym. 

Z jednej strony – skala nieustannie proponowanych zmian w polskim 

systemie oświaty, dekoniunktura gospodarcza w związku z kryzysem, ciągle 

istniejące wysokie bezrobocie, zubożenie społeczeństwa, uwarunkowania 

demograficzne i oczywiście - permanentne niedoszacowanie części oświatowej 

subwencji ogólnej przekazywanej gminom z budżetu państwa. Z drugiej zaś – 

oczekiwania lokalnej społeczności w tym uczniów, rodziców i nauczycieli 

w zakresie podnoszenia poziomu świadczonych usług edukacyjnych oraz 

poprawy warunków ich realizacji.  

Ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych ustawach 

budżetowych (od 1996 do 2012 roku) oznacza konieczność dopłacania przez 

samorząd do zadań oświatowych kosztem rezygnacji z realizacji innych 

zadań publicznych. 

Pogodzenie istniejących realiów z możliwościami tworzy określoną 

strategię i politykę oświatową w gminie. To kompromis pomiędzy tym „jak 

jest i jak powinno być, między tym – co należy zrobić i co można zrobić”. 

 

3. Analiza demograficzna 

 

Poniższa tabela zawiera dane, co do liczby dzieci urodzonych 

i zameldowanych na terenie Gminy Niemodlin w latach 1994 – 2012. Wynika 

z niej, że spadek liczby urodzeń utrzymywał się aż do 2005 roku. Oznacza to, 

że do szkół będzie trafiało jeszcze przez kilka lat coraz mniej dzieci. Od 2006 

roku widać wzrost liczby urodzeń. Z prognoz demograficznych na kolejne lata 

wynika, że rokiem stabilizującym ma być rok 2012. Przewiduje się, iż od tego 

roku nastąpi złagodzenie tempa spadku. Nie oznacza to jednak, że 

osiągniemy parametry wyżu demograficznego z lat osiemdziesiątych czy 

dziewięćdziesiątych. Nie oznacza to również, gwałtownego wzrostu liczby 

urodzeń. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest oczywiście wiele.  
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* Stan na dzień 19.09.2012 r. 

 

II Stan organizacji i baza lokalowa 

 

1. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012 

 

Wychowanie przedszkolne stanowi pierwszy etap kształcenia 

i wychowania dzieci, a jego podstawową formą organizacyjną jest 

przedszkole. 

Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się 

w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się 

intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. 

Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego 
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dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest 

to również najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom 

w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, 

wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci 

wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, 

a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. 

W Polsce wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku 3 – 

6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci, które 

ukończyły 2,5 roku, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania 

przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest obowiązkiem lecz prawem 

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

i dzieci 5 – letnie od roku szkolnego 2011/2012 zostały objęte obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym (w roku szkolnym 2009/2010 

i 2010/2011 dzieci 5 – letnie mogły realizować roczne przygotowanie 

przedszkolne). Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do 

zadań własnych gminy. 

Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin 

należy uznać za dobry. Gmina prowadzi 4 przedszkola, w tym jedno 

przedszkole z oddziałem integracyjnym, jedno z oddziałem zamiejscowym, 

a także 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.  

Zaspokajanie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego gmina 

realizuje w 2 przedszkolach w mieście i 2 przedszkolach na wsiach, w tym 

jednym jednooddziałowym.  

Z analizy procentowej dotyczącej roku szkolnego 2011/2012 wynika, 

że ok. 74,52 % 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 91,61 %, a sześciolatków  72,00 %.  
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Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 

w Niemodlinie 
5+1 144 

2. 
Publiczne Przedszkole Nr 2 

w Niemodlinie 
5 129 

3. 
Publiczne Przedszkole 

w Graczach 
4 80 

4. 
Publiczne Przedszkole 

w Grabinie 
1 24 

Ogółem: 16 377 

 

Organizacja wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin 

w roku szkolnym 2011/2012 

 

 

Rok urodzenia 

Liczba dzieci 

zameldowanych 

na terenie Gminy 

Liczba dzieci 

uczęszczających 

do przedszkoli 

% udziału dzieci 

w edukacji 

2005 (6 – latki) 125 77 + 13 („O” SP) 72,00 

2006 (5 – latki) 143 121 + 10 („O” SP) 91,61 

2007 (4 – latki) 137 103 75,18 

2008 (3 – latki) 164 89 54,27 

2009 (2 – latki) 121 11 9,09 

 690 424 60,23 
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 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie przy ul. Kilińskiego 31 

z oddziałem zamiejscowym w Grodźcu 

  Dyrektor placówki – mgr Barbara Szatkowska 

a) ilość oddziałów – 6 w tym 1 oddział zamiejscowy w Grodźcu, 

b) ilość wychowanków –  127  + 17 w oddziale Grodziec, 
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c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  14 

   w tym: pełnozatrudnionych       - 10 

             niepełnozatrudnionych  - 4 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  7 

mianowani      -  4 

kontraktowi    -  3 

stażyści          - 0 

e) ilość etatów nauczycielskich – 11,51 

f) ilość godzin pracy w tygodniu – 274 

                w tym: obowiązkowych – 241  

                       ponadwymiarowych – 2 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych - 31 

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 13 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 11,25 

 

Pomieszczenia: 
 

Wyszczególnienie  Liczba  Powierzchnia m2  

Sale lekcyjne  7 331 

 
Urządzenia rekreacyjno-sportowe: 1 ogródek jordanowski. 
 

 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 

 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

korzystający z posiłków 

pełnopłatnych 

korzystający z posiłków 

refundowanych 

Śniadanie 127 104 23 

Obiad 127 104 23 

Podwieczorek 127 104 23 

 

            W oddziale zamiejscowym w Grodźcu nie są podawane posiłki, dzieci 

spożywają jedynie drugie śniadanie, które przynoszą z domu. 
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 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 – 129 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  13 

   w tym: pełnozatrudnionych       -  10 

             niepełnozatrudnionych  - 3 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  7 

mianowani      -  5 

kontraktowi     -  1 

stażyści            - 0 

e) ilość etatów nauczycielskich – 11,17 

f) ilość godzin pracy w tygodniu – 254 

            w tym: obowiązkowych – 229 

                       ponadwymiarowych – 6 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 18,73     

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 11 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 9,74 

 
Pomieszczenia: 

 

Wyszczególnienie  Liczba  Powierzchnia m2  

Sale lekcyjne  5 250 

 
Urządzenia rekreacyjno-sportowe: 1 ogródek jordanowski. 

 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 

Wyszczególnienie  
Liczba uczniów 
korzystających 

z posiłków  

korzystający 
z posiłków 

pełnopłatnych  

korzystający 
z posiłków 

refundowanych  

Śniadanie  129 116 13 

Obiad 129 116 13 

Podwieczorek 129 116 13 
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 Publiczne Przedszkole w Graczach 

Dyrektor placówki – mgr Jolanta Juzwa 

a) ilość oddziałów – 4  

b) ilość wychowanków – 80  

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  8 

             w tym: pełnozatrudnionych  -  7  

             niepełnozatrudnionych  -  1 

d) ilość etatów nauczycielskich – 7,50 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  5 

mianowani     -  0 

kontraktowi    -  3 

stażyści           - 0 

f) ilość godzin pracy w tygodniu – 172 

            w tym: obowiązkowych – 139 

                       ponadwymiarowych – 30,33 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4 

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 8 

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

 

Pomieszczenia: 

Wyszczególnienie  Liczba  Powierzchnia m2 

Sale lekcyjne  4 205 

 

Urządzenia rekreacyjno-sportowe: 1 ogródek jordanowski. 

 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę:  

Wyszczególnienie  

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków  

korzystający 

z posiłków 

pełnopłatnych  

korzystający 

z posiłków 

refundowanych  

Śniadanie  78 58 20 

Obiad  78 58 20 

Podwieczorek 78 58 20 
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 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  W GRABINIE 

Publiczne Przedszkole w Grabinie 

Dyrektor placówki – mgr Violetta Szczepkowska 

a) ilość oddziałów – 1  

b) ilość wychowanków – 24 

 

Pomieszczenia: 

Wyszczególnienie  Liczba  Powierzchnia m2 

Sale lekcyjne  1 60 

 

Dożywianie 

 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 

 

Wyszczególnienie  

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków  

korzystający 

z posiłków 

pełnopłatnych  

korzystający 

z posiłków 

refundowanych  

Śniadanie  24 18 6 

Obiad 24 18 6 

Podwieczorek 24 18 6 

 

KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA 

 

 

Lp. 

 

Nazwa placówki 

 

Wydatki jednostki 

 

Ilość dzieci 

Koszt utrzymania jednego 

dziecka (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 

Publiczne Przedszkole Nr 

1 w Niemodlinie 
1 126 365,11 127 8 869,02 739,08 

Publiczne Przedszkole Nr 

1 oddział Grodziec 
88 998,35 17 5 235,20 436,27 

2. 
Publiczne Przedszkole Nr 

2 w Niemodlinie 
1 176 978,77 129 9 123,87 760,32 

3. 
Publiczne Przedszkole 

w Graczach 
735 769,29 80 9 197,12 766,43 

4. 
Publiczne Przedszkole 

w Grabinie 
142 414,82 24 5 933,95 494,49 

RAZEM 3 270 526,34 377 8 675,14 722,93 
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2. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 

2011/2012 

 

Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym dla 5 szkół 

podstawowych, w tym 2 z oddziałami przedszkolnymi. Dwie szkoły 

zlokalizowane są w mieście, a pozostałe 3 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 

w Niemodlinie 
17 386 23 66 64 84 62 43 44 

2. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Niemodlinie 
8 141 - 22 18 29 22 21 29 

3. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Rogach 
7 93 16 

(+ 8 PP) 
12 15 9 11 12 10 

4. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Graczach 
8 165 - 23 17 25 35 40 25 

5. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Grabinie 

6 53 - 8 8 6 11 14 6 

 Razem 46 838 39 
(+ 8 PP) 

131 122 153 141 130 114 

6. Publiczne Gimnazjum w Graczach 6 129 - 40 44 45 
 

 Razem 6 129 - 40 44 45 

 Ogółem 52 967  

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie 
 

Dyrektor placówki – mgr Jan Janik 

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Reymonta 9 

a) ilość oddziałów – 16 + 1 oddział „0”  

b) ilość uczniów –   363  + 23  oddział „0”   (386) 

klasa I 66 (20+23+23) klasa IV 62 (22+22+18) 

klasa II 64 (21+25+18) klasa V 43 (19+24) 

klasa III 84 (28+28+28) klasa VI 44 (22+22) 

 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  31 
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d)  w tym: pełnozatrudnionych       -  30 

           niepełnozatrudnionych  -  1  

e) ilość etatów nauczycielskich – 33,95 

f) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 17   

mianowani      - 7  

kontraktowi     -  6 

stażyści            -  1 

g) ilość godzin ogółem – 662 

        w tym: obowiązkowych – 546 

                   ponadwymiarowych – 103,97 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 7  

h) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 13 

i) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 13 

 

Pomieszczenia: 

 

Wyszczególnienie Liczba 
Powierzchnia 

m2 

Sale lekcyjne 16 805 

Pracownie 
komputerowe 2 105 

językowe 0 0 

 Świetlice 1 184 

Pomieszczenia do 
prowadzenia zajęć 

wychowania 
fizycznego 

sala gimnastyczna o wymiarach mniejszych niż 
36m x 18m do 24m x 12m 

1 288 

 

Biblioteka: 

 

Pomieszczenia Powierzchnia Woluminy 

Książki 

mówione 

i inne 

materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety audio 

Materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety video 

Materiały 

dydaktyczne na 

nośnikach 

elektronicznych 

1 42 15030 21 0 15 
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Gabinety: 

Rodzaj gabinetu Liczba gabinetów 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej 
1 

Gabinet pedagoga 1 

 

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 230 176 54 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 6 

Dydaktyczno-wyrównawcze 152 

Specjalistyczne – logopedyczne 25 

Ogółem 183 

  

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  
Liczba kół  

Przedmiotowe 55 7 

Informatyczne 16 1 

Artystyczne 35 2 

Sportowe 75 4 

Inne 97 4 

Ogółem  278 18 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie 

 

Dyrektor placówki – mgr Krystyna Bartosik - Paszkowska 

a) ilość oddziałów – 8    
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b) ilość uczniów – 141 

klasa I 22 klasa IV 22 

klasa II 18 klasa V 21 

klasa III 29 (14 +15)  klasa VI 29 (17 + 12) 

 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  17 

   w tym: pełnozatrudnionych     -  16 

             niepełnozatrudnionych  -  1 

d) ilość etatów nauczycielskich – 16,81 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  11 

mianowani      -  4 

kontraktowi     -  1 

stażyści            - 1 

f) ilość godzin ogółem – 332,5 

        w tym: obowiązkowych – 293 

                   ponadwymiarowych – 16,83 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 16  

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 8 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 7,5 

     

Pomieszczenia: 

 

Wyszczególnienie Liczba 
Powierzchnia 

m2 

Sale lekcyjne 10 479 

Pracownie 
komputerowe 1 46 

językowe 0 0 

Świetlice 1 47 

Pomieszczenia 

do prowadzenia 

zajęć 

wychowania 

fizycznego 

sala gimnastyczna o wymiarach 22,3m x 9,3m 1 211 

 

Biblioteka:  
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Pomieszczenia Powierzchnia Woluminy 

Książki mówione 

i inne materiały 

dydaktyczne 

nagrane na kasety 

audio 

Materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety video 

Materiały 

dydaktyczne na 

nośnikach 

elektronicznych 

1 47 10861 0 0 0 

 

Gabinety: 

Rodzaj gabinetu Liczba gabinetów 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej 
1 

Gabinet pedagoga 1 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 71 40 31 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  

Dydaktyczno-wyrównawcze  58 

Ogółem  58 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  
Liczba kół  

turystyczno - 

krajoznawcze 
12 1 

przedmiotowe 36 4 

artystyczne 31 3 

sportowe 21 2 

inne 13 2 

Ogółem  113 12 
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 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach 

 

Dyrektor placówki – mgr Jolanta Włoch 

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

b)  ilość uczniów – 69 + 24 w oddziale „0”   (93) 

klasa I 12 klasa IV 11 

klasa II 15 klasa V 12 

klasa III 9  klasa VI 10 

 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  11 

   w tym: pełnozatrudnionych       -  9 

             niepełnozatrudnionych  -  2 

d) ilość etatów nauczycielskich – 13,74 (w tym P 1,52) 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  7 

mianowani      -  3 

kontraktowi     -  1 

stażyści            - 0 

f) ilość godzin ogółem – 272,5 (w tym P 37) 

        w tym: obowiązkowych – 179 

                   ponadwymiarowych – 69,97 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 24,39  

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 6 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 6,0 

  

Pomieszczenia: 

Wyszczególnienie Liczba 
Powierzchnia 

m2 

Sale lekcyjne 7 262 

Pracownie 
komputerowe 1 40 

językowe 0 0 

Świetlice 1 40 
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Pomieszczenia 

do prowadzenia 

zajęć 

wychowania 

fizycznego 

sala gimnastyczna o wymiarach 22m x 10m 1 244 

 

Biblioteka: 

Pomieszczenia  Powierzchnia  Woluminy  

Książki 

mówione 

i inne 

materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety audio  

Materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety video  

Materiały 

dydaktyczne na 

nośnikach 

elektronicznych  

1 40 5356 0 0 10 

 

Gabinety: 

Rodzaj gabinetu  Liczba gabinetów  

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej 
1 

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

 

Wyszczególnienie  
Liczba uczniów korzystających 

z posiłków  
Opłacanych przez 

rodziców 
Refundowana przez 

OPS 

Obiad  69 40 29 

Podwieczorek 10 9 1 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  

Dydaktyczno-wyrównawcze  11 

Rewalidacyjne 2 

Resocjalizacyjne 50 

Ogółem  63 
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Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  
Liczba kół  

Przedmiotowe 33 3 

Artystyczne 35 2 

Ogółem  68 5 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Graczach 

 

Dyrektor placówki – mgr Iwona Trawka 

a)  ilość oddziałów – 8  

b)  ilość uczniów – 165 

klasa I 23 klasa IV 35 (19 + 16) 

klasa II 17 klasa V 40 (20 +20) 

klasa III  25 klasa VI 25 

       

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  - 20  

   w tym: pełnozatrudnionych     -  16 

             niepełnozatrudnionych  - 4  

d) ilość etatów nauczycielskich – 19,02 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 15  

mianowani      -  3 

kontraktowi     - 2 

stażyści            - 0 

f) ilość godzin ogółem – 374,5 

        w tym: obowiązkowych – 321 

                   ponadwymiarowych – 34,32 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 22,5  

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 10 

h) ilość etatów pracowników administracji i obsługi – 9,75 

 

Pomieszczenia: 
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Wyszczególnienie Liczba 
Powierzchnia 

m2 

Sale lekcyjne 7 325 

Pracownie 
komputerowe 1 25 

językowe 0 0 

Świetlice 2 125 

Pomieszczenia 

do prowadzenia 

zajęć 

wychowania 

fizycznego 

sala gimnastyczna o wymiarach  

24,5m x 11,0m 
1 280 

 

Biblioteka: 

 

Pomieszczenia  Powierzchnia  Woluminy  

Książki 

mówione 

i inne 

materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety audio  

Materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety video  

Materiały 

dydaktyczne na 

nośnikach 

elektronicznych  

2 49 13721 0 34 40 

 

Dożywianie 

 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

 

Wyszczególnienie  
Liczba uczniów korzystających 

z posiłków  

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad  93 52 41 

 

Gabinety: 

Rodzaj gabinetu  Liczba gabinetów  

Gabinet lekarski 1 

Gabinet pedagoga 1 
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Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  
Liczba kół  

Informatyczne 15 1 

Przedmiotowe 8 1 

Artystyczne 13 1 

Sportowe 30 2 

Ogółem  66 5 

 

 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W GRABINIE  

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabinie 

 

Dyrektor placówki – mgr Violetta Szczepkowska 

a)  ilość oddziałów – 5 

b)  ilość uczniów – 53 

klasa I 8 klasa IV 11 

klasa II 8 klasa V 14 

klasa III  6 klasa VI 6 

 

c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  14  

     w tym: pełnozatrudnionych      -  8 

             niepełnozatrudnionych  -   6 

d) ilość etatów nauczycielskich – 11,88 (w tym P 1,5) 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  6 

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  

Dydaktyczno-wyrównawcze  10 

Rewalidacyjne 1 

Ogółem  11 
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mianowani      -  3 

kontraktowi     -  3 

stażyści            - 2 

f) ilość godzin ogółem – 233 (w tym P 42) 

        w tym: obowiązkowych – 130 

                   ponadwymiarowych – 29,24 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 70,02  

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 6 

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

 

Pomieszczenia: 

Wyszczególnienie Liczba 
Powierzchnia 

m2 

Sale lekcyjne 7 210 

Pracownie 
komputerowe 1 30 

językowe 0 0 

Świetlice 1 22 

 

Biblioteka: 

Pomieszczenia  Powierzchnia  Woluminy  

Książki mówione i inne 

materiały dydaktyczne 

nagrane na kasety audio  

Materiały 

dydaktyczne 

nagrane na kasety 

video  

Materiały dydaktyczne 

na nośnikach 

elektronicznych  

1 20 4215 0 52 16 

 

Gabinety: 

Rodzaj gabinetu Liczba gabinetów 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej 

1 

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

 

Wyszczególnienie  
Liczba uczniów korzystających 

z posiłków  

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad  35 29 6 
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Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  

Dydaktyczno-wyrównawcze  31 

Ogółem  31 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  
Liczba kół  

Przedmiotowe 30 4 

Artystyczne 28 3 

Informatyczne  23 2 

Sportowe 12 1 

Inne 6 1 

Ogółem  99 11 

 

KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK SZKOLNYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA 

Lp. Nazwa placówki Wydatki jednostki Liczba uczniów 

Koszt utrzymania jednego 

ucznia (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

w Niemodlinie 
2 474 050,10 386 6 714,81 559,57 

2. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

w Niemodlinie 

1 370 863,68 141 9 722,44 810,20 

3. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Rogach  
1 125 239,08 93 12 099,34 1 008,28 

4. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Graczach 
1 639 520,39 165 9 936,49 828,04 

5. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Grabinie 
959 067,10 53 18 095,60 1 507,97 

RAZEM 7 565 740,35 838 9 028,33 752,36 
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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. 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wydłuża o kolejne dwa lata 

okres, w którym o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-

letnie decydują rodzice. Oznacza  to, iż dzieci  urodzone w 2008 roku tworzyć 

będą pierwszy rocznik, którego dotyczyć będą postanowienia nowelizacji. 

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 

2010/2011 

rok szkolny 

2011/2012 

1. PSP Nr 1 

w Niemodlinie 

- 12 

2. PSP Nr 2  

w Niemodlinie 

4 5 

3. PSP w Graczach 1 1 

4. PSP w Rogach 2 5 

5. PSP w Grabinie 1 3 

Ogółem:  8 26 

 

Liczba dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie 

przedszkolne w poszczególnych placówkach: 
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Lp. 

 

Placówka 

Liczba dzieci sześcioletnich  

rok szkolny 

2010/2011 

rok szkolny 

2011/2012 

1. PP Nr 1 w Niemodlinie 32 16 

2. PP Nr 2 w Niemodlinie 28 28 

3. PP w Graczach 24 22 

4. PP w Grabinie 5 7 

5. Klasa „O” w PSP Nr 1 14 13 

6. Klasa „O” w Rogach 5 4 

Ogółem:  108 90 

 

8

2
6

1
0

8

9
0

0 20 40 60 80 100 120 140

2010/2011

2011/2012

sześciolatki w kl. I sześciolatki w "O"

 
 

4. Stan organizacji gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 

 

 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 w Graczach 

Dyrektor placówki – mgr Eugeniusz Świątek 

a) ilość oddziałów – 6 

     b) ilość uczniów – 129 

klasa I 40 (20 +20) 

klasa II 44 (22 +22) 

klasa III  45 (25 + 20) 

 

   c) ilość zatrudnionych nauczycieli  -  19   
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    w tym: pełnozatrudnionych     -  10 

              niepełnozatrudnionych  -  9 

   d) ilość etatów nauczycielskich – 13,18 

   e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  16 

mianowani     -  1 

kontraktowi   -  2 

stażyści       - 0 

   f) ilość godzin ogółem – 239 

        w tym: obowiązkowych – 162 

                   ponadwymiarowych – 14 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 63,33  

g) ilość zatrudnionych pracowników administracji – 1 

h) ilość etatów pracowników administracji – 0,75 

Gimnazjum funkcjonuje w jednym budynku wraz ze szkołą podstawową.  

Biblioteka: 

 

Pomieszczenia  Powierzchnia  Woluminy  

Książki mówione 

i inne materiały 

dydaktyczne 

nagrane na kasety 

audio  

Materiały 

dydaktyczne 

nagrane na 

kasety video  

Materiały 

dydaktyczne na 

nośnikach 

elektronicznych  

0 0 672 0 0 4 

 

Dożywianie 
 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 
 

Wyszczególnienie  
Liczba uczniów korzystających 

z posiłków  

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad  37 19 18 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych: 
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Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  

Rewalidacyjne  2 

Ogółem  2 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  
Liczba 

uczniów  
Liczba kół  

Przedmiotowe  55 3 

Sportowe  22 1 

Ogółem  77 4 

 

 

KOSZTY UTRZYMANIA GIMNAZUM 

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

 W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIA 

Lp. Nazwa placówki 
Wydatki 
jednostki 

Liczba 
uczniów 

Koszt utrzymania jednego 

ucznia (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 
Publiczne Gimnazjum 

w Graczach 
951 979,99 129 7 379,69 614,97 

 

5. Stan bazy lokalowej 

 

W roku szkolnym 2011/2012 nie nastąpiło zwiększenie powierzchni 

nieruchomości gruntowych zajmowanych przez obiekty i urządzenia 

placówek oświatowych. Nie odnotowano także większych, w stosunku do 

roku szkolnego 2010/2011, zmian w sposobie wykorzystania obiektów 

szkolnych w zakresie przeznaczenia pomieszczeń na sale lekcyjne, pracownie 

i inne funkcje za wyjątkiem modernizacji jednego z pomieszczeń w PP 

w Graczach w celu dostosowania do potrzeb oddziału integracyjnego.  

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 
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cel w budżecie Gminy. Stan ten nie budził większych zastrzeżeń służb 

sanitarnych, budowlanych oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.  

Nowoczesna szkoła, to wysoki poziom wyposażenia w środki techniczne 

do nauki. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, Zgodne ze 

współczesnymi standardami i wymogami technicznymi.  

Od 2009 roku trwają przygotowania w celu objęcia projektem „Opolska 

eSzkoła, szkołą ku przyszłości” Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Niemodlinie. Projekt ten to holistyczny model opolskiej oświaty, która 

w swoim rozwoju opiera się na technologii informacyjno – komunikacyjnej, 

by uczynić z niej istotny środek w osiąganiu podstawowego celu szkoły 

przyszłości – przygotowania uczniów i wychowanków do życia 

w zmieniającym się bardzo szybko środowisku społeczeństwa 

informacyjnego. Szkoła ku przyszłości będzie szkołą, w której edukacyjna 

przestrzeń tu i teraz korzysta z technologii informacyjnych w procesie 

nauczania i zarządzania. Realizacja projektu umożliwi komunikację 

rodziców, uczniów i nauczycieli oraz dokumentowanie wyników pracy 

uczniów. Elementami pilotażu projektu „e-Szkoła, szkołą z przyszłością" jest: 

regionalny portal edukacyjny, e-dziennik, zasoby edukacyjne umieszczone 

na szkolnym i regionalnym serwerze, oprogramowanie do zarządzania szkołą, 

szkolenia skierowane do nauczycieli.  

Istotnymi elementami komponentu, poza wyżej wymienionymi to: 

komputery przenośne, licencje dostępowe, bezprzewodowa sieć dostępu do 

internetu oraz telefonia IP. Połączenie elementów oprogramowania 

serwerowego i edukacyjnego, sieci rozległej i lokalnej, programów do 

zarządzania oraz wyposażenia nauczycieli w sprzęt, wsparte szkoleniami oraz 

oprawą metodyczną dostarczaną przez WODIiP stanowiło podstawę 

komponentu, który ukierunkowany jest na rozwój ucznia. Projekt 

funkcjonuje od dnia 1 września 2012 roku, a platforma e-dziennik od II 

semestru roku szkolnego 2012/2013. 

Nadto wszystkie przedszkola i szkoły uzyskały możliwość korzystania 

z internetu oraz na bieżąco wyposażane były w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD. 

https://www.eszkola.opolskie.pl/Strony/E-szkoła.aspx
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Niektóre wyposażono w projektory multimedialne, a także urządzono 

pracownie multimedialne. 

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:  

W budżecie Gminy na 2012 rok zabezpieczono środki na niżej 

wymienione zadania uwzględniając wnioski dyrektorów jednostek 

oświatowych, zgłaszających najpilniejsze potrzeby inwestycyjno - remontowe: 

 

Zadania inwestycyjne: 
 

L.p. Placówka Zakres robót Środki 
zabezpieczone 
w budżetach 

Uwagi 

1. Publiczne Przedszkole 
Nr 1 w Niemodlinie 

Przebudowa pomieszczeń 37 000  

2. Publiczne Przedszkole 
Nr 2 w Niemodlinie 

Naprawa dachu 35 000  

 3. Zespół Szkolno – 

Przedszkolny  
w Grabinie 

Remont dachu – zerwanie starego i 

nałożenie nowego pokrycia dachowego, 
obróbka blacharska 

25 000  

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 im. 
Janusza Korczaka w 
Niemodlinie 

Zakup zmywarki 8 000  

5. Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza 
Kościuszki  
w Rogach 

Wymiana pieca olejowego w sali 
gimnastycznej 

15 000  

6. Zakład Ekonomiczno 
–Finansowy Oświaty 

Zakup komputerów 9 700  

OGÓŁEM 129 700  

 

Wszystkie postępowania zostały przeprowadzone zgodnie 

z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz 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 

Montaż drzwi przesuwanych w Oddziale 
Zamiejscowym w Grodźcu 

1 230,00  

Naprawa oświetlenia, montaż brakujących 

lamp w piwnicy przedszkola, wymiana 
dzwonka przy wejściu do szatni 

479,70  
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Naprawa wyłącznika głównego p.poż 590,40 Decyzja pokontrolna 
Komendanta Miejskiego 
Straży Pożarnej – 
wykonanie do 

01.06.2012 roku 

Malowanie szatni, usunięcie zacieków  na 
suficie  w oddziale zamiejscowym w 

Grodźcu 

600,00  

Wymiana drzwi w kotłowni  przedszkola 4 500,00   

Pięcioletni przegląd instalacji elektryczno- 

piorunochronowej  

615,00   

Wymiana dwóch futryn drzwiowych 1 000,00  
 

Rozbudowa monitoringu o pomieszczenia 
piwniczne zaplecza kuchennego 

1 851,00   

 Razem  10 866,10  

2. Publiczne Przedszkole 
Nr 2 w Niemodlinie 

Przegląd placówki pod względem p.poż 
(hydrant, gaśnice – wymiana) 

1 135,52  

Odnowienie placu zabaw 400,00 

Odnowienie mebli, malowanie zalanych 

sufitów 

600,00 

Naprawa furtki i ogrodzenia 500,00 

 Razem  2 635,52  

3. Publiczne Przedszkole 
im. Marii Kownackiej  
w Graczach 

Wymiana bojlera na ciepłą wodę (awaria) 1 049,19  

Przegląd i konserwacja sprzętu p.poż 48,60 

Przegląd i konserwacja oczyszczalni 
ścieków 

346,86 

Wymiana piasku w piaskownicy 220,02 

Naprawa placu zabaw 1 924,95 

Usunięcie spękanych kafelek i wyłożenie 
nowych w zmywalni 

2 153,00 

- naprawa spękanego sufitu w salach na 
parterze,  

- malowanie 2 sal, 

- malowanie kuchni i trzonu kuchennego 

 191,00  

(+ 969,00 
finansowane 

z Rady 

Rodziców) 

Malowanie schodów (60,00 zł 

Rada 

Rodziców) 

Zakup stolików do oddziału 
integracyjnego 

1 485,00 

Naprawa placu zabaw 1 924,95 

 Razem  13 172,57  

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

Zapewnienie ciepłej wody w 
pomieszczeniach sanitarnych 

500,00  

Uzupełnienie instalacji elektrycznej w celu 

zapewnienia obsługi projektu „Opolska 
eSzkoła” 

1 000,00 

Wykonanie instalacji do monitoringu i 
podłączenie dwóch kamer 

500,00  

 Razem  2 000,00  

5. Zespół Szkolno – 

Przedszkolny  
w Grabinie 

Malowanie pomieszczeń gospodarczych  Wykonane we własnym 

zakresie Malowanie kuchni i zmywalni 

Malowanie biblioteki szkolnej 

Malowanie lamperii na korytarzu 
szkolnym 

- malowanie murków pod ogrodzeniem, 

- odnowienie elewacji okiennych cokołu 
wokół szkoły, 
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-malowanie ławek zewnętrznych oraz 
zewnętrznych koszy na śmieci, 

- odnowienie barier wejściowych, 

- malowanie przedsionka wejścia 

głównego, klatki schodowej oraz drzwi, 

- malowanie lamperii  świetlicy szkolnej, 

- malowanie szatni, 

- odnowienie listwy przypodłogowej i 

uzupełnienie ubytków lamperii na 
korytarzu szkolnym 

 

 

1 000,00 

Remont komina 1 500,00 

Usunięcie usterek powstałych w 
przedmiocie umowy nr 19/2010 - 
„Przebudowa pomieszczeń obiektu 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie 

z ich adaptacją na potrzeby oddziału 
przedszkolnego” 

 

4 344,18  

Kwota pozyskana 
z Gwarancji 
ubezpieczeniowej 
należytego wykonania 

i usunięcia wad lub 
usterek nr 
901005528522 

 Razem  2 500,00  

6. Szkoła Podstawowa Nr 
2 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie  
w Niemodlinie 

Malowanie sali komputerowej  Wykonane we własnym 
zakresie Wymiana części wykładziny w sali Nr 6 

Malowanie zewnętrznych ścian 

Wymiana obudowy grzejników na sali 

gimnastycznej 

Wymiana drzwi do sali Nr 10 

Malowanie sali komputerowej 100,00   

Modernizacja placu i boiska szkolnego: 

- malowanie bramek i innych urządzeń, 

- koszenie trawy, 

- malowanie krawężników, 

- malowanie ścian budynków otaczających 

boisko 

 

 

150,00 

 Razem  250,00  

7. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki 
w Rogach 

- malowanie stołówki szkolnej, 

- malowanie korytarza przy stołówce 
szkolnej, 

- malowanie korytarza przy wejściu 

głównym do szkoły 

 

350,93 

 

 Razem  350,93  

8. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 27 
Wołyńskiej Dywizji 
Armii Krajowej w 
Graczach 

Pomalowanie gabinetu pedagoga SP i PG  Wykonane we własnym 

zakresie 

Malowanie ścian, ułożenie kafelek 400,00  

 Razem  400,00  

9. Publiczne Gimnazjum 
im . Polskich 
Noblistów w Graczach 

Usunięcie awarii ogrzewania CO 1 206  

Remont hydrantu 246 

 Razem  1 452  

 

Łącznie na zadania remontowe wykonywane na rzecz poprawy bazy 

oświatowej w okresie wrzesień 2011 – sierpień 2012 r. wydatkowano kwotę  

33 627,12 zł. 

Realizacja zadań remontowo – inwestycyjnych, na które zostały 

zabezpieczone środki w budżecie 2012 r. przebiegły prawidłowo.  
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6. Organizacja stołówek szkolnych 

W każdej szkole prowadzonej przez Gminę Niemodlin funkcjonuje 

stołówka szkolna. W oparciu o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty, 

a w szczególności art. 67a.  ustawodawca zwolnił uczniów od opłat za 

korzystanie ze stołówek w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników 

i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz z kosztów utrzymania 

stołówek. Koszty przygotowania posiłków ponosi organ prowadzący 

placówkę.  

Opłata za wyżywienie ucznia została ograniczona do wartości zużytych 

surowców. W każdej szkole i przedszkolu dyrektorzy indywidualnie ustalili 

z rodzicami wartość surowców do przygotowania posiłków.  

Ilość spożywanych posiłków w poszczególnych placówkach przedstawia 

się następująco: 

 

Lp. Placówka Liczba wydawanych posiłków RAZEM 

śniadanie obiad podwieczorek 

1. PP Nr 1 127 127 127 381 

2. PP Nr 2 129 129 129 387 

3. PP Gracze 78 78 78 234 

4. PP Grabin 24 24 24 72 

5. PSP Nr 1 - 230 - 230 

 w tym dla uczniów PG ZS   15 - 15 

6. PSP Nr 2 - 71 - 71 

7. PSP Rogi - 69 10 79 

8. PSP Grabin - 35 - 35 

9. PSP Gracze - 93 - 93 

10. PG Gracze - 37 - 37 

Ogółem 358 908 368 1634 

 

Gmina Niemodlin od lat realizuje rządowy program „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. Z programu tego korzystało w roku szkolnym 

2010/2011: 

1) 62 wychowanków przedszkoli, 

2) 161 uczniów szkół podstawowych, 

3) 18 uczniów szkół gimnazjalnych. 
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7. Prowadzenie spraw związanych z placówkami niepublicznymi 

 

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty Gmina Niemodlin 

prowadzi rejestr placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. 

W roku szkolnym 2011/2012 do ewidencji dokonano wpisu: 

- w dniu 30.04.2012 r. – Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – 

Językowe „Dinolandia” – na wniosek Pana Przemysława Łyszczarczyka. 

 

III Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 

 

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów po sprawdzianie kończącym 

klasę VI na podstawie wyników Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej w Warszawie 

 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym 

stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. 

Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne 

formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy 

przedmiotowe. 

Uczniowie kończący sześcioletnią szkołę podstawową obowiązkowo 

przystępują do sprawdzianu na mocy ustawy o systemie oświaty z 7 

września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr  256,  poz.  2572  z  późn.  zm.).  

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),  



 
36 

 

 z 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji  

egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego (Dz. U. z  1999 r.  Nr  14  

ze  zmianami).  

Za przeprowadzenie sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie 

całego kraju odpowiedzialne są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE),  

a ich działania koordynuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). 

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy – przystąpienie do niego to 

warunek ukończenia szkoły podstawowej. Tylko w szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych przewidziano możliwość zwolnienia ucznia z jego 

pisania. Ponadto nie muszą przystępować do egzaminu laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, gdyż 

uzyskują oni wówczas ze sprawdzianu automatycznie najwyższy wynik. 

Dnia 3 kwietnia 2012 roku uczniowie w całym kraju przystąpili do 

sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Ma on formę pisemną, 

a uczniowie rozwiązują zadania z arkusza przez 60 minut. Sprawdzian nie 

wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. Celem sprawdzianu jest zbadanie, w jakim stopniu uczniowie 

kończący szóstą klasę szkoły podstawowej opanowali umiejętności opisane 

w standardach wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano 

umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz 

wykorzystywania 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. 

http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_23.html
http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_23.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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 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. 

Wyniki szkoły natomiast przedstawiane są przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną.  

 

ROZKŁAD STANINOWY ŚREDNICH WYNIKÓW SZKÓŁ 

 

Numer stanina Nazwa stanina 

Średnia liczba punktów 

Od do 

9     najwyższy 28,1 40,0 

8     bardzo wysoki 26,0 28,0 

7     wysoki 24,3 25,9 

6     wyżej średni 22,9 24,2 

5     średni 21,5 22,8 

4     niżej średni 20,2 21,4 

3     niski 18,9 20,1 

2     bardzo niski 17,2 18,8 

1     najniższy 0,0 17,1 

 

 

Wynik szkół podstawowych (w skali staninowej): 

 

PSP Nr 1 – numer staninu 6 – wyżej średni 

PSP w Rogach – numer staninu 5 – średni   

ZSP w Grabinie – numer staninu 5 – średni  

PSP w Graczach – numer staninu 5 – średni 

PSP Nr 2 – numer staninu 3 – niski  
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Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2011 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 
44 23,6 6 6,4 6,9 4,0 2,6 3,8 

ZSP W GRABINIE 6 22,0 5 6,5 5,8 3,8 2,8 3,0 

PSP W 

GRACZACH 
24 21,7 5 5,7 5,8 3,9 2,8 3,5 

PSP W ROGACH 11 22,5 5 6,1 5,7 4,5 2,9 3,2 

PSP NR 2 W 

NIEMODLINIE 
28 19,7 3 5,8 5,4 3,3 2,6 2,6 

GMINA NIEMODLIN 

 113 22,0  6,1 6,1 3,8 2,7 3,3 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 8662 22,2  6,1 5,7 4,1 2,7 3,6 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

czytanie 6,4 5,8 6,5 5,7 6,1

pisanie 6,9 5,4 5,8 5,8 5,7

rozumowanie 4 3,3 3,8 3,9 4,5

korzystanie z informacji 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9

wykorzystywanie wiedzy w

praktyce

3,8 2,6 3 3,5 3,2

PSP Nr 1 PSP Nr 2
ZSP 

Grabin

PSP 

Gracze
PSP Rogi

Uzyskane wyniki uczniów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 są zróżnicowane 

w poszczególnych szkołach.  Na uwagę zasługuje fakt, iż trzy z pięciu szkół 

uzyskały wyższy niż w roku szkolnym 2010/2011 wynik staninowy (SP Rogi, 

SP Gracze, ZSP Grabin), jedna utrzymała wynik na tym samym poziomie (SP 
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Nr 1), jedna wynik słabszy (SP Nr 2). Odnosząc te wyniki do poszczególnych 

umiejętności niewątpliwie uczniowie we wszystkich szkołach najlepiej radzili 

sobie z zadaniami badającymi umiejętność czytania (średnia Gminy równa 

średniej wojewódzkiej – 6.1) i pisania (średnia Gminy – 6.1, powyżej średniej 

wojewódzkiej – 5.7). Najgorzej było w obszarze rozumowania (maksymalnie 

do zdobycia 8 pkt) i wykorzystywania wiedzy w praktyce (maksymalnie do 

zdobycia 8 pkt.). Zauważyć należy, iż na wyniki ze sprawdzianu istotny 

wpływ mają również czynniki indywidualne (uzdolnienia, frekwencja, 

dodatkowe zajęcia) oraz środowiskowe (sytuacja rodzinna i materialna, 

wykształcenie rodziców, dostęp do wiedzy). Dlatego wyniki muszą być 

analizowane z uwzględnieniem wskazanych wyżej czynników. 

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 form wypowiedzi pisemnych, pisanie kreatywne oraz 

potrzebę dbałości o poprawność języka. Koniecznym staje się dopasowanie 

metod pracy dla doskonalenia wśród uczniów umiejętności rozumowania 

i wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez odpowiedni dobór zadań. 

 

2. Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie gimnazjalnym na 

podstawie wyników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

w Warszawie 

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi 

przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do 

egzaminu stanowi bowiem jeden z warunków jej ukończenia. Jeżeli jakiś 

uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, 

musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku 

następnym. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać, jednakże jego 



 
40 

 

wynik jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnzjalnej przy 

przyjmowaniu uczniów do tych szkół. 

 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. Uczeń 

otrzymuje z OKE odrębne zaświadczenie o uzyskanych przez siebie 

wynikach. 

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 ten ma formę pisemną 

i sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania 

między różnymi dziedzinami wiedzy. Składa się z trzech części: 

humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i części dotyczącej języka 

obcego nowożytnego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wyniki 

egzaminu gimnazjalnego mają dużą wartość prognostyczną dotyczącą dalszej 

edukacji. 

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. Zadania z przedmiotów przyrodniczych natomiast tylko i wyłącznie 

formę zamkniętą.  

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje 

wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (od roku szkolnego 

2013/2014) i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko 
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ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. 

Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza 

się innego dnia. Część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza trwają 

po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut 

na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.  

 

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 

44 65.9 59.4 45.4 49.3 ang. 38 56.4 38 28.9 

 niem. 6 39.3  0.0 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMODLINIE 

74 60.7 60.8 43.1 47.6 ang. 59 64.4 58 42.6 

 niem. 15 52.1 5 32.8 

GMINA NIEMODLIN 

118 62.7 60.3 43.9 48.2 ang. 97 61.2 96 37.1 

 niem. 21 48.5 5 32.8 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

9867 63.5 59.6 46.7 49.1 ang. 7297 64.0 6626 46.5 

  niem. 2514 69.3 1419 47.8 

 

Należy podkreślić, że sprawdziany i egzaminy zewnętrzne dają 

informacje mierzalne, a same wyniki niepełnie obrazują pracę szkoły. Szkoły 

w konkretnych środowiskach mają różne możliwości. Wyników uzyskanych 

przez daną placówkę nie należy zatem traktować jako surowego wyniku. 

Powinna to być informacja skorygowana, uwzględniająca czynniki 

kontekstowe. Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem 

następujące czynniki: 
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- czynniki środowiskowe, czyli status społeczno – ekonomiczny ucznia, niski 

poziom aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie 

rodziców, wielość rodzin patologicznych, 

- 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, 

- czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, 

dobór programów nauczania i podręczników. 

 

3. Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2011/2012 

 

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 konkursów przedmiotowych 

 
Gimnazjum: 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia 
Szkoła 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Konkurs 

1. Mateusz Jadach PG Gracze Joanna Pindel 
Konkurs 

matematyczny 

2. Mateusz Jadach PG Gracze Monika Lata Konkurs fizyczny 

3. Mateusz Jadach PG Gracze Irena Szamszur Konkurs chemiczny 

4. Oliwia Chrobot PG Gracze Katarzyna Kristman 

Konkurs historyczny 5. Dominik Taratuta 
PG Niemodlin 

Iwona Matura - 

Pacholik 6. Paulina Żmuda 

7. Kacper Adndrejszyn 
PG Gracze Radosław Paszkowski Konkurs techniczny 

8. Mariusz Tomczak 

 

9. 

Kacper Andrejszyn 
PG Gracze Radosław Paszkowski Konkurs BRD 

Przemysław Micun 
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Szymon Gut 

10. Paulina Żmuda PG Niemodlin Aniela Tekiela 
Konkurs 

j. angielskiego 

11. Marta Bartoszewska PG Niemodlin Kornelia Sieger 
Konkurs 

j. niemieckiego 

12. Izabela Kutrowska PG Niemodlin Beata Oleksa 
Konkurs 

geograficzny 

13. Marta Bartoszewska PG Niemodlin Katarzyna Drabik Konkurs biologiczny 

 
Szkoły podstawowe: 

 

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

nauczyciela 
Konkurs 

1. Dominika Gryf 
PSP Nr 1 

Niemodlin 
Agata Pestka 

Konkurs 

j. angielskiego 

2. Piotr Pełka 
PSP Nr 1 

Niemodlin 
Anna Zynder Konkurs historyczny 

3. Arkadiusz Jastrzębski PSP Gracze Beata Homontowska 
Konkurs 

polonistyczny 

4. Wiktor Białecki 

PSP Gracze Radosław Paszkowski Konkurs BRD 5. Martin Drosdziok 

6. Patryk Kupczak 

7. Agnieszka Karbownik 
PSP Nr 2 

Niemodlin 

Ewa Bardon - 

Lewandowska 
Konkurs recytatorski 

8. Agnieszka Karbownik 
PSP Nr 2 

Niemodlin 
Agnieszka Wasilewska Konkurs techniczny 

9. Wiktoria Bilińska 
PSP Nr 2 

Niemodlin 
Katarzyna Bilińska 

Konkurs 

przyrodniczy 

 

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 znaczącą ilość 

punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. W roku szkolnym 

2011/2012 miano najlepszego absolwenta uzyskali: 

1. Patrycja Tomków – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Niemodlinie, 

2. Wiktoria Bilińska– uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Niemodlinie, 
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3. Katarzyna Andrejszyn – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Graczach, 

4. Patryk Szlufik – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie, 

5. Hanna Salera – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach, 

6. Mateusz Jadach – uczennica Publicznego Gimnazjum w Graczach. 

 
4. Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej 

 

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

szkolnym 2011/2012 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 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. W niektórych szkołach (PSP Nr 1, PSP Nr 2 i PSP i PG 

w Graczach) zainstalowany został monitoring wizyjny (kamery wewnątrz, jak 

i na zewnątrz szkół) pozwoliły w wielu przypadkach na szybką reakcję ze 

strony nauczycieli i wykrycie uczniów zakłócających pożądany porządek 

i dewastujących mienie szkolne. Dyrektorzy szkół i przedszkoli okresowo 

przekazują protokoły kontroli BHP w zakresie sprawności urządzeń. 
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We wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach zainstalowano 

programy chroniące uczniów przed dostępem do niepożądanych treści. 

Zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni, a w gimnazjum także 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 

i przedlekarska. Dodatkowo w każdej szkole prowadzone są przez lekarzy 

pierwszego kontaktu badania bilansowe uczniów.  
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Przeciwdziałanie wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży 

 

Istotną rolę w ostatnim czasie odgrywa profilaktyka wad postawy. 

Program 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.  

Środowiskiem ucznia jest szkoła. Uczniowie spędzają w niej wiele 

godzin dziennie, stąd środowisko szkolne, jako całość ma ogromny wpływ na 

rozwój zdrowia dzieci i młodzieży. 

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. Do czynników tych 

zalicza się przede wszystkim: niewłaściwie dobrane stanowisko pracy ucznia, 

tj. ławka i krzesło niedostosowane do wzrostu ucznia), niewłaściwe pozycje 

przyjmowane podczas pracy i wypoczynku, przeciążony „bagaż szkolny” 

i niewłaściwe jego noszenie, nadwagę, siedzący tryb życia oraz ograniczenie 

aktywności ruchowej dziecka. W tych przypadkach nieprawidłowości są na 

początku czynnościowe i stosunkowo łatwe do usunięcia. Rozwijająca się 

w ten sposób wada postawy, jeżeli nie podejmuje się działań 

zapobiegawczych „rośnie wraz z dzieckiem”. 

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 
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początek edukacji szkolnej stanowi zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała, 

związane ze zmianą trybu życia dziecka oraz przypadającym na ten okres 

pierwszym skokiem wzrostowym. 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. Pojawiający się problem nadwagi i otyłości utrudnia 

dziecku podejmowanie aktywności fizycznej i zwiększa urazowość na lekcjach 

wychowania fizycznego. 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. 

 Działania w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży 

w środowisku nauczania i wychowania mają na celu: 

 wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

uczniów, 

 rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej 

uczniów, 

 wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym, 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 

 zwiększanie świadomości zdrowotnej uczniów, rodziców – prawnych 

opiekunów i nauczycieli w zakresie wad postawy, ich przyczyn, skutków 

oraz roli profilaktyki, 

 kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży, 

 wczesne wykrywanie nieprawidłowości w zakresie postawy ciała, 

 zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z wadami postawy oraz ograniczenie 

ich następstw, 

 wdrożenie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów 

zapobiegania wadom postawy oraz korekcji zaburzeń zagrażających lub 

istniejących u dzieci i młodzieży. 
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Ocena postawy ciała wchodzi 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 2004 roku, Nr 210, poz. 2135 z późn. 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. z 2009 roku, Nr 139, poz. 

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

w środowisku nauczania i wychowania. 

Na terenie Gminy Niemodlin organizowane są przez Gminnego 

Koordynatora programu szkolenia, 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 

 

Gimnastyka korekcyjna prowadzona w szkołach ma do spełnienia 

szereg celów. Przede wszystkim odnosi się to do zapobiegania dalszemu 

rozwojowi wady oraz tworzeniu i utrwalaniu się niekorzystnych zmian 

wtórnych. Kolejnym celem jest niedopuszczenie do powstania wady postawy 

ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, a także 

doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy. 

Ważnym elementem postępowania korekcyjnego jest także kształtowanie na 

nowo nawyku prawidłowej postawy oraz ponowne nauczenie dziecka 

przyjmowania i automatycznego utrzymywania prawidłowego układu ciała. 

W profilaktyce szczególna rola przypada nauczycielom wychowania 

fizycznego, którzy jako pierwsi mogą dostrzec nieprawidłową postawę 

podopiecznych.  
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Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla klas I – III 

w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Niemodlin przedstawia się 

następująco: 

Lp. Placówka 

Ilość uczniów 
skierowanych 

do leczenia wad 
postawy 

Ilość uczniów 
uczęszczających 

na zajęcia 

Tygodniowa 
liczba godzin 
gimnastyki 
korekcyjnej 

1. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

w Niemodlinie 
15 15 2 

2. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

w Niemodlinie 
7 7 1 

3. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa 
w Graczach 

- - - 

4. 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa 
w Rogach 

- - - 

5. 
Zespół Szkolno – 

Przedszkolny 
w Grabinie 

- - - 

6. 
Publiczne 

Gimnazjum 
w Graczach 

- - - 

OGÓŁEM: 22 22 3 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie na zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej uczęszczają na pisemny wniosek rodziców po przedłożeniu 

skierowania do zajęć wydanego przez lekarza.  W stosunku do uczniów klas 

IV – VI szkół podstawowych elementy gimnastyki korekcyjnej realizowane są 

na zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciele realizujący te zajęcia mają 

odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. 

Dyrektorzy zwracają uwagę na konieczność zakupu sprzętu do 

gimnastyki korekcyjnej, który poprawiłby efektywność działań oraz 

atrakcyjność zajęć. 
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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. 

Liczba uczniów objętych w roku szkolnym 2011/2012 nauczaniem 

indywidualnym oraz wczesnym wspomaganiem: 

 

Lp. Placówka Nauczanie indywidualne Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 

Liczba uczniów Liczba 
przyznanych 

godzin  
w tygodniu 

Liczba uczniów Liczba 
przyznanych 

godzin  
w miesiącu 

1. PP Nr 1 w 
Niemodlinie 

  1 2 

2. PP Nr 2 w 
Niemodlinie 

  2 4 

3. PP w Graczach   1 2 

4. PSP Nr 1 w 
Niemodlinie 

5 35   
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5. PSP Nr 2 w 
Niemodlinie 

1 8   

6. PSP w Graczach 1 

1 

10 

3 rewalidacje 

  

7. PSP w Rogach 2 12   

8. ZSP w Grabinie - -   

9. PG w Graczach 2 5 rewalidacji   

Ogółem: 12 73 4 8 

 

Wykaz rodzajów niepełnosprawności oraz orzeczeń placówkami: 

 

 
 

Lp. 

 
 

Placówka  

 
Rodzaje niepełnosprawności 

 

 
 

Liczba 
uczniów z 

orzeczeniem 

o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

Liczba  
dzieci z 

niepełnosprawn

ościami 
sprzężonymi 

posiadających 
orzeczeniem o 

potrzebie 
kształcenia 
specjalnego  

z 

autyzmem 

z 

upośledzeniem 
umysłowym w 
stopniu lekkim 

z upośledzeniem 

umysłowym w 
stopniu 

umiarkowanym 
lub znacznym 

słabo 

słyszący 

1. Publiczne 

Przedszkole  
Nr 2 w Niemodlinie 

 
 

 
1 

   
1 

 

2. Publiczne 

Przedszkole  
w Graczach 

 
1 

 
1 

   
1 

 

3. Publiczna Szkoła 

Podstawowa  
Nr 1  
w Niemodlinie 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa 
Nr 2 
w Niemodlinie 

     

2 

 

5. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Rogach 

 
1 

  
2 

   
1 

6. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Graczach 

   
1 

 
1 

 
1 

 
1 

7. Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
w Grabinie 

  
1 

   
1 

 

8. Publiczne 

Gimnazjum w 
Graczach 

 
 

 
1 

    

 
Ogółem 

 

 
3 

 
5 

 
4 

 
2 

 
10 

 
2 
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IV Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 

1. Kadra pedagogiczna 

 

Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest 

niewątpliwie wykształcenie i przygotowanie kadry pedagogicznej. Ich 

umiejętności zawodowe, wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych 

problemów świata oraz chęć samodoskonalenia odgrywają zasadniczą rolę 

w rozwoju szkolnictwa. Jakość pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez 

Gminę Niemodlin jest 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). Dotyczy to zarówno nauczycieli, 

jak i pracowników administracji.  

 Obserwuje się dążenie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni 

awansu zawodowego, i tak w roku szkolnym 2011/2012 6 nauczycieli 

uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, w tym: 

a) 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego, 

b) 4 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.  

Zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, w tym 

w związku z przeprowadzonymi w okresie sprawozdawczym, postępowaniami 

egzaminacyjnymi na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

zwiększyły zasoby kadrowe szkół o nauczycieli posiadających wyższe 

kwalifikacje zawodowe, co nie było i nie jest obojętne dla efektów 

prowadzonego procesu nauczania i wychowania. 

Bardzo mocno poprawiliśmy wskaźniki wykształcenia i to zarówno 

w obszarze wychowania przedszkolnego oraz edukacji szkolnej. Na 

szczególne podkreślenie zasługuje fakt dobrego przygotowania 

merytorycznego kadry zarządzającej naszymi jednostkami.  

 

Stan zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem stopnia awansu 

zawodowego na dzień 31 sierpnia 2012 r. 
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Placówka 

Stopień awansu zawodowego 
Liczba nauczycieli 

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 

PP 1 7 4 3 0 14 

PP 2 7 5 1 0 13 

PP Gracze 5 0 3 0 8 

PSP 1 17 7 6 1 31 

PSP 2 11 4 1 1 17 

PSP Gracze 15 3 2 0 20 

PSP Rogi 7 3 1 0 11 

ZSP Grabin 6 3 3 2 14 

PG Gracze 16 1 2 0 19 

Suma 91 30 22 4 147 

 

7
7

5

1
7

1
1

1
5

7
6

1
6

4
5

7

4

3

3

3

1

3
1

3

6

1

2

1
3

2

1

1

2

0 5 10 15 20 25 30 35

PP Nr 1

PP Nr 2

PP Gracze

PSP Nr 1

PSP Nr 2

PSP Gracze

PSP Rogi

ZSP Grabin

PG Gracze

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta

 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego (procentowo) 

2,72
14,97

20,41
61,9

dyplomowany - 61,90

mianowany - 20,41

kontraktowy - 14,97

stażysta - 2,72
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Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych poziomami wykształcenia 

i stopniami awansu 

 

Liczba  nauczycieli Stopień awansu zawodowego 

Razem 

 

Wykształcenie dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta  

mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym 
74 21 17 1 113 

 

wyższe zawodowe 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

- 1 2 - 3 

 

studium nauczycielskie  - - - - -  

pozostałe kwalifikacje - - - - -  

RAZEM 74 22 19 1 116  

 

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych poziomami wykształcenia 

i stopniami awansu 

 

Liczba  nauczycieli Stopień awansu zawodowego 
Razem 

 

Wykształcenie dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta  

mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym 
17 8 3 2 30  

wyższe zawodowe z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

- - - - -  

studium nauczycielskie - - - - -  

pozostałe kwalifikacje - - - 1 1  

RAZEM 17 8 3 3 31  

        

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli według poziomów wykształcenia 

0,682,04

97,28

mgr z przygot. pedag. - 97,28 

wyższe zawodowe z przygot.

pedag. - 2,04

pozitałe kwalifikacje - 0,68
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Liczba etatów nauczycielskich 

Jednostka Suma 

1. PP 1 11,51 

2. PP2 11,17 

3. PP Gracze 7,50 

4. PSP 1 33,95 

5. PSP 2 16,81 

6. PSP Gracze 19,02 

7. PSP Rogi 13,74 

8. ZSP Grabin 11,88 

9. PG Gracze 13,18 

Razem 138,76 

 

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 2011/2012 przez 

nauczycieli w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco: 

 

Lp. Placówka Zajęcia 

dydaktyczno - 

wyrównawcze 

Zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania 

Inne zajęcia 

1. PSP Nr 1 w Niemodlinie 30 16 6 

2. PSP Nr 2 w Niemodlinie 7 23,5 1,5 

3. PSP w Rogach 5 1 11 

4. PSP w Graczach 15 13,5 4 

5. ZSP w Grabinie 6 8 6 

6. PG w Graczach 15 14 - 

Ogółem 78 76 28,5 
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3. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 

2011/2012 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 

szkolnym 2011/2012, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami 

edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Na przestrzeni roku szkolnego 2011/2012 na dokształcanie 

i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota                

47 763,46 zł. Z planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2012 w budżecie gminy zabezpieczono środki między 

innymi na: 

1) porozumienie  w  sprawie doradztwa  zawodowego  nauczycieli:                  

17 400 zł, 

2) dofinansowanie w części opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli:  14 000 zł, 

3) pozostałe  formy  doskonalenia:  26 600 zł. 

 
 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe  

w roku 2011/2012 

 

Wyszczególnienie 

2011/2012 

(w zł) 

1. Przedszkola 6 275,25 

2. Szkoły podstawowe 18 432,98 

3. Gimnazja 10 773,90 

4. ZEFO 9 281,33 

Razem – nakłady 47 763,46 

Poniższa tabela obrazuje nakłady finansowe poniesione na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2011.  
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LP. Placówka 
Dopłata 

do 
czesnego 

Szkolenia rady 
pedagogicznej 

Kursy,  
szkolenia 

Zakup 
literatury 
fachowej 

Koszty 
materiałów 

Zwrot za 
delegacje 

Zakup usług 
pozostałych 

 

  § 4700 § 4700 § 4700 § 4210 § 4210 § 4410 § 4300 RAZEM 

1. PP Nr 1  675,00 2095,00   125,40  2895,40 

2. PP Nr 2 720,00 1114,00 910,00  349,00 135,39  3228,39 

3. 
PP 

Gracze 

800,00 619,00 659,00     2078,00 

4. PSP Nr 1  1600,00 1750,00 319,70  1965,73 11,99 5647,42 

5. PSP Nr 2  600,00 400,00  199,99 384,37  1584,36 

6. PSP Rogi  252,00  200,02 
251,74 

106,98  810,74 

7. 
PSP 

Gracze 

 480,00 580,00  414,19 921,87  2396,06 

8. 
ZSP 

Grabin 

2400,00 1040,00 1055,00 231,36 348,99 1216,86  6292,21 

9. 
PG 

Gracze 

2544,00 3200,00 1100,00  99,00 952,91  7895,91 

 Razem 6464,00 9580,00 8549,00 751,08 1662,91 5809,51 11,99 32828,49 

Porozumienie z MODN  16625,00 

OGÓŁEM  49453,49 

 

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 (stare instytucje WOM i WODIiP). 

 

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 2011/2012 dofinansowaniem 

objętych było łącznie 10 nauczycieli (2 w przedszkolach, 5 w szkołach 

podstawowych i 3 w gimnazjum. 

W ramach doskonalenia zawodowego realizowano studia podyplomowe  

dające nauczycielom większą wiedzę i umiejętności zawodowe. Nauczyciele 

realizowali doskonalenie w zakresie: terapii pedagogicznej 

z oligofrenopedagogiką, logopedii, oligofrenopedagogiki,  edukacji dla 
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bezpieczeństwa, diagnozy i terapii pedagogicznej, chemii i doradztwa 

zawodowego. 

W ramach dofinansowania nauczycielom dopłaty do czesnego wydatkowano 

w roku szkolnym 2011/2012 z budżetu gminy kwotę 11 125,00 zł.  

W ramach szkoleń rad pedagogicznych zorganizowano zajęcia, które 

obejmowały miedzy innymi zagadnienia w zakresie negocjacji i mediacji 

w pracy z uczniami, pracy z dziećmi z zespołem Aspergera,  wspomagania 

rozwoju intelektualnego dzieci praktycznej realizacji zaleceń zawartych 

w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

diagnozowania dziecka pięcioletniego, przygotowania dziecka do szkoły 

podstawowej, zachowań autoagresywnych wśród młodzieży, ADHD, pomocy 

dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi oraz indywidualizacji pracy 

z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Doskonalono 

umiejętności wychowawcze i techniki pracy wychowawczej z zespołem 

klasowym. Szkolenia obejmowały także problematykę diagnozowania 

i wspomagania dziecka dysleksyjnego, metod aktywizujących, pracy 

z uczniem mającym trudności w nauce i terapii pedagogicznej. 

 

V Finanse oświaty 

 

W Niemodlinie, podobnie jak w ogromnej większości samorządów, 

oświata stanowi największą pozycję w budżecie. Jednocześnie różnice 

pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną, a częścią 

oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo stale rosną. 

 

Poniższa tabela przedstawia udział subwencji oświatowej do kosztów 

utrzymania szkół (bez przedszkoli) w latach 1997 – 2012. 

 

 

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 
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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 
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Należy dodać, że występują takie czynniki, które są całkowicie 

niezależne od samorządu, np. brak pełnego zabezpieczenia finansowego na 

coroczną podwyżkę nauczycielskich płac – zwłaszcza dotyczy nauczycieli 

przedszkoli, których wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak 

zresztą pozostałe wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli. Dotyczy to 



 
60 

 

także skutków awansu zawodowego, a więc przeszeregowań w związku ze 

zdobyciem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego, kosztów 

nauczania indywidualnego, urlopów dla poratowania zdrowia, a także zmiany 

zasad odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych dla nauczycieli.  

Problemem, który rzutuje na pogarszanie się sytuacji gminnych 

finansów jest również obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

sześciolatków – znowu skądinąd uzasadniony. Jest przecież rzeczą oczywistą, 

że dla gminy, jako organu prowadzącego, sześciolatek stał się od września 

2004 roku „uczniem” nie uwzględnionym w subwencji. A zatem różnice 

pomiędzy kosztami utrzymania szkół, a subwencją stale rosną. 

 

Wydatki na oświatę od wielu już lat mają bardzo duży udział 

w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Niemodlin. Finanse oświaty w roku 

2011 (wykonanie) oraz w 2012 (plan) przedstawiają poniższe wykresy: 

 

                                   

2011 rok (wykonanie)  2012 rok (plan) 

 

Wydatki na oświatę ogółem (bez 

inwestycji) 14 557 236

8332724

6224512

środki własne subwencja oświatowa

 

 
Wydatki na oświatę ogółem (bez 

inwestycji) 12 877 319

6010793
6447405

środki własne subwencja oświatowa
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Wydatki na oświatę w stosunku do 

budżetu gminy

38242961

14557236

budżet gminy wydatki na oświatę

 

Wydatki bieżące na oświatę w 

stosunku do wydatków bieżących w 

budżecie gminy 

43146797

12746650

budżet gminy wydatki na oświatę

 

 

 

Udział środków własnych gminy przedstawia się następująco: 
 

 

 

 

Lp.  

Środki własne Gminy 

w okresie wrzesień – grudzień 2011 r. 

i styczeń – sierpień 2012r. 

1. Szkoły podstawowe i gimnazjum 2 144 613,01 

2. „0” w szkołach podstawowych 185 887,53 

3. Przedszkola 3 270 526,34 

4. Dowożenie uczniów 509 504,43 

5. Dokształcanie nauczycieli 43 746,46 

6. Odpisy na ZFŚS 629 245 

7. ZEFO 567 129,10 

RAZEM 7 350 651,87 

PSP + PG

O w szkołach podstawowych

przedszkola

dowożenie uczniów

dokształcanie nauczycieli

Odpis na ZFŚS

ZEFO



 
62 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANACH FINANSOWYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2011 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2011 

w zł 

 

wg rozdziałów: 

80101 

80148 

85401 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień 

1.01.2011r. 

 

1 wrzesień 

2011r. 

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 

2 127 029 1 874 267 252 762 341 344 6 237 5 496 741 

2. PSP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 356 218 901 031 455 187 173 139 7 839 5 208 2 631 

3. PSP w Grabinie 887 984 428 142 459 841 60 54 14 799 7 135 7 664 

4. PSP w Rogach 936 405 567 771 368 633 72 69 13 005 7 885 5 119 

5. PSP w Graczach 1 542 268 1 227 172 315 096 168 165 9 180 7 304 1 875 

RAZEM 6 849 904 4 998 383 1 851 519 814 771 8 415 6 140 2 274 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANIE  FINANSOWYM  GIMNAZJUM W ROKU 2011 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2011 

w zł 

 

wg rozdziału 

80110 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień 

1.01.2011r. 

1 wrzesień 

2011r. 

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 942 350 1 030 898 -88 548 132 130 7 139 7 809  

 

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE + GIMNAZJUM 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2011 

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień 

1.01.2011r. 

1 wrzesień 

2011r. 

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 
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1. Szkoły podstawowe 6 849 904 4 998 383 1 851 519 814 771 8 415 6 140 2 274 

2. PG w Graczach 942 350 1 030 898 -88 548 132 130 7 139 7 809  

RAZEM 7 792 254 6 029 281 1 762 973 946 901 8 237 6 373 1 863 

 

ODDZIAŁ „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2011 

w zł 

 

wg rozdziału 

80103 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień 

1.01.2011r. 

1 wrzesień 

2011r. 

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 

64 368 0 64 368 14 25 4 597 0 4 597 

2. PSP w Rogach 99 156 0 99 156 16 24 6 197 0 6 197 

RAZEM 163 542 0 163 542 30 49 5 451 0 5 451 

 

PRZEDSZKOLA 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2011 

w zł 

 

wg rozdziału 

 80104 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień 

1.01.2011r. 

1 wrzesień 

2011r. 

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 

1 185 579 4 271 1 181 008 142 141 8 349 30 8 316 

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 099 793 85 730 1 014 063 131 130 8 395 654 7 740 

3. PP w Graczach 708 177 72 916 635 261 84 79 8 430 868 7 562 

4. PP w Grabinie 219 666 0 219 666 28 24 7 845 0 7 845 

RAZEM 3 213 215 162 917 3 049 998 385 374 7 922 423 7 922 

 

 

OGÓŁEM ODDZIAŁY „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 
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Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2011 

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień 

1.01.2011r.  

1 wrzesień 

2011r. 

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” 163 542 0 163 542 30 49 5 451 0 5 451 

2. Przedszkola 3 213 215 162 917 3 049 998 385 374 7 922 423 7 922 

RAZEM 3 376 757 162 917 3 213 840 415 423 8 136 392 7 744 

 

 

Udział środków własnych Gminy w 2011 roku 

 

Lp.  Środki własne Gminy 

1. Szkoły  1 762 973 

2. „0” + Przedszkola 3 213 840 

3. Dowożenie uczniów    477 000 

4. Dokształcanie nauczycieli      57 000 

5. Odpisy na ZFŚS emeryci      97 000 

6. ZEFO    588 000 

RAZEM 6 195 813 

  
Pomniejszone środki własne o przyznaną subwencję na inne zadania              32 314 zł 
                           Razem środki własne gminy:        6 136 499 zł  
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Subwencja przyznana na 2011 rok 

 

Lp.  Przyznana subwencja  

wg metryczki 

1. Szkoły  6 029 281 

2. Zadania pozaszkolne *        4 811 

3. Przedszkola    162 917 

4. Zwiększenie subwencji      27 503 

RAZEM 6 224 512 
 

 

* Zadania pozaszkolne to zadania związane z: 

• prowadzeniem m.in. przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych 

w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, bibliotek 

pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, 

obozów, 

• udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, 

• prowadzeniem burs i internatów oraz domów wczasów dziecięcych, 

• prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANACH FINANSOWYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2012 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2012 

w zł 

 

wg rozdziałów: 

80101 

80148 

85401 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 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 

2 384 650 2 072 475 312 175 363 6 569 5 709 860 

2. PSP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 418 600 788 627 629 973 141 10 061 5 593 4 468 

3. PSP w Grabinie 959 200 419 190 540 010 53 18 098 7 909 10 189 

4. PSP w Rogach 1 002 600 745 039 257 561 69 14 530 10 798 3 733 

5. PSP w Graczach 1 600 300 1 327 389 272 911 163 9 818 8 143 1 674 

RAZEM 7 365 350 5 352 720 2 012 630 789 9 335 6 784 2 551 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANIE  FINANSOWYM  GIMNAZJUM w roku 2012 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2012 

w zł 

 

wg rozdziału 

80110 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 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 917 000 1 036 986 -119 986 128 7 164 8 101 - 937 

 

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE + GIMNAZJUM 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2012 

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 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 
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1. Szkoły podstawowe 7 365 350 5 352 720 2 012 630 789 9 335 6 784 2 551 

2. PG w Graczach 917 000 1 036 986 -119 986 128 7 164 8 101 - 937 

RAZEM 8 282 350 6 389 706 1 892 644 917 9 032 6 968 2 064 

 

ODDZIAŁ „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2012 

w zł 

 

wg rozdziału 

80103 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 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 

66 500 0 66 500 23 2 891 0 2 891 

2. PSP w Rogach 121 300 0 121 300 24 5 054 0 5 054 

RAZEM 187 800 0 187 800 47 3 996 0 3 996 

 

PRZEDSZKOLA 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2012 

w zł 

 

wg rozdziału 

 80104 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 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. PP Nr 1 w 

Niemodlinie 

1 061 200 8 861  1 052 339 144 7 369  62 7 308  

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 028 800 13 292  1 015 508 127  8 101  105  7 996 

3. PP w Graczach 656 000 67 829  588 171 80  8 200  848  7 352 

4. PP w Grabinie 134 500 0 134 500 24  5 604 0  5 604 

RAZEM 3 060 500 89 982 2 970 518 376  8 140  239  7 900 

 

OGÓŁEM ODDZIAŁY „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2012 

w zł 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Ilość uczniów 

wg metryczki na 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

Subwencja na 

jednego ucznia w zł 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 
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Przyznana 

subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

dzień  

31 marca 2012r. 

 

 

 
3:6 

 

 

 
4:6 

 

 

 
5:6 

1. Oddziały „0” 187 800 0 187 800 47 3 996 0 3 996 

2. Przedszkola 3 060 500 89 982 2 970 518 376  8 140  239  7 900 

RAZEM 3 248 300 89 982 3 158 318  423 7 679  213  7 466  

 

 

Udział środków własnych Gminy w 2012 roku 

 

Lp.  Środki własne Gminy 

1. Szkoły  1 892 644 

2. „0” + Przedszkola 3 158 318 

3. Dowożenie uczniów 505 600 

4. Dokształcanie nauczycieli 58 000  

5. Odpisy na ZFŚS     105 000 

6. ZEFO    547 400 

RAZEM 6 266 962 

 

 

Przyznana subwencja na 2012 rok 

 

Lp.  Przyznana subwencja  

wg metryczki 

1. Szkoły  6 352 376 

2. Zadania pozaszkolne *      95 029 

RAZEM 6 447 405 
1.  
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Nadto należy dodać, iż począwszy od 2009 roku gmina 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 2011 roku wynosiły: 

 

Stopień awansu zawodowego 
Kwota bazowa 

01.01. – 31.08.2011 01.09. – 31.12.2011 

stażysta 2 446,82 2 618,10 

kontraktowy 2 715,97 2 906,09 

mianowany 3 523,42 3 770,06 

dyplomowany 4 502,15 4 817,30 

 

 

 

Średnie płace nauczycielskie w roku 2011 zostały osiągnięte tylko względem 

nauczycieli  kontraktowych i nauczycieli dyplomowanych. Średnich nie osiągnięto 

dla nauczycieli stażystów i mianowanych. Dlatego też  gmina musiała wypłacić 

dodatek wyrównawczy w wysokości 50 449,40 zł. Wypłata dodatku 

uzupełniającego z uwzględnieniem stopni zawodowych nauczycieli przedstawia się 

następująco: 

1) dla stażystów – 13 994,59 zł 

2) dla mianowanych – 36 454,81 zł 

 

Na koniec roku 2011 sporządzono analizę wynagrodzeń nauczycielskich, którą 

Gmina Niemodlin przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

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.  

Stąd subwencja oświatowa maleje wraz ze spadkiem liczby uczniów, ale nie 

przekłada się to proporcjonalnie na spadek kosztów utrzymania szkół.  
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VI Stan realizacji innych zadań oświatowych Gminy Niemodlin 

 

1. Dowóz uczniów do szkół 

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Niemodlin korzystają 

z przewozów szkolnych, realizowanych przez PKS w Opolu, Nysie oraz Brzegu. Dla 

wszystkich uczniów uprawnionych do zwrotu kosztów przewozu Gmina zwraca 

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. 

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, w Opolu 

i do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego 

w Niemodlinie. 

W przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub prawni 

opiekunowie Gmina zwraca na mocy zawartych porozumień koszty przejazdu 

ucznia oraz jego opiekuna do szkoły i z powrotem. 

Zawarcie porozumienia  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. 

Ogólne koszty poniesione na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 

2011/2012 wynoszą 509 504,43 zł, z tego: 

- zwrot kosztów za bilety miesięczne – 204 743,88 zł 

- zwrot za dowozy uczniów niepełnosprawnych – 208 885,28 zł 

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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- zwrot za dowóz uczniów klas „O” – 95 875,27 zł. 

 

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia 

i zasiłki szkolne 

 

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie art. 90 d ustawy 

o systemie oświaty, zgodnie z którym stypendium szkolne otrzymać może uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na 

osobę w rodzinie (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 

351,00 zł netto). Ponadto w rodzinie wystąpić musi przynajmniej jeden 

z wymienionych czynników, tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia 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 i Kierownik Ośrodka 

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, którzy zamieszkują w Gminie Niemodlin.  
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W roku szkolnym 2011/2012 złożono 237 wniosków o przyznanie 

stypendium szkolnego. Stypendium przyznano 237 dzieciom, a środki wypłacone 

na ten cel stanowiły kwotę 245 675,00 zł. 80 % z tej kwoty (196 540,00 zł) 

pokryto z budżetu Wojewody Opolskiego, pozostałe 20 % (49 135,00 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 po zbadaniu wszystkich 

okoliczności faktycznych w jednej z form przewidzianej ustawą 

o systemie oświaty, tj. świadczenia pieniężnego. 

 Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 wpłynęły dwa wnioski 

o przyznanie zasiłku szkolnego. Pomoc w formie zasiłku otrzymała dwójka dzieci, 

a suma wypłaconych kwot stanowiła 900,00 zł.  

Zasiłek szkolny przyznawany był zgodnie z art. 90e ustawy o systemie 

oświaty. W każdym przypadku badano trudną sytuację materialną i jej 

przejściowy charakter, jak i zdarzenie losowe, które wpłynęło na pogorszenie tej 

sytuacji. Na tej podstawie przyznawano zasiłek szkolny w formie świadczenia 

pieniężnego. 

 

3. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

 

Uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach (tj. o dochodzie nie 

przekraczającym 351 zł na osobę) mogli skorzystać z rządowego programu pomocy 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 237 2 

2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych – 

ogółem 
237 2 

w tym odnoszących 
się do uczniów: 

szkół podstawowych 128 1 

gimnazjów 65 - 

szkół ponadgimnazjalnych 44 1 

3. Liczba wydanych decyzji 140 1 
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uczniom o nazwie „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników udzielona była uczniom terenu Gminy Niemodlin, którzy w  roku 

szkolnym 2011/2012 rozpoczęli naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz 

w klasie III gimnazjum. 

Jest to kolejne zadanie o charakterze pomocy materialnej realizowane przez 

naszą Gminę. Z tej formy pomocy skorzystało w roku szkolnym 2011/2012  90 

uczniów. Na realizację zadania pozyskano od Wojewody Opolskiego środki 

finansowe w kwocie 16 863,06 zł. 

 

Lp. 
Tytuł uprawnienia do 

dofinansowania 
Uczniowie 

Kwota 
na 

jednego 

ucznia 

liczba 

uczniów 

Kwota 

dofinansowania 

1. Dofinansowanie na podstawie 
kryterium dochodowego na 
podstawie        art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej. 

Kl. I szkoły podstawowej  180 30 5 315,00 

Kl. II szkoły podstawowej  180 19 3 420,00 

Kl. III szkoły podstawowej  180 23 3 898,02 

Kl. III gimnazjum  325 5 1 590,70 

Razem   77 14 223,72 

2. Dofinansowanie poza kryterium 
dochodowym na podstawie art. 7 
ustawy o pomocy społecznej. 

Kl. I szkoły podstawowej 180 2 360,00 

Kl. II szkoły podstawowej  180 1 180,00 

Kl. III szkoły podstawowej  180 4 639,34 

Kl. III gimnazjum   325 0 0,00 

Razem   7 1 179,34 

3. Dofinansowanie z tytułu 
niepełnosprawności dla uczniów:  
słabo widzących, niesłyszących, z 
upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy 

jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, 
realizujących w roku szkolnym 
2010/2011 obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki. 

Kl. I – III szkoły 
podstawowej  

180 1 
180 

Kl. IV – VI szkoły 
podstawowej  

210 3 
630 

Kl. I – III gimnazjum 325 2 650 

W zasadniczych szkołach 
zawodowych  

315 0 
0,00 

W szkołach 

ponadgimnazjalnych  
(z wyłączeniem 
zasadniczych szkół 
zawodowych)  

390 0 

0,00 

Razem   6 1 460,00 

4. RAZEM  90 16 863,06 
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4. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki 

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 

2011/2012 dotyczył dzieci z dwóch roczników wiekowych: rocznika 2005 

(sześciolatki) i rocznika 2006 (pięciolatki). Powinność uczestniczenia 

w rocznym przygotowaniu przedszkolnym  rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 5 lat. Przedmiotowy 

obowiązek może być realizowany w: 

 przedszkolu lub 

 oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

 innej formie wychowania przedszkolnego – zespole lub punkcie 

przedszkolnym. 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa obowiązek szkolny dla 

dzieci 6 - letnich na 1 września 2014 roku, co oznacza, iż w latach szkolnych 

2012/2013 i 2013/2014  decyzję o edukacji sześciolatka w kl. I szkoły 

podstawowej podejmują rodzice. 

Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

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

mieszka.  

W szkołach podstawowych i gimnazjach realizowany jest obowiązek 

szkolny. Rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego w tym roku 

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

nie dłużej jednak niż do 18 roku życia. W przypadkach szczególnych naukę 

w szkole może rozpocząć dziecko 6-letnie lub 8-letnie. Obowiązek szkolny spełnia 

się przez uczęszczanie do szkół publicznych lub niepublicznych. 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2011/2012 była 

kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu 

podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum (15 lat), 

a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 – 18 lat. Kontroli spełniania 

obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których 

zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina. Podstawowe informacje 

w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w poniższej tabeli. 
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Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki 

16 lat 17 lat 18 lat Ogółem  

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat 
spełniającej obowiązek szkolny 

132 32 13 177 

 

Liczba 
młodzieży 

spełniająca 
obowiązek 

nauki 

w publicznej lub niepublicznej 

szkole ponadgimnazjalnej 

- 117 159 276 

przez realizowanie 
przygotowania zawodowego u 
pracodawcy 

- - - - 

przez uczęszczanie do szkoły 
w innym kraju 

1 3 2 6 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz 
niezamieszkałej na terenie gminy, co do której 

brak informacji o spełnianiu bądź 
niespełnianiu obowiązku nauki 

14 1 3 18 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku 
nauki 

- - 1 1 

 

Ogółem 

 

147 153 178 478 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej 

na terenie gminy 

147 153 178 478 

 

W roku szkolnym 2011/2012 do Gminy Niemodlin wpłynęła 1 decyzja 

o skreśleniu 1 ucznia z listy uczniów oraz 5  wniosków o wszczęcie procedur 

administracyjnych z powodu nie uczęszczania 5 uczniów do szkół. W wyniku tego 

do wszystkich rodziców uczniów, którzy nie realizowali obowiązku szkolnego bądź 

obowiązku nauki zostały wystosowane wezwania do stawienia się 

w Zakładzie Ekonomiczno – Finansowym Oświaty i wyjaśnienia przyczyn braku 

realizacji obowiązku przez uczniów. W toku dalszego postępowania nałożono na 

rodziców grzywny o charakterze pieniężnym w łącznej wysokości 350,00 zł. 

Obecnie wszystkie postępowania, w związku z tym, iż grzywny te nie zostały 

wpłacone, sprawy oddano do Komornika Drugiego Urzędu Skarbowego.  

 

5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Na podstawie art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy 

zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Po zakończeniu przygotowania 

zawodowego, zdaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu potwierdzającego 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez młodocianego, pracodawca składa 
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wniosek o zwrot kosztów kształcenia. Na podstawie owego wniosku Burmistrz 

Niemodlina przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie 

wniosków oraz poniesione wydatki z tego tytułu. 

 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy 
ukończyli naukę zawodu: Liczba 

młodocianych 
z różnym 
okresem 

kształcenia 
ogółem 

w tym w cyklu 
kształcenia: 

22  m-
ce 

24  m-
ce 

36  m-
ce 

20 25 2 4 5 14 

 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody 

Opolskiego w kwocie 146 054,00 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki. 

Dla porównania stwierdza się, że w roku szkolnym 2010/2011 

o dofinansowanie kosztów kształcenia dla 35 młodocianych ubiegało się 24 

pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 170 943,50 zł. 

 

VII Zakończenie 

   

Gmina Niemodlin jak większość małych gmin, staje corocznie przed 

zadaniem dofinansowania oświaty. Przepisy określające zasady finansowania 

oświaty mówią, iż liczba uczniów jest podstawowym wskaźnikiem algorytmu 

podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Państwo nie uwzględnia 

w ten sposób uwarunkowań konkretnych gmin i dodatkowych kosztów 

wynikających z corocznie niższej liczby uczniów w klasach, konieczności wypłaty 

dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski 

czy mieszkaniowy. Gmina Niemodlin pokrywa również koszty dowozu dzieci do 

szkół, koszty utrzymania szkół, finansuje utrzymanie klas „0” oraz przedszkoli 

w wymiarze do 5 godzin nauczania. 

W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań na 

bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków 
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funkcjonowania niemodlińskiej oświaty w odniesieniu do nowych standardów 

oświatowych.  

Przedkładając niniejszą informację bardzo proszę o wnikliwą analizę 

zebranego w niej materiału, a także zajęcia stanowiska w celu nakreślenia 

kierunków i sposobu działania w zakresie funkcjonowania gminnej oświaty. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Opracowanie: 
Małgorzata Kochanek 


