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I Wprowadzenie 

 
Gmina Niemodlin w roku szkolnym 2016/2017, realizując ustawowe zadania 

gminy, prowadziła 8 jednostek oświatowych, zapewniając bezpieczne i higieniczne 

warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem 

specjalnym. W ramach ustawowych zadań doposażano szkoły i przedszkola  

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych. Nadto wykonywane były remonty obiektów szkolnych. Organ 

prowadzący szkoły i przedszkola, jakim jest Gmina Niemodlin, zapewnił jednostkom 

oświatowym obsługę administracyjną, finansowo – księgową i prawną.  

 

Niniejszy raport o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niemodlin jest 

sprawozdaniem informującym o działalności szkół i przedszkoli, w tym o efektach 

kształcenia oraz wszystkich działaniach organu prowadzącego w roku szkolnym 

2016/2017. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn. zm.), 

stanowiący, iż: 

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

października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez 

szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub 

właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego.” 

Niniejsza informacja przygotowana została przez Centrum Usług Wspólnych w 

Niemodlinie m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji 

Oświatowej (SIO – starego  nowego), na podstawie arkuszy organizacyjnych 

przedszkoli i szkół, danych przygotowywanych przez dyrektorów jednostek 

oświatowych oraz na podstawie licznych opracowań własnych.  

 Podobnie jak w ubiegłych latach treść „Informacji…” zawiera dane będące 

podstawą wielu analiz i sprawozdań, jednakże jej bezpośrednim zadaniem jest pełna  

i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Niemodlin realizowała swoje 

zadania oświatowe w roku szkolnym, którego „Informacja…” dotyczy. 

 Zadania oświatowe Gminy Niemodlin wynikają w szczególności z: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1875), w której w art. 7 ust. 1 zapisano, iż zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych 
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gminy; 

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 

- oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, że do zadań 

organu prowadzącego w szczególności należy: 

1) zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; 

2) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

3) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

4) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych  

w tym zakresie; 

5) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej,  

w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 

2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

6) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

7) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 

dyrektora szkoły lub placówki. 

W ustawie Karta Nauczyciela wśród zadań gminy wymieniono między innymi 

następujące zadania: 

1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagradzania nauczycieli; 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

Podstawowe decyzje prawne i strategiczne 

 

W roku szkolnym 2016/2017 realizowano szereg zadań o charakterze 

planistycznym, analitycznym i sprawozdawczym. Trzykrotnie przygotowano  

i przekazano dane do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 10 września, 30 

września i 31 marca. 

W okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Zakład Ekonomiczno – 

Finansowy Oświaty / Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie (następca prawny) 

przygotowało projekty następujących dokumentów: 

1) 7 uchwał Rady Miejskiej w Niemodlinie; 

2) 18 zarządzeń Burmistrza Niemodlina; 

3) 10 informacji Burmistrza Niemodlina dla Radnych Rady Miejskiej. 

 

Najważniejsze działania strategiczne w roku szkolnym 2016/2017 to: 

1) ustanowienie sieci szkół podstawowych zgodnie z założeniami reformy 

     oświaty; 

2) konkursy na dyrektorów dwóch szkół podstawowych; 
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3) powołanie komisji i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla 3 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego;  

4) występowanie o dodatkowe środki finansowe na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół, 

5) opracowanie wniosku o przebudowę boisk sportowych przy Publicznym 

Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Graczach oraz przy Szkole Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Podstawowych w Grabinie. 

Analiza demograficzna 

 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja demograficzna pociąga za sobą zmiany 

w systemie edukacji. Bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, 

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

prowadzenia każdej placówki. Analiza demograficzna bardzo ważna jest dla 

planowania przyszłego rozwoju sieci placówek, przede wszystkim planowania 

przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkoli 

i szkół. 

Poniższy wykres i tabela zawiera dane, co do liczby dzieci urodzonych 

i zameldowanych na terenie Gminy Niemodlin w latach 1999 - 2017. Wynika z niej, 

że po roku 2002 nastąpił znaczny spadek liczby urodzeń, który utrzymywał się aż do 

2005 roku. Od 2006 roku widać wyraźny wzrost liczby urodzeń, który utrzymał się 

jedynie do 2008 roku. W roku 2009 nastąpił natomiast największy, 

w omawianym okresie lat 1999 - 2017, spadek urodzeń, tj. aż o 42 urodzenia 

w porównaniu z rokiem 2009. 

Od roku 2010 nastąpił wzrost liczby urodzeń, który utrzymywał się mniej 

więcej na tym samym poziomie przez 3 kolejne lata, tj. do roku 2012. Natomiast od 

roku 2014 zauważyć można systematyczny spadek liczby urodzeń. 

 

* Stan na dzień 29.09.2017 r. 
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Demografia wg obwodów szkolnych: 

 

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

2010 59 32 22 
w tym 9 PSP SPSK 

25 138 

2011 63 27 23 
w tym 11 PSP SPSK 

26 139 

2012 49 29 26 
w tym 10 PSP SPSK 

27 131 

2013 58 23 15 
w tym 11 PSP SPSK 

27 123 

2014 61 19 24 
w tym 7 PSP SPSK 

28 132 

2015 52 24 17 
w tym 6 PSP SPSK 

27 120 

2016 49 19 22 
w tym 9 PSP SPSK 

20 110 

 

II Organizacja pracy jednostek oświatowych 

 

 Dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli w terminie do dnia 30 kwietnia 

każdego roku przygotowują na arkuszach organizacyjnych projekty organizacji tych 

jednostek. Projekty arkuszy po uprzedniej weryfikacji przez Dyrektora CUW, zostają 

zatwierdzone przez Burmistrza Niemodlina.  

 Ostateczną organizację pracy poszczególnych jednostek oświatowych określają 

aneksy do arkuszy organizacyjnych opracowywane w związku ze zmianami 

wynikającymi z ostatecznej rekrutacji wychowanków/uczniów na dany rok szkolny 

oraz zmianami organizacyjnymi spowodowanymi m.in. wprowadzeniem nauczania 

indywidualnego, dodatkowych godzin zajęć rewalidacyjnych, urlopem dla 

poratowania zdrowia czy dłuższym zwolnieniem lekarskim nauczyciela.  

Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 

 
Pierwszy etap kształcenia i wychowania dzieci stanowi wychowanie 

przedszkolne, gdzie podstawową formą organizacyjną, w której dziecko uczestniczy 

jest przedszkole. Jest to tym samym miejsce, w którym nauczyciele w sposób 

świadomy i zaplanowany oddziałują na dziecko.  

Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się według przyjętego ze 

szczególną starannością programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej 

specyficzne formy i sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci  

i poziom ich ogólnego rozwoju psychicznego. 

Młody człowiek w pierwszych latach życia przede wszystkim kształtuje swoje 

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

wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy 

to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju 

intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie  

w okresie przedszkolnym. Jest to również najlepszy okres na zapobieganie 

ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię 
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zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci 

wynoszą z przedszkola, procentują w środowisku szkolnym lepszymi wynikami w 

nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym  

i zawodowym. 

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego 

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

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

przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku.  

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego 

określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie 

do przedszkoli nie jest obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka. Jedynie dzieci 6 – 

letnie od roku szkolnego 2004/2005 i dzieci 5 – letnie od roku szkolnego 2011/2012 

zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego 

uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają 

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

dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

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

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

1300 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  W zależności od zapotrzebowań 

zgłoszonych przez rodziców, przedszkola sprawują opiekę nad dziećmi od godziny 600 

do godziny 1630 (PP Nr 2 w Niemodlinie oraz w przedszkolu  

w Graczach), a także do godziny 1700 w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Niemodlinie. 

Czas pracy przedszkoli został dostosowany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do 

przedszkola.  

Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin należy 

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

przedszkole na wsi, a także 1 oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Wśród 

3 prowadzonych przedszkoli dwa posiadały oddział integracyjny. 

Z analizy procentowej dotyczącej roku szkolnego 2016/2017 wynika, iż 66,97 

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

przedstawiają zamieszczone poniżej tabele i wykres. 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 

w Niemodlinie 
6 135 

2. 
Publiczne Przedszkole Nr 2 

w Niemodlinie 
5 124 

3. 
Publiczne Przedszkole 

w Graczach 
4 74 

4. 
Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Rogach   
1 24 

Ogółem: 16 357 
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5. 
Oddział Przedszkolny przy PSP SPSK  

w Grabinie 
3 58 

6. 
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – 

Językowe „Dinolandia” w Niemodlinie 
1 25 

7. 
Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole  

w Niemodlinie 
1 15 

OGÓŁEM: 21 455 

 

Organizacja wychowania przedszkolnego w Gminie Niemodlin 
w roku szkolnym 2016/2017 

 
 

Rok urodzenia 

Liczba dzieci 

zameldowanych na 

terenie Gminy 

Liczba dzieci z terenu Gminy 

uczęszczających do przedszkoli 

% udziału 

dzieci  

w edukacji 

2010 (6 – latki) 138 91 + 5 (PSP SPSK) 96 69,56 

2011 (5 – latki) 139 111 + 13 (PSP SPSK) + 2 (PN) 126 90,64 

2012 (4 – latki) 131 96 + 8 (PSP SPSK) + 4 (PN) 108 82,44 

2013 (3 – latki) 123 63 + 18 (PSP SPSK) + 13 (PN) 94 76,42 

2014 (2,5 – latki) 132 4 + 3 (PSP SPSK) + 13 (PN) 20 15,15 

 663 444 66,97 

 
*PSP SPSK – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie 
*PN – przedszkole niepubliczne (Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe „Dinolandia” oraz Niepubliczne 
Tatusiowe Przedszkole) 
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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 wówczas dokonać wyboru 

czy dziecko będzie realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  

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

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

oświatowego miały rozpocząć obowiązkową naukę w klasie I szkoły podstawowej, 

jednakże ostatecznie obowiązek ten został przesunięty na dzień 1 września 2014 r.   

We wrześniu 2014 r. naukę w I klasie rozpoczęły wszystkie dzieci 7 – letnie 

(rocznik 2007) oraz dzieci 6 – letnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 

2008 r. Sześciolatki z drugiego półrocza 2008 roku mogły rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego, jeżeli tylko taka była wola ich rodziców.  

We wrześniu 2015 r. naukę w  klasie rozpoczęły dzieci urodzone w drugim 

półroczu 2008 r. oraz te urodzone w roku 2009.  

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte zostały dzieci od 

7. roku życia, natomiast dziecko sześcioletnie miało obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego. W klasie pierwszej naukę mógł rozpocząć zarówno 

sześciolatek, jak i siedmiolatek, jednakże dziecko 6-letnie do klasy pierwszej mogło 

być przyjęte jedynie na wniosek rodziców pod warunkiem, iż korzystało  

z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w 

klasie pierwszej lub posiadało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania 

przez dziecko z wychowania przedszkolnego). 

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

podstawowych w poszczególnych latach przedstawiała się w następujący sposób: 

 
 

 
Lp. 

 

Jednostka 

oświatowa 

Liczba dzieci sześcioletnich przyjętych do klas I  

szkół podstawowych 

Rok szkolny 

2014/2015 

Rok szkolny  

2015-2016 

Rok szkolny  

2016-2017 

1. SP Nr 1 

w Niemodlinie 

28 45 9 

2. SP Nr 2  

w Niemodlinie 

6 11 8 

3. SP w Graczach 17 30 7 

4. SP w Rogach 11 4 6 

Ogółem:  62 90 30 

5. PSP SPSK       

w Grabinie 

3 5 6 

OGÓŁEM: 65 95 36 
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Liczba dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne  

w poszczególnych jednostkach oświatowych: 

 

 

Lp. 

 

Jednostka 

oświatowa 

Liczba dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne 

rok szkolny 2014/2015 rok szkolny  2015/2016 rok szkolny  

2016/2017 

dzieci 6 - 

letnie 

dzieci 5 - 

letnie 

dzieci 6 - 

letnie 

dzieci 5 – 

letnie 

dzieci 6 - letnie 

1. PP Nr 1 w Niemodlinie 21 23 3 39 27 

2. PP Nr 2 w Niemodlinie 15 32 7 51 44 

3. PP w Graczach 11 35 5 24 16 

4. Oddział przedszkolny 

w PSP Nr 1 

15 10    

5. Oddział przedszkolny 

w Rogach 

3 5 1 8 2 

Ogółem:  65 105 16 122 89 

6. Oddział przedszkolny 

PSP SPSK w Grabinie 

3 7 2 11 7 

OGÓŁEM: 68 112 18 133 96 

 

Dzieci 5 i 6 – letnie w przedszkolu (liczbowo) realizujące roczne 

przygotowanie przedszkolne 
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Dzieci 5 i 6 – letnie w oddziale przedszkolnym (liczbowo) 

 

❖ Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Niemodlinie 

  Dyrektor przedszkola – mgr Barbara Szatkowska 

a) liczba oddziałów – 6 

b)  liczba wychowanków – 135 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli -  14 

   w tym: pełnozatrudnionych - 12 (w tym 1 na urlopie dla poratowania 

                                                         zdrowia) 

             niepełnozatrudnionych - 2 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  8 

mianowani      -  3 

kontraktowi    -  2 

stażyści          - 0 

bez awansu - 1 

e) liczba etatów nauczycielskich – 12,33 

f) liczba godzin pracy w tygodniu – 300,5 

                w tym: obowiązkowych – 265 

                       ponadwymiarowych – 26,5 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 9 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 14   
h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 13,13 

 Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 
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Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

korzystający  

z posiłków 

pełnopłatnych 

korzystający  

z posiłków 

refundowanych 

Śniadanie 137 137 0 

Obiad 137 118 19 

Podwieczorek 137 137 0 

 

❖ Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie  

Dyrektor przedszkola – mgr Teresa Radziszewska  

a) liczba oddziałów – 5 w tym 1 oddział integracyjny 

b) liczba wychowanków – 124 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli  -  15 (w tym 1 nauczyciel na urlopie dla 

                                                             poratowania zdrowia) 

   w tym: pełnozatrudnionych   -  10 

             niepełnozatrudnionych  - 5 

d) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  9 

mianowani     -  3 

kontraktowi   -  0 

stażyści          - 3 

e) liczba etatów nauczycielskich – 12,97 

f) liczba godzin pracy w tygodniu – 311 

            w tym: obowiązkowych – 229 

                       ponadwymiarowych – 51 

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 31  

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 12 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 10,74 

 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę: 

 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

korzystający  

z posiłków 

pełnopłatnych 

korzystający  

z posiłków 

refundowanych 

Śniadanie 121 121 0 

Obiad 121 113 8 

Podwieczorek 120 120 0 

 

 

❖ Publiczne Przedszkole w Graczach 

Dyrektor przedszkola – mgr Jolanta Juzwa 

a) liczba oddziałów – 4 w tym 1 oddział integracyjny   

b) liczba wychowanków – 86 
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c) liczba zatrudnionych nauczycieli  -  11 

             w tym: pełnozatrudnionych  -  8  

             niepełnozatrudnionych  -  3 

d) liczba etatów nauczycielskich – 9,07 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  4 

mianowani     -  1 

kontraktowi    -  4 

stażyści           - 1 

bez awansu     - 1 

f) liczba godzin pracy w tygodniu – 226,5 

            w tym: obowiązkowych – 197 

                       ponadwymiarowych – 21,5  

                       nauczycieli niepełnozatrudnionych – 8 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 9 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 8,50 
 

Dożywianie 

Wychowankowie korzystający z posiłków organizowanych przez placówkę:  

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 

korzystających 

z posiłków 

korzystający  

z posiłków 

pełnopłatnych 

korzystający  

z posiłków 

refundowanych 

Śniadanie 82 82 0 

Obiad 82 73 9 

Podwieczorek 82 82 0 

 
 

KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO DZIECKA 

 

 
Lp. 

 
Nazwa placówki 

 
Wydatki jednostki 

 IX – XII 2016 
I – VIII 2017 

 
Liczba 
dzieci 

Koszt utrzymania jednego 
dziecka (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 
Publiczne Przedszkole  

Nr 1 „Bajka”  
w Niemodlinie 

1 385 297 135 10 261 855 

2. 
Publiczne Przedszkole 

 Nr 2 w Niemodlinie 
1 387 699 124 11 191 933 

3. 
Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej 

w Graczach 

939 854 86 10 929 911 

4. 
Oddział przedszkolny przy 

szkole podstawowej w Rogach 
147 290 24 6 137 511 

RAZEM 3 860 140 369 10 461 872 
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Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 

 

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

podzielony na dwa etapy:  

– w klasach I-III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna,  

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

Ze względu na zmiany przepisów wprowadzające ośmioletnią szkołę 

podstawową, uczniowie obecnej 6 klasy od roku szkolnego 2017/2018 zostaną 

uczniami 7 klasy szkoły podstawowej, w związku z czym sprawdzian szóstoklasisty 

się nie odbył. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, uczniowie kończący ośmioletnią 

szkołę podstawową przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. 

Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych,  

w tym jednej z oddziałem przedszkolnym. Dwie szkoły zlokalizowane są w mieście 

oraz dwie na wsiach – w Rogach i Graczach. 

 

Stan organizacji szkół 

 Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

oddział 

przedszkolny 
I II III IV V VI 

1. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Janusza Korczaka 
 w Niemodlinie 

17 367 - 18 86 87 70 47 59 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie 
 w Niemodlinie 

6 93 - 12 18 17 13 13 20 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Rogach 
7 83 24 8 8 13 8 9 13 

4. 
Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji  
Armii Krajowej w Graczach 

9 169 - 12 39 39 26 33 20 

 Razem 39 712 24 50 151 153 117 102 112 

6. 
Publiczne Gimnazjum  

im. Polskich Noblistów w Graczach 
6 111 - 34 34 43  

 Razem 6 111 - 34 34 43  

 Ogółem 45 823  

 

❖ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie 
 

Dyrektor szkoły – mgr Krystyna Dżaluk 

a) liczba oddziałów – 17 

b) liczba uczniów –   367 

 

klasa I 18 klasa IV 70 (21+24+25) 

klasa II 86 (20+22+23+21) klasa V 47 (22+25) 

klasa III 87 (17+23+24+23) klasa VI 59 (20+21+18) 

 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli  -  39 (w tym 1 na urlopie macierzyńskim)  
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 w tym: pełnozatrudnionych       -  36 

           niepełnozatrudnionych  -  3 

d) liczba etatów nauczycielskich – 40,44 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 18 

mianowani      - 13  

kontraktowi     -  8 

stażyści            -  0 

f) liczba godzin ogółem – 834  

        w tym: obowiązkowych – 750 

                   ponadwymiarowych – 80,62 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 8 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 8,00  

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana 

przez OPS 

Obiad 51 27 24 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 5 

dydaktyczno-wyrównawcze 120 

specjalistyczne  

korekcyjno - 

kompensacyjne 
24 

logopedyczne 40 

socjoterapeutyczne 7 

Ogółem 196 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 

uczniów  

Liczba kół  

Przedmiotowe 120 11 

Artystyczne 40 3 

Sportowe 81 7 

Ogółem  241 21 
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❖ Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 w Niemodlinie 

Dyrektor szkoły – mgr Krystyna Bartosik – Paszkowska 

a) liczba oddziałów – 6    

b) liczba uczniów – 93 

klasa I 12 klasa IV 13 

klasa II 18 klasa V 13 

klasa III 17 klasa VI 20 

 

c) liczba zatrudnionych nauczycieli  -  17 (w tym 1 na urlopie macierzyńskim 

                                                      i 1 na urlopie dla poratowania zdrowia) 

   w tym: pełnozatrudnionych     -  12 

             niepełnozatrudnionych  -  5 

d) liczba etatów nauczycielskich – 14,39 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  12 

mianowani      -  2 

kontraktowi     -  3 

stażyści            - 0 

f) liczba godzin ogółem – 315,05 

        w tym: obowiązkowych – 254 

                   ponadwymiarowych – 25,06 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 36 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 6  

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 5,50   

     

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba  

uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 44 9 35 

 
Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 8 

dydaktyczno-wyrównawcze 28 

specjalistyczne  

korekcyjno - 
kompensacyjne 

20 

logopedyczne 12 

socjoterapeutyczne 2 

inne o charakterze 

terapeutycznym 
7 

Ogółem 77 
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Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć Liczba 

uczniów 

Liczba kół 

Przedmiotowe 37 7 

Informatyczne 15 1 

Artystyczne 10 1 

Sportowe 16 1 

Inne 20 4 

Ogółem  98 14 

 

❖ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 

Dyrektor szkoły – mgr Jolanta Włoch 

a)  liczba oddziałów – 7 w tym 1 oddział przedszkolny przy SP 

b)  liczba uczniów – 59 + 24 w oddziale przedszkolnym (tj. łącznie 83 uczniów) 

 

klasa I 8 klasa IV 8 

klasa II 8 klasa V 9 

klasa III 13 klasa VI 13 

 
c) liczba zatrudnionych nauczycieli  -  14 (w tym 1 długotrwałe L4) 

   w tym: pełnozatrudnionych       -  10 

             niepełnozatrudnionych  -  4 

d) liczba etatów nauczycielskich – 13,65 (w tym oddział przedszkolny 1,59) 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  10 

mianowani      -  3 

kontraktowi     -  0 

stażyści            - 1 

f) liczba godzin ogółem – 281,55 

        w tym: obowiązkowych – 204 

                   ponadwymiarowych – 44,56 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 33 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 5 

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 5,00   

 

Dożywianie  

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana 

przez OPS 

Obiad 22 8 14 

 
Zajęcia specjalistyczne 
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Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 4 

dydaktyczno – wyrównawcze 0 

specjalistyczne  

logopedyczne 9 

inne o charakterze 

terapeutycznym 
12 

korekcyjno - 

kompensacyjne 
1 

socjoterapeutyczne 16 

Ogółem 42 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 

uczniów  

Liczba kół  

Przedmiotowe 35 3 

Artystyczne 25 1 

Sportowe 18 1 

Informatyczne  13 1 

Ogółem 78 5 

 

❖ Szkoła Podstawowa im 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej 

 w Graczach 

Dyrektor szkoły – mgr Iwona Trawka 

a)  liczba oddziałów – 9 

b)  liczba uczniów – 169 

 

klasa I 12 klasa IV 26 

klasa II  39 (19+20) klasa V 33 (17+16) 

klasa III 39 (19+20) klasa VI 20 

       
c) liczba zatrudnionych nauczycieli  - 23 (w tym 1 na urlopie macierzyńskim)   

   w tym: pełnozatrudnionych     -  15 

             niepełnozatrudnionych  - 8 

d) liczba etatów nauczycielskich – 19,13 

e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 15 

mianowani      -  5 

kontraktowi     - 2 

stażyści        - 1 
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f) liczba godzin ogółem – 391,6 

        w tym: obowiązkowych – 299 

                   ponadwymiarowych – 47 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 45,6 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi – 3  

h) liczba etatów pracowników administracji i obsługi – 3  

 

Dożywianie 

Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków 

Opłacanych przez 

rodziców 

Refundowana przez 

OPS 

Obiad 43 16 27 

 

Zajęcia specjalistyczne 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

Rewalidacyjne 9 

dydaktyczno – wyrównawcze 55 

specjalistyczne  

korekcyjno – 

kompensacyjne 
17 

logopedyczne 12 

socjoterapeutyczne 4 

inne o charakterze 

terapeutycznym 
1 

Ogółem 98 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 

uczniów  

Liczba kół  

Przedmiotowe 33 2 

Artystyczne 62 2 

Sportowe 72 2 

Ogółem  167 6 

 

 

 

 

 

 

 
KOSZTY UTRZYMANIA JEDNOSTEK SZKOLNYCH  
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W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIA 

Lp. Nazwa jednostki 

Wydatki jednostki 

IX – XII 2016 
I – VIII 2017 

Liczba uczniów 

Koszt utrzymania jednego 

ucznia (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Janusza Korczaka 

w Niemodlinie 
2 953 720 367 8 048 670 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Marii Skłodowskiej - 

Curie w Niemodlinie 
1 290 667 93 13 878 1 157 

3. 
Szkoła Podstawowa 

 im. Tadeusza Kościuszki 
 w Rogach  

1 071 346 59 18 158 1 513 

4. 
Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji 
Armii Krajowej w Graczach 

1 416 040 169 8 379 698 

RAZEM 6 731 773 688 9 785 815 

Stan organizacji gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 

W szkole gimnazjalnej nauka trwa 3 lata, jest obowiązkowa i uczy się w niej 

młodzież w wieku 13 – 16 lat. Na zakończenie edukacji, uczniowie będący w klasie 

trzeciej przystępują obowiązkowo do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego 

organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

 Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym dla Publicznego Gimnazjum 

w Graczach, zaś gimnazjum działające przy Zespole Szkół w Niemodlinie prowadzone 

jest przez Starostwo Powiatowe w Opolu.  

 

❖ Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach 

Dyrektor gimnazjum – mgr Eugeniusz Świątek 

a) liczba oddziałów – 6 

     b) liczba uczniów – 111 

 

klasa I 34 (17+17) 

klasa II 34 (17+17) 

klasa III 43 (20+23) 

   c) liczba zatrudnionych nauczycieli  -  19 

    w tym: pełnozatrudnionych     -  9 

              niepełnozatrudnionych  -  10 

   d) liczba etatów nauczycielskich – 14,53 

   e) nauczyciele wg awansu zawodowego: 

dyplomowani  -  15 

mianowani     -  2 

kontraktowi   -  2 

stażyści       - 0 

   f) liczba godzin ogółem – 277,02 
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        w tym: obowiązkowych – 165 

                   ponadwymiarowych – 37,03 

                   nauczycieli niepełnozatrudnionych – 75 

g) liczba zatrudnionych pracowników administracji – 6 

h) liczba etatów pracowników administracji – 5,75 

Gimnazjum funkcjonuje w jednym budynku wraz ze szkołą podstawową.  

 
Dożywianie 

 
Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę: 

Wyszczególnienie  

Liczba uczniów 

korzystających 

z posiłków  

Opłacanych przez 

rodziców 
Refundowana przez OPS 

Obiad  12 3 9 

 

Zajęcia specjalistyczne 

 

Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych: 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 

dydaktyczno – wyrównawcze 22 

Rewalidacyjne 5 

specjalistyczne  

socjoterapeutyczne 2 

korekcyjno – 

kompensacyjne  
10 

Ogółem 42 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych  

Rodzaj zajęć  Liczba 
uczniów  

Liczba kół  

przedmiotowe  82 8 

sportowe  25 1 

informatyczne  5 1 

artystyczne  8 1 

Ogółem 120 11 

 
 
 
 
 
 

 

KOSZTY UTRZYMANIA GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
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 W TYM ROCZNY KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIA 

 

Lp. Nazwa jednostki 

Wydatki jednostki 
IX – XII 2016 

I – VIII 2017 
Liczba uczniów 

Koszt utrzymania jednego 

ucznia (3:4) 

rok miesiąc 

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

1. 
Publiczne Gimnazjum im. 

Polskich Noblistów 
 w Graczach 

1 238 622 111 11 159 930 

Organizacja stołówek przedszkolnych i żywienia w szkołach 

 

Żywienie wychowanków przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

w roku szkolnym 2016/2017 odbywało się bezpośrednio w stołówkach 

przedszkolnych. Wszystkie posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane 

były przez pracowników przedszkolnych kuchni. Warunki korzystania ze stołówki 

przedszkolnej, jak i wysokość opłat za posiłki ustalał dyrektor przedszkola w 

porozumieniu z organem prowadzącym. Podkreślić należy, iż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami rodzice pokrywali jedynie koszty produktów potrzebnych 

do sporządzenia posiłków. Nie wliczano do nich wynagrodzeń pracowników i składek 

naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów poniesionych na utrzymanie stołówki. 

Koszty te ponosiła Gmina. 

Poniższa tabela przedstawia ilość spożywanych posiłków w poszczególnych 

stołówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Lp. Placówka 

Dzienna liczba wydawanych posiłków 

RAZEM 

śniadanie obiad podwieczorek 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 

„Bajka” w Niemodlinie 
137 137 137 411 

2. 
Publiczne Przedszkole Nr 2  

w Niemodlinie 
121 121 120 362 

3. 
Publiczne Przedszkole im. Marii 

Kownackiej w Graczach 
82 82 82 246 

Ogółem 340 340 339 1 019 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Niemodlin w roku szkolnym 

2016/2017 obowiązywał cateringowy system żywienia uczniów. W wyniku 

postępowania przetargowego wyłoniona została firma „CATERMED” S.A. z Krakowa.  

Liczba spożywanych posiłków w poszczególnych szkołach w omawianym roku 

szkolnym przedstawia się następująco: 

 

 

 

Placówka 
Średnia liczba wydawanych 

posiłków w miesiącu 
Razem 
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pełnopłatnych 
opłacanych przez 

OPS 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Janusza Korczaka  

w Niemodlinie 
1 045 413 1 458 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Niemodlinie 
154 614 768 

Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki w Rogach 

301 SP 

137 Oddział 
przedszkolny 

220 SP 

91 Oddział 
przedszkolny 

521 SP 

228 Oddział 
przedszkolny 

Szkoła Podstawowa  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 

Krajowej w Graczach 
+ 

Publiczne Gimnazjum  
im. Polskich Noblistów w Graczach 

485 574 1 059 

Zespół Szkół 

im. Bolesława Chrobrego 

w Niemodlinie 

0 62 62 

RAZEM: 
1 985 SP 

137 Oddział 
przedszkolny 

1 883 SP 
91 Oddział 

przedszkolny 

3 868 SP 
228 Oddział 
przedszkolny 

 

 

Gmina Niemodlin od lat realizuje rządowy program „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”. W roku szkolnym 2016/2017 z programu tego korzystało: 

1) 48 wychowanków przedszkoli, 

2) 105 uczniów szkół podstawowych, 

3) 16 uczniów szkół gimnazjalnych, 

4) 9 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

Stan bazy lokalowej 

 

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie,  

jak i dostępne dla uczniów obiekty sportowe, stanowią majątek gminy bezpośrednio 

służący potrzebom uczniów i nauczycieli, których stan wpływa zarówno na warunki 

nauczania, jak i pośrednio również na jego efekty. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń 

sportowo – rekreacyjnych uznać należy za dobry. Jest to rezultat stałych, znacznych 

nakładów finansowych corocznie przeznaczanych na ten cel z budżetu Gminy. 

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

zapewnić swym uczniom i wychowankom bezpieczne oraz estetyczne warunki,  

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

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

budowlanych oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.  

We wszystkich jednostkach na bieżąco wyposaża się sale lekcyjne  

w pomoce dydaktyczne, biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone 

są w pracownie komputerowe, zgodne ze współczesnymi standardami  

i wymogami technicznymi, choć w niektórych sprzęt informatyczny jest już zużyty  

i zasługuje na wymianę.  
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W okresie sprawozdawczym czyniono stałe nakłady finansowe na poprawę 

sprawności i estetyki wszystkich obiektów przedszkoli i szkół. Do zadań 

zrealizowanych o większym zaangażowaniu finansowym zaliczyć należy:  

 

 
L.p. Jednostka Zakres robót Koszt Uwagi 

1. Przedszkole 
Publiczne Nr 1 

„Bajka” w 
Niemodlinie 

częściowa naprawa dachu (przecieki w części, w 
której znajduje się korytarz oraz kuchnia) – klejenie, 

położenie nowych warstw papy 

5 567,88 całkowity koszt 
naprawy dachu 

wyceniono na 
ok. 12 000,00 zł  

przegląd, naprawa i zabezpieczenie drewnianych 
urządzeń na placu zabaw dla dzieci 

60,00  

malowanie ciągu komunikacyjnego (korytarz + 
schody) 

3 500,00 

naprawa lamp  695,00 

konserwacja systemu alarmowego 295,20 

przegląd kominiarski 770,00 

naprawa zmywarki 171,92 

przegląd placu zabaw i naprawa urządzeń 22,61 

malowanie sufitów w korytarzu oraz kuchni, 
zabezpieczenie przecieków na dachu 

286,54 

wymiana wykładziny w szatni 794,72  

wymiana elementów sieci wodociągowej 535,51 

przegląd elektryczny 5 – letni 750,00 

przegląd roczny pieca c.o. 675,50 

Razem 14 124,88  

2. Przedszkole 
Publiczne Nr 2 
w Niemodlinie 

przegląd sprzętu p-poż 806,14  

przegląd okresowy kserokopiarki 315,00 

monitoring konserwacja 551,04 

malowanie sal dydaktycznych i pozostałych 
pomieszczeń 

1 195,95 

wymiana desek pod dachem 3 227,82 

naprawa podmurówek  2 450,00 

przegląd budynku pod względem stanu technicznego 1 000,00 

wymiana blatów w stolikach dla dzieci (16 sztuk) 1 600,00 

naprawa szaf w szatni dla pracowników  
oraz w kuchni 

2 600,00 

remont rampy 6 916,00 

wykonanie zabudowy WC w sali zabaw 860,00 

naprawa piaskownicy na placu zabaw 121,27  

Razem 21 643,22  

3. Publiczne 
Przedszkole  
im. Marii 

Kownackiej  
w Graczach 

wymiana instalacji c.o.  14 800,00  

przegląd sprzętu p-poż.  266,66 

konserwacja zmywarki 800,00 

konserwacja ksera 933,34 

naprawa sprzętu, urządzeń ogrodowych 2 300,00 

przegląd i bieżąca naprawa pieca w kuchni 900,00 

naprawa kosiarki spalinowej  88,00 

renowacja elewacji, malowanie ciągu kuchennego i 

kotłowni 

211,77 

przycinanie drzew 1 200,00 

Razem 20 299,77  

4. Szkoła 

Podstawowa  
Nr 1 im. J. 
Korczaka  
w Niemodlinie 

konserwacja kotłowni grzewczej 1 107,00  

przegląd i konserwacja sprzętu p-poż. 1 015,98 

konserwacja kotłowni grzewczej 5 396,00 

awarie i naprawy bieżące 11 476,80 

remont szatni 477,86 

wymiana paneli w szatni i archiwum 981,71 

remont sal lekcyjnych (drobne naprawy, malowanie) 802,94 

cyklinowanie parkietów w salach lekcyjnych, pokoju 
nauczycielskim i sekretariacie 

16 082,00 

wymiana stolarki drzwiowej 22 570,50 

malowanie 3 sal lekcyjnych i pokoju 
nauczycielskiego 

1 398,61 

Razem 61 309,40  

5. Szkoła 
Podstawowa  Nr 

2 im. Marii 

serwis urządzenia wielofunkcyjnego 162,36  

wymiana kafli na schodach przed wejściem głównym 600,00  

malowanie sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej 2 594,21 
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Skłodowskiej – 
Curie w 
Niemodlinie 

uzupełnienie przęseł ogrodzenia boiska szkolnego 3 600,00 

drobne materiały remontowe 678,97 

wymiana wykładzin w salach lekcyjnych na I piętrze 

oraz w świetlicy szkolnej 

26 966,84 

wymiana grzejników 3 000,01 

zakup gaśnicy i wieszaków 310,00 

Razem 37 912,39  

6. Szkoła 

Podstawowa 
im. T. 
Kościuszki      w 
Rogach 

usunięcie awarii pompy wody opadowej 442,80  

usunięcie awarii instalacji wodociągowej 615,00 

przegląd gaśnic 762,60 

wymiana spróchniałych elementów placu zabaw 5 221,60 

usunięcie awarii w łazience 140,00 

drobne materiały remontowe 96,31 

konserwacja placu zabaw 108,01 

malowanie gabinetu dyrektora  215,71 

renowacja drzwi wejściowych do szkoły 5 535,00 

Razem 13 137,03  

7. Szkoła 
Podstawowa im. 
27 WD AK i 
Publiczne 

Gimnazjum im. 
Polskich 
Noblistów w 
Graczach 

usunięcie awarii w łazience 286,49  

naprawy bieżące (dach, materiały dla konserwatora) 531,85 

wymiana lamp w 8 salach lekcyjnych 4 160,00 koszt wymiany 

(lampy 
zakupiono w 
2016 r.) 

naprawa tynków, malowanie ścian korytarza, 
ogrodzenia, barierek oraz ścian w salach lekcyjnych  

1 153,31  

usunięcie zeschniętych gałęzi z terenu boiska 
szkolnego 

1 500,00 

Razem  7 631,65  

OGÓŁEM 176 058,34  

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby remontowe i inwestycyjne 

zmierzające do poprawy bazy lokalowej zgłaszane przez dyrektorów, na które nie ma 

zabezpieczonych środków, a które to zadania muszą być wykonane.   

W szczególności dotyczy to takich zadań, jak:  

1) termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie wraz  

z remontem ciągu komunikacyjnego, zakup pieca c.o., wymiana drzwi do sal 

dydaktycznych; 

2) wymiana rozdzielni elektrycznej w piwnicy, wymiana drzwi balkonowych we 

wszystkich salach dydaktycznych, zakup urządzeń dla dzieci 

niepełnosprawnych na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 2  

w Niemodlinie; 

3)  zlikwidowanie barier architektonicznych przy wejściu do przedszkola, 

ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana zużytej terakoty w szatni dla dzieci 

oraz remont kuchni i pieca w Przedszkolu w Graczach;  

4) remont toalet, pomieszczeń piwnicznych i ich adaptacja na sale i szatnię dla 

uczniów, naprawa nawierzchni na placu apelowym Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Niemodlinie; 

5) termomodernizacja budynku szkoły, wymiana okien na parterze, remont toalet 

uczniowskich, modernizacja ogrodzenia, cyklinowanie parkietu na sali 

gimnastycznej, renowacja boiska szkolnego wraz z bieżnią oraz modernizacja 

placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie;  

6) wymiana ogrodzenia, malowanie elewacji budynku szkoły wraz z wymianą 

stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Rogach, 

7) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Graczach niezbędne jest wykonanie 
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remontu posadzki na korytarzu I piętra i w salach lekcyjnych, wymiana rur 

instalacji wodnej (od przyłącza do świetlicy), budowa wielofunkcyjnego boiska 

sportowego na bazie boiska do piłki ręcznej. 

 

Bardzo ważnym miejscem w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych jest 

świetlica szkolna. W minionym roku szkolnym we wszystkich szkołach podstawowych 

funkcjonowały świetlice. 

Art. 67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wprowadza obowiązek zapewnienia 

zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy: 

✓ pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych; 

✓ oczekują na odebranie przez rodziców; 

✓ oczekują na dowóz organizowany przez gminę; 

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

Opieką świetlicową można także objąć uczniów, którzy: 

✓ nie uczęszczają na zajęcia religii; 

✓ nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego. 

 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 

Liczba 
pomieszczeń 
świetlicowych 

Liczba grup 
świetlicowych* 

 
Liczba 

nauczycieli 

 
Liczba 
etatów 

Liczba godzin 
pracy świetlicy  

w tygodniu 

1. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

2 6 7 5,31 138 

2. SP Nr 2 w 

Niemodlinie 

1 2 5 2,00 52 

3. SP w Graczach 2 3 3 2,15 56 

4. SP w Rogach 1 2 3 1,54 40 

Ogółem: 6 13 18 11 286 

*grupa świetlicowa liczy 25 uczniów 

 

Baza sportowo – rekreacyjna  

Wszystkie szkoły, dla których Gmina Niemodlin jest organem prowadzącym, 

dysponują salami gimnastycznymi oraz boiskami sportowymi, co zapewnia możliwość 

realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych.  

Uznając wychowanie fizyczne za istotne dla prawidłowego rozwoju dzieci  

i młodzieży Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło minimalną liczbę godzin 

lekcyjnych tego przedmiotu. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego 

wynosi w klasach I–III szkoły podstawowej 3 godziny tygodniowo, a dla uczniów klas 

IV–VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjów 4 godziny lekcyjne w tygodniu. 

 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 

Sala  gimnastyczna Najważniejsze urządzenia 
sportowe  

Uwagi 

1. SP Nr 1 w 

Niemodlinie 

Szkoła dysponuje 

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

dwie szatnie dla uczniów, 
kantorek dla nauczyciela oraz 
magazyn na sprzęt sportowy. 

stół do tenisa stołowego, 

materace sportowe, ławki 
gimnastyczne, bramki, 

zestawy piłek (lekarskie, do 
siatkówki, ręcznej 

i koszykówki), zestaw do 
ćwiczeń sportowych, kije do 

unihokeja, skrzynię 
gimnastyczną, odskocznię, 

drabinki, woreczki sportowe, 
hula – hop, szarfy, skakanki 

Uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 1  
w Niemodlinie korzystają 

również z kompleksu boisk 
„Orlik” oraz z Hali 

Widowiskowo – Sportowej, 
które to obiekty należą do 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Niemodlinie. 
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2. SP Nr 2 w 
Niemodlinie 

Szkoła dysponuje salą 
gimnastyczną o wymiarach 

22,3m x 9,3m, boiskiem 
szkolnym, bieżnią i placem do 

pchnięcia kulą oraz 
piaskownicą do skoku w dal. 
Zaplecze sali gimnastycznej 
stanowi pokój nauczycielki, 

szatnie uczniowskie z 
toaletami, pomieszczenia 

gospodarcze oraz magazyn 
sprzętu sportowego. 

skocznie, skrzynie, kozły, 
ławeczki, materace, stoły do 
tenisa stołowego, zestawy 
piłek (do ręcznej, nożnej, 

siatkowej, koszykowej), piłki 
lekarskie, szarfy, woreczki, 

pachołki, bramki oraz 
drabinki 

Boisko szkolne o powierzchni 
2500 m2 posiada: bieżnię o 
powierzchni 455 m2 oraz 

skocznie o powierzchni 10 m2  

i rzutnie. 

3. SP + PG w 
Graczach 

Szkoły dysponują salą 
gimnastyczną o wymiarach 

24,5m x 11,7m, 

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

zabaw 

materace, kozła, skocznię, 
drabinki, sprzęt w siłowni, 

stoły pingpongowe, piankowe 

klocki, zestaw równoważni, 
zestaw drabinek, zestaw piłek 

oraz zestawy gimnastyczne 

Szkoły posiadają trzy boiska 
zewnętrzne z nawierzchnią 
asfaltową, przeznaczone do 

gry w piłkę: ręczną, siatkową 
i koszykową 

4. SP w 
Rogach 

Sala gimnastyczna o 
wymiarach 22m x 10m z 

pełnym zapleczem (szatnie, 
magazyn, prysznice oraz 

pokój nauczyciela), sala 
bilardowa oraz sala do tenisa 
stołowego, a także bieżnie i 
skocznia do skoków w dal. 

ławki gimnastyczne, kozła, 
skrzynię, materace, 

odskocznię, stół do tenisa 
stołowego oraz sprzęt do 

unihokeja 

Do szkoły przynależy również 
kompleks boisk asfaltowych i 
trawiastych oraz teren zielony 

do zabaw ruchowych tzw. 

ogródek jordanowski. 

III Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 

 

Ewaluacja osiągnięć uczniów w sensie poznawania, kontroli, analizy oraz 

oceny ich wiedzy i umiejętności należy do podstawowych ogniw procesu dydaktyczno-

wychowawczego współczesnej edukacji szkolnej. Nie jest ona celem samym w sobie 

tego procesu, lecz jego etapem, a zarazem środkiem prowadzącym do samokontroli i 

samooceny wiedzy i umiejętności uczniów. 

Ewaluacja osiągnięć jest jednocześnie sprawdzeniem i ocenieniem tych 

osiągnięć uczniów, które traktowane są jako proces łączny i wielostronnie 

uwarunkowany. Etapy sprawdzania (upewniania się o wynikach kształcenia)  

i oceniania (wartościowania tych wyników) przeplatają się. Ewaluacja osiągnięć 

uczniów może być głównym, ale nigdy nie jedynym, składnikiem ewaluacji systemu 

kształcenia, może też być podejmowana niezależnie. 

Pomiar i ocena odnoszą się nie tylko do końcowych efektów procesu 

kształcenia i wychowania fizycznego. Odgrywają też istotną rolę we wszystkich jego 

etapach. Umożliwiają rozpoznanie warunków osobowych uczniów, dostarczają 

przesłanek do przewidywania osiągnięć jednostkowych i grupowych, pozwalają lepiej 

dostosować program do możliwości, potrzeb i zainteresowań. Jako źródło 

niezwłocznej informacji sprzyjają podnoszeniu motywacji do wykonywania ćwiczeń 

oraz efektów ich nauczania. Oprócz zadań doraźnych, pomiar i ocena spełniają 

również ważne funkcje w zakresie prospekcji. Sprzyjają rozwijaniu kreatywnej 

postawy, wdrażają do systematycznej samokontroli i samooceny.  

Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne 

formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy 

przedmiotowe. 

Uczniowie klas VI w roku szkolnym 2016/2017 nie musieli zdawać 

ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. 

Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim tego 
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typu sprawdzianem. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie 

udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie 

korzystać. Pozwoliło to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i 

umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum). Sprawdzian 

nie jest potrzebny do rekrutacji, gdyż obwodowe gimnazjum musi przyjąć każde 

dziecko mieszkające w jego obrębie, niezależnie od wyniku sprawdzianu.  

Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie gimnazjalnym 

 
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte  

w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych 

etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest 

warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki 

zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać, jednakże jego wynik 

jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do 

tych szkół.  

Na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego egzamin organizuje  

i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) we Wrocławiu. 

W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.  

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

O uzyskanych przez siebie wynikach uczeń dowiaduje się poprzez otrzymanie 

odrębnego zaświadczenia z OKE. 

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

a w sytuacji gdy uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi 

powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. 

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

przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. 

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań 

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

formę zamkniętą lub otwartą (wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się 

dłuższa wypowiedź pisemna), z historii i wiedzy o społeczeństwie jedynie formę 

zamkniętą.  

Część matematyczno – przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki 

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

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

zadania z przedmiotów przyrodniczych tylko i wyłącznie formę zamkniętą.  

W części, która dotyczy języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje 

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

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

Gimnazjalista może wybrać tylko i wyłącznie ten język, którego uczył się  
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w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: 

podstawowy i rozszerzony. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 
 

 Część humanistyczna Część mat. - przyrodnicza Część językowa 

polski historia matem. przyr. język podst. rozsz. 

PG Gracze 62.9 48.1 37.2 46.8 ang. 51.6 27.6 

niem. 46.7 - 

PG ZS 62.0 53.1 35.6 45.5 ang. 69.4 44.3 

niem. 40.5 - 

Gmina Niemodlin 62.3 51.3 36.2 45.9 ang. 62.4 37.8 

niem. 41.1 - 

Województwo 
Opolskie 

67.8 57.0 45.3 50.8 ang. 68.9 50.6 

niem. 65.5 63.0 

 
Uczniowie PG w Graczach na tle uczniów PG ZS w Niemodlinie osiągnęli wyższy 

wynik w części humanistycznej z języka polskiego oraz  w całej części matemtyczno – 

przyrodniczej. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wynik z części przyrodniczej 

znacznie przekracza poziom osiągnięty w całej Gminie. Część językowa wypadła 

dobrze jedynie na poziomie podstawowej znajomości jeżyka niemieckiego. Najsłabsze 

wyniki uczniowie PG w Graczach osiągnęli z części językowej z języka angielskiego 

zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.  

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2016/2017 

 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 

 

Rok szkolny 2016/2017 był kolejnym okresem, w którym efektem codziennej 

pracy uczniów i nauczycieli na zajęciach lekcyjnych oraz pracy dodatkowej 

w ramach zajęć pozalekcyjnych były ich znaczące sukcesy w różnych dziedzinach 

życia szkolnego.  

Na terenie Gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych zorganizowano wiele konkursów, w których mogli się oni wykazać 

swoją wiedzą i umiejętnościami. Przy pomocy nauczycieli podopieczni rozwijali swoje 

zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego 

rodzaju olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych, na różnych szczeblach, tj.: 

szkolnych, gminnych, powiatowych, a nawet wojewódzkich. 

Ważniejsze osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach na różnych 

szczeblach w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiają poniższe tabele: 

 
 

 
 
 
 
Szkoły podstawowe: 
 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły Nazwa konkursu 
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1. Oliwier Zasadny SP Nr 1 w Niemodlinie 
Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego 

2. Amelia Kałwa SP Nr 1 w Niemodlinie 
Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Angielskiego 

3. Katarzyna Dolak SP Nr 1 w Niemodlinie 
Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu 

Polonistycznego 

4. Julia Wąchała SP Nr 1 w Niemodlinie 

Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej  
„Śpiewajmy razem” w Opolu 

5. Anna Hildebrand SP Nr 1 w Niemodlinie 
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

„Śpiewajmy razem” w Opolu 

6. Monika Bober SP Nr 1 w Niemodlinie 
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

„Śpiewajmy razem” w Opolu 

7. Milena Cempa SP Nr 1 w Niemodlinie 
Grand Prix w Konkursie Plastycznym 

„Mały Karpik” 

8. Nina Ciszewska SP Nr 1 w Niemodlinie 
Wojewódzki Konkurs Artystyczny 

„Liść Dębu” w Dąbrowie 

9. Wiktoria Śliwka SP Nr 1 w Niemodlinie 
Wojewódzki Konkurs Artystyczny 

„Liść Dębu” w Dąbrowie 

10. Wiktoria Burzec SP Nr 1 w Niemodlinie 
Festiwal Piosenki Anglojęzycznej 

„You can sing” w Brzegu 

11. Joanna Paluszkiewicz SP Nr 1 w Niemodlinie 
Festiwal Piosenki Anglojęzycznej 
„All you need is sing” w Opolu 

12. Marcelina Ziętara SP Nr 1 w Niemodlinie 
Festiwal Piosenki Anglojęzycznej 
„All you need is sing” w Opolu 

13. Hanna Basowska SP Nr 1 w Niemodlinie 

Dekanalny Konkurs Poezji  

ks. Jana Twardowskiego  
„Mrówko, ważko, biedronko...” 

14. Wiktoria Zalewska SP Nr 2 w Niemodlinie 
Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu 

„Ks. Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, 

który zło dobrem zwyciężał” 

15. Miłosz Turowski SP w Graczach 

Etap Gminny Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego 

Etap Powiatowy Ogónopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

16. Kamil Kilian SP w Graczach 

Etap Powiatowy Przeglądu Pieśni 

Patriotycznej „Listopadowe Święto Pieśni” 
w Opolu 

Etap Powiatowy Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem” w Opolu 

17. 

Aleksandra Piątek 

SP w Graczach 
Etap Powiatowy Ogónopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Filip Kuręda 

Emilia Konieczna 

18. Ilona Jankiewicz PSP SPSK w Grabinie 

Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 
w Opolu 

Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki 

w Opolu 

Wojewódzki Festiwal Piosenki 
„Mikrofon i Ty” w Opolu 

19. Katarzyna Kozik PSP SPSK w Grabinie 

Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 
w Opolu 

Wojewódzki Festiwal Piosenki 

„Mikrofon i Ty” w Opolu 

20. Julia Bencar PSP SPSK w Grabinie 
Wojewódzki Festiwal Piosenki 
„Śpiewajmy Panu” w Opolu 

 
 
 
 
Gimnazjum: 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły Nazwa konkursu 
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1. Jakub Pucyk PG w Graczach Finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 

2. Wiktoria Stadnik PG w Graczach 
Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu 

Chemicznego 

3. Hanna Zaremba PG w Graczach Konkurs Pieśni Patriotycznej w Opolu 

4. Julia Franciszków PG w Graczach 
Grand Prix w Konkursie Recytatorskim 

„Ocalić od zapomnienia” 

5. 

Emilia Bednarska 

PG ZS w Niemodlinie 
Etap Powiatowy Ogónopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Piotr Sobczak 

Damian Głodowski 

6. Anna Siomka PG ZS w Niemodlinie Wojewódzki Konkurs Wymowy Angielskiej 

7. Marta Bernacka PG ZS w Niemodlinie 
Międzynarodowy Konkurs Historyczny  

„Śląskie zamki i pałace” 

8. Iga Rostkowska PG ZS w Niemodlinie Wojewódzki Konkurs Wymowy Angielskiej 

9. Jakub Mróz PG ZS w Niemodlinie 
Etap Gminny Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego 

10. Julia Mamczyńska PG ZS w Niemodlinie 
Międzyszkolny Konkurs Poezji Marcina 

Makucha „Ocalić od zapomnienia” 

 

Szczególne osiągnięcia uczniów w dziedzinie sportu 

 
 Ważnym elementem w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Niemodlin był sport dzieci 

i młodzieży. W roku szkolnym 2016/2017 również w tej dziedzinie uczniowie 

uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej, co obrazują poniższe tabele: 

 

Szkoły podstawowe: 
 

L.p. Nazwa szkoły Nazwa konkursu Miejsce 

1. SP Nr 1 w Niemodlinie 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

w mini piłce siatkowej dziewcząt 
II 

Wojewódzki Turniej szkół podstawowych o Puchar Prezesa 
OZTS oraz Prezesa SZS „Opolskie” w tenisie stołowym 

III 

Półfinał Wojewódzki w unihokeju dziewcząt III 

Półfinał Wojewódzki Turnieju Gier i Zabaw „Mały Olimpijczyk” 
chłopców 

II 

Półfinał Mistrzostw Wojewódzkich w „Dwa ognie” chłopców I 

2. SP Nr 2 w Niemodlinie 

Wojewódzki Turniej szkół podstawowych o Puchar Prezesa 
OZTS i Prezesa SZS „Opolskie” w tenisie stołowym 

w kategorii dziewcząt klas I - VI 

III 

Wojewódzki Turniej szkół podstawowych o Puchar Prezesa 
OZTS i Prezesa SZS „Opolskie” w tenisie stołowym 

w kategorii dziewcząt klas I - III 

III 

3. SP w Rogach 

Wojewódzkie Igrzyska LZS szkół wiejskich  
w mini piłce siatkowej dziewcząt w Domaszowicach 

I 

Międzynarodowy Turniej w mini piłce siatkowej dziewcząt  
w Krnowie 

I 

Wojewódzkie Igrzyska Lekkoatletyczne LZS w skoku w dal II 

Wojewódzkie Igrzyska Lekkoatletyczne LZS w biegu na 100 m III 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych 

zawodach LA w skoku w dal 
I 

Bieg Skalnika w Graczach I 

Druga Niemodlińska Dycha I 

4. PSP SPSK w Grabinie 
Bieg Skalnika w Graczach I 

Druga Niemodlińska Dycha I 

5. SP w Graczach Półfinał Wojewódzki Turnieju Eliminacyjnego w mini piłce 

siatkowej LZS chopców 
II 
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Finał Wojewódzki LZS w indywidualnych LA 
w pchnięciu kulą 

IV 

 
Gimnazjum: 
 

L.p. Nazwa szkoły Nazwa konkursu Miejsce 

1. PG w Graczach 

Finał Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych I 

Finał Powiatu w indywidualnych LA w biegu na 1000 m I 

Finał Powiatu w indywidualnych LA w skoku w dal II 

Finał Wojewódzki Igrzysk LZS w piłce siatkowej chłopców II 

Międzynarodowy Turniej LZS w piłce siatkowej chłopców II 

Finał Wojewódzki Igrzysk LZS w piłce siatkowej dziewcząt III 

2. PG ZS w Niemodlinie 

Finał Powiatu w unihokeju dziewcząt I 

Spławikowe zawody wędkarskie o mistrzostwo Gminy Niemodlin I 

Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w wędkarstwie 
spławikowym 

III 

Finał Powiatu „Gimnazjady” w szachach I 

Finał Powiatu w koszykówce chłopców I 

Finał Wojewódzki w koszykówce chłopców III 

Bieg Skalnika w Graczach I 

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 

 

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

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

średnią ocen w semestrze, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Przyznawaniem tych stypendiów zajmuje się 

powołana przez Dyrektora Szkoły ,,Szkolna Komisja Stypendialna’’. Zadaniem tej 

komisji jest także ustalenie średniej oceny uprawniającej ucznia do ubiegania się o 

stypendium w nauce. Średnia ta jest opiniowana przez Radę Pedagogiczną i Samorząd 

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

sportowe składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej, Komisja zaopiniowany 

wniosek przekazuje Dyrektorowi Szkoły.  

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz  

w semestrze. Nie udziela się stypendium za wyniki w nauce uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego 

półrocza.  

Dyrektor przyznaje stypendium, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie 

szkoły. 

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

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

Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej. Łączna kwota przyznanych środków na 

stypendia motywacyjne wynosiła 27 715,00 zł. 

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium motywacyjne 

 

 

Lp. 

 

Jednostka 

oświatowa 

Stypendium za wyniki w 

nauce 

Stypendium za osiągnięcia 

sportowe 

Liczba 

uczniów 

Wydatkowana 

kwota 

Liczba 

uczniów 

Wydatkowana 

kwota 
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1. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

88 7 040,00 78 4 958,00 

2. SP Nr 2 w 

Niemodlinie 

12 1 849,00 14 2 149,00 

3. SP w 

Graczach 

13 3 224,00 2 496,00 

4. SP w Rogach 19 1 900,00 15 1 500,00 

5. PG w 

Graczach 

10 1 998,00 20 2 601,00 

Ogółem: 142 16 011,00 129 11 704,00 

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. 

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.  

Edukacja dzieci niepełnosprawnych polega na integralnej realizacji funkcji 

wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły/przedszkola z uwzględnieniem 

specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Praca z tymi dziećmi opiera 

się między na: 

➢ wczesnym podjęciu oddziaływań rewalidacyjnych, dających szansę na 

optymalizację rozwoju ucznia, 

➢ nawiązaniu pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem, 

➢ nawiązaniu współpracy z rodziną ucznia oraz włączaniu jej w tworzenie 

planu pracy z uczniem, a także w miarę możliwości w realizowaniu 

pewnych części planu w domu, 

➢ przeświadczeniu, że każdy uczeń posiada swoiste uzdolnienia i braki, 

własne tempo i rytm rozwoju. 

Nauczyciele pracujący z dziećmi wymagającymi wsparcia psychologiczno - 

pedagogicznego dokonują wyboru szczególnych metod, form pracy i środków 

dydaktycznych, kierując się ich przewidywaną skutecznością. Dziecku 

niepełnosprawnemu zapewnia się skuteczny dostęp do nauki i opieki rehabilitacyjnej. 

Dzieciom z niepełnosprawnościami udzielane jest wsparcie rozwojowe poprzez 

organizację zajęć zalecanych w opiniach lub orzeczeniach wydawanych przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.  

Gmina Niemodlin, jako organ prowadzący, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

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

celu tworzy się m.in. oddziały integracyjne, zatrudnia się w przedszkolach nauczycieli 

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

w Niemodlinie), a w SP w Graczach dwie osoby pełniące funkcje pomocy nauczyciela.  

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów prawa oświatowego dla dzieci 

posiadających opinię o potrzebie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju Gmina 

wskazuje przedszkole, które zapewni jak najlepszą pomoc psychologiczno – 
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pedagogiczną. Również dla dzieci posiadających opinię o nauczaniu indywidualnym 

wskazywane jest miejsce realizacji zajęć, liczba godzin tych zajęć oraz termin 

realizacji. 

Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.     

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

Rewalidacja to proces wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniający 

wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; to 

usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. 

Wszystkie zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów, posiadających odpowiednie 

przygotowanie do prowadzenia tego typu zajęć. Najczęściej są to nauczyciele 

dyplomowani i mianowani. 

Liczba uczniów objętych w roku szkolnym 2016/2017 nauczaniem 

indywidualnym, wczesnym wspomaganiem oraz rewalidacją: 

 

 

Lp. 

 

Placówka 

Nauczanie indywidualne Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 

Rewalidacja  

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w tygodniu 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w tygodniu 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin  

w tygodniu 

1. PP Nr 1 w 

Niemodlinie 

- - 3 4,5 1 2 

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 

- - 6 12 3 6 

3. PP w 

Graczach 

- - 4 4 3 6,5 

4. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

2 17 - - 7 14 

5. SP Nr 2 w 

Niemodlinie 

- - - - 8 16 

6. SP w 

Graczach 

- - - - 8 16 

7. SP w Rogach 1 10 1 1,5 5 10 

8. PG w 

Graczach 

2 23 - - 5 10 

Ogółem: 5 50 14 11 40 80,5 

 

Nadto w PP Nr 2 w Niemodlinie, PP w Graczach i SP w Graczach realizowane są zajęcia 

rewalidacyjno – wychowawcze (w liczbie godzin po 10 tygodniowo) dla uczniów  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu głębokim. Liczba dzieci przedstawia się następująco: 

1) PP Nr 2 – 3, 

2) PP w Graczach – 1, 

3) SP w Graczach – 1. 

Wykaz rodzajów niepełnosprawności 

   
PP 
Nr 1 

PP 
Nr 2 

PP 
Gracze 

OP 
Rogi 

SP 
Nr 1 

SP 
Nr 2 

SP Rogi 
SP 

Gracze 
PG 

Gracze 
Łącznie 
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Liczba uczniów/dzieci z orzeczeniem 

o potrzebie kszt. spec. 
1 3 3 1 5 8 2 5 5 33 

  - w tym z jedną 
niepełnosprawnością 

1 3 3 1 4 2 2 4 5 25 

     - słabo widzący 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

     - słabo słyszący 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

     - niepełnospr. intelekt.  w st. 
lekkim 

1 1 0 0 4 2 0 2 2 12 

     - niepełnospr. intelekt. w st. 

umiark. lub znacznym 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

     - z niepełnosprawnością  ruchową 
w tym z afazją 

0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 

     - z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera 
0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 

  - w tym z powodu niedostosowania 
społecznego 

0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

     - zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym 
0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

  - w tym z więcej niż jedną 
niepełnosprawnością 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

     - słabo słyszący 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 

     - niepełnospr. intelekt. w st. 

lekkim 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

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

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

     - z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Liczba dzieci z niepełnospr. intelekt. 
w st. głębokim 

0 3 1 0 0 0 0 1 0 5 

 

Dbając o zapewnienie odpowiednich pomocy dydaktycznych, w okresie 

październik – grudzień 2016 roku szkoły podstawowe Gminy Niemodlin brały udział 

w Rządowym programie wspomagania w latach 2016 – 2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  

w szkołach Bezpieczna +, w ramach którego zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej 

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

2016/2017 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 natomiast 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 zarówno dzieci  

w przedszkolach jak i uczniów w szkołach. Okresowo dokonywano kontroli 

sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkół i przedszkoli, a wszelkie 
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nieprawidłowości czy usterki były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub 

okresowych remontów. Ponadto Dyrektorzy szkół i przedszkoli okresowo przekazują 

protokoły kontroli BHP w zakresie sprawności urządzeń. Podkreślić również należy, 

iż we wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach zainstalowane są programy 

chroniące przed dostępem do niepożądanych treści. 

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

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

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

zakłócających pożądany porządek i dewastujących mienie szkolne.  

Zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni, a w gimnazjum również psycholog 

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

szczególną opieką pedagogiczno – psychologiczną otoczyli dzieci  

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

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

We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 

Gminę Niemodlin funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

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

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

korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej we 

wszystkich szkołach. 

W gabinetach pomocy przedlekarskiej o higienę dbają higienistki szkolne. Na 

bieżąco prowadzone są też akcje profilaktyczne, takie jak:  

 badania bilansowe, 

 badania przesiewowe, 

 fluoryzację, 

 sprawdzanie czystości, 

 pogadanki dla uczniów klas IV – VI dotyczące okresu dojrzewania, 

zdrowego odżywiania, znaczenia drugiego śniadania w szkole,  

szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu oraz niebezpieczeństw 

wynikających z uzależnień, 

 pedagogizację rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki 

chorób zakaźnych. 

W ramach zawartych kontraktów przez Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej z terenu gminy w szkołach jest sprawowana opieka lekarska 

i przedlekarska. Dodatkowo w każdej szkole prowadzone są przez lekarzy pierwszego 

kontaktu badania bilansowe uczniów. 

 

 

 

Mleko w szkole 

 

Program „Mleko w szkole” realizowany jest za pośrednictwem Agencji Rynku 

Rolnego, a finansowany z trzech źródeł: 

- dopłaty unijnej obejmującej dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich 

rodzajów uprawnionych placówek, 
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- dopłaty krajowej obejmującej dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół 

podstawowych, 

- dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka, które obejmuje dostarczanie mleka  

i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.   

Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków 

żywieniowych poprzez promowanie mleka i jego przetworów. 

Dzięki programowi, który realizowany był w ciągu całego roku szkolnego dzieci 

uczęszczające do szkół podstawowych miały możliwość wypicia pożywnego mleka. 

Mleko białe rozprowadzane było darmowo dla wszystkich uczniów, zaś za 

mleko smakowe należało uiścić opłatę w wysokości 0,21 zł.   

 

Szkoła  Liczba uczniów 

PSP Nr 1 w Niemodlinie 367 

SP Nr 2 w Niemodlinie 93 

SP w Rogach 37 

SP w Graczach 169 

RAZEM: 666 

 

Warzywa i owoce w szkole 

 Program „Warzywa i owoce w szkole” finansowany ze środków pochodzących  

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

skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem 

programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie 

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

odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym. Każde dziecko 

uczestniczące w programie „Warzywa i owoce w szkole” otrzymywało przez 10 

wybranych tygodni każdego semestru określone porcje owocowo – warzywne.  

Liczba uczniów biorących udział w programie przedstawia się następująco:  

 

Szkoła  Liczba uczniów 

PSP Nr 1 w Niemodlinie 191 

SP Nr 2 w Niemodlinie 46 

SP w Rogach 39 

SP w Graczach 88 

RAZEM: 364 

 

Przeciwdziałanie wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży 
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Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży  

w Województwie Opolskim powstał z inicjatywy Wojewody Opolskiego i jest 

odpowiedzią na niezwykle palący problem nieprawidłowości w rozwoju narządu ruchu 

i statyki ciała zarówno u dzieci, jak i młodzieży w wieku szkolnym. Do programu tego 

przystąpiły wszystkie gminne szkoły. Ponadto szkoły biorą rokrocznie udział w akcji 

„Tornister na wagę zdrowia”, stanowiącej element tegoż programu. W ramach akcji 

wszystkie szkoły podstawowe otrzymały wagę oraz –  

w formie elektronicznej – arkusz służący gromadzeniu i przetwarzaniu danych 

dotyczących wagi tornistrów szkolnych oraz działań szkoły na rzecz jej skutecznego 

obniżania. 

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

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

uchwytnej przyczyny. Znaczącą rolę odgrywają tu zapewne czynniki powodujące 

częste przyjmowanie nieprawidłowego układu ciała, prowadzące z czasem do rozwoju 

i utrwalenia się nawyku nieprawidłowej postawy oraz sprzyjają rozwojowi wad. 

Wśród nauczycieli ważną rolę w kreowaniu postaw prozdrowotnych odgrywają 

nauczyciele wychowania fizycznego oraz biologii. Ci pierwsi, muszą przede wszystkim 

zadbać o optymalny poziom wychowania fizycznego, motywację uczniów do 

aktywności fizycznej pozaszkolnej oraz wszechstronny rozwój motoryczny 

podopiecznych. Szczególna rola w zapobieganiu wadom postawy przypada również 

nauczycielom nauczania początkowego, gdyż początek edukacji szkolnej stanowi 

zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała. Na nich spoczywa obowiązek zwracania 

uwagi na poprawną pozycję przy pracy. 

Kultura fizyczna realizowana w szkole w formie zajęć wychowania fizycznego 

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

W zajęciach powinni uczestniczyć wszyscy uczniowie, bez względu na uzdolnienia 

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

oraz młodzieży z otyłością stale wzrasta. Otyłości i nadwadze często towarzyszą wady 

postawy ciała, które są przyczyną licznych dolegliwości bólowych ze strony aparatu 

ruchu i jeszcze bardziej wzmożonego unikania aktywności fizycznej. 

W szkołach odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów  

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

pierwszego kontaktu, a nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą ćwiczenia 

zgodnie z zaleceniami lekarskimi. 

 

 

 

Gimnastyka korekcyjna 

 

Gimnastyką korekcyjną objęci są uczniowie: 

- zakwalifikowani na podstawie testów przesiewowych do grupy dyspanseryjnej, 

- zakwalifikowani na podstawie profilaktycznych badań lekarskich do grupy 

dyspanseryjnej, 

- z obniżoną sprawnością fizyczną związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju 

somatycznego lub motorycznego, oraz 
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- z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających  

z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych  

z powodu przebytych chorób i urazów. 

 Organizację gimnastyki korekcyjnej w szkole ustala dyrektor  

w porozumieniu z lekarzem, pielęgniarką szkolną, nauczycielem zajęć ruchowych 

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

testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich lub specjalistycznych 

badań lekarskich.  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów odbywają się w grupach 

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

organizacyjnym. Zajęcia te prowadzone są przez zatrudnionych w placówkach 

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

z zakresu gimnastyki korekcyjnej. 

Formy zajęć gimnastyki i metody pracy dostosowane są do możliwości  

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

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

lekarskich.   

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzone są we wszystkich 

przedszkolach w ramach realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

Elementy gimnastyki korekcyjnej realizowane są także na zajęciach 

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

podstawowych. Nauczyciele realizujący te zajęcia mają odpowiednie kwalifikacje do 

prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych placówkach 

oświatowych Gminy Niemodlin przedstawia się następująco: 

Lp. Placówka 
Liczba uczniów 
uczęszczających 

na zajęcia 

Tygodniowa 
liczba 
godzin 

gimnastyki 
korekcyjnej 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Niemodlinie 
36 4 

2. 
Szkoła Podstawowa  

Nr 2 w Niemodlinie 
13 1 

3. Szkoła Podstawowa w Graczach 48 4 

4. Szkoła Podstawowa w Rogach - - 

6. Publiczne Gimnazjum w Graczach - - 

OGÓŁEM: 97 9 

IV Wyniki nadzoru sprawowanego przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty 

 

Nadzór pedagogiczny polega na: 

• obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia  

i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,  

• ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej  

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

w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

• inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych  

i organizacyjnych. 

Głównym celem nadzoru pedagogicznego jest zapewnienie wysokiej jakości  

kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego do form 

nadzoru pedagogicznego należą: 

1) ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji 

na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę; wyniki 

ewaluacji wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji skierowanych 

na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania 

i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce; wyróżniamy: 

• ewaluację zewnętrzną - ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, 

• ewaluację wewnętrzną - ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub 

placówki, 

• ewaluację całościową - ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie 

wszystkich wymagań, o których mowa była w przepisach wydanych na 

podstawie art. 21a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 

• ewaluację problemową - ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie 

wybranych wymagań, o których mowa była w przepisach wydanych na 

podstawie art. 21a ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

2) kontrola należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu 

przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub 

placówki; 

3) wspomaganie należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub 

placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, 

ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w jednostkach oświatowych Gminy Niemodlin 

zostały przeprowadzone kontrole o zróżnicowanym charakterze. 

 

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

 

Kontrola przeprowadzona przez wizytatora Kuratorium oświaty w Opolu w dniu 

15 lutego 2017 r. dotyczyła prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki 

szkolnej, sprawdzenia zgodności jej funkcjonowania z przepisami prawa. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono w tym zakresie żadnych 

nieprawidłowości, jak również nie wydano zaleceń do realizacji. 

 

2. Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach  
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Kontrola doraźna przeprowadzona przez dwóch starszych wizytatorów Wydziału 

Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu,  

w dniach 23 i 26 stycznia 2017 r., dotyczyła zapewnienia warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dziecka niepełnosprawnego 

w przedszkolu.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano osiem zaleceń, wskazując termin ich 

realizacji do dnia 10 marca 2017 r. Zalecenia dotyczyły: 

• dostosowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych 

do wymogów § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. poz. 113) z uwzględnieniem zaleceń zawartych  

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

• informowania rodziców o każdorazowym spotkaniu zespołu ds. 

organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

• organizacji zajęć rewalidacyjnych z uwzględnieniem zajęć rozwijających 

umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –  

w przypadku dziecka z autyzmem; 

• opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego po 

dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka; 

• dokonywania co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka; 

•  dokumentowania zajęć rewalidacyjnych w dzienniku zajęć innych; 

• dostosowania czasu trwania zajęć rewalidacyjnych i form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej do możliwości rozwojowych dzieci; 

• organizacji oddziału specjalnego w przypadku łączenia w jednym oddziale 

przedszkolnym od 2 do 4 dzieci z autyzmem.  

Kontrola doraźna przeprowadzona przez starszego wizytatora Wydziału 

Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu, w dniu 26 

czerwca 2017 r., dotyczyła przestrzegania przepisów i procedur w zakresie 

rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. 

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem od rodziców dziecka, które nie 

zostało przyjęte do przedszkola.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano jedno zalecenie, wskazując termin 

realizacji do dnia 31 sierpnia 2017 r. Zalecenie dotyczyło dostosowania zapisów 

statutu dotyczących rekrutacji dzieci do przedszkola do przepisów zawartych  

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.  

w sprawie przeprowadzania postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

V  Kadra i system doskonalenia zawodowego 

Kadra kierownicza szkół 
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Kadrę kierowniczą szkół i przedszkoli tworzy: 

➢ grupa 8 nauczycieli, którym Burmistrz Niemodlina powierzył sprawowanie 

stanowisk dyrektorów, 

➢ 1 nauczycie, któremu dyrektor powierzył stanowisko wicedyrektora, 

➢ grupa 4 nauczycieli, którym dyrektorzy powierzyli inne stanowiska 

kierownicze (kierownik świetlicy). 

Wszyscy dyrektorzy posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, nadto 

spełniają wymagania formalne określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 

października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 

zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  

w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), posiadają ukończone studia podyplomowe 

lub kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą. 

W roku szkolnym 2016/2017 upłynął okres powierzenia stanowiska dwóm 

dyrektorom szkół, tj. SP Nr 1 w Niemodlinie i SP Nr 2 w Niemodlinie. Zgodnie  

z nowymi przepisami Burmistrz ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów. Dyrektor 

SP Nr 1 w Niemodlinie przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, 

wygrała je i w wyniku tego  na kolejne 5 lat szkolnych została jej powierzona funkcja 

dyrektora szkoły. Dyrektor SP Nr 2 w Niemodlinie odeszła na nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne. Konkurs na stanowisko dyrektora ej szkoły nie został 

rozstrzygnięty. W myśl art. 36a ust. 4 stanowisko zostało powierzone jednej z osób 

biorących udział w konkursie.  

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli i szkół,  

w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Burmistrz Niemodlina wyznaczył 

7 nauczycieli do zastępowania dyrektorów podczas ich nieobecności. 

Kadra pedagogiczna 

 
Nauczyciel to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to 

odpowiedni zbiór cech osobowości i temperamentu, to umiejętność poświęcania się 

dla dobra innych osób, to miłość do dzieci. Praca w zawodzie musi przynosić 

nauczycielowi przyjemność i satysfakcję, bez względu na różne okoliczności  

i sytuacje. Nauczyciel stanowi najważniejszy zasób przedszkola i szkoły, gdyż to od 

jego postawy, zaangażowania i stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy 

czego i jak nauczą się jego wychowankowie i uczniowie oraz jakie podejmą  

w przyszłości decyzje dotyczące dalszego kształcenia na kolejnych etapach edukacji. 

To właśnie umiejętności zawodowe nauczyciela, jego wiedza o życiu, zrozumienie 

współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia stanowią zasadniczą 

rolę w rozwoju szkolnictwa. 

W celu zapewnienia właściwej organizacji opieki, wychowania oraz nauki  

w przedszkolach jak i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Niemodlin, zatrudniani są nauczyciele z odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami. 

Stanowi to niezwykle ważny warunek do zapewnienia dzieciom i młodzieży fachowej, 

odpowiedniej opieki oraz osiągania wysokich wyników nauczania. Stanowi to również 

ważny warunek funkcjonowania oświaty, gdyż zarówno status zawodowy nauczycieli, 

jak i ich wykształcenie mają  znaczący wpływ na wielkość środków finansowych w 

budżecie oświatowym. 
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W roku szkolnym 2016/2017 siedmiu nauczycieli uzyskało wyższy stopień 

awansu zawodowego, w tym: 

a) 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego, 

b) 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, 

c) 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.  

 

Stan zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na 

dzień 31 sierpnia 2017 r. 

 

Placówka 

Stopień awansu zawodowego 
Liczba 

nauczycieli dyplomowany Mianowany kontraktowy stażysta bez stopnia 

PP 1 8 3 2 0 1 14 

PP 2 9 3 0 3 0 15 

PP Gracze 4 1 4 1 1 11 

SP 1 18 13 8 0 0 39 

SP 2 12 2 3 0 0 17 

SP Rogi 10 3 0 1 0 14 

SP Gracze 15 5 2 1 0 23 

PG Gracze 15 2 2 0 0 19 

Suma 91 32 21 6 2 152 

 

 
 

Liczba etatów nauczycielskich 

L.p. Jednostka Suma 

9 9
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15 15

2
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1. PP 1 12,33 

2. PP 2 12,97 

3. PP Gracze 9,07 

4. SP 1 40,44 

5. SP 2 14,39 

6. SP Rogi 13,65 

7. SP Gracze 19,13 

8. PG Gracze 14,53 

Razem 136,51 

 
Liczba uczniów na 1 etat nauczycielski: 

 
Lp. 

 
Jednostka oświatowa 

Liczba 
zatrudnionych 

nauczycieli 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

Liczba 
uczniów 

Liczba uczniów 
na 1 etat 

nauczycielski 

1. 
Publiczne Przedszkole  

Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

14 12,33 135 10,95 

2. 
Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

15 12,97 124 9,56 

3. 
Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej 

w Graczach 
11 9,07 87 9,59 

 

4. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Janusza Korczaka 

w Niemodlinie 
40 40,44 368 9,10 

 

5. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Marii Skłodowskiej - 

Curie w Niemodlinie 
17 14,39 93 6,46 

 

6. 

Szkoła Podstawowa 

 im. Tadeusza Kościuszki 
 w Rogach  

14 13,65 83 6,08 

 

7. 

Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji 
Armii Krajowej w Graczach 

23 19,13 169 8,83 

 

8. 

Publiczne Gimnazjum im. 

Polskich Noblistów 
 w Graczach 

19 14,53 111 7,64 

Ogółem: 153 136,51 1170 8,57 

 

Liczba uczniów przypadających na etat nauczycielski jest pewnym 

wskaźnikiem efektywności jednostek oświatowych – im wskaźnik jest mniejszy tym 

większe są możliwości indywidualnej pracy z uczniem i reagowanie na jego potrzeby 

i problemy. Faktem jest, że wraz za tym są większe koszty w przeliczeniu na jednego 

ucznia oraz opłacenia oddziału. 

Monitorowanie tego wskaźnika jest ważne pod względem kontroli zarządczej, a 

także analizy racjonalności poziomu zatrudnienia w placówkach. 

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

 

Z dniem 1 września 2016 r. skreślone zostały z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 

Nauczyciela zapisy, precyzujące wymiar zajęć, prowadzonych na tej podstawie przez 

nauczyciela w ramach opieki świetlicowej lub w ramach godzin do dyspozycji 

dyrektora, prowadzonych poza obowiązującym nauczyciela tzw. pensum 

dydaktycznym. Dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów wymiar ten wynosił 

2 godziny tygodniowo. Po zmianie, obowiązującej od 1 września b.r., art. 42 ust. 2 
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Karty Nauczyciela nie precyzuje wymiaru, w jakim nauczyciel zobowiązany jest 

realizować te zajęcia.  

Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, nauczyciel, w ramach swojego 

czterdziestogodzinnego tygodnia pracy oraz otrzymywanego wynagrodzenia, został 

zobligowany do realizacji m.in. innych zajęć i czynności wynikających ze zadań 

statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniając 

potrzeby i zainteresowania uczniów.   

Osoby podlegające realizacji przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) Karty Nauczyciela 

to: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów. Obowiązku prowadzenia tych zajęć 

nie stosuje się jedynie do: dyrektora i wicedyrektora szkoły. 

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 prowadzone były 

między innymi następujące zajęcia: 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

2) gimnastyka korekcyjna  

3) gry i zabawy  

4) praca z uczniem z zaburzeniami  

5) praca z uczniem zdolnym  

6) pierwsza pomoc przedmedyczna  

7) tenis stołowy  

8) SKS, w tym SKS siatkówka i koszykówka 

9) koła:  

• ortograficzne 

• kulturalno – artystyczne 

• recytatorskie 

• gospodarstwa domowego 

• polonistyczne  

• matematyczne 

• artystyczne 

• j. angielskiego  

• historyczne  

• przyrodnicze  

• taneczne 

• techniczne 

• plastyczne 

• teatralne  

• muzyczne  

• warcabowe  

• religijne. 

Innowacje pedagogiczne 

 
Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, 

organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

Współczesna szkoła powinna rozwijać kompetencje, które pomogą uczniom zdobyć 

dodatkowe umiejętności postrzegania świata oraz radzenia sobie w nim, a także  

w przyszłości sprostać wyzwaniom rynku pracy. Aby innowacja była skuteczna, musi 
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być prosta w działaniu i prowadzić do celu. Należy zaczynać od małych zmian, 

niedużych nakładów, wykorzystywać mocne strony szkoły, wiązać ją  

z dotychczasową praktyką. Zgodnie z przepisami prawa innowacja powinna być 

zatwierdzona przez radę pedagogiczną, a decyzja dołączona do dokumentacji 

składanej przez dyrektora, organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty. 

Podstawowym wymogiem, jaki stawia się przed innowacją, jest potwierdzenie, 

że gwarantuje ona realizację zadań szkoły w szczególności podstawy programowej  

z przedmiotów, warunków przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, nie narusza 

uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w 

ustawie o systemie oświaty, nie zmienia zasad rekrutacji do szkoły, zapewnia 

odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych 

działań oraz pozwala na dobrowolny udział nauczycieli w tych działaniach. 

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzono innowacje w czterech jednostkach 

oświatowych, z czego w dwóch szkołach oraz w dwóch przedszkolach, mianowicie  

w SP Nr 1 w Niemodlinie, SP Nr 2 w Niemodlinie oraz w PP Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie, a także w PP w Graczach.  

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie wdrożono sześć innowacji: 

1) „Zabawa w czytanie” dla uczniów klasy I, realizowana w okresie od 

      01.09.2016 – 30.06.2017 r., 

2) „Młody dziennikarz” dla uczniów klas IV – VI, realizowana w okresie od 

      15.09.2016 – 15.06.2017 r. 

3) „Mali programiści” dla uczniów klas IIIa oraz  IIb, realizowana w ramach 

      zajęć dodatkowych – 1 godzinna lekcyjna, co 2 tygodnie każda klasa 

      w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. 

4) „Symulowanie rozwoju dziecka poprzez zastosowanie gier planszowych” 

       dla uczniów klas IIIc i IVb, realizowana w okresie od 1.09.2016 – 

      30.06.2017 r. 

5) „Zostań małym olimpijczykiem” dla uczniów klas IIc, IId, IIIc, realizowana 

      w okresie od 13.03.2017 – 16.06.2017 r.  

6) „Szkolny inkubator przedsiębiorczości” dla uczniów klas V i VI, którzy 

       uczęszczali na spotkania Szkolnego Kola Przedsiębiorczości „CBA” oraz 

       pośrednio dla uczniów, którzy korzystali z pomocy psychologiczno – 

      pedagogicznej w szkole. 

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie wdrożono następujące innowacje: 

1) „Zawody mieszkańców Niemodlina znamy i okolice zwiedzamy” – dla 

      uczniów klas I –III, realizowana w okresie od 1.10.2016 – 30.05.2017 r., 

2) „Zdrowe zęby – radosne życie” – dla uczniów klasy II, realizowana 

      w okresie od 1.12.2016 – 31.01.2017 r., 

3. W Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Niemodlinie wdrożono innowację 

„Mówię ładnie – stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym 

poprzez wykorzystanie gier i zabaw logopedycznych” – dla wszystkich dzieci  

z poszczególnych grup 3, 4, 5, 6 – latków, realizowanej w okresie 1.01.2017 – 

30.05.2019 r.  

4. W Publicznym Przedszkolu w Graczach wdrożono innowację „Gimnastyka 

korekcyjna dzieci 5 – 6 – letnich. Profilaktyka prawidłowości postawy ciała” – dla 

wszystkich dzieci urodzonych w latach 2010, 2011, 2012 uczęszczających do 

przedszkola, realizowanej w okresie 1.10.2016 – 30.06.2017 r. 
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Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami 

prawa i potrzebami edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli.  

W planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w budżecie gminy zabezpieczono środki między innymi na dofinansowanie w części 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia 

nauczycieli i pozostałe formy doskonalenia. Ponadto 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 Regionalny 

Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok 2016 i 2017 

 

 2016 r. 2017 r. 

Dofinansowanie w części opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli 
30 000,00 zł 36 050,00 zł 

Pozostałe formy doskonalenia 17 000,00 zł 11 950,00 zł 

Umowa z Województwem Opolskim na prowadzenie doradztwa 

metodycznego 
23 000,00 zł 23 000,00 zł 

Razem: 70 000,00 zł 71 000,00 zł 

 
Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe  

w roku 2016/2017 

 

Wyszczególnienie 

2016/2017 

(w zł) 

1. Przedszkola 12 072,013 

2. Szkoły podstawowe 17 198,63 

3. Gimnazja 1 644,63 

Razem – nakłady 30 915,39 

Poniższa tabela obrazuje nakłady finansowe poniesione na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w roku 2016.  
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Placówka 

Dopłata do 

czesnego 

§ 4700 

Szkolenia 

rady 

pedagogicznej 

§ 4700 

Kursy, 

szkolenia 

§ 4700 

Koszty 
materiałów 

§ 4210 

§ 4300 

Zwrot za 

delegacje 

§ 4410 

RAZEM 

Przedszkole Publiczne  
Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 
800,00 674,00 1 978,60 300,28 401,28 4 154,16 

Przedszkole Publiczne  

Nr 2 w Niemodlinie - 349,00 4 023,50 639,80 - 5 012,30 

Publiczne Przedszkole  

im. Marii Kownackiej  
w Graczach 

- 2 427,00 3 094,00 - 844,16 6 365,16 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Janusza Korczaka 

 w Niemodlinie 
- 500,00 8 514,75 337,79 1 694,28 11 046,82 

Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Niemodlinie 
800,00 2 164,45 1 108,38 - 193,87 4 266,70 

Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki  

w Rogach 
- 1 000,00 1 560,13 - 41,79 2 601,92 

Szkoła Podstawowa  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 

Krajowej w Graczach 
2 400,00 1 106,75 1 259,00 - 88,88 4 854,63 

Publiczne Gimnazjum  

im. Polskich Noblistów  
w Graczach 

3 200,00 1 000,00 99,00 783,68 441,29 5 523,97 

RAZEM 7 200,00 9 221,20 21 637,36 2 061,55 3 705,55 43 825,66 

 

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 2016/2017 dofinansowaniem objętych było łącznie 5 nauczycieli (4 

w szkołach podstawowych i 1 w przedszkolu). 

W ramach doskonalenia zawodowego realizowano studia podyplomowe  dające 

nauczycielom większą wiedzę i umiejętności zawodowe. Nauczyciele realizowali 

doskonalenie w zakresie: geografii, tyflopedagogiki i edukacji elementarnej z terapią 

pedagogiczną. 

W ramach dofinansowania nauczycielom części dopłaty do czesnego  

w ramach studiów podyplomowych wydatkowano w roku szkolnym 2016/2017  

z budżetu gminy kwotę 7 200,00 zł. 

 
Nagrody otrzymane przez nauczycieli: 

 

Lp. 

 

Jednostka oświatowa 

Liczba nagrodzonych nauczycieli 

Nagroda 

MEN 

Nagroda 

KO 

Nagroda 

Burmistrza 

Medal 

KEN 

Medal za długoletnią służbę 

złoty srebrny brązowy 

1. 
PP Nr 1 im. „Bajka”  

w Niemodlinie 
  2   1  

2. 
PP  Nr 2 w 

Niemodlinie 

  1   1  

3. 
PP im. M. Kownackiej 

w Graczach 
1  1 1  1  

 

4. 

SP Nr 1  
im. J. Korczaka 
w Niemodlinie 

  3   1  

 

5. 

SP Nr 2 im. M. 
Skłodowskiej - Curie 

w Niemodlinie 

  1     
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6. 
SP  im. T. Kościuszki 

 w Rogach  

  1  1   

 

7. 
SP im. 27 WD AK 

w Graczach 

  1 1 1   

 

8. 

PG im. Polskich 
Noblistów 

 w Graczach 

  3  1   

Ogółem: 1  13 2 3 4 0 

 

Urlopy dla poratowania zdrowia i długotrwała nieobecność: 

 
Lp. 

 
Jednostka oświatowa 

Liczba nauczycieli 

urlop dla 

poratowania 
zdrowia 

macierzyński / 

długotrwałe L4 

1. 
Publiczne Przedszkole  

Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

1 - 

2. 
Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

1 - 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Janusza Korczaka 

w Niemodlinie 

1 1 

 
4. 

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

2 1 

 

5. 

Szkoła Podstawowa  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 
Krajowej w Graczach 

1 1 

6. Szkoła Podstawowa 
 im. Tadeusza Kościuszki 

 w Rogach 

- 1 

Ogółem:  6 4 

 

Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem 

przysługującym nauczycielom. Uprawnienie to przysługuje nauczycielowi 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu 

co najmniej 7 lat w szkole. Jak z powyższego wynika, nauczyciel starający się  

o urlop dla poratowania zdrowia musi spełnić następujące warunki: 

•być zatrudnionym, czyli pozostawać w stosunku pracy, 

•pracować w pełnym wymiarze zajęć, 

•być zatrudnionym na czas nieokreślony, 

•przepracować co najmniej 7 lat w szkole. 

•wystąpić ze stosownym wnioskiem do dyrektora szkoły. 

W przypadku spełnienia wszystkich przesłanek dyrektor szkoły nie może odmówić 

nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.  

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia 

zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za 

wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków 

socjalnych (np. dodatek tzw. wiejski). 

VI Finanse oświaty 

Subwencja oświatowa 
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Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki 

samorządu terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, 

środki własne gminy i inne.  

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów 

jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa.      

Obietnice państwa w zakresie odpowiednio wysokiego dotowania tzw. „małych 

szkół” nie spełniają oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego. Szkoły o małej 

liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe nakłady. 

 Uwzględniając zatem uwarunkowania naszej gminy chcąc jednocześnie 

zapewnić odpowiedni poziom kształcenia zmuszeni jesteśmy do ponoszenia wysokich 

nakładów. 

Dodatkowe czynniki niezależne od jst takie jak: funkcjonowanie na terenie 

gminy niepublicznych placówek oświatowych, regulacje płacowe, urlopy dla 

poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej 

uczniom, koszty nauczania indywidualnego, pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

oraz innych form zajęć dodatkowych powodują konieczność angażowania przez jst 

znaczących środków. 

Gmina Niemodlin boryka się z koniecznością uzupełnienia subwencji 

oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa, na realizację zadań oświatowych  

z dochodów własnych. Jest to spowodowane nie tylko niżem demograficznym, ale 

również brakiem zabezpieczenia przez budżet państwa środków finansowych 

adekwatnych do skali prowadzonych przez gminę zadań oświatowych, w tym 

obowiązku spełnienia przez nich średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli, 

konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich 

jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dowożenia uczniów itp.  

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano na rzecz uczniów szereg zadań 

wynikających z ustawowych obowiązków gminy. Najważniejszym zrealizowanym 

zadaniem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie środków finansowych 

na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi oraz eksploatację budynków, w których realizowane są 

zadania statutowe. Największy odsetek w kosztach utrzymania szkół i przedszkoli 

stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników. 

Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną,  

a częścią oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo w różnych latach 

przedstawiały się w zmienny sposób. 

 

Lp. Rok 
Otrzymana subwencja  

w zł 

1. 2016 7 270 213 

2. 2017 7 376 199 

 

Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest 

corocznie jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Naliczanie subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów 

uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych 

przez daną JST oraz niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli skorygowanych o 
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wagi dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) oraz wskaźnika korygującego 

Di. Otrzymana w ten sposób liczba uczniów przeliczeniowych mnożona jest przez 

finansowy standard A podziału subwencji. Dane o liczbie uczniów i wychowanków 

oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone są w ramach Systemu Informacji 

Oświatowej według stanu na dzień 30 września i stanowią podstawę naliczenia kwot 

części oświatowej subwencji ogólnej.    

Wydatki na oświatę 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętym modelem finansowania edukacji, 

cześć oświatowa subwencji ogólnej nie jest jedynym źródłem finansowania oświaty i 

wychowania. W finansowaniu tego zadania znaczący udział mają środki pochodzące 

z budżetu państwa, ale nie są one jedyne: władze lokalne ponoszą dodatkowe wydatki 

ze swoich dochodów własnych. 

Oświata w przeciwieństwie do innych zadań własnych samorządu z uwagi na 

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

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

różne stany organizacyjne oświaty tj. wrzesień-grudzień i styczeń-sierpień.  

W przypadku stanu organizacyjnego oświaty styczeń-sierpień większa cześć 

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

poprzedzającym realizację danego budżetu JST, znacznie wyprzedzając etap 

planowania budżetu danej gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym 

arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych są zatwierdzane przez organ 

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

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

w zaplanowaniu optymalnych wydatków jest spowodowana niemożnością dokładnego 

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

mających wpływ na liczbę godzin nauczycielskich. Jednocześnie wiele wydatków jest 

zupełnie nieprzewidywalna i pojawia się w trakcie realizacji budżetu (np. dodatkowe 

godziny z nauczania indywidualnego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, awans 

zawodowy nauczycieli czy urlopy dla poratowania zdrowia). 

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

zadań pozaszkolnych. Należą do nich m.in. koszty działalności m.in. świetlic, 

stołówek szkolnych, dowożenie uczniów, a także koszty ponoszone w związku  

z przebywaniem nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia. 

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

wydatkach budżetu Gminy Niemodlin. Finanse oświaty w roku 2016 przedstawia 

poniższy wykres: 
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Wydatki na oświatę za rok 2016: 

- 14 080 844 zł, tj.: 100 %  

w tym: 

- środki własne: 6 810 631 zł. tj.: 48,37 % 

- subwencja: 7 270 213 zł. tj.: 51,63 % 

 
 

                    
 

Udział wydatkowanych środków własnych gminy w roku 2016  
przedstawia się następująco 

6 810 631
7 270 213

Wydatki na oświatę na podstawie wykonania budżetu 
w 2016 roku

środki własne subwencja oświatowa

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Niemodlin_COA.svg&filetimestamp=20101213162923


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 
52 

 

3 803 021

352 413

64 826

555 771,00

603 828

405 896

670 538

141 304

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

przedszkola

dowożenie uczniów

dokształcanie
nauczycieli

Odpis na ZFŚS

ZEFO

stołówki

świetlice

oddział przedszkolny
przy SP

Środki własne…

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Niemodlin_COA.svg&filetimestamp=20101213162923


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 
53 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANACH FINANSOWYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2016 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2016  

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

30 września 

2015r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. SP Nr 1 w 

Niemodlinie 
2 967 901 2 545 053 422 848 426 6 967 5 974 993 

2. SP Nr 2 w 

Niemodlinie 
1 217 216 634 572 582 644 98 12 421 6 475 5 945 

3. SP w Rogach 1 131 096 711 055 420 041 60 18 852 11 851 7 001 

4. SP w Graczach 1 358 132 1 575 214 -217 082 178 7 630 8 850 -1 220 

RAZEM 6 674 345 5 465 894 1 208 451 762 87 820 7 173 1 586 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANIE  FINANSOWYM  GIMNAZJUM w roku 2016 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2016 

 w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

30 września 

2015r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PG w Graczach 1 309 918 976 076 333 842 126 10 396 7 747 2 650 

 

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE + GIMNAZJUM 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2016  

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

30 września 2015 

r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Szkoły podstawowe 6 674 345 5 465 894 1 208 451 762 87 820 7 173 1 586 

2. PG w Graczach 1 309 918 976 076 333 842 126 10 396 7 747 2 650 

RAZEM 7 984 263 6 441 970 1 542 293 888 8 991 7 254 1 737 
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ODDZIAŁ „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2016  

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym 

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

30 września 2015 

r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PSP w Rogach 141 304,00 - 141 304,00 20 7 065 - 7 065 

RAZEM 141 304,00 - 141 304,00 20 7 065 - 7 065 

 

PRZEDSZKOLA 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2016 

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

30 września 2015 

r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PP Nr 1 w 

Niemodlinie 
1 375 032 9 323 1 365 709 134 10 261 

- 

10 192 

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 
1 397 903 169 481 1 228 422 119 11 747 10 323 

3. PP w Graczach 1 030 086 177 694 852 392 74 13 920 11 519 

RAZEM   3 803 021 356 498 3 446 523 327 11 630 10 540 

 

OGÓŁEM ODDZIAŁY „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2016 

w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

30 września 

2015r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Oddziały „0” 141 304 - 141 304,00 20 7 065 - 7 065 

2. Przedszkola 3 803 021 356 498 3 446 523 327 11 630 - 10 540 

RAZEM 3 944 325 356 498 3 587 827 347 11 367 - 10 340 
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Wykonanie budżetu oświaty - wydatki Gminy w 2016 roku 
 

Lp. Rodzaj wydatku wydatki 2016 roku 

1. Szkoły podstawowe + świetlice + specjalna 

organizacja nauki 

7 378 704 

2. „0” + przedszkola + specjalna organizacja nauki + 
WWR 

4 379 190 

3. Gimnazjum 1 179 350 

4. Dowożenie uczniów 352 413 

5. Dokształcanie nauczycieli 64 826 

6. Emeryci 122 533 

7. ZEFO 603 828 

8. dotacje Szkoła w Grabinie 475 765 

Oddział przedszkolny w Grabinie 335 794 

Niepubliczne przedszkola 148 209 

RAZEM 15 040 612 

 
Przyznana subwencja na 2016 rok 

 

Lp.  Przyznana subwencja  

wg metryczki 

1. Szkoły  6 908 492,33 

2. Przedszkola 356 498,00 

3. Zadania pozaszkolne gminne 5 222,67 

RAZEM 7 270 213,00 

 
RÓŻNICA: 7 770 399,00 zł 

W 2016 roku w otrzymanej przez Gminę Niemodlin subwencji oświatowej uwzględniona jest kwota w wysokości 471 745 zł dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie (wyliczona na podstawie danych Systemu 

Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2015r.).  
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UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANACH FINANSOWYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU 2017 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2017 

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 2016r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. SP Nr 1 w 

Niemodlinie 
3 015 600 2 382 065 633 535 370 8 151 6 438 1 712 

2. SP Nr 2 w 

Niemodlinie 
1 322 100 615 974 706 126 92 14 371 6 695 7 675 

3. SP w Rogach 1 131 600 690 438 441 162 59 19 180 11 702 7 477 

4. SP w Graczach 1 429 100 1 573 629 -144 529 166 8 609 9 479 -871 

RAZEM 6 898 400 5 262 106 1 636 294 687 10 041 7 660 2 382 

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH I SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W PLANIE  FINANSOWYM  GIMNAZJUM w roku 2017 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2017  

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym w 

zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 2016r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PG w Graczach 1 193 897 790 947 402 950 112 10 660 7 062 3 598 

 
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE + GIMNAZJUM 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Plan finansowy 2017 

w zł 

 

Udział środków w planie finansowym w 

zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 2016r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1. Szkoły podstawowe 6 898 400 5 262 106 1 636 294 687 10 041 7 660 2 382 

2. PG w Graczach 1 193 897 790 947 402 950 112 10 660 7 062 3 598 

RAZEM 8 092 297 6 053 053 2 039 244 799 10 128 7 576 2 552 
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ODDZIAŁ „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy  

2017 w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym 

 w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 2016r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 

oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. SP w Rogach 162 600 16 067 146 533 24 6 775 - 6 106 

RAZEM 162 600 16 067 146 533 24 6 775 - 6 106 

 

PRZEDSZKOLA 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 

 2017 w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 2016r. 

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 
1 473 900 25 374 1 448 526 139 10 604 

- 

10 421 

2. PP Nr 2 w 

Niemodlinie 
1 499 300 211 085 1 288 215 121 12 391 10 646 

3. PP w Graczach 958 300 162 109 796 191 84 11 408 9 478 

RAZEM 3 931 500 398 568 3 532 932 344 11 429 - 10 270 

  

OGÓŁEM ODDZIAŁY „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 

 
 

Lp. 

 

Jednostka 

Plan finansowy 2017 

 w zł 

 

 

Udział środków w planie finansowym  

w zł 

Liczba uczniów 

wg metryczki na 

dzień  

31 marca 2016r. 

Koszt utrzymania 

jednego ucznia w zł 

 

 
3:6 

Subwencja na jednego 

ucznia w zł 

 

 
4:6 

Środki gminy na 

jednego ucznia w zł 

 

 
5:6 

Przyznana subwencja 
oświatowa wg 

metryczki 

Środki własne 

gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Oddziały „0” 162 600 16 067 146 533 24 6 775 - 6 106 

2. Przedszkola 3 931 500 398 568 3 532 932 344 11 429 - 10 270 

RAZEM 4 094 100 414 635 3 679 465 368 11 125 - 9 999 
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Plan budżetu oświaty na 2017 rok 

Lp.  Plan 2017 

1. Szkoły podstawowe + świetlice + specjalna organizacja nauki 7 522 700 

2. „0” + przedszkola + specjalna organizacja nauki + WWR 4 641 900 

3. Gimnazjum 1 043 297 

4. Dowożenie uczniów 480 000 

5. Dokształcanie nauczycieli 69 300 

6. Emeryci 129 000 

7. CUW 782 004 

8. Dotacje  Szkoła w Grabinie 473 700 

Oddział przedszkolny w Grabinie 293 000 

Niepubliczne przedszkola 250 000 

RAZEM 15 684 901 

 

Przyznana subwencja na 2017 rok 

Lp.  Przyznana subwencja  

wg metryczki 

1. Szkoły  SP + PG 6 053 053 

 PSP Grabin 497 311 

6-latki w oddziałach przedszkolnych PSP Grabin 31 413 

2. Przedszkola+ oddział 
przedszkolny 

dzieci niepełnosprawne 414 635 

6-latki w przedszkolach 375 166 

3. Zadania pozaszkolne * 4 621 

RAZEM 7 376 199 

 

RÓŻNICA: 8 308 702,00 zł 

W 2017 roku w otrzymanej przez Gminę Niemodlin subwencji oświatowej uwzględniona jest kwota w wysokości 528 724 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie (wyliczona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2016r.). Na dzień 30 sierpnia 2017 r. szkole przekazano 

dotację w kwocie: 401 787,70 zł na szkołę podstawową, a w wysokości 210 087,76 zł na oddział przedszkolny. 
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Średnie płace nauczycielskie 

Począwszy od 2009 roku każda jednostka samorządu terytorialnego zgodnie  

z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela jest zobowiązana do utrzymania średnich 

płac nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokościach 

ustalonych ustawowo, które w 2016 roku wynosiły: 

Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie 

Stażysta 2 717,59 

Kontraktowy 3 016,52 

Mianowany 3 913,33 

Dyplomowany 5 000,37 

 
Średnie płace nauczycielskie w roku 2016 zostały osiągnięte pod względem 

nauczycieli  stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. W związku 

z powyższym gmina nie musiała, jak w latach ubiegłych, wypłacać dodatku 

wyrównawczego.  

Nadwyżka względem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli  

z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego przedstawia się następująco dla 

nauczycieli: 

1) stażystów – 2 325,68 zł; 

2) kontraktowych – 26 325,79 zł; 

3) mianowanych – 34 301,79 zł; 

4) dyplomowanych – 159 050,29 zł. 

Ogólna nadwyżka to kwota 222 003,55 zł 

Dnia 09 stycznia 2017 roku sporządzono analizę wynagrodzeń nauczycielskich za 

rok 2016, którą Gmina Niemodlin przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Radzie Miejskiej, związkom zawodowym oraz dyrektorom podległych placówek. 

 

Wypłacony dodatek uzupełniający za lata 2009 – 2015 

 2009 2010 2011 2013 2014 2015 

stażysta  6 660,01 - 13 994,59 1 766,34 7 258,43 3 551,72 

kontraktowy 17 250,75 - - - - - 

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

dyplomowany 29 869,82 31 635,58 - - - - 

OGÓŁEM 102 418,41 83 385,32 50 449,40 1 766,34 7 258,43 3 551,72 

Nadwyżka 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

stażysta  3 256,35 - 24 328,85 - - - 

kontraktowy 5 843,21 5 117,33 54 614,51 50 231,43 51 500,37 48 388,11 

mianowany - - 90 921,55 38 886,32 54 904,37 52 136,29 

dyplomowany - 8 909,36 95 768,30 189 495,97 18 769,54 109 610,94 

OGÓŁEM 9 099,56 14 026,69 265 633,21 278 613,72 125 174,28 210 135,34 
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Inne środki finansowe gminy 

 
Przychody Gminy Niemodlin z tytułu najmu pomieszczeń: 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

oświatowa 

Przychody gminy z tytułu wynajmu 

pomieszczeń w roku szkolnym 2016/2017 

IX – XII  

2016 

I – VIII 2017 Razem  

1. SP Nr 1 

w Niemodlinie 

5 390,00 20 814,00 26 204,00 

2. SP Nr 2  

w Niemodlinie 

829,60 2 073,69 2 903,29 

3. SP w Graczach 375,00 2 571,96 2 946,96 

4. SP w Rogach - 318,93 318,93 

5. PG w Graczach - - - 

Ogółem: 32 373,18 

 
Wpływy z opłat za przedszkola i za wyżywienie w przedszkolach: 
 

 

Lp. 

 

Jednostka 

oświatowa 

 
Wpływy z opłat rodziców 

 
Wpływy 
ogółem 

IX-XII 2016 I-VIII 2017 

1. Publiczne Przedszkole  
Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

24 721,00 30 642,00 55 363,00 

2. Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

20 888,61 21 338,12 42 226,73 

3. Publiczne Przedszkole  
im. Marii Kownackiej 

w Graczach 

12 363,00 13 966,00 26 329,00 

Ogółem: 57 972,61 65 946,12 123 918,73 

 

 

Lp. 

 

Jednostka 

oświatowa 

 
Wpływy za żywienie 

 
Wpływy 
ogółem 

IX-XII 2016 I-VIII 2017 

1. Publiczne Przedszkole  
Nr 1 „Bajka”  

w Niemodlinie 

45 702,50 67 546,00 113 248,50 

2. Publiczne Przedszkole 
 Nr 2 w Niemodlinie 

42 420,90 58 627,15 101 048,05 

3. Publiczne Przedszkole  

im. Marii Kownackiej 
w Graczach 

20 946,60 26 527,80 47 474,40 

Ogółem: 109 070,00 152 700,95 261 770,95 

 

Dotacja przedszkolna 

Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej, wprowadzającej dotację dla 

przedszkoli, było zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania 

przedszkolnego. Jedną z takich barier jest bariera ekonomiczna. Dlatego ustawa 

przedszkolna wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat 

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

dodatkową godzinę, ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Środki z dotacji 
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mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących z zakresu wychowania 

przedszkolnego i stanowią dochód gminy. 

Celem dotacji jest wyrównanie szans dzieci z uboższych rodzin.  

Wysokość dotacji celowej na rok 2016 i 2017 obliczona została jako 

iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2013 roku poz. 827, z późn. zm.) i liczby dzieci korzystających z 

wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych 

z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Dotacja przedszkolna na 2016 rok 

Dotacja na 1 dziecko (w wieku 2,5 - 6 lat) w okresie styczeń - grudzień 2015 

roku - 1 370,00 zł 

Liczba dzieci wg sprawozdania SIO z 30 września 2015 roku: 

PP Nr 1                    134 

PP Nr 2                    119 

PP Gracze                  74 

PSP Rogi                    20 

Dinolandia                 14 

PSP SPSK Grabin       46  
---------------------------------- 
     OGÓŁEM           407 

407 x 1 370,00 zł = 557 590,00 zł  roczna dotacja                             

Liczba dzieci wg SIO z 30 września 2015 roku: 

 2,5 lat 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat RAZEM 

PP Nr 1 10 44 39 38 3 134 

PP Nr 2 7 22 35 49 6 119 

PP Gracze 4 19 23 24 4 74 

PSP Rogi 2 4 6 7 1 20 

Dinolandia 2 5 7 - - 14 

PSP SPSK 

Grabin 
1 11 18 14 2 46 

OGÓŁEM 26 105 128 132 16 407 

Dotacja przedszkolna na 2017 rok 

Dotacja na 1 dziecko (w wieku 2,5 – 6 lat) w okresie styczeń – grudzień 2017 

roku – 1 388,00 zł 

Liczba dzieci wg sprawozdania SIO z 30 września 2016 roku: 

PP Nr 1                    139 

PP Nr 2                    121 
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PP Gracze                  84 

PSP Rogi                    24 

Dinolandia                 25 

PSP SPSK Grabin       59  

__________________________ 

     OGÓŁEM           452 

 

452 x 1 388,00 zł = 627 376,00 zł  planowana roczna dotacja 

Liczba dzieci wg SIO z 30 września 2016 roku: 
 

 2,5 lat 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat RAZEM 

PP Nr 1 0 30 46 35 28 139 

PP Nr 2 0 11 26 41 43 121 

PP Gracze 1 18 23 25 17 84 

SP Rogi 1 5 7 9 2 24 

Dinolandia 3 13 4 5 0 25 

PSP SPSK 

Grabin 
3 19 11 19 7 59 

OGÓŁEM 8 96 117 134 97 452 

 
Kwoty dotacji przekazanych gminie przedstawiają się następująco: 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

554 458 zł 551 209 zł 557 590 zł 474 990 zł 

 

Faktyczna kwota dotacji na dziecko w roku 2017 1338 zł 

Wprowadzenie subwencji na 6-latki i opłat za przedszkola za dzieci w 
wieku do lat 5 

 
Od dnia 9 grudnia 2016 r. przepisy art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowią, że rada gminy określa 
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 
w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony jako 
czas bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w publicznej placówce nie mniejszy niż 5 
godzin dziennie, zaś wysokość opłaty za godziny ponad tak ustalony wymiar 
wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. 
Wprowadzenie możliwości pobierania opłat wyłącznie od rodziców dziecka w wieku 
do 5 lat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej jest równoznaczne ze zniesieniem możliwości pobierania opłat dla 
dzieci w wieku 6 lat (lub starszych) za pobyt w placówce wychowania przedszkolnego. 
Przepisy nie zawierają regulacji odnośnie sytuacji osiągnięcia wieku 6 lat w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, w związku z tym za dodatkowe godziny faktycznie spędzone 
przez dziecko jeszcze w wieku 5 lat dopuszczalne jest pobranie opłat. 
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Środki, które samorządy dostały na każdego przedszkolaka z tzw. dotacji 
przedszkolnej, są niższe, niż te, otrzymane w subwencji na każdego ucznia. W tym 
roku dotacja na jednego przedszkolaka, jaką otrzymał samorząd, wynosiła 1338 zł, 
natomiast tzw. standard A subwencji oświatowej na jednego ucznia to 5292 zł. Przed 
zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, były one – jak wszyscy uczniowie 
– objęte subwencją. 

Wprowadzenie możliwości pobierania opłat wyłącznie od rodziców dziecka  
w wieku do 5 lat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej jest równoznaczne ze zniesieniem możliwości 
pobierania opłat dla dzieci w wieku 6 lat. 

Darmowe podręczniki 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 811) oraz rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji 

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe  (Dz. U. z 2016r. poz. 339) uczniowie klas I – III, IV – V szkół 

podstawowych oraz uczniowie klas I i II gimnazjum otrzymali odpowiednio 

elementarze, podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.  

Maksymalna wysokość dotacji na ucznia, określona w ustawie z dnia 30 maja 

2014 r., która może być przeznaczona na zakup podręczników/materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest zróżnicowana w zależności od etapu 

edukacyjnego: 

Klasy I – III szkoły podstawowej – dotacja na ucznia: 

➢ max. 25,00 zł (24,75)* – podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały edukacyjne; 

➢ max 50,00 zł (49,50)* – materiały ćwiczeniowe do wszystkich przedmiotów  

Klasy IV – V szkoły podstawowej – dotacja na ucznia: 

➢ max 140,00 zł (138,61 zł)* – podręcznik/materiały edukacyjne; 

➢ max 25,00 zł (24,75)* – materiały ćwiczeniowe;  

Klasy I – II gimnazjum – dotacja na ucznia: 

➢ max. 250,00 zł(247,52)* - podręczniki/materiały edukacyjne; 

➢ max 25,00 zł (24,75)* – materiały ćwiczeniowe. 
*1% wykorzystanej przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji stanowią koszty obsługi zadania zleconego. 

 

Gmina Niemodlin otrzymała na to zadanie dotację celową od Wojewody 

Opolskiego w następującej wysokości: 

 

Rozdział Kwota 

80101 

szkoły podstawowe 
48 541,07 

80110 

gimnazjum 
10 816,49 

80150 

niepełnosprawności: 

- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

- upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym 

- autyzm 

2 820,13 
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Razem 62 177,69 

 

Dodatkowe godziny jst dla szkół 

 
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych wchodzącego w życie z dniem 1 września 2012 r. organ 

prowadzący może przyznać dla każdego oddziału (grupy) 3 godziny tygodniowo  

w danym roku szkolnym na realizację zajęć obowiązkowych lub dodatkowych. 

Godziny przyznane przez organ prowadzący zwiększają tygodniowy obowiązkowy 

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

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku 

wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest 

obowiązkowy. 

 

Tygodniowa liczba godzin zajęć finansowanych przez organ prowadzący: 

 

Lp. 

 

Jednostka 

oświatowa 

  

Rodzaj zajęć 

 

Tygodniowy 

wymiar godzin 

1. PSP Nr 1 w 

Niemodlinie 

Język niemiecki klas IV 4 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe  3 

2. SP Nr 2 w 

Niemodlinie 

Gimnastyka korekcyjna klas I - III 1 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe klas I - III 2 

3. SP w Graczach Język niemiecki klas IV 2 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe 1 

Gimnastyka korekcyjna 4 

4. SP w Rogach Zajęcia pozalekcyjne artystyczne 3 

Zajęcia pozalekcyjne informatyczne 1 

5. PG w Graczach Zajęcia rekreacyjno - sportowe 2 

Ogółem: 23 

 

VII Stan realizacji innych zadań oświatowych  

Dowóz uczniów do szkół 

 

Dowożenie dzieci/uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne było 

organizowane, zgodnie z art. 14 a ust. 4 oraz art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

przez Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie w ścisłej współpracy  

z dyrektorami jednostek oświatowych. 

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Niemodlin korzystali w roku szkolnym 

2016/2017 z przewozów szkolnych, realizowanych firmę „EUROTAM”  

z Tułowic. Aby skorzystać z bezpłatnego transportu uczniowie musieli spełniać 

następujące warunki: 

1) uczęszczać do szkoły zgodnie z wyznaczonym obwodem,  

2) droga z domu do szkoły musiała przekraczać:  

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

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

Na okres od stycznia do grudnia 2016 roku oraz na okres od stycznia do 

grudnia 2017 r. ogłoszono przetargi nieograniczone obejmujące całe zadanie  

w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki.  

W postępowaniu przetargowym na 2016 rok specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia nie dopuszczała możliwości dzielenia zamówienia, tj. przystępowania 

wykonawców do poszczególnych tras, a jedynie przystąpienie do całości i wykonania 

przewozu uczniów na wszystkich trasach. W postępowaniu przetargowym wpłynęła 

jedna oferta na zadanie w zakresie dowozu uczniów do szkół. Była to oferta firmy 

„EUROTAM” Pana Zbigniewa Paradowskiego. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy ustalono na kwotę wynikającą ze 

złożonej ofert, tj. ceny ryczałtowej netto za jeden dzień przewozu uczniów wraz z 

zapewnieniem im opieki w wysokości 1 188,00 zł.  

W ramach realizowanego zadania Wykonawca zobowiązał się do realizacji dowozów 

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

sportowe, olimpiady przedmiotowe itp. bez dodatkowych opłat, w liczbie 2 000 km (w 

skali roku budżetowego) w ciągu trwania umowy, a także do wykonywania raz  

w tygodniu w godzinach porannych dodatkowego kursu dla mieszkańców Gminy na 

trasie: Krasna Góra – Rogi – Gracze – Magnuszowice – Szydłowiec Śląski – 

Rzędziwojowice – Niemodlin. 

W postępowaniu przetargowym na rok 2017 w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamówienie zostało podzielone na sześć części.  

W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty (jedna na pięć części, druga na 

sześć), jednakże znacząco przewyższające zamiar i możliwości finansowe 

Zamawiającego. W związku z czym zaszła przesłanka do unieważnienia postępowania 

(16 grudnia 2016 r.) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, tj. postepowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

W dniu 20 grudnia 2016 r. Burmistrz Niemodlina zaprosiła do składnia ofert 

o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro,  

w postępowaniu prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na 

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz  

z zapewnieniem opieki w czasie przewozu” w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do 

dnia 10 lutego 2017 r. Zapytanie zostało skierowane e-mailem do dwóch podmiotów. 

W wyniku zapytania ofertę złożyły oba podmioty, spośród których wybrano jako 

najkorzystniejszą ofertę firmy „EUROTAM” Pana Zbyszka Paradowskiego. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

ustalono na kwotę wynikającą ze złożonej ofert, tj. ceny ryczałtowej netto za jeden 

dzień przewozu uczniów wraz z zapewnieniem im opieki w wysokości 1 700,00 zł. 

W postępowaniu przetargowym „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy 

Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu” w okresie od dnia 27 lutego 

2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r. specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie 

dopuszczała możliwości dzielenia zamówienia, tj. przystępowania wykonawców do 
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poszczególnych tras, a jedynie przystąpienie do całości i wykonania przewozu 

uczniów na wszystkich trasach. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta 

na zadanie w zakresie dowozu uczniów do szkół. Była to oferta firmy „EUROTAM” 

Pana Zbigniewa Paradowskiego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 

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

ryczałtowej brutto za jeden dzień przewozu uczniów wraz  

z zapewnieniem im opieki w wysokości 1 890,00 zł. W ramach realizowanego zadania 

Wykonawca zobowiązał się do realizacji dowozów uczniów na zajęcia poza obiektami 

szkolnymi oraz wyjazdy na konkursy, zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe itp. 

bez dodatkowych opłat, w liczbie 2 000 km (w skali roku budżetowego) w ciągu 

trwania umowy, a także do wykonywania raz w tygodniu  

w godzinach porannych dodatkowego kursu dla mieszkańców Gminy na trasie: 

Krasna Góra – Rogi – Gracze – Magnuszowice – Szydłowiec Śląski – Rzędziwojowice – 

Niemodlin. 

 

Okres 

obowiązywania 

umowy 

Wykonawca 

Cena ryczałtowa brutto za jeden 

dzień przewozu dzieci  

wraz z zapewnieniem im opieki 

rok 2015 Zbigniew Paradowski 950,00 zł 

rok 2016 Zbigniew Paradowski 1 188,00 zł 

rok 2017 Zbigniew Paradowski 1 890,00 zł (brutto) 

 

Liczby dowożonych dzieci/uczniów w roku szkolnym 2016/2017 

 
Lp. Jednostka 

oświatowa 

Liczba uczniów 

uprawnionych do 

bezpłatnych przewozów 

1. SP Nr 1  63 

2. SP Nr 2 8 

3. SP Rogi 36 

4. SP Gracze 33 

5. PG Gracze  36 

6. PG ZS Niemodlin 38 

OGÓŁEM 214 

 

Ponadto artykułem 14a ust. 4 oraz artykułem 17 ust. 3a ustawy o systemie 

oświaty na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola 

(dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, oraz dzieci posiadające orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat), 

najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum lub zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz 

jego opiekuna, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.  

Transport taki musi zostać zapewniony uczniom niepełnosprawnym, którzy 

objęci są kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum,  

a uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym 

również do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia przez nich 

dwudziestego pierwszego roku życia. Obowiązek bezpłatnego transportu oraz opieki 

w czasie przewozu należy się również dzieciom i młodzieży realizującym obowiązek 
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przedszkolny, szkolny i nauki w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,  

a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie dwudziestego piątego roku życia.  

W czasie tych czynności gmina zobowiązana jest również zapewnić uczniom stosowną 

opiekę. 

Gmina, realizując ustawowy obowiązek wynikający z powyższych przepisów, 

ogłosiła przetarg na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Kup,  

w Grodkowie i w Opolu. 

W ramach przetargu wyłoniono następujących wykonawców na trasach: 

 
Lp. Trasa Okres 

obowiązywania 

umowy 

Wykonawca Cena ryczałtowa brutto za 

jeden dzień przewozu 

dzieci wraz z zapewnieniem 

im opieki 

1. Kup rok 2016 Zbigniew Paradowski 199,80 zł 

rok 2017 Zbigniew Paradowski 270,00 zł 

2. Grodków rok 2016 Ewa Maciejczyk 238,00 zł 

rok 2017  Ewa Maciejczyk 290,00 zł 

3. Opole rok 2016 Zbigniew Paradowski 140,40 zł 

rok 2017  Zbigniew Paradowski 183,60 zł 

 

W przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub prawni 

opiekunowie Gmina zwraca na mocy zawartych umów koszty przejazdu ucznia oraz 

jego opiekuna do szkoły i z powrotem. 

Zawarcie umowy poprzedzone jest wnioskiem rodzica lub prawnego opiekuna 

dziecka do Burmistrza, do którego dołączone musi być orzeczenie  

o niepełnosprawności, jak i skierowanie do szkoły wydane przez odpowiedniego 

Starostę. W ramach takiej umowy uczeń niepełnosprawny był dowożony przez 

rodziców do Leśnicy. 

Ogólne koszty poniesione na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 

2016/2017 wyniosły 443 907,97 zł.  

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

 Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest na podstawie 

art. 90 d ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym może je otrzymać uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na 

osobę w rodzinie (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 514,00 zł 

netto). Ponadto w rodzinie musi wystąpić co najmniej jeden z wymienionych 

czynników, tj.: trudna sytuacja materialna, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność, przeszkody w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych, uzależnienie alkoholowe lub narkomania, rodzina 

niepełna 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 r. upoważnienie 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach 
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dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Niemodlin. 

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

samorządu terytorialnego zobowiązano do partycypacji w kosztach tego zadania. Na 

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

zadania. 

  Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,  

a także szkół ponad gimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Niemodlin. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 119 2 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 119 2 

w tym liczba uczniów: 

szkół podstawowych 120 1 

gimnazjów 48 0 

szkół ponadgimnazjalnych 42 2 

3. Liczba wydanych decyzji 119 2 

  Dot. roku szkolnego 2016/2017 

W roku szkolnym 2016/2017 wpłynęło 119 wniosków o przyznanie 

stypendium szkolnego. Stypendium przyznano 210 dzieciom, a środki wypłacone na 

ten cel stanowiły kwotę 209 840,00 zł, 80 % z tej kwoty (167 872,00 zł) pokryto  

z budżetu Wojewody Opolskiego, pozostałe 20 % (41 968,00 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 kilku form przewidzianych ustawą o systemie oświaty, tj. 

świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, bądź pomocy rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym, po okazaniu rachunków i faktur na cele  

o charakterze edukacyjnym. 

W roku szkolnym 2016/2017 wpłynęły 2 wnioski o przyznanie zasiłku 

szkolnego. 

           Zasiłek szkolny przyznano 3 dzieciom, a środki wypłacone na ten cel stanowiły 

kwotę 1 500,00 zł, 80 % z tej kwoty (1 200,00 zł) pokryto z budżetu Wojewody 

Opolskiego, pozostałe 20 % (300,00 zł) stanowiły środki własne gminy. 

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

 
W roku szkolnym 2016/2017 realizowany był Rządowy program pomocy 

uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”. Celem programu było wyrównywanie szans 

edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie 

zakupu podręczników.  

W 2016 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do 

kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego skierowana 

była niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie do uczniów niepełnosprawnych 
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posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną, tj.: 

1) słabowidzących, 

2) niesłyszących, 

3) słabosłyszących, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej; 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwała uczniom 

niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły 

podstawowej, klasy III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły 

zawodowej i liceum ogólnokształcącego). 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności była niepełnosprawność intelektualna 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 

2016/2017 do klas I - III i VI szkół podstawowych, klasy III gimnazjów lub szkół 

ponadgimnazjalnych dofinansowanie mogło obejmować również zakup materiałów 

edukacyjnych, tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, 

umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub 

elektroniczną. Na terenie Gminy Niemodlin taka okoliczność nie występowała. 

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

była kolejnym zadaniem o charakterze pomocy materialnej realizowanym przez 

Gminę Niemodlin w roku szkolnym 2016/2017. Z tej formy pomocy skorzystało 7 

uczniów. Na realizację zadania pozyskano od Wojewody Opolskiego środki finansowe 

w kwocie 3 194,66 zł. 

 

Lp. Tytuł uprawnienia do dofinansowania 
Liczba 

uczniów 

Kwota  
na jednego 

ucznia  
w zł 

Kwota 

dofinansowania 

1. 
Uczniowie słabosłyszący (podręczniki 

tylko do kształcenia ogólnego) 

w klasach VI SP 1 325,00 325,00 zł 

w klasach III PG 1 350,00 350,00 zł 

2. 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim (podręczniki tylko do 
kształcenia ogólnego) 

w klasach VI SP 1 325,00 325,00 zł 

w klasach III PG 2 350,00 664,70 zł *) 

3. 

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub  

znacznym (podręczniki tylko do 

kształcenia specjalnego) 

w klasach VI SP 2 770,00 1 529,96 zł *) 

OGÓŁEM 7 x 3 194,66 zł 

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

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 
Od 1 września 2016 r. zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty 

wprowadziły dla dzieci 6 - letnich obowiązek odbycia rocznego przygotowania 
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przedszkolnego, a także możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej na 

wniosek rodziców, co było równoznaczne ze zwolnieniem z odbycia tego obowiązku. 

Tak więc w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego dotyczył dzieci urodzonych w 2010 roku (sześciolatków). Obowiązek 

ten realizowany był poprzez systematyczne uczęszczanie dziecka do wybranej przez 

rodzica placówki, tj.: przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego 

w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego - zespołu lub 

punktu przedszkolnego. 

W przypadku dziecka niepełnosprawnego wychowaniem przedszkolnym mogło 

być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 9 lat.  

Za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego można było 

uznać również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim 

w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

Od roku szkolnego 2016/2017 przepisy ustawy o systemie oświaty 

wprowadziły również zmiany w obowiązku szkolnym. Obowiązkiem tym zostały objęte 

dzieci od 7 - mego roku życia (urodzone w 2009 r.). Na wniosek rodziców naukę w 

szkole podstawowej mogły rozpocząć również dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym ukończyły 6 lat pod warunkiem, że korzystały z wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie 

pierwszej lub posiadały opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku gdy nie korzystały one 

z wychowania przedszkolnego). 

Odraczanie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego od 1 września 

2016 r. należało do kompetencji dyrektora publicznej szkoły podstawowej, 

w obwodzie której dziecko mieszkało. Takich uprawnień nie mieli dyrektorzy szkół, 

do których dziecko zostało przyjęte. Odroczenie dotyczyło roku szkolnego, w którym 

dziecko miało rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Wniosek należało złożyć 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończyło 7 lat, jednak nie później niż do 

końca sierpnia. 

Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły 

naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do 

dnia 31 marca 2016 r., mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę 

w klasie I szkoły podstawowej. Wniosek ten należało złożyć do dyrektora szkoły 

podstawowej, do której dziecko uczęszczało. W tym przypadku dziecko nie brało 

udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017. 

Dziecko, którego rodzice złożyli odpowiedni wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 

kontynuowało naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym 

nie podlegało ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej 

oraz nie otrzymało świadectwa szkolnego promocyjnego. 

 

Nazwa szkoły 

Liczba dzieci urodzonych w roku 2009, które w roku szkolnym 

2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, i które 

na wniosek rodziców skorzystały z prawa kontynuowania w roku 

szkolnym 2016/2017 nauki w klasie I szkoły podstawowej 

Szkoła Podstawowa Nr 

1 w Niemodlinie 
1 
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Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Niemodlinie 
0 

Szkoła Podstawowa 

w Rogach 
0 

Szkoła Podstawowa 

w Graczach 
2 

Ogółem 3 

 

Podobnie było w przypadku dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r., 

które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do klasy II szkoły podstawowej. Dzieci 

takie, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogły w 

roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. 

Dziecko, którego rodzice złożyli taki wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 

kontynuowało naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym 

nie podlegało ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej 

oraz nie otrzymało świadectwa szkolnego promocyjnego. 

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny dziecka spełniany był poprzez 

systematyczne jego uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, natomiast obowiązek nauki rozpoczynał się po 

ukończeniu gimnazjum poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej albo poprzez realizowanie przygotowania zawodowego 

u pracodawcy.  

W omawianym roku szkolnym obowiązek szkolny dziecka trwał do ukończenia 

gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Oznaczało to, że 

osoba, która ukończyła 18 lat nie mogła uczęszczać do gimnazjum, natomiast jeśli 

miała opóźnienie w cyklu nauki, to mogła do 18 roku życia realizować obowiązek 

szkolny poprzez uczęszczanie do gimnazjum. Obowiązek nauki dotyczył uczniów, 

którzy ukończyli gimnazjum i nie ukończyli 18 lat.  

Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki można było uznać 

również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim 

w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w Gminie Niemodlin w roku szkolnym 

2016/2017 była kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegali 

uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum (15 lat) natomiast obowiązkowi 

nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat.  

Kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, jak  

i obowiązku nauki dokonywali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych 

w obwodach, w których zamieszkiwali uczniowie. 

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

aktualnym stanem podanym przez organ prowadzący ewidencję ludności, a także 

dokonuje się adnotacji w księdze, wpisując informację o spełnianiu przez dziecko 

obowiązku szkolnego w danej lub innej szkole. W przypadku przyjęcia ucznia 

mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej, powiadamia się jej dyrektora  

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

obowiązku szkolnego. 
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W przypadku obowiązku nauki za jego kontrolę odpowiedzialna była gmina, 

która na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych 

z placówek ponadgimnazjalnych dokonywała weryfikacji danych, a uzupełnienie 

informacji następowało w wyniku dostarczenia informacji bezpośrednio od rodziców 

ucznia/prawnych opiekunów.  

Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki przedstawia 

poniższa tabela*. 

 

Kontrola obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki 
16 lat 17 lat 18 lat Ogółem 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej 
obowiązek szkolny 

133 21 11 165 

Liczba 

młodzieży 
spełniająca 
obowiązek 

nauki 

w publicznej lub niepublicznej 

szkole ponadgimnazjalnej 
0 105 103 208 

przez realizowanie przygotowania 
zawodowego u pracodawcy 

0 0 0 0 

przez udział w zajęciach 
rewalidacyjno - wychowawczych 
dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim 

0 0 1 1 

przez uczęszczanie do szkoły  
w kraju, w którym przebywają 

8 4 4 16 

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

2 3 5 10 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 1 1 2 

Ogółem 143 134 125 402 

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

143 134 125 402 

* dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2017 r. 

W roku szkolnym 2016/2017 liczba młodzieży w wieku 16 - 18 lat 

zameldowanej na terenie gminy wynosiła 402; z tej liczby 10 nie zamieszkiwało na 

terenie gminy i nie udało się ustalić miejsca ich pobytu. Ponadto 16 osób uczęszczało 

do szkoły w kraju, w którym przebywali i jedna osoba spełniała obowiązek nauki przez 

udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.  

Dane z Sytemu Informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2017 r. wykazały, iż 

dwie osoby nie spełniały ustawowego obowiązku nauki.  

Pozostali uczniowie realizowali obowiązek nauki w formach przewidzianych 

w ustawie o systemie oświaty.  

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

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

umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego  

i spełnia warunki określone we właściwych przepisach, przysługuje dofinansowanie 

kosztów kształcenia tego młodocianego. Dofinansowanie przyznaje Wójt (Burmistrz, 
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Prezydent Miasta), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika, w drodze decyzji.  

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego odbywa się  

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

Opolski przekazuje Burmistrzowi Niemodlina na podstawie umowy określającej 

wysokość środków i tryb ich przekazywania. 
 

Środki otrzymane z Funduszu Pracy 

2016 r. 2017 r.  

220 000,00 zł 136 713,00 zł 

 
 Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w roku szkolnym 2016/2017: 

 

Liczba złożonych wniosków 40 

Liczba wszystkich pracodawców 23 

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie 22 

Liczba młodocianych pracowników ogółem 27 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu 24 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do pracy 3 

Liczba wydanych decyzji 40 

Liczba decyzji odmawiających przyznanie dofinansowania  0 

Liczba postanowień o przekazaniu sprawy 0 

Pozostawiono bez rozpatrzenia 1 

 

Środki wykorzystane w roku szkolnym 2016/2017 (w zł) 

Przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy 
10 668,00 

144 519,81 

Nauka zawodu 133 851,81 

   

IX – XII 2016 r. 58 426,10 

144 519,81 

I – VIII 2017 r. 86 093,71 

 

 

Struktura zawodów, w których młodociani uczniowie  

zakończyli kształcenie zawodowe: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Niemodlin_COA.svg&filetimestamp=20101213162923


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niemodlin  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 
74 

 

 

Wykres zawodów, w których kształceni byli młodociani nie przedstawia 

całokształtu kształcenia zawodowego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Niemodlin. Przedstawiona powyżej struktura zawodów, w których kształceni byli 

młodociani pracownicy powstała jedynie w oparciu o złożone przez pracodawców 

wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia.  

Analiza wykresu wskazuje, iż w Gminie Niemodlin w roku szkolnym 

2016/2017 dominowało szkolenie zawodowe w zawodach: fryzjer, mechanik 

pojazdów samochodowych oraz kucharz. 

System dotowania placówek prowadzonych przez organy inne niż gmina 

 

Przepisy ustawy o systemie oświaty nakładają na Gminę Niemodlin obowiązek 

dotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół prowadzonych 

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

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

podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów, tj.: liczby uczniów 

ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 

dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Doprecyzowano też pojęcie 

zakresu wydatków bieżących będących podstawą do wyliczenia dotacji. Poprzednia 

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

do podstawy ustalania wysokości dotacji i w konsekwencji naliczanie zbyt wysokich 

środków. 

Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadził również zasady 

aktualizacji podstawowych kwot dotacji, które narzuciły na Gminę Niemodlin 

obowiązek dokonywania dwóch aktualizacji w ciągu roku na podstawie planu 

dochodów i wydatków: 

1) pierwszą po ogłoszeniu ustawy budżetowej i określeniu ostatecznych kwot 

subwencji oświatowej (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

aktualizacji); 
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2) drugą w październiku (na dzień 30 września roku budżetowego).  

W miesiącu tym należy również dokonać aktualizacji statystycznej liczby 

uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno -

wychowawczych. 

Ponadto wprowadzono też przepisy nakładające na Gminę Niemodlin 

obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej wysokości podstawowych 

kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów, wychowanków 

i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, a także każdych aktualizacji 

tych informacji. 

Do końca 2016 r. ustawa nie regulowała zasad aktualizowania stawek dotacji 

i rocznej kwoty dotacji, ani też nie wskazywała sposobu ustalania liczby uczniów 

uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz 

liczby uczniów szkół, na których udzielana była dotacja. 

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

dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola lub szkoły. 

 

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina 

Niemodlin prowadzi rejestr placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. 

W ewidencji tej od dnia 30 kwietnia 2012 r. figuruje Przedszkole Niepubliczne 

Artystyczno - Językowe „Dinolandia”, do którego w roku szkolnym 2016/2017 

uczęszczało średnio 25 dzieci. W liczbie tej średnio 8. dzieci było mieszkańcami Gminy 

Tułowice, 1 dziecko Gminy Dąbrowa i 1 Gminy Korfantów. 

Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Uchwały 

Nr XIX/91/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym 

przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie 

Gminy Niemodlin oraz Uchwały Nr XXXIV/193/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie  

z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, działających na terenie 

Gminy Niemodlin, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 

oraz terminu i sposobu jej rozliczania, niepublicznym przedszkolom przysługuje 

dotacja z budżetu gminy w wysokości: 

1) do końca roku 2016 - 75 % wydatków wykonanych ponoszonych 

                 w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych  

                przez Gminę Niemodlin; 

2)  od 1 stycznia 2017 r. - 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli  

                 w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych  

                przez Gminę Niemodlin. 

W roku szkolnym 2016/2017 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego 

Artystyczno - Językowego „Dinolandia” wyliczona na podstawie podstawowej kwoty 

dotacji w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco: 

 

Miesiąc Liczba dzieci 
Przekazana kwota 

dotacji 

Wrzesień 2016 24 14 887,20 zł 

Październik 25 15 233,25 zł 

Listopad 25 15 055,75 zł 
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Grudzień 25 14 928,00 zł 

Styczeń 2017 25 14 371,50 zł 

Luty 25 14 371,50 zł 

Marzec 25 14 371,50 zł 

Kwiecień 25 26 243,50 zł *) 

Maj 25 17 339,50 zł 

Czerwiec 25 17 339,50 zł 

Lipiec 25 17 339,50 zł 

Sierpień 25 17 339,50 zł 

RAZEM: 198 820,20 zł 
 

*) Kwota ta składa się z dotacji za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz wyrównania po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 

za m-ce styczeń - marzec 2017 

 

Do dnia 31 sierpnia 2017 roku Gmina Niemodlin wypłaciła na rzecz 

Niepublicznego Przedszkola Artystyczno - Językowego „Dinolandia” kwotę 198 820,20 

zł. 

Od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja doprecyzowała również przepisy dotyczące 

rozliczania się gmin w przypadku, gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego 

w gminie, której nie jest mieszkańcem - nowe przepisy wyłączyły możliwość rozliczeń 

między gminami w przypadku uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na objęcie tych dzieci subwencją 

oświatową. Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2016 r. 

nie wskazywały jednoznacznie na konieczność wyłączania kosztów związanych 

z edukacją dzieci niepełnosprawnych w przypadku rozliczania się gmin. A zatem, 

zgodnie z nowymi przepisami zwrot kosztów udzielonej dotacji lub wychowania 

przedszkolnego między gminami nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych. Zasada 

refundacji następowała wyłącznie w przypadku wychowanków przedszkola w wieku 

do lat 5 (dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat), na których Gmina Niemodlin nie 

otrzymywała subwencji. 

Ważną kwestią było tutaj rozliczanie się gmin z udzielonej dotacji na dzieci 

uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych. Gmina Niemodlin 

udzielała dotacji placówkom niepublicznym położonym na swoim terenie na 

wszystkie dzieci, a notą obciążane były te gminy, z których dzieci przebywały w tych 

placówkach. 

Kwoty przekazanych należności przedstawiały się następująco: 

 Miesiąc 

Gmina Tułowice Gmina Dąbrowa Gmina Korfantów 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

Wrzesień 
2016 

7 3 742,69 zł 1 534,67 zł   

Październik 9 4 713,30 zł     

Listopad 9 4 649,49 zł     

Grudzień 9 4 603,41 zł     

Styczeń 2017 8 3 706,88 zł   1 463,36 zł 

Luty 8 3 706,88 zł   1 463,36 zł 

Marzec 8 3 706,88 zł   1 463,36 zł 

Kwiecień 
- 2 849,28 zł *)   - 356,16 zł *) 

8 4 656,64 zł   1 582,08 zł 

Maj 7 4 074,56 zł   1 582,08 zł 

Czerwiec 7 4 074,56 zł   1 582,08 zł 

Lipiec 7 4 074,56 zł   1 582,08 zł 

Sierpień 8 4 656,64 zł   1 582,08 zł 

RAZEM: 53 215,77 zł  534,67 zł  4 656,64 zł 
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OGÓŁEM: 58 407,08 zł 
 

*) Kwota niedopłaty kosztów dotyczących zwrotu dotacji za m-ce styczeń - marzec 2017 r. powstała po aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji 

 

Ponadto od dnia 30 września 2016 r. w rejestrze ewidencji prowadzonym przez 

Gminę Niemodlin figuruje również Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole założone i 

prowadzone przez Pana Grzegorza Krzyśków (termin rozpoczęcia działalności 

przedszkola to 1 października 2016 r.). W roku szkolnym 2016/2017 do tego 

przedszkola uczęszczało średnio 14 dzieci, z czego 1 było mieszkańcem Gminy 

Tułowice.  

Ponadto stosownie do art. 90 ust. 1 a ustawy o systemie oświaty na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem wypłacono dwie dotacje - jedną z tytułu bycia 

wychowankiem przedszkola, a druga ze względu na korzystanie z wczesnego 

wspomagania. 

W roku szkolnym 2016/2017 dotacja dla Niepublicznego Tatusiowego 

Przedszkola wyliczona na podstawie podstawowej kwoty dotacji w poszczególnych 

miesiącach przedstawiała się następująco: 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  Kwota ta składa się z dotacji za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz wyrównania po aktualizacji podstawowej kwoty 

dotacji za m-ce styczeń - marzec 2017 r.  
wwr - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 

Do dnia 31 sierpnia 2017 roku Gmina Niemodlin wypłaciła na rzecz 

Niepublicznego Tatusiowego Przedszkola kwotę 103 857,52 zł. 

Kwoty przekazanych należności w poszczególnych miesiącach przedstawiały 

się następująco:  

Miesiąc 

Gmina Tułowice 

Liczba 

dzieci 

Kwota zwrotu 

dotacji 

Grudzień 2016 1 511,49 zł 

Styczeń 2017 1 463,36 zł 

Luty 1 463,36 zł 

Kwiecień - 237,44 zł *) 

RAZEM: 1 675,65 zł 
 

*) Kwota niedopłaty kosztów dotyczących zwrotu dotacji za m-ce styczeń - marzec 2017 r. powstała po aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji 

Miesiąc 
Liczba 
dzieci 

Przekazana 
kwota dotacji 

Dzieci niepełnosprawne 

Liczba 
dzieci 

Przekazana 
kwota dotacji 

Październik 2016 11 6 702,63 zł   

Listopad 11 6 624,53 zł   

Grudzień 14 8 359,68 zł   

Styczeń 2017 15 8 622,90 zł 1 wwr 387,82 zł 

Luty 15 8 622,90 zł 1 wwr 387,82 zł 

Marzec 15 8 622,90 zł 1 wwr 387,82 zł 

Kwiecień 15 15 746,10 zł *) 1 wwr 387,82 zł 

Maj 15 10 403,70 zł 1 wwr 387,82 zł 

Czerwiec 15 10 403,70 zł 1 wwr 387,82 zł 

Lipiec 13 9 016,54 zł 1 wwr 387,82 zł 

Sierpień 11 7 629,38 zł 1 wwr 387,82 zł 

RAZEM: 100 754,96 zł  3 102,56 zł 

OGÓŁEM: 103 857,52 zł 
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Na podstawie art. 58 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz  § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

4 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania 

zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę 

fizyczną po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 marca 2013 roku Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Burmistrz Niemodlina udzielił 

zezwolenia na założenie i prowadzenie od dnia 1 września 2013 roku Publicznej 

Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Grabinie. 

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty publiczne szkoły, 

prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w 

których realizowany był obowiązek szkolny, otrzymywała na każdego ucznia dotację 

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości: 

1) do końca roku 2016 - równej wydatkom bieżącym przewidzianym na  

                 jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych  

               przez tę jednostkę samorządu terytorialnego; 

2) od 1 stycznia 2017 r. - równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół  

                danego typu i rodzaju jednak nie niższej niż kwota przewidziana na  

                takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki  

               samorządu terytorialnego. 

W przypadku oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole 

podstawowej na każdego wychowanka tego oddziału przedszkolnego, szkoła 

otrzymywała z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dla 

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

W roku szkolnym 2016/2017 dotacja dla szkoły i oddziału przedszkolnego 

w Grabinie wyliczona na podstawie podstawowej kwoty dotacji w poszczególnych 

miesiącach przedstawiała się następująco: 

 

Miesiąc 

Szkoła Oddział przedszkolny Dzieci niepełnosprawne 

Liczba 
dzieci 

Przekazana 
kwota dotacji 

Liczba 
dzieci 

Przekazana 
kwota dotacji 

Liczba 
dzieci 

Przekazana 
kwota dotacji 

Wrzesień 2016 52 39 632,84 zł 59 31 177,37 zł 1* 1 398,92 zł 

Październik 53 40 505,78 zł 58 30 648,94 zł 1* 1 398,92 zł 

Listopad 53 40 856,64 zł 57 30 129,06 zł 1* 1 398,92 zł 

Grudzień 53 40 713,01 zł 57 29 349,87 zł 1* 3 988,64 zł 

Styczeń 2017 53 50 728,42 zł 56 24 447,36 zł   

Luty 53 50 718,88 zł 56 24 447,36 zł   

Marzec 54 51 680,70 zł 57 24 883,92 zł   

Kwiecień 54 46 831,46 zł *) 58 52 708,03 zł *)1   

Maj 54 50 457,06 zł 58 32 318,18 zł   

Czerwiec 54 50 457,06 zł 57 31 760,97 zł   

Lipiec 54 50 457,06 zł 57 31 760,97 zł   

Sierpień 54 50 457,06 zł 57 31 760,97 zł   

RAZEM: 563 495,97 zł  375 393 zł  8 185,40 

OGÓŁEM: 947 074,37 zł 
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*)  Kwota ta składa się z dotacji za miesiąc kwiecień 2017 r. oraz wyrównania po aktualizacji podstawowej kwoty 

dotacji za m-ce styczeń - marzec 2017 r. 
*) 1  Kwota ta składa się z dotacji za miesiąc kwiecień 2017 r. pomniejszonej o nadpłatę powstałą po aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji za m-ce styczeń - marzec 2017 r.           

*  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

 

W związku z art. 80 ust. 2db ustawy o systemie oświaty, jeżeli do oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez organ inny niż 

jednostka samorządu terytorialnego, uczęszczają uczniowie w wieku do lat 5 (dzieci 

objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat) niebędący mieszkańcami gminy dotującej tę 

szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, którzy ponadto nie 

są uczniami niepełnosprawnymi, gmina, której mieszkańcami są ci uczniowie, 

pokrywa koszty udzielonej dotacji. Również tutaj istotną kwestią było rozliczanie się 

gmin z udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego 

w Grabinie. Gmina Niemodlin udzielała dotacji placówce publicznej na wszystkie 

dzieci, a notą obciążane były te gminy, z których dzieci przebywały jedynie 

w oddziale przedszkolnym. 

Kwoty przekazanych należności przedstawiały się następująco: 

 

Miesiąc 

Gmina Łambinowice Gmina Skoroszyce 

Liczba 
dzieci 

Kwota zwrotu 
dotacji 

Liczba 
dzieci 

Kwota zwrotu 
dotacji 

Wrzesień 2016 11 4 556,86 zł 1 414,26 zł 

Październik 11 4 556,86 zł 1 414,26 zł 

Listopad 11 4 558,51 zł 1 414,41 zł 

Grudzień 11 4 408,14 zł 1 400,74 zł 

Styczeń 2017 9 2 925,54 zł   

Luty 9 2 925,54 zł   

Marzec 9 2 925,54 zł   

Kwiecień 
- 3 378,20 zł *)   

10 4 457,10 zł   

Maj 10 4 457,10 zł   

Czerwiec 9 4 011,39 zł   

Lipiec 9 4 011,39 zł   

Sierpień 9 4 011,39 zł   

RAZEM: 51 183,56 zł  1 643,67 zł 

OGÓŁEM: 52 827,23 zł 
 

*) Kwota niedopłaty kosztów dotyczących zwrotu dotacji za m-ce styczeń - marzec 2017 r. powstała po aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji 

 

VIII Główne projekty i programy realizowane w roku 
szkolnym 2016/2017 

 

Bezpieczna + 

Gmina Niemodlin przystępując do realizacji rządowego programu 

wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, 

otrzymała od Wojewody Opolskiego dotację celową w wysokości 41 929,60 zł, co 

stanowiło 80% kosztów realizacji zadania.  Warunkiem otrzymania dotacji było 

zapewnienie wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów 
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realizacji zadania, co w przypadku Gminy Niemodlin stanowiło kwotę 10 482,40 zł. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 52 412,00 zł. Po wykonaniu sprawozdania 

końcowego z realizacji programu „Bezpieczna+” całkowita wartość zadania wyniosła 

51 978,83 zł, z czego 40 809,61 zł stanowiła dotacja celowa, a 11 169,22 zł wkład 

własny. 

Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  

i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” kładzie nacisk na kluczowe elementy związane  

z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz na budowanie 

pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach Programu były 

ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem 

wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz miały sprzyjać współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły.  

W Programie udział wzięły wszystkie Szkoły Podstawowe, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Niemodlin.  

W ramach Programu zakupiono m.in.: 

Szkoła Zakupiono Koszt 

całkowity 

Dotacja Wkład 

własny 

SP Nr 1  Warsztaty psychoedukacyjne dla 17 grup uczniów 7 650,00 6 120,00 1 530,00 

 Materiały do organizacji szkolnych Dni Życzliwości  2 547,67 2 038,14 509,53 

 Wyposażenie gabinetu psychologa i pedagoga 3 965,53 3 172,42 793,11 

Organizacja symulacji ratowniczej i próbnej ewakuacji 

„Ratujemy naszą szkołę” 

999,65 799,72 199,93 

Szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów klas IV-VI (3h x 
2 grupy x 8 klas = 48 h) 

9 600,00 7 680,00 1 920,00 

Zakup apteczek pierwszej pomocy do sal lekcyjnych  1 000,00 800,00 200,00 

Razem: 25 762,85 20 610,28 5 152,57 

SP Nr 2  Maty gumowe na rolce    676,50 541,20  135,30  

 Maty gumowe ze znakowaniem i cięciem  - przejście  183,27  146,62  36,65  

 Maty gumowe ze znakowaniem i cięciem - ścieżka 141,45  113,16  28,29  

Maty gumowe ze znakowaniem i cięciem – rondo-śr. ok. 5m 1 094,70 875,76 218,94 

Rowerowy tor przeszkód - 14 elementów 3 757,65 2 833,92 923,73 

Plansza drogowa znaki 9 szt. 270,60 216,48 54,12 

Plansza drogowa znaki 18 szt. 152,00 121,60 30,40 

Domino 175,50 140,40 35,10 

Program komputerowy Opiekun Ucznia w Internecie 489,98 391,98 98,00 

Materiały plastyczne 300,00 240,00 60,00 

Zestaw tuszy do drukarki 487,00 389,60 97,40 

Szkielet 1 200,00 960,00 240,00 

Prawa dziecka – plansze i karty pracy 284,00 216,00 68,00 

Bezpieczny każdego dnia 259,90 207,92 51,98 

Razem: 9 472,55 7 394,64 2 077,91 

SP 
Gracze 

Zakup książeczek dla uczniów klas I-III o zasadach 
bezpieczeństwa 

499,99 399,99 100,00 

Artykuły papiernicze 1 390,83 1 112,66 278,17 

Prelekcje przeprowadzone przez ratownika GOPR 748,00 480,00 268,00 

Wyposażenie sal edukacyjnych do prowadzenia 

praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1 995,90 1 596,72 399,18 

Fantomy 2 390,00 1 912,00 478,00 

Razem: 7 024,72 5 501,37 1 523,35 

SP Rogi Sygnalizator świetlny 3 i 2-komorowy dla ruchu kołowego 

i pieszego 

1 694,33   1 355,46  338,87 

Sygnalizator kolejowy - podwójny 1 719,29 1 160,00 559,29 

Maty gumowe na rolce  919,81 575,84  343,97 

Maty gumowe ze znakowaniem i cięciem - przejście 195,00 148,00 47,00 

Maty gumowe ze znakowaniem i cięciem - ścieżka 150,50 113,60 36,90 
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Maty gumowe ze znakowaniem i cięciem –rondo-śr. ok. 5 
m 

1 164,76 880,00 284,76 

Rowerowy tor przeszkód 2 434,17 1 947,34 486,83 

Domino 262,00 180,00 82,00 

Program komputerowy Opiekun Ucznia w Internecie 585,05 468,04 117,01 

Materiały plastyczne 200,00 160,00 40,00 

Gry planszowe 393,80 315,04 78,76 

Razem: 9 718,71 7 303,32 2 415,39 

 
OGÓŁEM:  

 
51 978,83 

 
40 809,61 

 
11 169,22 

 

Młodzi unihokeiści poznają polski i czeski Śląsk 

 Mikroprojekt finansowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów  

w Euroregionie Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  

Realizacja projektu przewidziana została na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 

31 grudnia 2017 r., który to może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek 

Beneficjenta. Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu wynoszą 23 485,00 

EUR, z czego 85 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5 % z 

Budżetu Państwa, a pozostałe 10 % stanowi wkład własny.  

Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Niemodlin. Udział w Projekcie 

biorą uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Graczach  

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

Partnerem Projektu po stronie czeskiej jest podmiot FBC OSTRAVA z.s. z Ostravy,  

a dodatkowo po stronie polskiej członkowie UKS „Trolik” z Opola. Udział w projekcie 

biorą dzieci, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, w przedziale wiekowym od 6 do 11 lat 

i od 12 do 16 lat. Trenerzy to grupa 8 wykwalifikowanych instruktorów – nauczycieli 

– trenerów.  

W ramach projektu nawiązane zostały kontakty pomiędzy polskimi i czeskimi 

dziećmi uprawiającymi dyscyplinę sportu jaką jest unihokej. Oprócz wspólnych 

treningów oraz współzawodnictwa w formie polsko – czeskich turniejów, zaplanowano 

również wycieczki umożliwiające dzieciom i młodzieży poznanie atrakcji 

turystycznych kraju sąsiada. Ponadto w ramach projektu został zakupiony sprzęt 

sportowy, dzięki któremu szkoły w Graczach otrzymały: ok. 50 kijów, 4 komplety 

strojów bramkarskich, 50 piłeczek oraz dwie bramki i bandy do gry.  

W trakcie realizacji Projektu zaplanowano do przeprowadzenia 10 treningów 

młodych unihokeistów, 8 turniejów i 8 wycieczek.    

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

 

 W dniu 8 listopada 2016 r. Gmina Niemodlin złożyła do Wojewody Opolskiego 

wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych 
dla 4 szkół podstawowych. Wniosek złożony został na kwotę 30 000,00 zł, z czego 
24 000,00 zł stanowi dotację celową, a 6 000,00 zł wkład własny Gminy.  

W dniu 11 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim, 
reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, a Gminą Niemodlin w sprawie 
wsparcia finansowego realizacji w 2017 r. zadania publicznego w ramach realizacji 
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja celowa została 
udzielona w wysokości 24 000,00 zł.  
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Udzielone wsparcie finansowe mogło być wydatkowane na zakup nowości 
wydawniczych, jednakże niebędących podręcznikami. Szkoła, która otrzymała 
wsparcie finansowe powinna zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, w kwestii zakupu książek. Ponadto szkoły, które otrzymały wsparcie 
finansowe zobowiązane zostały do: 

• podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi, 

• wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo, 

• zorganizowania w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia 
promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, 

• uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas 
zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami, 

• zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole 
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, oraz 

• dostosowania organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów,  
w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na 
okres ferii zimowych i letnich.   
W związku z powyższym, tj. podpisaniem umowy w dniu 3 lipca 2017 r.  

i obowiązkiem zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego  
w kwestii zakupu książek, nastąpi on w okresie od września do grudnia 2017 r.  
 

PODSUMOWANIE 

 
Zagadnienia przedstawione w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

za rok szkolny 2016/2017 są na bieżąco monitorowane przez Burmistrza Niemodlina. 

Zakład Ekonomiczno – Finansowy Oświaty / Centrum Usług Wspólnych w 

Niemodlinie wraz z dyrektorami w miarę możliwości podejmuje działania mające na 

celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań oświatowych z 

przeznaczeniem na poprawę stanu bazy placówek oświatowych, ich wyposażenie w 

sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dużą wagę przywiązujemy do minimalizowania 

problemów kadrowych nauczycieli i pracowników, wynikających ze zmniejszającej się 

liczby uczniów, a także ze względu na wprowadzoną reformę oświaty. Systematycznie 

prowadzone są analizy wydatków w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań i 

jednocześnie umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów edukacyjnych.  

Dużym wyzwaniem są zmiany w przepisach oświatowych w szczególności te, 

które nakładają dodatkowe obowiązki na pracowników oświaty, a związane  

z dotacjami dotyczącymi: dofinansowania zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego i wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne  

i ćwiczeniowe.  

 
 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Kochanek 

p.o. Dyrektor  

CUW w Niemodlinie 
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