
ZARZĄDZENIE NR 0050/94/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 21 października 2021 r. 

 
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

Na postawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Świerczów informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2020/2021, w tym wyników egzaminu ósmoklasisty, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

           mgr Barbara Bednarz 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/94/2021  

Wójta Gminy Świerczów  

z dnia 21 października 2021 r. 

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Gmina Świerczów realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy Prawo 

Oświatowe oraz z rozporządzeń wykonawczych, poprzez zabezpieczenie działalności 

przedszkola i szkół podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów 

niepełnosprawnych. Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymanych 

z budżetu państwa typu subwencja oświatowa oraz z budżetu gminy.  

Realizacja zadań oświatowych to osiągnięcia edukacyjne uczniów, uzyskane 

w oparciu o podejmowane inicjatywy na rzecz uczniów, szkoły, środowiska lokalnego 

i gminy. 

Wynikiem nauczania i uczenia się, są osiągnięcia edukacyjne uczniów, które 

w znacznym stopniu zależą od poziomu intelektualnego dziecka, jego zainteresowań, pasji, 

zdolności, a także od środowiska rodzinnego. Aby zdiagnozować efekty kształcenia prowadzi 

się badanie postępów edukacyjnych uczniów. Może ono przybierać różne formy poprzez 

diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocenianie wewnątrzszkolne, udział 

w konkursach przedmiotowych oraz w egzaminie zewnętrznym. 

Celem egzaminu zewnętrznego jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy 

i umiejętności uczniów na zakończenie etapu kształcenia tj. egzaminu ósmoklasisty szkoły 

podstawowej. 

 Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają następujące czynniki: 

 czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji 

edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin 

patologicznych, 

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

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach 

badanych umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się 

do zajęć, niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne, 

 czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii, 

 nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy 

i umiejętności, otwarcie na własny rozwój.  

 
 

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

I. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
  

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej 
 

Liczba uczniów w poszczególnych klasach 
kl. I - 12  kl. II - 4  kl. III - 18   kl. IV - 14 

kl. V - 9  kl. VI - 17  kl. VII - 16   kl. VII -  0 

 

Łącznie 90 uczniów. 
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OSIĄGNIĘCIA 

1. Konkursy przedmiotowe: 
1) Wojewódzki Konkurs Historyczny: udział na etapie gminnym. 

 

2. Konkursy artystyczne: 

1) Konkurs recytatorski w języku niemieckim – „Jugend tragt Gedichte vor”/ Młodzież 

recytuje poezję – klasy V-VI; 

2) Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS 

wypadkom zapobiegamy” - II miejsce na szczeblu powiatu uczennica kl. III; 

3) Ogólnopolski konkurs plastyczny – „ Moja wymarzona złota rybka”, wyróżnienie 

na szczeblu kraju uczennica kl.VI; 

4) Ogólnopolski konkurs plastyczny - „Zwierzę to nie rzecz” – wyróżnienie uczennica 

kl. VI. 

3. Konkursy szkolne: 

1) Dzień Kropki; 

2) Konkurs „Dzień tabliczki mnożenia”; 

3) Konkurs „Dzień postaci z bajek”; 

4) Szkolny Konkurs plastyczny z języka angielskiego „Moja szkoła”; 

5) Konkurs „Najbardziej życzliwy uczeń”; 

6) Konkurs na „Mistrza przedmiotu” (język polski, matematyka, języki obce, przyroda, 

artysta); 

7) Szkolny konkurs na kartkę Bożonarodzeniową z języka angielskiego; 

8) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego; 

9) Szkolny konkurs pięknego czytania i pisania dla klas I –III; 

10) Turniej szkolny - gra terenowa z okazji „Dnia Dziecka”; 

11) Konkurs Ortograficzny „O pióro dyrektora szkoły”; 

12) Konkurs szkolny – Festiwal kultur świata; 

13) Całoroczna akcja „Przeczytałem – polecam”. 

4. Zawody sportowe: 
1) Powiatowy Turniej Żaków- zawody piłki nożnej o Puchar Starosty Namysłowskiego - 

II miejsce chłopców. 

Inne zawody sportowe w minionym roku szkolnym nie odbyły się z powodu pandemii. 

5. Udział w programach i projektach edukacyjnych: 
1) Program Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Szkolny Klub Sportowy”; 

1) kontynuacja Projektu „Z nauką w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów”; 

2) kontynuacja Programu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej – 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej (całkowity koszt 68 555,00 zł); 

3) kontynuacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe na 

zakup książek do biblioteki szkolnej (całkowity koszt 5 000,00 zł); 

4) Ogólnopolski program nauki pływania „Umiem pływać”;  

5) Ogólnopolski program dla szkół organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. 
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6. Średnia ocen i zachowania: 

Klasa 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2019/2020 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2020/2021 

Różnica 

IV 4,56 4,00 -0,56 

V 4,05 4,28 +0,23 

VI 4,02 4,11 +0,09 

VII 3,71 3,62 -0,09 

szkoła 4,09 4,00 -0,09 

 

 Ś R E D N I A   Z   Z A C H O W A N I A 

 
wzorowe 

bardzo 

dobre 
dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

% % % % % % 

Rok szk. 

2019/2020 
26,78 51,78 19,64 1,80 0 0 

Rok szk. 

2020/2021 
26,32 50,88 19,30 1,75 1,75 0 

Różnica -0,46 -0,90 -0,34 -0,05 +1,75 0 

 

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie przystępowała do egzaminu, ponieważ nie było 

klasy VIII. 

8. Frekwencja: 
w % 

Klasa I  II  III  IV  V  VI  VII 

Rok szkolny 

2019/2020 
85,20 93,00 81,80 93,00 94,00 94,60 96,33 

Rok szkolny 

2020/2021 
95,31 94,95 91,75 90,58 94,00 97,00 89,30 

Różnica +10,11 +1,95 +9,95 -2,42 0,00 +2,40 -7,03 

 

Szkoła: 93,27% 

 

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczyło się dwoje uczniów mających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, jeden orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego 

i siedmioro uczniów otrzymało opinie z PPP. 

  

10. Na zakończenie roku szkolnego przyznano nagrody dla najlepszych uczniów: 

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali: 

Klasa IV – 3 uczniów ze średnią: 5,17; 5,08; 4,83 

Klasa V – 3 uczniów ze średnią: 5,50; 5,0; 4,86 

Klasa VI – 4 uczniów ze średnią: 5,5; 5,28; 5,21; 5,0 

Klasa VII - 1 uczeń ze średnią: 4,86 
 

11. Wycieczki: 

1) Aquapark Wrocław + sens filmowy (kl. V i VI); 



 5 

2) Lekcje bioróżnorodności dla wszystkich klas w parku i pałacu w Mosznej w ramach 

projektu Urzędu Marszałkowskiego. 

12. Wydarzenia szkolno – środowiskowe: 

1) udział w akcji „Sprzątanie świata”; 

2) Dzień samorządności; 

3) Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości; 

4) Wigilia szkolna i przedstawienie Jasełek; 

5) Choinka w szkole; 

6) Dzień Dziecka. 

13. Apele: 

1) apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

2) apel z okazji Międzynarodowego Święta Biblioteki Szkolnej; 

3) apel z okazji Mikołajek; 

4) apele podsumowujące pracę w I i II półroczu, wyróżnienie najlepszych uczniów. 

 

14. Akcje charytatywne: 

1) Kartka dla Medyka; 

2) Góra Grosza; 

3) Zbiórka nakrętek dla Frania chorego na SMA i Bartka na protezy; 

4) Zbiórka płyt dla Frania chorego na SMA; 

5) Pomóż i Ty! – akcja kalendarzykowa. 

 

15. Innowacje pedagogiczne: 

Dwoje nauczycieli prowadziło innowacje pedagogiczne: „Żyj zdrowo i bezpiecznie” oraz 

„Chopina słuchamy – utwory jego znamy”. 

 

16.  Tematyka szkoleń dla nauczycieli: 

1) Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym; 

2) Wykorzystanie platformy szkoleniowej MS Teams w pracy zdalnej z uczniami; 

3) Jak być nauczycielem online; 

4) MS Teams + Office 365 w pracy nauczyciela; 

5) Szkolenia dotyczące obsługi E-dziennika Vulcan; 

6) „WF z AWF” – szkolenie w ramach projektu  ministerialnego dotyczącego poprawa 

stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – 

walka ze skutkami pandemii koronawirusa; 

7) Ocenianie kształtujące. 

 

II. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach 
 

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej 

 

Liczba uczniów w poszczególnych klasach: 
kl. II - 5  kl. III - 9  kl. IV - 6  kl. V - 7 

kl.VI - 14  kl.VII - 10         

 

Łącznie 51 uczniów. 
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OSIĄGNIĘCIA 

1. Konkursy przedmiotowe:  
1) Wojewódzki Konkurs Matematyczny etap gminny: I miejsce;  

2) Wojewódzki Konkurs Historyczny etap gminny: I miejsce;  

3) Wojewódzki Konkurs Historyczny etap wojewódzki: FINALISTA. 

 

2. Konkursy szkolne: 
1) Szkolny konkurs plastyczny połączony z akcją „Sprzątanie świata”;  

2) V Europejski Dzień Języków Obcych – konkurs ogólnoszkolny;  

3) Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową;  

4) Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”; 

5) Konkurs „Mój wymarzony ogród”. 

 

3. Konkursy pozaszkolne: 

1) „Co wiem o rolnictwie na podstawie danych statystycznych” – 4 wyróżnienia; 

2) XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - 

od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" – II i III miejsce na etapie 

powiatowym; 

3) Konkurs „Wiem jak w banku”. 

 

4. Zawody sportowe 
1) grudzień 2020 r. - Powiatowy Bieg Mikołajkowy – 20 osób; 

2) czerwiec 2021 r. - Sportowy Dzień Dziecka – cała szkoła; 

3) czerwiec 2021 r. - Sportowe Przywitanie Lata – cała szkoła; 

 

5. Udział w projektach edukacyjnych 

1) kontynuacja Projektu „Z nauką w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów”; 

2) Talentowi SKO – konkurs dla oszczędzających organizowany przez Bank 

Spółdzielczy; 

3) kontynuacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe 

na zakup książek do biblioteki szkolnej (całkowity koszt 3 100,00 zł); 

4) Lepsza szkoła – projekt edukacyjny; 

5) Szkoła Przyjazna Rodzinie; 

6) Ratujemy i uczymy ratować; 

7) Ogólnopolski program nauki pływania „Umiem pływać”;  

8) Ogólnopolski program dla szkół organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”; 

9) Zbieraj baterie! – chroń środowisko. 

 

6. Średnia ocen i zachowania: 

Klasa 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2019/2020 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2020/2021 

Różnica 

IV 4,58 4,35 -0,23 

V 4,02 4,48 +0,46 

VI 4,21 3,79 -0,42 

VIII 4,08 3,72 -0,36 

szkoła 4,22 4,09 -0,13 
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 Ś R E D N I A   Z   Z A C H O W A N I A 

 
wzorowe 

bardzo 

dobre 
dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

% % % % % % 

Rok szk. 

2019/2020 
40,00 40,00 20,00 0,00 0 0 

Rok szk. 

2020/2021 
38,00 32,00 19,00 11,00 0 0 

Różnica -2,00 -8,00 -1,00 +11,00 0 0 

 

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:  

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie przystępowała do egzaminu, ponieważ nie było 

klasy VIII. 

8. Frekwencja:  
w % 

Klasa II  III  IV  V  VI  VII 

Rok szkolny 2019/2020 96,38 95,21 94,57 95,85 97,00 96,46 

Rok szkolny 2020/2021 92,30 94,94 96,10 96,00 94,13 97,50 

Różnica -4,08 -0,27 +1,53 +0,25 +2,87 +1,04 

 

Szkoła: 95,16% 

 

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczył się jeden uczeń mający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

10. Na zakończenie roku szkolnego przyznano nagrody dla najlepszych uczniów: 

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali: 

KLASA II: 2 uczniów; 

KLASA III: 6 uczniów; 

KLASA IV: 1 uczeń ze średnią ocen 4,75; 

KLASA V: 4 uczniów ze średnią ocen - 5,07; 4,93; 4,86; 4,79; 

KLASA VI: 2 uczniów ze średnią ocen - 5,29; 4,93; 

KLASA VII: 2 uczniów ze średnią ocen – 4,86; 4,86. 
  

Został nadany tytuł Najlepszego Ucznia. 

 

11. Wycieczki: 

Wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. 

 

12. Imprezy i uroczystości szkolne: 

Wybory do Samorządu Szkolnego, Wybory Rzecznika Praw Ucznia, Sprzątanie Świata, 

Europejski Dzień Języków Obcych, IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień 

Chłopaka, Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, Światowy Dzień Uśmiechu, Dzień 

Edukacji Narodowej, Światowy Dzień Żywności i Światowy Dzień Chleba, Dzień Walki z 

Otyłością, Dzień zdrowego jedzenia i gotowania, Święto Niepodległości, Matematyka Da Się 

Lubić, Jesienny Konkurs Poezji, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień Tolerancji, 

Halloween, Dzień Czekolady, Światowy Dzień Wody, Dzień Świętego Patryka, Dzień 
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Świętego Marcina, Dzień Jeża, Dzień Praw Rodziny, Walentynki, Międzynarodowy Dzień 

Życzliwości i Pozdrowień, Andrzejki, Mikołaj, Choinka, udział w Akcji „Szkoła do hymnu”. 

 

13. Innowacje pedagogiczne: 

Troje nauczycieli prowadziło kontynuację innowacji pedagogicznych: 

1) Sprawniej liczę, szybciej rozwiązuję zadania tekstowe – innowacja z matematyki 

w klasie IV, V, VI; 

2) Systematyczne, krótkie ćwiczenia techniki głośnego czytania a doskonalenie czytania 

ze zrozumieniem – innowacja z języka polskiego w klasie IV i V; 

3) Wzrost stopnia zapamiętywania nowego słownictwa przez uczniów klasy IV 

w wyniku wspomagania procesu dydaktycznego - metodą fiszek. 

 

14. Tematyka szkoleń dla nauczycieli: 

1) Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym; 

2) Wykorzystanie platformy szkoleniowej MS Teams w pracy zdalnej z uczniami; 

3) Quizizz, Wordwall, Nearpod, Padlet, Canva, Genially i Kahot – narzędzia przydatne 

w pracy nauczyciela; 

4) Jak być nauczycielem online; 

5) MS Teams + Office 365 w pracy nauczyciela; 

6) Dziecko z mutyzmem w placówce oświatowej – rozumienie i metody pracy; 

7) Szkolenia dotyczące obsługi E-dziennika Vulcan; 

8) „WF z AWF” – szkolenie w ramach projektu  ministerialnego dotyczącego poprawa 

stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – 

walka ze skutkami pandemii koronawirusa. 

 

III. Szkoła Podstawowa w Świerczowie 
 

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej 
 

Liczba uczniów w poszczególnych klasach 
kl. I - 12  kl. II - 14  kl. VIII - 20            

 

Łącznie 46 uczniów. 
OSIĄGNIĘCIA 

1. Konkursy: 
1) Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów klas 4-8: 

a) język angielski, fizyka, chemia – etap gminny; 

b) Wojewódzki Konkurs z chemii - uczeń klasy 8 otrzymał tytuł laureata; 

2) Konkurs matematyczny „Puchacz Piotr” - udział uczennicy klasy II w etapie 

ogólnopolskim 12 miejsce na 61 miejsc; 

3) Klub Młodego Programisty - uczeń klasy II zajął I miejsce - stworzenie projektu 

w Scratch Junior; 

4) Konkurs plastyczny pt. „Rodzinne czytanie - gdzie, jak i z kim czytamy książki". 

Konkurs został zorganizowany przez Fundację Abc XXI - Cała Polska czyta dzieciom 

- I miejsce; 

5) Szkolny konkurs na kalendarz adwentowy dla klasy I i II. 

 

2. Udział w projektach i akcjach charytatywnych: 

1) Kontynuacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe na 

zakup książek do biblioteki szkolnej (całkowity koszt 3 100,00 zł); 
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2) Ogólnopolski program dla szkół organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”; 

3) Zbiórka karmy dla psów do schroniska; 

4) Zbiórka nakrętek na potrzeby chorych dzieci; 

5) Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

6) Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”; 

7) Udział uczniów klas I i II w projekcie „Umiem pływać”; 

8) Udział uczniów klasy II Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, 

której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne 

lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii - objęta 

honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej; 

9) Udział w akcji MEN „Szkoła do Hymnu”; 

10) Rodzice i uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji MEN „Razem na Święta”; 

11) Udział uczniów klasy II w akcji „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” 

zorganizowanej przez sieć sklepów Biedronka. Celem akcji jest budowanie nawyku 

codziennego czytania wśród uczniów; 

12) Udział uczniów klasy II projekcie „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje 

wszechświat”?; 

13) Udział uczniów klasy I w innowacji pedagogicznej pt. „Lekturki spod chmurki”; 

14) Udział uczniów klasy I i II w „Programie dla szkół”; 

15) Udział w projekcie: „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” pod patronatem Fundacji 

„Dbam o mój zasięg”; 

16) W okresie ferii zimowych i letnich w Szkole Podstawowej w Świerczowie zostały 

zorganizowane półkolonie dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy; 

17) Dzięki wsparciu firm z powiatu namysłowskiego zakupiona została pomoc 

dydaktyczna, podłoga interaktywna „Magiczny dywan”. 

 

3. Średnia ocen i zachowania: 
1) klasa I - 5 uczniów otrzymało dyplom wzorowego ucznia - bardzo dobre wyniki 

w nauce i wzorowe zachowanie; 

2) klasa II - 4 uczniów otrzymało dyplom wzorowego ucznia - bardzo dobre wyniki 

w nauce i wzorowe zachowanie; 

3) klasa VIII - 1 uczeń uzyskał średnią ocen pomiędzy 4,50 a 4,74 i bardzo dobre 

zachowanie, a 8 uczniów uzyskało średnią 4,75 i powyżej (zachowanie wzorowe 

8 uczniów). 

Wszystkim wymienionym uczniom przyznano nagrody. 

 

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

  kraj 
województwo 

opolskie 

powiat 

namysłowski 
SP w Świerczowie 

Język polski 60% 58% 54% 58% stanin 5 - poziom średni 

Matematyka 47% 45% 42% 45% stanin 5 - poziom średni 

Język angielski 66% 66% 60% 77% stanin 7 - poziom wysoki 

Język niemiecki 49% 60% 44% 45% stanin 5 - poziom średni 

 

Uczniowie klasy VIII dobrze poradzili sobie z egzaminami ósmoklasisty mimo tego, 

że przez ostatnie dwa lata nauka w większości odbywała się w trybie zdalnym. Bardzo cieszy 

fakt, że uzyskali świetne wyniki z języka angielskiego przewyższając o 11 pkt procentowych 
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średnią krajową. Język niemiecki wybrały 3 osoby, więc każdy błąd miał wpływ na wynik 

ogólny co nie zmienia faktu, że wszystkie egzaminy mają wynik wyższy niż powiat, dwa 

z nich osiągnęły średnią wojewódzką ,a jeden dużo powyżej średniej krajowej. 

 

5. Frekwencja:  
w % 

Klasa I  II VIII 

Rok szkolny 2019/2020 X 98,00 94,00 

Rok szkolny 2020/2021 97,00 94,80 89,40 

Różnica X -3,20 -4,60 

 

Szkoła: 93,73% 

 

6. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczyło się dwoje uczniów mających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

7. Uroczystości szkolne, spotkania, apele i wycieczki: 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, Dzień Chłopaka, pasowanie uczniów klasy I, 

zbiórka karmy dla czworonogów z domowego schroniska dla zwierząt w Rogalicach, Dzień 

Pluszowego Misia, udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”, zaśpiewanie 4 zwrotek 

"Mazurka Dąbrowskiego" było wspólnym świętowaniem tej szczególnie ważnej dla Polaków 

rocznicy, spotkania zawodoznawcze z ciekawymi ludźmi dla uczniów klasy 8, Mikołajki 

i warsztaty bożonarodzeniowe, rodzice i uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji MEN 

"Razem na Święta", obchody Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka, obchody 

Światowego Dnia Popcornu, "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka", Światowy Dzień 

Łamigłówek i Zagadek, zabawa karnawałowa, szkolne Walentynki, Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka, Dzień Kobiet, obchody pierwszego dnia wiosny, Dzień Świętego Patryka, 

Światowy Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Dziecka, pasowanie na czytelnika, spotkanie 

z policjantem, spotkanie z pielęgniarką, zapalenie zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II 

i na cmentarzu w Świerczowie z okazji Święta Zmarłych, bezpieczeństwo w szkole, apel 

dot. bezpiecznych ferii i wakacji, inne omawiające bieżące sprawy, zorganizowanie akcji 

pt. „Czas dobrych relacji” dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej, wycieczka 

do Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele. 

 

8. Innowacje pedagogiczne: 

1) „Lekturki spod chmurki” prowadzone w klasie I. 

 

9. Tematyka szkoleń dla nauczycieli: 

1) Wykorzystanie platformy szkoleniowej MS Teams w pracy zdalnej z uczniami; 

2) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie 

zbliża! Pakiet III – „Microsoft Teams dla zaawansowanych Grupa 4” TEAMS- 

on-line; 

3) Szkolenia dotyczące obsługi E-dziennika Vulcan; 

4) Rozpoznawanie i rozwijanie talentów dzieci – platforma Vulcan; 
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5) (Po)pandemiczna rzeczywistość - z jakimi zachowaniami uczniów po pandemii 

możemy się spotkać i jak sobie z nimi radzić? – platforma Vulcan; 

6) „Lekcja Enter” – cykl szkoleń w ramach projektu edukacji Cyfrowej; 

7) „WF z AWF” – szkolenie w ramach projektu  ministerialnego dotyczącego poprawa 

stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – 

walka ze skutkami pandemii koronawirusa. 

IV. Przedszkole w Świerczowie 

 
Sprawozdanie z działalności wychowania przedszkolnego 

 

1. Dane organizacyjne: 

Wychowaniem przedszkolnym objętych było 74 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego realizowana była zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Do Przedszkola uczęszczała następująca liczba dzieci wg roku urodzenia: 

2017 – 14 dzieci 

2016 – 19 dzieci 

2015 – 26 dzieci 

2014 - 15 dzieci 

Łączna liczba – 74 dzieci  

 

W przedszkolu funkcjonowały 4 oddziały: 

 

I oddział (dzieci 3 letnie) liczył - 13 dzieci 

II oddział (dzieci 4 letnie) liczył - 20 dzieci 

III oddział (dzieci 5 letnie) liczył - 24 dzieci 

IV oddział (dzieci 5 – 6 letnie) liczył 17 – dzieci 

 

Przedszkole otwarte było w godzinach od 630 do 16°° (9,5 godz. dziennie). Realizacja 

podstawy programowej (5 godzin dziennie) odbywała się od godz. 800 do godz.1300. 

Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte były dzieci 6 letnie.  

Łącznie obowiązek przygotowania szkolnego realizowało 26 dzieci z gminy Świerczów. 

 Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową to: 

- logopedia dla dzieci 5-6 letnich w wymiarze 3 godz. tygodniowo oraz religia dla dzieci 

6 letnich w wymiarze 1 godz. tygodniowo. 

   

2. Współpraca: 

W ramach swojej działalności Przedszkole współpracowało z następującymi 

instytucjami: Ośrodkiem Zdrowia w Świerczowie, Powiatową Komendą Policji 

w Namysłowie, Ochotnicza Strażą Pożarną w Świerczowie, Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Namysłowie, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świerczowie, Gminną 

Biblioteką Publiczną w Świerczowie, Fundacją „Mali Bracia” w Opolu, schroniskiem dla 
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zwierząt w Paryżu, Nadleśnictwem Kup, Mobilnym Teatrem dla dzieci z Krakowa, Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Namysłowie, Polskim Czerwonym Krzyżem – oddział w 

Namysłowie, Domem Dziecka w Bierutowie, sołtysami i radnymi gminy Świerczów, 

Stowarzyszeniem „Nadzieja” w Opolu. 

 

3. Wydarzenia przedszkolno-środowiskowe: 

Wydarzenia przedszkolno-środowiskowe realizowane były według kalendarza imprez 

przedszkolnych i były to min.: spotkanie z funkcjonariuszem Policji, dzień chłopaka, dzień 

marchewki, dzień uśmiechu, pasowanie na przedszkolaka, dzień listonosza, światowy dzień 

mycia rąk – spotkanie z pielęgniarką, pamiętamy o naszych zmarłych, „Jesteśmy Polakami” 

pogadanki o tematyce patriotycznej z wystawami prac dzieci, dzień praw dziecka, dzień 

wróżb andrzejkowych, dzień pluszowego misia, „Aniołkowe Granie”, spotkanie z Mikołajem, 

spotkanie wigilijne, bal przebierańców, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień zdrowego 

odżywiania, powitanie wiosny, dzień wody, dzień książki, spotkanie ze strażakami, dzień 

matki, pożegnanie sześciolatków, pożegnanie przedszkola. 

 

4. Wycieczki: 

Dzieci uczestniczyły w następujących wycieczkach: na skrzyżowanie, do lasu, 

do sadu, na pocztę, do Ośrodka Zdrowia, do Gminnej Biblioteki Publicznej, do GOK-u, 

do apteki, do sklepu, do schroniska dla zwierząt w Paryżu,  

W ciągu roku szkolnego dzieci uczestniczyły w przedstawieniach teatralnych organizowanych 

przez Mobilny Teatr „Molariet” oraz „Amuzado” z Krakowa, z którymi placówka 

współpracuje. 

 

5. Udział w programach i projektach: 

1) Projekt edukacyjny pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka „Aniołkowe 

Granie”; 

2) „Szkoła do hymnu” – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

3) „Razem na Święta” – akcja Ministra Edukacji Narodowej; 

4) „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej; 

5) „Cała Polska czyta dzieciom”(elementy); 

6) Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”; 

7) „Mamo, tato wolę wodę”; 

8) „Kubusiowi przyjaciele natury”; 

9) Program dotyczący edukacji zdrowotnej „Zdrowy uśmiech, piękny uśmiech”; 

10) Program edukacyjny „Bezpieczne przedszkole”; 

11) Program logopedyczny „Chory Pan Języczek”. 

 

6. Akcje charytatywne: 

1) XIX edycja ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” na rzecz dzieci, które nie wychowują się 

we własnej rodzinie; 

2) „Nakarm pieska” na rzecz miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych w Paryżu; 

3) „Zakrętka” na rzecz dzieci potrzebujących specjalistycznej pomocy; 

4) „Paczka świąteczna” – przygotowanie paczek dla osób starszych i samotnych w naszej 

gminie;  
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5) „Śniadanie dla bezdomnych” – zbiórka produktów. 

 

7. Udział w konkursach: 

W przedszkolu w ciągu roku odbywały się konkursy plastyczne, recytatorskie 

i fotograficzne, w których dzieci z udziałem rodziców brały aktywny udział. Przedszkole 

brało również udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych organizowanych przez inne 

przedszkola. 

 

8. Pracownicy przedszkola: 

Nauczyciele 

Zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 6 nauczycieli (w tym dyrektor), 

1 nauczyciel w niepełnym wymiarze. 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: 

- nauczyciel kontraktowy – 1, 

- nauczyciel mianowany – 3, 

- nauczyciel dyplomowany – 3. 

 

Pracownicy administracyjni i obsługi: 

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCYCH  

Z PANDEMII COVID-19 

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie uczyli się w trybie zdalnym w następującym 

okresie: 

1) Klasy I - III - od dnia 9 listopada 2020 r. do 18 stycznia 2021 r. oraz od dnia 1 marca 

2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

2) Klasy IV - VIII - od dnia 26 października 2020 r. do 30 maja 2021 r. 

Najważniejszym zadaniem  dydaktyczno – wychowawczym w roku szkolnym 2020/2021 

było pokonanie trudności związanych z nauczaniem i wychowaniem w okresie pandemii. 

Pojawiło się  wyzwanie, polegające na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli. Na początku uczniowie musieli nauczyć się korzystać ze sprzętu, co szczególnie 

dla młodszych dzieci było sporym wyzwaniem. Starsi uczniowie łatwiej radzili sobie 

technicznie, natomiast dość szybko stracili motywację do pracy i „wyszukiwali” rożne 

Lp. Stanowisko Liczba pracowników Liczba etatów 

1 intendent/woźna 1 
1 

(0,5/0,5) 

2 kucharka 1 1 

3 pomoc nauczyciela 1 1 

4 pomoc nauczyciela/woźna 1 
1 

(0,5/0,5) 

Razem pracowników obsługi 4 4 
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powody, by nie łączyć się z klasą. Odbiło się to w efektach nauczania.  Dodatkowo brak 

osobistych relacji w zespole zachwiał ich umiejętnościami społecznymi. Plusem jest to, 

że wszyscy uczniowie ostatecznie posiedli umiejętność korzystania ze sprzętu IT i włączania 

się w proces lekcyjny, co ostatecznie sprawiło, iż udało się sprostać trudnościom lekcji 

na odległość i ten trudny rok zakończyć ze względnym sukcesem. 

Zauważyć należy ogromny wkład pedagogów w samokształcenie i doskonalenie 

zawodowe. Każdy  nauczyciel ukończył w minionym roku po kilka form szkoleniowych 

z nauczania zdalnego, po kilka w ramach tzw. webbinarów oraz szkolenia z obsługi platformy 

Teams i E-dziennika. Pozwoliło to na pełne i efektywne wykorzystanie sprzętu 

komputerowego otrzymanego ze środków rządowych i samorządowych. 

 

WYDATKI NA EDUKACJĘ 

BAZA SPORTOWA GMINY: 

W zasobie Gminy znajdują się bardzo dobrze utrzymane obiekty sportowe i boiska, 

z których młodzież korzysta podczas zajęć z wychowania fizycznego. 

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Świerczowie i boisko ,,Orlik” przy Szkole 

Podstawowej w Bąkowicach, dają duże możliwości do pełnej aktywności sportowej naszej 

młodzieży. 

Uczniowie szkół podstawowych korzystają z hali sportowej, gdzie mają możliwość 

wspólnych rozgrywek oraz integracji między szkołami. 

Z hali sportowej i z Orlika korzystają również kluby sportowe oraz mieszkańcy naszej 

gminy. 

 

DOWOZY SZKOLNE: 

Na gminie spoczywa obowiązek organizacji dowozów szkolnych. Obowiązek ten jest 

realizowany własnym środkiem transportu (autobus GIMBUS), oraz poprzez korzystanie 

z usług przewoźnika wyłonionego w procedurze zapytania ofertowego. W roku szkolnym 

2020/2021 uczniów dowoziło Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa 

z Namysłowa, cena jednego miesięcznego biletu wynosiła 65,00 zł brutto. 

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono przewoźnika do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Powyższe zadanie wykonywało również Biuro Podróży NALEPA 

TRAVEL Agnieszka Nalepa z Namysłowa. Zapłata za usługę wynosiła 3,70 zł/km brutto.  

W roku szkolnym 2020/2021 dowozami uczniów na koszt gminy objęto 168 uczniów, 

w tym:  

1) Szkoła Podstawowa w Świerczowie – 31 uczniów; 

2) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – 64 uczniów; 

3) Szkoła Podstawowa im. S. Moniuszki w Bąkowicach – 36 uczniów; 

4) Przedszkole w Świerczowie – 37 dzieci. 

Dowozami objęto również dzieci niepełnosprawne, dowożąc do:  

1) Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie; 

2) Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie. 

Łącznie dowozem objęto 5. dzieci. 

Przy organizacji dowozów istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz takiego ułożenia 

harmonogramu, aby umożliwić udział uczniów w różnych formach zajęć, w tym 

pozalekcyjnych. Wymaga to ścisłej współpracy i koordynacji działań między Gminą 

i dyrektorami placówek.  
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Dzieci w trakcie dowozów znajdują się pod stałą opieką opiekunów. W minionym roku 

szkolnym nie odnotowano wypadku, ani innych przykrych zdarzeń losowych.  

 

DOTACJA NA PODRĘCZNIKI: 

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 574) Gmina Świerczów złożyła 

stosowny wniosek do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kuratorium w Opolu 

na kwotę 25 854,39 zł i z powyższej dotacji skorzystali uczniowie klas I-VIII: 

1) SP w Bąkowicach – 51 kompletów podręczników na kwotę 4 872,19 zł; 

2) SP w Dąbrowie - 97 komplety podręczników na kwotę 13 632,94 zł; 

3) SP w Świerczowie – 46 kompletów podręczników na kwotę 7 349,26 zł. 

 

JEDNORAZOWE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW: 
Powyższe wyróżnienie pieniężne oraz tytuł ,,Najlepszy z najlepszych” otrzymało 

2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świerczowie  – 2 uczniów x 1 000 zł. 

 

STÓŁOWKI (przedszkole, szkoły): 

Lp 
Nazwa 

placówki 
Ogółem stołujących Za odpłatnością 

Korzystających z 

dofinansowania GOPS 

1. SP Bąkowice 48 44 4 

2. SP Dąbrowa 63 53 10 

3. SP Świerczów 36 31 5 

4.  Przedszkole 74 67 7 

Łącznie stołówki wydały posiłki dla 221 dzieci.  

Za odpłatnością: 195 dzieci. 

Dofinansowanie Opieki Społecznej: 26 dzieci. 

Pracownicy administracyjni i obsługi zatrudnieni w placówkach oświatowych: 

1) Szkoła Podstawowa im. S. Moniuszki w Bąkowicach – 4,5 etatów;  

2) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie - 6 etatów; 

3) Szkoła Podstawowa w Świerczowie – 2,75 etatów; 

4) Przedszkole w Świerczowie – 4. 

Łącznie – 17,25 etatów. 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY (koszty utrzymania ucznia): 

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. 

Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich 

i poszczególnych placówek oświatowych co powoduje niedoszacowanie zadań. 

Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują 

w pełni wysokich kosztów wynikających z niższej, średniej liczby uczniów w oddziałach. 

Dodatkowe czynniki niezależne od JST takie jak: regulacje płacowe, urlopy dla 

poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, 

obowiązek dokonywania wypłat pracodawcom kosztów kształcenia pracowników 

młodocianych, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania 
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indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dowóz uczniów, powodują konieczność 

angażowania przez JST znaczących środków finansowych. 

W roku szkolnym 2020/2021 realizowano następujące projekty z udziałem środków 

zewnętrznych: 

 Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych 

w Gminie Świerczów – kontynuacja programu realizowanego w szkole podstawowej 

w Bąkowicach i Dąbrowie – wartość dofinansowania projektu 497 273,70 zł, realizacja 

wydatków w w/w roku szkolnym w kwocie 85 733,00 zł; 

 Posiłek w domu i w szkole – szkoła podstawowa w Bąkowicach oraz w Dąbrowie 

wyposażyła kuchnie oraz stołówki szkolne w nowy sprzęt kuchenny, ponadto w szkole 

podstawowej w Dąbrowie został przeprowadzony remont kuchni – całkowita wartość 

projektu 119 045,17 zł, w tym dofinansowanie 94 955,38 zł; 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w ramach programu wszystkie szkoły 

podstawowe z terenu gminy Świerczów zakupiły książki do bibliotek szkolnych  łącznie 

704 szt. – całkowita wartość projektu 11 200,00 zł, w tym dofinansowanie 8 960,00 zł; 

 Program „Umiem pływać” – przeznaczony dla uczniów klas I – III szkół podstawowych 

w Gminie Świerczów – dopłata Gminy w kwocie 3 808,00 zł. 

 „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża”- w ramach programu wszystkie 

szkoły podstawowe z terenu gminy Świerczów otrzymały 27 szt. laptopów wraz 

z torbami z przeznaczeniem dla nauczycieli. 

 

Subwencja oświatowa na 2020 r. wyniosła 2 867 192,00 zł. 

Subwencja oświatowa na 2021 r. wyniosła 3 149 833,00 zł. 

 

Wydatki dotyczące oświaty za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.08.2021 R. 

  

SP 

BĄKOWICE 

SP 

DĄBROWA 

SP 

ŚWIERCZÓW PRZEDSZKOLE 

ŚWIERCZÓW 

PRZEDSZKOLA 

W INNYCH 

GMINACH 

kwota wydatków  790 080,63   1 041 967,86  678 509,92   614 660,70   23 412,22  

w tym: orlik/sala gimnastyczna   4 191,70   -   39 240,29   -   -  

 z czego: wydatki zw. z 

funkcjonowaniem placówki 
769 790,95 1 034 063,86 634 544,97 601 852,70  -  

wydatki jednorazowe (nagrody 

jubileuszowe, odprawy 

emerytalne) 

16 097,98 7 904,00 4 724,66 12 808,00  -  

liczba uczniów/dzieci 51 90 46 74 4 

wydatek na ucznia za 8 m-cy 15 176,13 11 489,60 14 647,51 8 133,14 5 853,11 

wydatek na ucznia za 1 m-c 1 897,02 1 436,20 1 830,94 1 016,64 731,64 

 koszty dowozów za okres 01.01.2021 r. – 31.08.2021 r. wyniosły 118 859,88 zł.  

Łączne wydatki dotyczące oświaty wraz z kosztami dowozów za okres od 1 stycznia 

2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wyniosły 3 267 491,21 zł.   

Część budżetu Gminy pochłania zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci 

będące mieszkańcami Gminy Świerczów, a uczęszczające do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez inne gminy i za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

wyniósł 23 412,22 zł. 
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Analizę funkcjonowania placówek oświatowych opracowano w oparciu o dane udostępnione 

przez: 

1.Placówki oświatowe; 

2.Referat finansowy; 

3. Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

4. System Informacji Oświatowej. 

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

          mgr Barbara Bednarz 

 

 


		2021-10-21T14:58:53+0200




