
ZARZĄDZENIE NR 0050/119/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 17 października 2022 r. 

 
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: 

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

oświatowych za rok szkolny 2021/2022, w tym wyników egzaminu ósmoklasisty, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

           mgr Barbara Bednarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 

762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 i poz. 1730. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/119/2022  

Wójta Gminy Świerczów  

z dnia 17 października 2022 r. 

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

ZA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

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, dotacja 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. II - 11 kl. III - 3 + 1* kl. IV - 18 + 3* kl. V - 13 + 1* 

kl. VI - 9 kl. VII - 18 + 1* kl. VIII - 14 + 1*    

 

Łącznie 86 uczniów + 7* uczniów z Ukrainy. 
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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. VII oraz 

wyróżnienie dla ucznia kl. IV; 

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 Recytatorski Poezji Patriotycznej dla klas V-VIII; 

3) Konkurs Recytatorski dla klas II-IV – Poeci ze szkolnej biblioteki; 

4) Konkurs ortograficzny dla klas IV-VIII „O Pióro Dyrektora Szkoły”; 

5) Konkurs Pięknego Czytania; 

6) Konkurs Pięknego Pisania. 

4. Zawody sportowe: 

1) Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Halowej – II miejsce chłopcy i dziewczynki klasy 

VII-VIII; 

2) Powiatowy Turniej w Piłkę Ręczną – I miejsce chłopcy i dziewczynki klasy VII-VIII; 

3) Zawody Powiatowe w piłkę nożną chłopców – II miejsce chłopców klas VII-VIII; 

4) Zawody Piłki Ręcznej, półfinał wojewódzki – II miejsce chłopcy klas VII - VII 

5) Wojewódzkie Igrzyska Szkół wiejskich: 

a) złoty medal w biegu na dystansie 100 m, 

b) brązowy medal w rzucie piłeczką palantową, 

c) brązowy medal w skoku w dal. 

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

2) Ogólnopolski program nauki pływania „Umiem pływać”;  

3) Ogólnopolski program dla szkół organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

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

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

uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów”; 

5) Program Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Laboratoria Przyszłości”; 

6) realizacja innowacji – „Zakoduj swoją przyszłość”. 
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6. Średnia ocen i zachowania: 

Klasa 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2020/2021 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2021/2022 

Różnica 

IV 4,00 4,13 +0,13 

V 4,28 3,54 -0,74 

VI 4,11 4,33 +0,22 

VII 3,62 3,96 +0,34 

VIII - 4,14 - 

szkoła 4,00 4,02 +0,02 

 

 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. 

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

Rok szk. 

2021/2022 
18,07 53,01 27,71 1,21 0 0 

Różnica -8,25 +2,13 +8,41 -0,54 +1,75 0 

 

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

  kraj 
województwo 

opolskie 

powiat 

namysłowski 
SP w Dąbrowie 

Język polski 60% 58,01% 52,90% 53,80% stanin 4 - poziom niżej średni 

Matematyka 57% 54,71% 52,42% 46,00% stanin 3 - poziom niski 

Język angielski 67% 65,74% 61,95% 69,00% stanin 6 - poziom wyżej średni 

Język niemiecki 50% 57,27% 40,56% 52,75% stanin 6 – poziom wyżej średni 

Język rosyjski 65% 85,80%  73,00%  

 

8. Frekwencja: 
w % 

Klasa II III IV V VI VII VIII 

Rok szkolny 

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

Rok szkolny 

2021/2022 
87,47 80,10 88,82 79,98 87,81 89,78 90,22 

Różnica -7,84 -14,85 -2,93 -10,60 -6,19 -7,22 +0,92 

 

Szkoła: 86,31% 

 

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole uczyło się troje uczniów mających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, jeden orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego 

i dziewiętnastu uczniów, którzy otrzymali opinie z PPP. 
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10. Na zakończenie roku szkolnego przyznano nagrody dla najlepszych uczniów: 

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali: 

Klasa IV – 4 uczniów ze średnią: 5,33; 5,25; 5,17; 4,83 

Klasa V – 1 uczeń ze średnią: 4,93 

Klasa VI – 2 uczniów ze średnią: 5,57; 4,86 

Klasa VII - 2 uczniów ze średnią: 5,43; 5,36 

Klasa  VIII - 4 uczniów ze średnią: 4,95; 4,90; 4,85; 4,75 
 

11. Wycieczki: 

1) Wrocław  - zwiedzanie miasta + seans filmowym(wszystkie klasy); 

2) Opole – wyjazd uczniów klas IV-VI do PSZOK i do „Zaczarowanego Świata” przy 

RZPWE na zajęcia warsztatowe w ramach PROW „Mamy rady na odpady”; 

3) Opole -  zwiedzanie miasta + spektakl w Teatrze Lalki i Aktora (wszystkie klasy); 

4) Warszawa - zwiedzanie miasta i Sejmu RP (uczniowie klas VII-VIII). 

12. Wydarzenia szkolno – środowiskowe: 

1) udział w akcji „Sprzątanie świata”; 

2) Europejski Dzień Języków; 

3) akcja #sadziMy; 

4) uroczystość z okazji świąt Bożego Narodzenia; 

5) całoroczna akcja „Czwartkowe czytanie w Dąbrowie; 

6) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów patrona szkoły; 

7) „Walentynki” i życzenia na platformie Padlet; 

8) Dzień Liczby π; 

9) Uroczysty przemarsz z wiosennymi gaikami z okazji I Dnia Wiosny; 

10) Szkolny Kiermasz Recytatorski w języku niemieckim; 

11) Dzień Teatru – przedstawienie i wybór Mistrza Dykcji; 

12) Udział w Kiermaszu Wielkanocnym w Świerczowie; 

13) Udział w akcji #Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów „Polin”; 

14) Dzień Ziemi; 

15) Majowy Festyn Rodzinny; 

16) Spływ kajakowy Małą Panwią we współpracy ze Stowarzyszeniem Prudenter Agas; 

17) Dzień samorządności; 

18) Wigilia szkolna i przedstawienie Jasełek. 

13. Apele: 

1) apel „Dzień bezpiecznego komputera”; 

2) apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

3) apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

4) apel z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich i „Kiermasz taniej książki”; 

5) apel z okazji Międzynarodowego Święta Książki i Biblioteki Szkolnej; 

6) apel z okazji Mikołajek; 

7) apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości; 

8) apele podsumowujące pracę w I i II półroczu, wyróżnienie najlepszych uczniów. 
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14. Akcje charytatywne: 

1) Zbiórka karmy dla zwierząt; 

2) Kartka dla Medyka; 

3) Góra Grosza; 

4) Zbiórka nakrętek dla dzieci chorych na SMA; 

5) Pomóż i Ty! – akcja kalendarzykowa. 

 

15. Innowacje pedagogiczne: 

Jeden nauczyciel prowadził innowacje pedagogiczne: „Zakoduj swoją przyszłość”. 

 

16.  Tematyka szkoleń dla nauczycieli: 

1) Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej; 

2) Jak uczyć i motywować, by osiągnąć najlepsze efekty?; 

3) Ekonomia na co dzień; 

4) Nauczanie przedmiotowe a przyszły rozwój; 

5) Kształcenie kompetencji kluczowych w oparciu o europejskie normy klasyfikacji. 

 

II. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach 
 

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej 

 

Liczba uczniów w poszczególnych klasach: 
kl. III – 3  kl. IV – 9  kl. V – 6  kl. VI – 7   

kl. VII – 14  kl. VIII – 10 

Łącznie 49 uczniów. 

OSIĄGNIĘCIA 

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

2) Wojewódzki Konkurs Historyczny etap wojewódzki: LAUREAT. 

 

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

2) Europejski Dzień Języków Obcych – konkurs ogólnoszkolny;  

3) Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową;  

4) Konkurs Najciekawsze „nosidło”. 

 

3. Konkursy pozaszkolne: 

1) Terenowy Turniej Ekologiczny; 

2) Mistrz Tabliczki Mnożenia; 

3) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny, powiatowy i wojewódzki; 

4) Konkurs Widzy o Gminie Świerczów; 

5) Reprezentowanie gminy i szkoły w przeglądzie artystycznym „Opolskie Szmaragdy”. 

 

4. Zawody sportowe 
1) wrzesień 2021 r. Dzień Sportu w Bąkowicach; 

2) wrzesień 2021 r. Turniej piłki nożnej BNP Żaków i Orlików w Oleśnie; 

3) wrzesień 2021 r. Bieg po Gminie Świerczów w Dąbrowie; 

4) wrzesień 2021 r. Szkolenie i trening pokazowy MOAMO w Bąkowicach; 

5) wrzesień 2021 r. Gminne zawody w wędkarstwie rzutowym w Bąkowicach; 

6) wrzesień 2021 r. Turniej piłki nożnej BNP Żaków i Orlików w Oleśnie; 
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7) październik 2021 r. Turniej piłki nożnej z okazji DEN w Bąkowicach; 

8) październik 2021 r. Gminne zawody w halową piłkę nożną - chłopców i dziewcząt 

młodszych i starszych w Świerczowie; 

9) październik 2021 r. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej dziewcząt i chłopców 

młodszych w Świerczowie; 

10) październik 2021 r. Turniej piłki nożnej Żaków i Orlików – Wilków Cup; 

11) listopad 2021 r. Turniej piłki nożnej BNP Żaków i Orlików w Wilkowie; 

12) grudzień 2021 r. Mikołajkowy turniej piłki nożnej Żaków i Orlików w Świerczowie; 

13) grudzień 2021 r. Powiatowy turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców klas VII-VIII 

w Świerczowie; 

14) luty 2022 r. Mistrzostwa Gminy w tenisa stołowego i warcaby w Świerczowie; 

15) marzec 2022 r. Mistrzostwa Gminy w piłkę nożną dziewcząt i chłopców młodszych 

i starszych; 

16) kwiecień 2022 r. Powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców młodszych 

w Bąkowicach; 

17) kwiecień 2022 r. Powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców starszych 

w Bąkowicach; 

18) kwiecień 2022 r. Półfinał piłki ręcznej LZS chłopców starszych w Mąkoszycach; 

19) maj 2022 r. Powiatowy turniej piłki nożnej Żaków w Bąkowicach; 

20) maj 2022 r. Turniej piłki nożnej BNP Żaków i Orlików w Chocianowicach; 

21) maj 2022 r. Bieg po Gminie Świerczów w Dąbrowie; 

22) czerwiec 2022 r. Sportowy Dzień Dziecka w Bąkowicach; 

23) czerwiec 2022 r. Finał wojewódzki w LA LZS Szkół Wiejskich w Opolu; 

24) czerwiec 2022 r. Wieczorek Rodzinny na sportowo w Bąkowicach. 

 

5. Udział w projektach edukacyjnych 

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

uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów”; 

2) TalentowiSKO – konkurs dla oszczędzających organizowany przez Bank 

Spółdzielczy; 

3) Lepsza szkoła – projekt edukacyjny; 

4) Szkoła Przyjazna Rodzinie; 

5) Ratujemy i uczymy ratować; 

6) Ogólnopolski program dla szkół organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

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

7) Zbieraj baterie! – chroń środowisko; 

8) WOŚP; 

9) XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia; 

10) CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania. 

 

6. Średnia ocen i zachowania: 

Klasa 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2020/2021 

Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 

2021/2022 

Różnica 

IV 4,35 4,19 -0,16 

V 4,48 4,38 -0,10 

VI 3,79 4,32 +0,53 

VII 3,72 3,52 -0,20 

VIII - 3,96 - 

szkoła 4,09 4,07 -0,02 
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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. 

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

Rok szk. 

2021/2022 
34,00 28,00 28,00 10,00 0 0 

Różnica -4,00 +4,00 +9,00 -1,00 0 0 

 

7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:  

  kraj 
województwo 

opolskie 

powiat 

namysłowski 
SP w Bąkowicach 

Język polski 60% 58,01% 52,90% 55% stanin 4 - poziom niżej średni 

Matematyka 57% 54,71% 52,42% 52% stanin 4 - poziom niżej średni  

Język angielski 67% 65,74% 61,95% 62% stanin 5 - poziom średni 

 

8. Frekwencja:  
w % 

Klasa III  IV V  VI  VII VIII 

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

Rok szkolny 2021/2022 85,60 91,00 90,99 88,17 86,33 92,22 

Różnica -9,34 -5,1 -5,01 -5,96 -11,17 - 

 

Szkoła: 89,05% 

 

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

W roku szkolnym 2021/2022 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 III: 1 uczeń; 

KLASA IV: 4 uczniów ze średnią ocen – 5,0; 4,83; 4,75; 4,75; 

KLASA V: 2 uczniów ze średnią ocen – 5,29; 5,07; 

KLASA VI: 3 uczniów ze średnią ocen - 5,29; 4,79; 4,79; 

KLASA VIII: 2 uczniów ze średnią ocen – 5,30; 4,95. 
  

Został nadany tytuł Najlepszego Ucznia i tytuł Najlepszego Absolwenta. 

 

11. Wycieczki: 

1) Wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy; 

2) Wycieczka do Opola – kino i odskocznia; 

3) Wycieczka do Izby Rybackiej w Miejscu; 

4) Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie sejmu; 

5) Wycieczki do szkół średnich. 
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12. Imprezy i uroczystości szkolne: 

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

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

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

Edukacji Narodowej, Światowy Dzień Czekolady, 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, CodeWeek, 

Wieczorek Rodzinny, Dzień Dobrych Uczynków, Światowy Dzień Wody, Dzień bez 

tornistra, WOŚP, Dzień Świętego Patryka, Dzień Świętego Marcina, 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) Lekcja „ENTER”; 

2) Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym; 

3) Egzamin ósmoklasisty 2022 – inny czy taki sam jak trzy poprzednie?; 

4) 5 sposobów na zaktywizowanie ucznia; 

5) Jak budować autorytet nauczyciela?; 

6) Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa. 

 

III. Szkoła Podstawowa w Świerczowie przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Świerczowie 
 

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej 
 

Liczba uczniów w poszczególnych klasach 
kl. I - 15  kl. II - 13  kl. III - 15            

 

Łącznie 43 uczniów. 
OSIĄGNIĘCIA 

1. Konkursy: 
1) Konkurs matematyczny „Puchacz Piotr” - udział uczennicy klasy III w etapie 

ogólnopolskim w Warszawie; 

2) Szkolny konkurs na kalendarz adwentowy dla wszystkich klas; 

3) Szkolny konkurs na „Eko-zabawkę”; 

4) Udział w „Turnieju tenisa stołowego i warcabów”. 

 

2. Udział w projektach i akcjach charytatywnych: 

1) Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”; 

2) Ogólnopolski program nauki pływania „Umiem pływać”;  
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3) Ogólnopolski program dla szkół organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

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

4) Udział uczniów klasy III 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; 

5) Udział w warsztatach rozwijających zdolność logicznego myślenia i kodowania, 

zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego pod nazwą „Akademia 

Programistów”; 

6) Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek. W ramach tego wydarzenia uczniowie 

klasy III uczestniczyli w szkolnej inicjatywie offline „Zabawy z kodowaniem”; 

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

8) Tydzień dbania o Relacje w ramach projektu: „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”; 

9) Udział w akcji charytatywno-ekologicznej „Kolorowe kredki”; 

10) Udział uczniów klasy III w projekcie "Przyroda z klasą. Czy wiesz jak żyje jeż?"; 

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

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

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

„Dbam o mój zasięg”; 

14) Zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci szkół 

podstawowych z terenu gminy; 

15) Zbiórka karmy dla czworonogów z domowego schroniska dla zwierząt w Rogalicach; 

16) Zbiórka nakrętek na potrzeby chorych dzieci. 

 

3. Średnia ocen i zachowania: 
W klasach I-III nie ma średnich z ocen na świadectwie szkolnym. Wszyscy uczniowie 

otrzymali świadectwa promocyjne i nagrody książkowe za wysiłek i postępy edukacyjne 

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie przystępowała do egzaminu, ponieważ nie było 

klasy VIII. 

 

5. Frekwencja:  
w % 

Klasa I  II III 

Rok szkolny 2020/2021 97,00 94,80 X 

Rok szkolny 2021/2022 88,30 89,00 92,00 

Różnica -8,70 -5,80 X 

 

Szkoła: 89,77% 

 

6. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole nie było uczniów mających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

7. Uroczystości szkolne, spotkania, apele i wycieczki: 

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

Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, udział w akcji MEN 

„Szkoła do hymnu”, zaśpiewanie 4 zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego" było wspólnym 
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świętowaniem tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy, Mikołajki i warsztaty 

bożonarodzeniowe, Mikołajkowy wyjazd do kina, udział w spektaklu teatralnym „Kot 

w butach”, obchody Światowego Dnia Popcornu, "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka", 

Światowy Dzień Łamigłówek i Zagadek, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, zabawa 

karnawałowa, szkolne Walentynki, udział w spektaklu teatrzyku kukiełkowego pt. „Królowa 

Śniegu” Hansa Christiana Andersena, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień Kobiet, 

obchody pierwszego dnia wiosny, Dzień bez plecaka, udział w spektaklu „Wyobraźnia”, 

Dzień Świętego Patryka, Światowy Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Dziecka, spotkanie 

z pracownikiem Nadleśnictwa Namysłów, Międzynarodowy Dzień Dziecka – wyjazd 

do Złotego Stoku w ramach projektu „Poznaj Polskę”, udział w I Małym Turnieju 

Terenowym w OEP w Ładzy, wyjazd do Izby Regionalnej i do Izby Techniki Młynarskiej 

w Namysłowie, 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. 

8. Innowacje pedagogiczne: 

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

 

9. Tematyka szkoleń dla nauczycieli: 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Świerczowie z dużym zaangażowaniem podchodzą 

do wykonywania swoich obowiązków, brali udział nie tylko w licznych szkoleniach 

przygotowujących ich do pracy w trybie zdalnym, ale również z zakresu swoich specjalności 

czy warsztatu wychowawcy. W minionym czasie część nauczycieli kontynuowała udział 

w szkoleniu rekomendowanym przez MEN – „Lekcja Enter”, które również ma na celu 

podnosić kompetencje TIK nie tylko do pracy w trybie zdalnym. Wiele czasu poświęcili 

na samodoskonalenie korzystając z różnych kursów i szkoleń oferowanych w internecie. 

Odbyły się również 3 szkolenia prowadzone przez ambasador e-twinningu ukazujące 

możliwości współpracy ze szkołami w całej Polsce i świecie przy realizacji różnorakich 

projektów edukacyjnych. 

 

IV. Przedszkole w Świerczowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Świerczowie 

 
Sprawozdanie z działalności wychowania przedszkolnego 

 

1. Dane organizacyjne: 

Wychowaniem przedszkolnym objętych było 82 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: 

2018 – 16 dzieci 

2017 – 20 dzieci 

2016 – 18 dzieci 

2015 – 28 dzieci 

Łączna liczba – 82 dzieci  
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W przedszkolu funkcjonowało 5 oddziałów: 

I oddział (dzieci 3 letnie) liczył - 16 dzieci 

II oddział (dzieci 4 letnie) liczył - 20 dzieci 

III oddział (dzieci 5 letnie) liczył - 18 dzieci 

IV i V oddział (dzieci 6 letnie) liczyły po 14 – 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 28 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, Ochotniczą 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, Biblioteką szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Świerczowie, schroniskiem dla zwierząt w Paryżu, Nadleśnictwem w Namysłowie, Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Namysłowie, Polskim Czerwonym Krzyżem – oddział 

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

 

3. Wydarzenia przedszkolno-środowiskowe: 

Wydarzenia przedszkolno-środowiskowe realizowane były według kalendarza imprez 

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

Sprzątanie świata, dzień uśmiechu, pasowanie na przedszkolaka, dzień listonosza, dzień 

jabłka, światowy dzień mycia rąk, dbanie o higienę osobistą – spotkanie z pielęgniarką, Dzień 

Edukacji Narodowej, pamiętamy o naszych zmarłych - odwiedzanie grobów 

na przykościelnym cmentarzu,  „Jesteśmy Polakami” pogadanki o tematyce patriotycznej 

z okazji obchodów święta 11 listopada z wystawami prac dzieci, dzień praw dziecka, dzień 

wróżb andrzejkowych, dzień pluszowego misia, „Aniołkowe Granie”- wolontariat i występ, 

spotkanie z Mikołajem, spotkanie wigilijne, bal przebierańców, dzień babci i dziadka, 

Walentynki,  dzień kobiet, dzień zdrowego odżywiania, powitanie wiosny, dzień wody, dzień 

książki, spotkanie ze strażakami, dzień matki, dzień dziecka, pożegnanie sześciolatków. 

Odbył się cykl zajęć o: bezpieczeństwie na drodze, poznajemy zawody, dbamy o naszą 

planetę, czy cykl zajęć o dinozaurach. 

 

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, 
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do apteki, do sklepu, w poszukiwaniu jesieni, pierwszy dzień wiosny, do Sali zabaw „Jungle 

Park” w Brzegu, do opolskiego zoo, do kina w Opolu, na wycieczkę edukacyjną 

do Karolinowa i do Izby Rybackiej w Miejscu. Odbyła się również wycieczka do Teatru Lalki 

i Aktora w Opolu na spektakl „Calineczka”. 

 

5. Udział w programach, projektach, akcjach charytatywnych, wydarzeniach 

kulturalnych, spotkaniach i innych uroczystościach: 

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

Granie”; 

2) Program logopedyczny „Chory Pan Języczek”; 

3) Projekt: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”; 

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

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

6) Udział w ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki 

człowiek”; 

7) Elementy ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”; 

8) Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Kolorowe kredki”; 

9) Udział w akcji „Sprzątanie Świata”; 

10) Udział w ekologicznej akcji „Wymień puste na pełne” zorganizowanej przez 

producentów kleju AMOS; 

11) Realizacja projektu „Co mama i tata robią w pracy?”; 

12) Udział w warsztatach rozwijających zdolność logicznego myślenia i kodowania, 

zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego pod nazwą „Akademia 

Programistów”; 

13) Udział w przedstawieniach teatralnych pt. „Kwiat na zdrowie”, „Wyobraźnia” oraz 

w teatrzyku kukiełkowym „Królowa śniegu”, „Calineczka” w Teatrze lalki i aktora 

w Opolu, a także w występie Magika; 

14) Pasowanie na przedszkolaka; 

15) Dzień Edukacji Narodowej; 

16) Dzień Babci i Dziadka; 

17) Dzień Postaci z bajek; 

18) Spotkanie wigilijne; 

19) Dzień Dziecka; 

20) Dzień chłopaka, Dzień kobiet; 

21) Bal karnawałowy; 

22) Święto pieczonego Ziemniaka  Świerczowa; 

23) udział w występach na Dni Świerczowa. 

 

6. Udział w konkursach: 

W przedszkolu w ciągu roku odbył się przedszkolny konkurs recytatorski, 

międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Kolorowa jesień” – III miejsce dziecko z 

grupy 6-latków oraz udział w powiatowym konkursie recytatorskim pod hasłem „Leśne 

wierszowanie” – II miejsce dziecko z grupy 6-latków.  
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7. Innowacje pedagogiczne: 

1) Zabawy z muzyką czyli sztuczki ze sztuką - innowacja  w grupie 4 latków; 

2) „Książka dzisiaj - mądrość w przyszłość” - innowacja czytelnicza w grupie 5 latków; 

3) ,,Książka moim przyjacielem jest” – innowacja czytelnicza w  grupie 6 latków. 

 

8. Tematyka szkoleń dla nauczycieli: 

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez ambasador e-twinningu 

ukazującym możliwość współpracy ze szkołami w całej Polsce i świecie przy realizacji 

różnorakich projektów edukacyjnych. Poza tym nauczyciele indywidualnie korzystali 

ze szkoleń dzieląc się wiedzą z pozostałymi, co przekłada się na podnoszenie się jakości 

pracy przedszkola. 

 

9. Pracownicy przedszkola: 

Nauczyciele 

Zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 7 nauczycieli (w tym dyrektor). 

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 2021/2022 uczniowie uczyli się w trybie zdalnym w następującym 

okresie: 

1) Klasy I - III - od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.  

2) Klasy IV - VIII - od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. 

Dodatkowo uczniowie:  

1. SP im. St. Moniuszki w Bąkowicach uczyli się w trybie zdalnym w okresie: 

1) Klasa III – od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 3 grudnia 2021 r. 

2) Klasa V – od dnia 10 grudnia 2021 t. do dnia 17 grudnia 2021 r. 

Lp. Stanowisko Liczba pracowników Liczba etatów 

1 intendent/pomoc kuchenna 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) 

5 pomoc kuchenna 1 1 

Razem pracowników obsługi 5 5 
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2. SP w Dąbrowie uczyli się w trybie zdalnym w okresie: 

1) Klasa V -  od dnia 9 listopada 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. 

2) Klasa VII -  od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia 27 grudnia 2021 r. 

3) Uczniowie wszystkich klas - od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

W dalszym ciągu ważnym zadaniem dydaktyczno – wychowawczym w roku szkolnym 

2021/2022 było pokonanie trudności związanych z nauczaniem i wychowaniem w okresie 

pandemii. W tym okresie zostały wdrożone procedury i zasady nauki na odległość.  

 

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 

2021/2022 uczniów dowoziły Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp.  z o.o. z Opola, cena 

jednego miesięcznego biletu wynosiła 103,39 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 2021/2022 dowozami uczniów na koszt gminy objęto 

170 uczniów/dzieci, w tym:  

1) Szkoła Podstawowa w Świerczowie – 28 uczniów; 

2) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – 61 uczniów; 

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

4) Przedszkole w Świerczowie – 45 dzieci. 

Dowozami objęto również dzieci niepełnosprawne, dowożąc do:  

1) Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi 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.  

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

szkolnym nie odnotowano wypadku, ani innych przykrych zdarzeń losowych.  
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DOTACJA NA PODRĘCZNIKI: 

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. 

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

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577) Gmina Świerczów 

złożyła stosowny wniosek do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kuratorium w Opolu 

na kwotę 25 661,12 zł i z powyższej dotacji skorzystali uczniowie klas I-VIII: 

1) SP w Bąkowicach – 50 kompletów podręczników na kwotę 7 513,74 zł; 

2) SP w Dąbrowie - 50 kompletów podręczników na kwotę 13 217,18 zł; 

3) SP w Świerczowie – 31 kompletów podręczników na kwotę 4 930,20 zł. 

 

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

2 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach  – 1 uczeń - 

1 000,00 zł, a drugi uczeń – 400,00 zł. 

 

STÓŁOWKI (przedszkole, szkoły): 

Lp 
Nazwa 

placówki 
Ogółem stołujących Za odpłatnością 

Korzystających z 

dofinansowania GOPS 

1. SP Bąkowice 33 30 3 

2. SP Dąbrowa 70 57 13 

3. SP Świerczów 38 33 5 

4.  Przedszkole 82 70 12 

Łącznie stołówki wydały posiłki dla 223 dzieci.  

Za odpłatnością: 190 dzieci. 

Dofinansowanie Opieki Społecznej: 33 dzieci. 

 

Pracownicy administracyjni i obsługi zatrudnieni w placówkach oświatowych: 

1) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach – 2,5 etatów;  

2) Szkoła Podstawowa w Dąbrowie - 6 etatów; 

3) Szkoła Podstawowa w Świerczowie – 5,5 etatów; 

4) Przedszkole w Świerczowie – 5. 

Łącznie – 19 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, awans zawodowy, 

obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek dokonywania wypłat 

pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć 

dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
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dowóz uczniów, zmniejszenie subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka 

mniejszości powodują konieczność angażowania przez JST znaczących środków 

finansowych. 

W roku szkolnym 2021/2022 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 58 071,49 zł; 

 zakup pomocy dydaktycznych tj. nowoczesnego wyposażenia służącego uczniom 

do rozwijania kompetencji takich jak: współpraca, kreatywność, umiejętność 

rozwiązywania problemów czy znajomość technologii, w tym ramach projektu pn. 

„Laboratoria Przyszłości” – każda ze szkół otrzymała dofinansowanie w wysokości 

30 000,00 zł;   

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

w Gminie Świerczów – dopłata Gminy w kwocie 24 040,00 zł; 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w ramach programu wszystkie Szkołą 

Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach zakupiła książki do biblioteki 

szkolnej w ilości 143 szt. oraz oprogramowanie dla bibliotek – całkowita wartość 

projektu 3 750,00 zł, w tym dofinansowanie 3 000,00 zł; 

 Projekt „Poznaj Polskę” – dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie 

uczestniczyły w zorganizowanej wycieczce szkolnej - całkowita wartość projektu 

6 250,00 zł, w tym dofinansowanie 5 000,00 zł. 

 

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

Subwencja oświatowa na 2022 r. wyniosła 2 875 805,00 zł. 

 

Wydatki dotyczące oświaty za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.08.2022 R. 

  SP BĄKOWICE SP DĄBROWA ZSP ŚWIERCZÓW 
PRZEDSZKOLA W 

INNYCH GMINACH 

kwota wydatków  842 398,53 1 187 386,75 1 510 937,57 33 086,94 

w tym: orlik/sala gimnastyczna  3 817,49  38 864,05  

z czego: wydatki zw. z 

funkcjonowaniem placówki 
819 456,89 1 129 951,16 1 456 220,55  

wydatki jednorazowe (nagrody 

jubileuszowe, odprawy 

emerytalne, odprawa pośmiertna) 

22 941,64 57 435,59 54 717,02  

liczba uczniów/dzieci 49 89 125 6 

wydatek na ucznia za 8 m-cy 17 191,81 13 341,42 12 087,50 5 514,49 

wydatek na ucznia za 1 m-c 2 148,98 1 667,68 1 510,94 689,31 

 koszty dowozów za okres 01.01.2022 r. – 31.08.2022 r. wyniosły 181 800,33 zł.  
Łączne wydatki dotyczące oświaty wraz z kosztami dowozów za okres od 1 stycznia 

2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wyniosły 3 782 360,87 zł.   

Część budżetu Gminy pochłania zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci 

będące mieszkańcami Gminy Świerczów, a uczęszczające do publicznych przedszkoli 
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prowadzonych przez inne gminy i za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

wyniósł 33 086,94 zł. 

 

 

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 

 

 


