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Dobrzeń Wielki, 22 października 2019 r. 

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
Gminy Dobrzeń Wielki 

w roku szkolnym 2018/ 2019 
 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 

wynika z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.). 

 

 

I. Zadania oświatowe Gminy Dobrzeń Wielki 

 

 

Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki wynikają w szczególności z:    

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz. 506/ 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  

poz. 996 z późn. zm./ 

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm/ 

4. Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm./ 

5. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,  

poz. 1457 z późn. zm./ 

6. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2018r., 

poz. 967 z późn. zm./ 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

Zadania oświatowe realizowane są zgodnie ze strategią rozwoju oświaty gminy, której celem 

jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, zapewniające dzieciom, młodzieży oraz 

dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie  

we współczesnym świecie. 

 

II. Struktura organizacyjna placówek oświatowych  

 

W roku szkolnym 2018/2019, funkcjonowało 14 placówek oświatowych, w tym: 
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Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
oświaty 

 
 

L.p. 
 

Nazwa jednostki oświatowej 
Ilość 

oddziałów 
Ilość 

dzieci/uczniów 
Średnia ilość 

dzieci/uczniów 
w oddziałach 

 
1. 

 
Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

 
4 

 
81 

 
20,25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 

 
5 

 
122 

 
24,40 

 
3. 

 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
4 

 
55 

 
13,75 

 
4. 

 
Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka  
w Dobrzeniu Małym 

 
3 

 
60 

 
20,00 

 
5. 

 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci  
z Autyzmem w Kup 

 
2 

 
7 

 
3,50 

 
6. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

 
20 

 
420 

 
21,00 

 
7. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Chróścicach, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa 

 klasy gimnazjalne 

 
 

11 
10 
1 

 
 

192 
174 
18 

 
 

17,45 
17,40 
18,00 

 
8. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa 

 klasy gimnazjalne 

 Publiczne Przedszkole 

 
12 
8 
1 
3 

 
199 
123 
17 
59 

 
16,58 
15,38 
17,00 
19,67 

 
9. 

 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w tym: 

 klasy gimnazjalne 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

 Technikum 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

 
22 
3 
6 
2 
1 
3 
4 
3 

 
443 
78 

119 
38 
26 
57 
76 
49 

 
20,14 
26,00 
19,83 
19,00 
26,00 
19,00 
19,00 
16,33 

 
 
Tabela 2. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych 

 
 

L.p. 
 

Typ placówki oświatowej 
Ilość 

oddziałów 
Ilość 

dzieci/uczniów 
Średnia ilość 

dzieci/uczniów w oddziałach 

 
1. 

 
Przedszkola 

 
21 

 
384 

 
18,29 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
41 

 
766 

 
18,68 

 
3. 

 
Gimnazja (oddziały w PSP i LO) 

 
5 

 
113 

 
22,60 

 
4. 

 
Licea ogólnokształcące 

 
8 

 
157 

 
19,63 

 
5. 

 
Szkoła zawodowa 

 
1 

 
26 

 
26,00 

 
6. 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
3 

 
57 

 
19,00 

7. Technikum 4 76 19,00 

 
 

 
Ogółem: 

 
83 

 
1579 

 
19,02 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2018r.) 
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Dzieci 6-letnie w szkołach, wg stanu na dzień 30.09.2018 r.: 
- PSP z OS Dobrzeń Wielki – 4 dzieci 
- PSP Chróścice – 0 dzieci 
- PSP Kup – 1 dziecko 
 
 
 

III. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 
Tabela 3. Egzamin ósmoklasisty 

 
 

  
  

Wyszczególnienie 

 

Średni wynik procentowy 
 

Gminy Powiatu 
 

Województwa 

 

Kraju 

  
Język polski 
 

 60,64 62  60,9 
 

63  

  
Matematyka 
 

 48,89 45,5  43,5 
 

45  

  
Język angielski 
 

 66,24 58,8  58,5 
 

59 

  
Język niemiecki 
 

 64,48 62,1  54,6 
 

42 

 
 
 
Tabela 4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższy wynik. 

 
Wnioski: 
Na podstawie danych ujętych w tabeli 4 widać, że egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 
2018/2019 z j. polskiego, matematyki i j. niemieckiego najlepiej wypadł w Publicznej Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. Natomiast egzamin  
z j. angielskiego najlepiej napisali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.  
 

Średni wynik procentowy 

 
Wyszczególnienie 

                                                                                
 

PSP Chróścice 
 

PSP z OS 
Dobrzeń Wielki 

 
PSP Kup 

 
Język polski 

55,6 65 
61,33 

 
Matematyka 

34,5 59,3 
52,88 

 
Język angielski  

55 64,6 
79,12 

 
Język niemiecki  

51 80,95 
61,50 
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Tabela 5. Egzamin zewnętrzny w klasach gimnazjalnych 

 

  
  

Wyszczególnienie 

 

Średni wynik procentowy 
 

Gminy Powiatu 
 

Województwa 

 

Kraju 

  
Język polski 

 63,87 61,9  60,4 
 

63  

  
Historia 

 57,37 56,2  56,6 
 

59  

  
Matematyka 

 39,17 39,8  40,4 
 

43 

  
Przedmioty przyrodnicze 

 50,5 47,8  48,3 
 

49  

Język angielski 
podstawowy 

 71,07 
  

68,6  68,9 
 

68 

 
Język niemiecki 
podstawowy 

 72,93 67,6  62,9 
 

51  

Język angielski 
rozszerzony 

  
 53,6 

50,8  52,3 
 

53 

  
Język niemiecki 
rozszerzony 

 85,7 67,3  63,1 
 

43 

 
 
Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższy wynik. 

 
Wnioski: 
Na podstawie danych ujętych w tabeli 6 widać, że egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 
2018/2019 z j. polskiego, historii, przedmiotów przyrodniczych, j. niemieckiego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym najlepiej wypadł w klasie gimnazjalnej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kup. Natomiast egzamin z matematyki, j. angielskiego na poziomie 

Średni wynik procentowy 

 
Wyszczególnienie 

                                                                                
 

PG Chróścice 
 

PG Dobrzeń W. 
 

PG Kup 

 
Język polski 

54,6 68,1 
68,9 

 
Historia 55,8 56,5 

59,8 

 
Matematyka 

28 44,9 
44,6 

 
Przedmioty przyrodnicze 

44,5 51,7 
55,3 

 
Język angielski podstawowy 

58 77,7 
77,5 

 
Język niemiecki podstawowy 

57,4 78,7 
82,7 

 
Język angielski rozszerzony 

40,3 62,4 
58,1 

 
Język niemiecki rozszerzony 

73 84,1 
100 
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podstawowym i rozszerzonym najlepiej napisali uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół  
w Dobrzeniu Wielkim.  
 

Egzamin zewnętrzny (matura – maj 2019 oraz sesja poprawkowa – sierpień 2019) 
 

LO  - Dobrzeń Wielki 
 
Tabela 7.Zdawalność egzaminów maturalnych  

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Przystąpiło 

 
 

Zdało 

 

% zdawalności 
 

 
Szkoła 

 
Miasto Opole 

 
Powiat 

 
Pozostałe 
powiaty 

 
Woj. 

opolskie 
 
 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące 

31 31 100,0 97,5 79,8 
 

88,4 89,9 

 

Tabela 8. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO dla młodzieży  na poziomie podstawowym. 

 
a) średni wynik % i zdawalność egzaminu maturalnego w części obowiązkowej – 

część pisemna i  ustna:  

 

 

Przedmiot 

Poziom podstawowy 

( obowiązkowy) 

 

Zdawalność 

z przedmiotu  

w % 

Część pisemna  Część ustna  

 

liczba 
uczniów 

 

średni 
wynik w % 

 

liczba 
uczniów  

 

średni 
wynik w % 

część 
pisemna 

część ustna 

język polski 31 64,9 31 71,5 100 100 

matematyka 31 67,7 - - 100 - 

język angielski 21 82,0 21 74,0 100 100 

język niemiecki 10 92,0 10 96,7 100 100 

b). średni wynik procentowy – przedmioty obowiązkowe – część  

 
Przedmiot 

 
Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym 

LO Dobrzeń 
Wielki 

Miasto Opole Powiat 
opolski 

 Inne 
powiaty 

Województwo  

 
Język polski 

64,7 61,3 54,9 54,3 56,6 

 
Język angielski 

82,0 83,7 66,6 72,0 74,5 

 
Język niemiecki 

92,0 85,5 82,7 79,3 74,5 

 
Matematyka 

67,7 69,8 51,5 57,8 60,2 
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Tabela 9. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO dla młodzieży na poziomie rozszerzonym  
 

Przedmiot 
 

Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie rozszerzonym 
LO Dobrzeń 

Wielki 
Miasto Opole Powiat 

opolski  
Inne 
powiaty  

Województwo  

 
Język polski 

50,7 57,0 53,8 54,0 55,0 

 
Język angielski 

67,8 66,1 47,1 54,5 56,5 

 
Język niemiecki 

83,5 67,1 66,8 67,3 67,2 

 
Matematyka 

44,3 46,0 33,7 40,0 41,5 

 
Biologia 

36,3 36,6 21,1 28,1 30,0 

 
Chemia 

26,6 32,5 13,5 33,0 29,9 

 
Fizyka 

10,0 48,9 10,0 41,7 41,5 

 
Geografia 

42,8 41,4 30,2 35,0 36,3 

WOS 
53,0 34,3 28,9 31,0 31,8 

Historia  
58,0 42,3 37,8 34,1 37,2 

Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższy wynik. 

 

Wnioski:  
1. 100% -owa zdawalność egzaminu maturalnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego z 

Oddziałami dwujęzycznymi świadczy o wysokiej jakości kształcenia młodzieży 
oferowanego przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

2. Średnie wyniki % (część obowiązkowa oraz dodatkowa) w 50% porównywanych 
przypadkach są najwyższe w odniesieniu do innych szkół (tabelka 8b oraz 9) 

3. W przypadku j. polskiego oraz fizyki –  średnie wyniki są najniższe w odniesieniu do 
porównywanych ośrodków.  
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Egzamin zewnętrzny (matura) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
 
W powiecie opolskim Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym jest jedyną 
szkołą dla dorosłych słuchaczy, gdzie odbył się egzamin maturalny.  
 

LO dla Dorosłych – Dobrzeń Mały 

 

Tabela 10. Zdawalność egzaminu maturalnego 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Przystąpiło 

 
 

Zdało 

 
% zdawalności 

 
Szkoła 

 
Opole 

(11 szkół) 

 
Pozostałe 
powiaty 

(23 

szkoły) 

 
Woj. 

opolskie 
(35 szkół) 

 
Wrocław  
(15 szkół) 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 

8 6 75,0 30,7 32,9 34,96 36,1 

 

 

 

 

Tabela 11. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO dla Dorosłych na poziomie podstawowym 
 

a) zdawalność (%) egzaminu maturalnego  i średni wynik (%) w części obowiązkowej – 

część pisemna i  ustna : 

 

 

Przedmiot 

Poziom podstawowy 

( obowiązkowy) 

 

Zdawalność 

z przedmiotu  

w % 

Część pisemna  Część ustna  

 

liczba 
uczniów 

 

średni 
wynik w % 

 

liczba 
uczniów  

 

średni 
wynik w % 

część 
pisemna 

część ustna 

język polski 8 66,2 8 56,9 100 100 

matematyka 8 31,0 - - 75 - 

język angielski 4 58,5 4 65,0 100 100 

język niemiecki 4 53,5 4 49,2 75 50 

 

b). średni wynik procentowy – przedmioty obowiązkowe – część pisemna 

 
Przedmiot 

 
Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym 

LOD Dobrzeń 
Mały  

Miasto Opole Powiat 
opolski 

 Inne 
powiaty 

Województwo  

 
Język polski 

66,2 41,6 66,2 38,5 42,1 
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Język angielski 

58,5 57,0 58,5 50,7 54,1 

 
Język niemiecki 

53,5 61,8 53,5 61,6 60,9 

 
Matematyka 

31,0 32,8 31,0 29,2 31,0 

 

 
 
Tabela 12. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO dla Dorosłych na poziomie rozszerzonym  

 
Przedmiot 

 
Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie rozszerzonym 
LOD Dobrzeń 

Mały  
Miasto Opole Powiat 

opolski  
Inne 
powiaty  

Województwo  

 
Język polski 

63,0 35,9 63,0 46,3 42,8 

 
Język angielski 

78,0 36,1 78,0 30,0 34,1 

 
Język niemiecki 

52,0 62,1 52,0 46,6 54,2 

 
Matematyka 

4,0 3,3 4,0 5,2 4,3 

 
Biologia 

5,5 19,6 5,5 15,8 15,1 

Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższe wyniki  

Wnioski: 

1.  Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych  świadczy o wysokiej jakości kształcenia  oferowanego przez Zespół 
Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

2. Średnie wyniki % (część obowiązkowa oraz dodatkowa) w 44,4% porównywanych 
przypadkach są najwyższe w odniesieniu do innych szkół (tabelka 11b oraz 12) 

3.  Tylko przypadku biologii wynik maturalny absolwenta jest najniższy w odniesieniu do 
porównywanych ośrodków (Uwaga: absolwent ten nie realizował biologii na poziomie 
rozszerzonym w szkole!!) 

 

 

Publiczne Technikum z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

 

Tabelka 13. Zdawalność egzaminu maturalnego  

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Przystąpił
o 

 
 

Zdało 

 
% zdawalności 

 
Szkoła 

 
Opole 
(9 szkół) 

Powiat 
opolski 

(3 
szkoły) 

 
Pozostał
e 
powiaty 

(35szkoł

y 

 
Woj. 

opolski
e 

(47 szkół) 

 
Kraj  

 
Publiczne Technikum  

15 15 100 87,7 76,5 72,8 82,0 80,9 

 

 

 

 

Tabela 14. Egzamin zewnętrzny (matura) w PT  na poziomie podstawowym 
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a) zdawalność (%) egzaminu maturalnego  i średni wynik (%) w części obowiązkowej – 

część pisemna i  ustna : 

 

 

Przedmiot 

Poziom podstawowy 

( obowiązkowy) 

 

Zdawalność 

z przedmiotu  

w % 

Część pisemna  Część ustna  

 

liczba 
uczniów 

 

średni 
wynik w % 

 

liczba 
uczniów  

 

średni 
wynik w % 

część 
pisemna 

część ustna 

język polski 15 56,7 15 63,8 100 100 

matematyka 15 51,9 - - 100 - 

język angielski 10 69,8 10 63,9 100 100 

język niemiecki 5 77,2 5 82,6 100 100 

 

b. średni wynik procentowy – przedmioty obowiązkowe – część pisemna 

 
Przedmiot 

 
Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym 

PT  Dobrzeń 
Mały  

Miasto Opole Powiat 
opolski 

 Inne 
powiaty 

Województwo  

 
Język polski 

56,7 47,0 52,8 42,3 45,7 

 
Język angielski 

69,8 63,5 65,1 58,7 61,5 

 
Język niemiecki 

77,2 68,7 77,2 59,9 64,7 

 
Matematyka 

51,9 48,4 45,8 43,2 45,7 

 

 
 
Tabela 14. Egzamin zewnętrzny (matura) w PT  na poziomie rozszerzonym  

 

 
Przedmiot 

 
Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym 

PT  Dobrzeń 
Mały  

Miasto Opole Powiat 
opolski 

 Inne 
powiaty 

Województwo  

 
Język angielski 

45,3 42,6 42,5 40,2 41,5 

 
Język niemiecki 

50,4 54,3 50,4 51,3 52,6 

 
Matematyka 

15,0 16,2 9,3 11,6 13,2 

 

Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższe wyniki  

Wnioski: 
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1.  100% zdawalność egzaminu maturalnego pierwszych absolwentów Publicznego 
Technikum  świadczy o wysokiej jakości kształcenia  oferowanego przez Zespół Szkół 
w Dobrzeniu Wielkim 

2. Średnie wyniki % (część obowiązkowa oraz dodatkowa) w  71,4% porównywanych 
przypadkach są najwyższe w odniesieniu do innych szkół (tabelka 13b oraz 14) 

3.  W żadnym  przypadku wynik maturalny absolwenta jest najniższy w odniesieniu do 
porównywanych ośrodków  

 

 

Analiza wyników egzaminu  zawodowego  

Branżowa Szkoła I-go stopnia (ostatnia klasa Publicznej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  oraz Publiczne Technikum w Dobrzeniu Małym 

Ilość absolwentów ZSZ (BS-I) W 2018/2019 – 26 osób 

a) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OKE Wrocław) – 5 osób   (A.18 oraz 

T06) 

 b) egzamin czeladniczy (Izby Rzemieślnicze) – 21osób  (sesja egzaminacyjna zakończy się  

w grudniu 2019r.) 

UWAGA: uczniowie technikum składają egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje 

nie jako absolwenci  

Tabela 15. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie  (sesja: styczeń – luty 

oraz czerwiec – lipiec) 

a) zdawalność 

 
l. 
p. 

 
Zawód 

 
Uprawnionyc
h 

 
Przystąpił

o 

 
Zdało  

Zdawalność w % 

szkoła Opole powiat województ
wo 

OKE 

1 Technik 
logistyk 
A.32 

8 8 7 87,5 81,9 87,5 84,2 82,5 

2 Technik 
logistyk 
A.31 

13 13 10 76,9 82,2 76,9 74,9 74,2 

3 Technik 
informatyk 
E.14 

9 9 5 55,6 81,7 76,0 49,0 43,0 

4 Technik 
logistyk 
AU.22 

10 10 9 90 Brak 

danych 

Brak 

danych 

75,2 76,1 

5 Kucharz T 

0.6 
3 3 2 66,7 90,0 66,7 78,7 77,8 

6 Sprzedawc
a A.18 

2 2 1 50 91,7 42,9 84,4 84,8 

Razem  45 45 34 - - - - - 

 

Niezdana część egzaminu na poziomie szkoły: 

- A.32 – 1 osoba nie zdała cz. pisemnej; 

- E.14 -  2 osoby nie zdały cz. pisemnej oraz 4 cz. praktycznej  

- A.18- 1 osoba nie zdała cz. pisemnej; 
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- T06 – 1 osoba nie zdała cz. pisemnej 

- AU.22 – 1 osoba nie zdała cz. praktycznej  

- A.31 – 3 osoby nie zdały  cz, pisemnej  

 

b) średnie wyniki (%) – część pisemna 

 

L.p. Kwalifikacja  Szkoła OPOLE Powiat Województwo OKE 

1 A.18. 74,0 74,4 70,1 69,0 68,6 

2 A.31 72,5 71,1 72,5 70,7 70,4 

3 A.32 73,9 70,6 73,9 76,5 76,4 

4 E.14 58,0 60,0 58,7 60,0 59,4 

5 AU.22 70,8 Brak informacji 

6 T.06 61,3 62,4 61,3 58,8 58,2 

 

c).średnie wyniki (%) – część praktyczna  

 

L.p. Kwalifikacja  Szkoła OPOLE Powiat Województwo OKE 

1 A.18. 85,5 97,9 81,9 88,0 88,3 

2 A.31 82,8 80,5 82,2 80,5 80,1 

3 A.32 90,0 81,9 90,0 86,4 85,3 

4 E.14 62,8 52,5 73,2 67,0 64,4 

5 AU.22 81,2 Brak informacji  

6 T.06 97,7 95,9 97,7 92,9 91,1 

Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższe wyniki  

Wnioski: 

1.  Wysoka zdawalność egzaminu zawodowego a w 33,3 % najwyższa , świadczy o 
wysokiej jakości kształcenia  oferowanego przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 
(tabelka 15a). Na ten wynik – w przypadku kwalifikacji A.18 oraz T06 składowymi są 
efekty pracy: 
- pracodawcy, u którego uczeń odbywał praktyczną naukę zawodu; 
- ODiDZ/CKU/WODiDZ- gdzie uczeń dokształcał się pod względem przedmiotów 
teoretycznych; 
- szkoły;  

2. Średnie wyniki % (część praktyczna i pisemna) w  33,3% porównywanych przypadkach 
są najwyższe w odniesieniu do innych szkół (tabelka 15 i 15c) 
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III.1 Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe 

 

Uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim przystąpili do dodatkowych, zewnętrznych egzaminów 
językowych: z j. angielskiego i j. niemieckiego. 
 
Egzamin DSD I - przystąpiło 13 uczniów (w tym: 3 z kl. VIII PSP, 9 z PG i 1 z LO)  – zdało  
13 uczniów (poziom B1). 
Egzamin DSD I - przystąpiło 5 uczniów (w tym: 2 z kl. VIII PSP, 2 z PG i 1 z LO) – zdało  
5 uczniów (poziom A2). 
Egzamin DSD II - uczniowie LO  – przystąpiło 6 uczniów – zdało 6 uczniów (poziom C1). 

Egzamin FCE - przystąpiło 10 uczniów (w tym: 8 z LO i 2 z T) – zdało 10 uczniów. 
  
 

IV. Konkursy przedmiotowe 

 

Tabela 14. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim 

 

L.p. 

 

Nazwa konkursu 

 

Uczniowie szkoły podstawowej 

 

Uczniowie klas gimnazjalnych 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

1 J. polski 7 1 6 0 

2 J. angielski 11 0 10 0 

3 J. niemiecki 15 7 5 1 

4 Historia 6 0 10 0 

5 Matematyka 7 1 2* 0 

6 Technika SP - - - - 

7 Biologia - - 6 0 

8 Geografia - - 7 2 

9 Fizyka - - 2* 0 

10 Chemia - - 6 0 

11 Technika PG - - - - 

 Ogółem: 46 9 54 3 

*uczniowie pisali etap gminny konkursów w innych gminach 

 
Wykaz uczniów, którzy najlepiej napisali etap gminny Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/ 2019: 
Szkoły podstawowe: 

 j. angielski – Aleksandra W. – 76% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 matematyka – Szymon K. - 95% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim) – awans do etapu 
wojewódzkiego, 

 j. niemiecki – Julia P. – 94,4% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), Emily P.– 92,7% 
(PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), Linda S. – 92% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 
Anna U. – 92,3% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), Maximilian Jacob F. – 85% (PSP  
z OS w Dobrzeniu Wielkim), Szymon K. – 85% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 
Klaudia W. – 85% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim) - awans do etapu 
wojewódzkiego, 

 historia – Paweł Ł. – 78% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), 

 j. polski – Emilia K. – 80% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim) - awans do etapu 
wojewódzkiego. 

Klasy gimnazjalne: 

 historia – Florian M. – 80% (ZS w Dobrzeniu Wielkim), 

 biologia – Zuzanna M. – 80% (ZS-P w Kup), 

 geografia – Florian M. – 93% (ZS w Dobrzeniu Wielkim), Ewelina S. – 91% (ZS  
w Dobrzeniu Wielkim) - awans do etapu wojewódzkiego, 
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 j. polski – Mateusz W. – 74,1% (PSP w Chróścicach), 

 j. angielski – Piotr K. – 67% (ZS w Dobrzeniu Wielkim), 

 j. niemiecki – Wiktoria S. – 94,3% (ZS-P w Kup) - awans do etapu wojewódzkiego, 

 chemia – Bartosz Ch. – 67% (ZS-P w Kup). 
 
Ponadto uczniowie klasy IIa Branżowej Szkoły I Stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym, 
uczestniczyli w Wojewódzkim Turnieju Matematycznym dla uczniów Branżowych Szkół  
I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej województwa opolskiego, 
uzyskując następujące tytuły: 

 Katarzyna Sz.– tytuł laureata, 

 Grzegorz M. – tytuł finalisty. 
 
Oprócz ww. konkursów, uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi 
w Dobrzeniu Wielkim oraz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach brali 
udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Do etapu powiatowego (szkoły podstawowe) dostała się drużyna z PSP z OS w Dobrzeniu 
Wielkim, reprezentowana przez następujących uczniów: 

 Zofia S., Natalia P., Filip K., Kacper S. 
Do etapu powiatowego (klasy gimnazjalne) dostała się drużyna z PSP w Chróścicach, 
reprezentowana przez następujących uczniów: 

 Wiktoria K., Laura K., Kamil P. 
 

V. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 

 

1. Stypendia o charakterze motywującym. 

Ze względu na trudną sytuację finansową Gminy Dobrzeń Wielki, po zmianie granic  

od 01.01.2017r., stypendia motywujące dla uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 

2017/2018 nie będą wypłacane.  
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15.12.2016r. w sprawie 

uchylenia uchwały własnej nr XLI/422/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendiów  

o charakterze motywującym dla uczniów. 

2. Nadanie tytułu „Dobrzeński Talent" i wręczenie statuetek. 

Podstawą prawną nadawania tytułu „Dobrzeński Talent” jest regulamin stanowiący załącznik 

do Zarządzenia Nr 0050.1.40.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 sierpnia 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu „Dobrzeński Talent” uczniom szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Dobrzeń Wielki. 

Nadawanie tytułu ma na celu wyróżnianie i nagradzanie uzdolnionych uczniów szkół, 

funkcjonujących na terenie gminy, za szczególne osiągnięcia w różnych formach 

współzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmiotowej, tematycznej i służy 

motywowaniu ich do dalszej pracy nad rozwijaniem swych talentów. 

Wnioski o nadanie tytułu mogą składać dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz prezesi 

klubów sportowych. 

Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty imienne potwierdzające spełnianie kryteriów 

określonych w regulaminie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych ucznia oraz kserokopię świadectwa szkolnego. Na jego podstawie weryfikowana 

jest przez komisję ocena z zachowania i średnia ocen ucznia.  

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie przez uczniów szkół 

podstawowych i klas gimnazjalnych średniej ocen minimum 5,00 oraz bardzo dobrej oceny  

z zachowania. 

Natomiast warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych średniej ocen minimum 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania. 
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W dniu 16 października 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup odbyło się uroczyste 

wręczenie statuetek „Dobrzeński Talent".  

Liczba wyróżnionych uczniów – 21 

- ogółem wniosków – 23 

- pozytywnych – 21 

- negatywnych – 2  

 

VI.   Nagrody i wyróżnienia  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2018/2019 otrzymali następujący uczniowie 
Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim:  

 Jan C. (kl. II Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim),  

 Wiktoria Sz. (kl. IV Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym).  

 
VII.   Nagrody i wyróżnienia                                                                 

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego 

Wnioski o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego zostały złożone przez: 

 Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim dla  
2 uczniów 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup dla 3 uczniów 
 
Stypendium Programu Stypendialnego 2019 Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla 
otrzymało 3 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach. 
    
Certyfikaty: 

PSP im. M. Konopnickiej Chróścice: 

 Certyfikat Ogólnopolskiego Programu Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity świat 
higieny jamy ustnej” 

 Certyfikat Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla klas I PSP „Akademia 
Bezpiecznego Puchatka” 

ZS-P Kup: 
 Certyfikat „Szkoła Młodych Patriotów” 

 

PP Chróścice: 

 ogólnopolski program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 ogólnopolska akcja „Sprintem do maratonu" 

 program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

Projekty - Programy: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 realizacja projektu Opolskie dla Rodziny - „Zdrowie mam w głowie” 

 udział uczniów technikum w projekcie „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku 

Pracy” - projekt koordynowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  

w Opolu 

 realizacja projektu z j. niemieckiego „Pomiędzy dwoma kulturami” 

 realizacja projektu „Nasze AED” 

 

ZS-P w Kup: 
 Szkolny Klub Sportowy "Futboliści" 

 "Lekkoatletyka dla Każdego" 
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 „Czyste powietrze wokół nas” 

 „Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby” 

 Szkolne przygody gangu słodziaków” 

 „Śniadanie daje moc” 

 „Program dla szkół” – zastąpił „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” 

 projekt „SZTUCZNA INTELIGENCJA – programowanie w szkołach Opolskiego  

NUTS-3” w celu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów  

w zakresie programowania 

 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 

 „Młodzi głosują” 

 „Szkoła Młodych Patriotów” 

 „Akademia Dojrzewania” – w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt 

Innowacje pedagogiczne:  

 „Odwrócona Szkoła” 

 „Magiczne okno Kamishibai – teatr ożywionej formy” 

 „Elementy planu daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej” 

 „Mnemotechniki w automatyzacji poprawności ortograficznej w kl. I-III” 

 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 
 „Młody eksperymentator w akcji” – wzmacnianie kompetencji kluczowych u uczniów 

 „Spójrz inaczej” – przeciwdziałanie problemom wychowawczym w klasie 

 „Ze szkołą na widelcu” – prawidłowe odżywianie dzieci i młodzieży 

 „Rosnę Zdrowo” – program szkolny promujący zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, 

przeciwdziałanie wadom postawy i aktywność rodzinną (organizacja festynu rodzinnego 

na sportowo) 

 „Subregion Środkowy wysportowany i zdrowy” – wojewódzki program promujący 

zdrowie 

 „Gramy w ręczną kl. I-III” 

 „Program dla szkół” – zastąpił „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”  

– ogólnopolski program realizowany przez Agencję Rynku Rolnego 

 „LOP kontra elektrośmieci” – zbieranie i segregacja odpadów do recyklingu 

 
PSP im. M. Konopnickiej w Chróścicach: 

 program edukacyjny dla klas I PSP „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – dbanie  

o bezpieczeństwo dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w internecie 

 program autorski „Akademia wspólnych chwil” – kształtowanie umiejętności niesienia 

pomocy młodszym kolegom, 

 projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w formie warsztatów BILINGUA – łatwiej 

z językiem niemieckim – rozwój kompetencji językowych, 

 projekt „Myślę pozytywnie” – wsparcie nauczycieli, rodziców i dzieci w profilaktyce 

zdrowia psychicznego, 

 Ogólnopolski Dzień Śniadania – profilaktyka zdrowego odżywiania,  

 Ogólnopolski „Dzień głośnego czytania” – rozwijanie wyobraźni i budowanie więzi 

międzyludzkich, 

 „Rok Ireny Sendlerowej” – podejmowanie działań w celu uwrażliwienia udzielania 

pomocy drugiemu człowiekowi, kształtowanie postawy tolerancji,  
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 program „Edukacja prawna nastolatków” – warsztaty dla uczniów i nauczycieli – 

kształtowanie w świadomości młodzieży szkolnej prawidłowych postaw wobec innych 

osób i poszanowania ich praw, 

 program optymalizacji atmosfery klasowej  - warsztaty zorganizowane przez Akademię 

Pozytywnej Profilaktyki w celu integracji zespołów klasowych, 

 program edukacji stomatologicznej "Niesamowity świat higieny jamy ustnej" 

 projekt „Ośrodki promocji, edukacji i terapii rodzin – program rozwoju i profesjonalizacji 

usług psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodzin w woj. opolskim” – w ramach 

pedagogizacji rodziców warsztaty o tematyce Funkcjonowanie ucznia ze 

zdiagnozowanym spektrum autyzmu w klasie ogólnodostępnej, 

 projekt „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” – kształtowanie kompetencji kluczowych,  

w szczególności dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 projekt „Życie na granicy marzeń” – lekcje archiwalne zorganizowane przez Archiwum 

Państwowe w Opolu w celu przybliżenia młodym ludziom historii naszego regionu  

i pogłębienia więzi patriotycznych z nim, 

 projekt zorganizowany przez WSZiA w Opolu „Efektywne wspomaganie to wyższa 

jakość edukacji” w celu inspirowania nauczycieli jak osiągnąć sukces zawodowy 

kształcąc swoich uczniów, 

 projekt „SZTUCZNA INTELIGENCJA – programowanie w szkołach Opolskiego  

NUTS-3” w celu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów  

w zakresie programowania, 

 projekt „Koloratorium” – Śnieżka – odkrycie przed uczniami niezwykłego świata chemii  

i biologii. 

 

PP Dobrzeń Wielki: 

 warsztaty edukacyjne dla dzieci „Pierwsza pomoc z Misiem” 

 „Eksperymenty badawcze w przedszkolu” – poznawanie tajników świata techniki  

i przyrody (światło, powietrze, woda) w formie zabawy 

 „Poznajemy wybrane regiony Polski” – projekt z edukacji regionalnej 

 „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – dbanie o zdrowy styl życia  

 

PP Chróścice: 

 „Kubusiowi przyjaciele natury” - program ogólnopolski 

 „Optymistyczne przedszkole” – program innowacyjny 

 „Czyste powietrze wokół nas” - program ogólnopolski 

 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - program ogólnopolski 

 „Akademia dobrych manier” - program ogólnopolski 

 „Śmieszne dni w przedszkolu” – projekt edukacyjny     

Innowacje pedagogiczne:  

 „Super programowanie na dywanie z robotem Photon” 

 

Najważniejsze osiągnięcia wychowanków i uczniów: 

PP Dobrzeń Wielki: 

 wyróżnienie solistów: Zofii W. i Marka K. w Przeglądzie Piosenki i Poezji Patriotycznej 

„Przedszkolaki dla Niepodległej”, zorganizowanym przez ZS-P w Kup 

 wyróżnienie dla Wioletty Sz. w konkursie plastycznym organizowanym przez 

Kuratorium Oświaty w Opolu „Choinkowa ozdoba”, 
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 II miejsce Emilii O. w konkursie plastycznym „Tradycje kultywowane w mojej 

miejscowości” 

 udział dzieci w V Halowej Spartakiadzie Sportowej w hali sportowej Zespołu Szkół  

w Dobrzeniu Wielkim, 

 udział solistki Zofii W. w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w przedszkolu nr 59 w Opolu, 

 udział solisty Floriana K. w XXVI Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie 

Beranie” w Izbicku, 

 laureat konkursu plastyczno-literackiego „Czyste Powietrze Wokół Nas”. 

PP Chróścice: 

 laureat konkursu plastyczno-literackiego „Czyste Powietrze Wokół Nas”, 

 udział dzieci w V Halowej Spartakiadzie Sportowej Przedszkolak organizowanej przez 

Publiczne Przedszkole w Chróścicach przy wsparciu  budżetu Marszałka Województwa 

Opolskiego. 

 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 43 Olimpiada Języka Niemieckiego – etap okręgowy: 2 uczennice LO 

 Konkurs „Młodzież dla Rzeczpospolitej” – etap wojewódzki: 1 uczennica LO – laureatka, 

5 uczniów (3 LO i 2 PT) - finaliści 

 Konkurs „Młody samorządowiec w zjednoczonej Europie” – etap wojewódzki: I miejsce 

1 uczeń LO 

 Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za wysokie wyniki sportowe: 1 uczeń 

 udział w światowej konferencji klimatycznej w Katowicach : 1 uczeń 

 Konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – etap wojewódzki:  

3 uczniów 

 XIX Wojewódzki Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”: 1 uczeń (BS I St.) laureat; 

1 uczeń (BS I St.) IV miejsce; I miejsce drużynowo (BS I St.) 

 XIX Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”: II miejsce (BS I St.) 

 „Licealiada” (piłka ręczna) - półfinał wojewódzki: IV miejsce 

 „Licealiada” (lekkoatletyka) - finał wojewódzki: II miejsce w pchnięciu kulą i rzucie 

dyskiem (LO) 

 Wojewódzkie Igrzyska w Piłce Koszykowej SZS - półfinał wojewódzki: II miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska w Piłce Ręcznej SZS – etap powiatowy: II miejsce 

 Konkurs „Pierwsza pomoc”: III miejsce 

 finał Wojewódzkich Młodzieżowych Igrzysk Szkół Wiejskich LZS (piłka ręczna):  

I miejsce PG 

 finał Wojewódzkich Młodzieżowych Igrzysk Szkół Wiejskich LZS (piłka koszykowa):  

I miejsce PG 

 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie – 1 uczeń LO – IV miejsce 

 II miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym, I miejsce w Ogólnopolskim 

Festiwalu Tańca, V miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Tancerzy,  

I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca – 1 uczeń LO 

 „Praca organiczna 2.0” – podniesienie świadomości młodzieży w zakresie idei pracy 

organicznej oraz dokonań Polskiego Sejmu Dzielnicowego, popularyzowanie postaw 

prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności uczniów – etap centralny – 2 uczniów LO 

– finaliści 

 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK – 7 uczniów LO wyróżnienie 
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 Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach – etap centralny – 1 uczeń LO finalista 

 Wojewódzki Konkurs „Energetyka Jądrowa XXI wieku” – 2 uczniów LO – finaliści 

 „Katyń – zbrodnia bez kary” – etap wojewódzki – 1 uczennica LO - laureatka 

 

PSP im. M. Konopnickiej Chróścice: 

 Plastyczny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod patronatem firmy PROWOD -  

I miejsce: Tomasz M., Fabian K., II miejsce: Maik N., III miejsce: Liliana B.  

 Międzygminny Konkurs Plastyczny „Polska – moja ojczyzna”: I miejsce Nikola H., 

Paulina S., II miejsce: Sara S., III miejsce: Monika K. 

 Wojewódzkie Mistrzostwa drużynowe w tenisie stołowym dziewcząt Igrzysk Dzieci - 

mistrzynie: Izabela M., Karolina L. 

 Wojewódzkie indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt - III miejsce: 

Izabela M. 

 Międzyszkolny Konkurs Aktorskiego Czytania dla uczniów województwa opolskiego –  

I miejsce: Zuzanna Ż. 

 Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Naroku– I miejsce: zespół klas, II miejsce: 

zespół klas, II miejsce: Maciej L., III miejsce: Emilii S. 

 Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym – Memoriał im. A. Grubby – II miejsce: 

zespół 

 Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Chłopców – VI miejsce: 

Krzysztof M. 

 Finał Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – IV miejsce: zespół 

 Półfinał Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – II miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – I miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Piłce Nożnej Chłopców Igrzysk Dzieci – II miejsce: zespół 

 Półfinał Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – IV miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Piłce Siatkowej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – I miejsce: zespół 

 Finał Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt Igrzysk Dzieci – I miejsce: 

Izabela M., VI miejsce: Karolina L. 

 Finał Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców Igrzysk Dzieci –  

IV miejsce: Krzysztof M. 

 Półfinał Powiatu w Dwa Ognie Dziewcząt Igrzysk Dzieci – IV miejsce: zespół 

 Finał Gminy w Dwa Ognie Dziewcząt Igrzysk Dzieci – I miejsce: zespół 

 Finał Gminy w Dwa Ognie Chłopców Igrzysk Dzieci – II miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Koszykówce Dziewcząt Igrzysk Dzieci – II miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Koszykówce Chłopców Igrzysk Dzieci – II miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Małym Olimpijczyku Chłopców Igrzysk Dzieci – III miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Małym Olimpijczyku Dziewcząt Igrzysk Dzieci – III miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Tenisie Stołowym Indywidualnym Chłopców – I miejsce: Krzysztof M.,  

V miejsce: Kacper G. 

 Finał Gminny w Tenisie Stołowym Indywidualnym Dziewcząt – I miejsce: Izabela M.,  

II miejsce: Karolina L. 

 Finał Gminny w Tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt – I miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Tenisie Stołowym Drużynowym Chłopców – I miejsce: zespół 

 Finał Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – III miejsce: zespół 

 Półfinał Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – II miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Dzieci – I miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Piłce Nożnej Chłopców Igrzysk Młodzieży Szkolnej – II miejsce: zespół 
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 Finał Gminny w Piłce Siatkowej Dziewcząt Igrzysk Młodzieży Szkolnej – III miejsce: 

zespół 

 Finał Gminny w Piłce Nożnej Dziewcząt Igrzysk Młodzieży Szkolnej – III miejsce: zespół 

 Finał Gminny w Halowej Piłce Nożnej Chłopców Igrzysk Młodzieży Szkolnej  –  

III miejsce: zespół 

 Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Niemczech – III miejsce: Izabela M. 

 Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie: Wiktoria M., Łukasz W. 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – finalista: Martyna S. 

 IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Sacrum w poezji” – I miejsce: 

Julia S., Natalia G.; III miejsce: Wiktoria M., Karolina Ś. 

 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt (finał 

wojewódzki SZS) – III miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt (finał 

wojewódzki LZS) – I miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt (półfinał 

wojewódzki LZS) – V miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt (finał powiatu 

SZS) – III miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt (finał 

powiatu SZS) – II miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Halowej Piłce Nożnej Chłopców (półfinał wojewódzki) – 

II miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej Chłopców (półfinał wojewódzki) –  

II miejsce 

 Amatorskie Zawody Pływackie „Umiem pływać” (sztafeta 4x25 m) – I sztafeta: I miejsce, 

II sztafeta: II miejsce 

 Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na Ty” – laureat: Paulina K., II miejsce: 

Antonina S. 

 Wojewódzki Konkurs „Opolska Mama ma Moc” – wyróżnienie: Agnieszka P. , Mikołaj W 

 Wojewódzki Konkurs „Akademia Wiedzy o Prawie” – IV miejsce: Emilia K., Marta K. 

 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego „Olimpus” (sesja jesienna i wiosenna) – 

laureaci: 14 uczniów 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski z języka niemieckiego „Młodzież recytuje poezję” – 

finalistka: Emily P. 

 Międzynarodowy Konkurs Pisania Wierszy w języku niemieckim – I miejsce: Linda S.;  

III miejsce: Antonina S. 

 Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek” (edukacja polonistyczna) – laureat: Damian P. 

 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego „Olimpus” – laureat: Maksymilian P. 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Archimedes Plus” – wyróżnienie: wielu uczniów  

z klas IV-VII 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie:  

11 uczniów 

 XVII Wojewódzki Konkurs PCK „Człowiek i jego środowisko” – IV miejsce drużynowo: 

Maksymilian P., Natalia P. 

 XIV Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu – III miejsce: Szymon K. 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Las wokół nas” dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej – III miejsce: Małgorzata Cz. 
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 udział szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Studium Prawa Europejskiego – zdobycie 

tytułu „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe”. 

 
ZS-P Kup 

 wyróżnienie dla Publicznego Przedszkola w Kup w konkursie plastycznym „Nasze 

Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona”, organizowanym przez WFOŚiGW 

w Opolu 

 Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wesołe nutki” w Kluczborku - II miejsce:  

Julia K. 

 III Wojewódzki  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Sacrum w poezji" - I miejsce: 

Natalia H. 

 XIII Otwarty Konkurs Piosenki "Nas łączy muzyka" 2018 - III miejsce: zespół wokalny 

"Cztery żywioły" 

 XIII Otwarty Konkurs Piosenki "Nas łączy muzyka" 2018 - I miejsce: Anna K.,  

Wiktoria M. 

 XIII Otwarty Konkurs Piosenki "Nas łączy muzyka" 2018 (kategoria: solista) - III miejsce: 

Anna K. 

 Międzygminny Konkurs Patriotyczny "Dyktando dla Niepodległej" - I miejsce:  

Zuzanna L. 

 Międzygminny Konkurs Patriotyczny "Dyktando dla Niepodległej" - III miejsce:  

Paulina B. 

 Terenowy Turniej Ekologiczny – III miejsce (drużyna: Nina P., Karol F., Aleksander B.) 

 Konkurs "Niepodległość Polski i Samorządność w Regionie" – II miejsce: Daria K. 

 konkurs recytatorski "Mój ulubiony wiersz" - III miejsce: Natalia H. 

 XXIII edycja konkursu fotograficznego "Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej" -  

III miejsce: Natalia H. 

 Międzynarodowe Igrzyska Szkolne Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym w Gorzowie 

Śląskim - III miejsce: Zuzanna M. 

 Indywidualne Mistrzostwa Województwa  Opolskiego w Tenisie Stołowym (gra 

podwójna) - I miejsce: Zuzanna M. 

 Indywidualne Mistrzostwa  Województwa Opolskiego w Tenisie Stołowym - II miejsce: 

Zuzanna M. 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Tenisie Stołowym Dziewcząt (drużynowo) - I miejsce: 

Zuzanna M., Hanna N. 

 Zawody Powiatowe w Tenisie Stołowym - III miejsce: Zuzanna M. 

 Wojewódzkie Igrzyska Szkół Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym (drużynowo) -  

I miejsce: Zuzanna M., Hanna N. 

 Wojewódzkie Igrzyska Szkół w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców - I miejsce: 

Zuzanna M. 

 Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Tenisie Stołowym Chłopców (drużynowo) - I miejsce:  

Mikołaj M., Mateusz W., Maciej S. 

 Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców - II miejsce 

 Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt - II miejsce 

 Gminne Mistrzostwa w Mini Koszykówce Dziewcząt - III miejsce 

 Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt (gra indywidualna) - I miejsce: 

Zuzanna M. 

 Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt (gra indywidualna) - II miejsce: 

Hanna N. 
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 Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Chłopców (gra indywidualna) - I miejsce: 

Mikołaj M. 

 Półfinał Powiatu "Gry i Zabawy" Mały Olimpijczyk w Niemodlinie (kategoria dziewcząt 

rocznik 2008) - III miejsce 

 Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Chłopców – I miejsce 

 Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Dziewcząt – I miejsce 

 Gminne Mistrzostwa "Mały Olimpijczyk" Chłopców - II miejsce 

 Gminne Mistrzostwa "Mały Olimpijczyk" Dziewcząt - I miejsce 

 VII Wojewódzki „Bieg Borsuka” (1200 m) - I miejsce: Paulina B. 

 VII Wojewódzki „Bieg Borsuka” (1200 m) - III miejsce: Małgorzata Cz. 

 VII Wojewódzki „Bieg Borsuka” (600 m) - III miejsce: Antonina Z. 

 VII Wojewódzki „Bieg Borsuka” (300 m) - III miejsce: Olga S. 

 

VIII. Kontrole zewnętrzne 

1. Kontrola planowa – Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 

Czas trwania: 19.06.2018r.   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Zakres: „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli na rok szkolny 2018/2019”. 
Zalecenia: nie wydano zaleceń. 
 
3. Kontrola planowa – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Kup 
 
Czas trwania: 26.11.2018r.   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Zakres: „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej”.   
Zalecenia: nie wydano zaleceń. 
 

IX.   Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

1. Stypendia szkolne 
- ogółem wniosków – 31 
- pozytywnych – 31 decyzji 

Łączna wartość wypłaconych stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 36 290,00 zł. 

2. Zasiłek szkolny 
- ogółem wniosków – 0 
- pozytywnych –  0 decyzji 

Łączna wartość wypłaconych zasiłków w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 0,00 zł. 

 

3. Dofinansowanie na zakup podręczników 

W roku szkolnym 2018/2019 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania była udzielana uczniom: 

 słabowidzącym, 

 niesłyszącym, 

 słabosłyszącym, 
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 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
była niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół dla 

dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej  

w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 

technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.  

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, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 

klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 

dofinansowanie obejmowało również zakup materiałów edukacyjnych.  

W roku szkolnym 2018/2019 z pomocy skorzystało łącznie 4 uczniów niepełnosprawnych 

uczęszczających do ZS w Dobrzeniu Wielkim. 

Dofinansowanie było realizowane w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.           

Na realizację tego zadania gmina otrzymała 1.321,29 zł. 

 

4. Pomoc w zakresie dożywiania / Posiłek w szkole i w domu 

Uczniowie objęci byli pomocą w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” (do 

31.12.2018r.) i programu „Posiłek w szkole i w domu” (od 01.01.2019r.), dzięki którym dzieci 

pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki. Jak wynika  

z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który jest 

bezpośrednim koordynatorem programu, w roku szkolnym 2018/2019, z tej formy korzystało  

93 dzieci w wieku do 18 lat. 

Tabela 15.  Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli korzystających z dożywiania 
 

Ogółem liczba dzieci/uczniów 
 

 
w tym z: 

całodziennego wyżywienia pełnego obiadu 

 
93 

 
0 

 
93 

 
Ogólny koszt realizacji programu wyniósł 76 722,70 zł (w tym dofinansowanie z programu 
rządowego 54 598,34 zł). 
 

5. Dowóz ucznia/ dziecka do i ze szkoły 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek dowozu uczniów 

niepełnosprawnych spoczywa na gminie.  

W roku szkolnym 2018/2019 z dowozu korzystało 3 uczniów posiadających orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Opolu. 

Dowóz uczniów odbywał się bezpośrednio przez rodziców, ich samochodami prywatnymi, na 

podstawie zawartych umów, pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicami, o zwrot kosztów przejazdu 

ucznia niepełnosprawnego. 

 

X. Język mniejszości narodowej 
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W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowana była w szkołach nauka języka mniejszości 

narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i językowej uczniów. 

Tabela 16.  

Nazwa szkoły Klasa 

Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej 

PSP 
Chróścice 

ZS-P Kup 
ZS 

Dobrzeń 
Wielki 

PSP z OS 
Dobrzeń 
Wielki 

Razem 

Szkoła I 25 17 20 52 114 

podstawowa II 20 17 - 50 87 

  III 0 9 - 40 49 

  IV 43 13 - 62 118 

  V 32 18 - 62 112 

  VI 23 20 - 54 97 

 VII 14 6 10 0 30 

 VIII 15 13 - 19 47 

Razem SP  172 113 30 339 654 

Klasy 
gimnazjalne 

III 18 0 17 - 35 

Razem PG  18 0 17 - 35 

RAZEM  190 113 47 339 689 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2018r.) 

 

XI. Współpraca zagraniczna realizowana przez: 

 

ZS w Dobrzeniu Wielkim: 

- Seminarium Europejskie w Bad Marienberg 

- współpraca ze szkołą partnerską w Wil w Szwajcarii 

- wymiana z młodzieżą amerykańską w ramach projektu BLUE LAKE 

 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim: 

W ramach projektu E-Twinning placówka współpracowała ze szkołą podstawową na Słowacji.  

  

XII. Realizacja  projektów unijnych 

1) Projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1” – zakładał podnoszenie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych, rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, zakup wyposażenia do pracowni 

szkolnych. Projekt realizowany był w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Publicznym Technikum 

w Dobrzeniu Małym od stycznia 2017r. do grudnia 2018r. Wartość dofinansowania – 

54 043,03 zł. 

2) Projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” (kontynuacja projektu „Kształcenie 

zawodowe dla rynku pracy-1”) – zakłada podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych, rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. Projekt realizowany jest 

w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Publicznym Technikum w Dobrzeniu Małym od stycznia 

2019r. do grudnia 2020r. Wartość dofinansowania – 38 499,20 zł. 
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3) Projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” (EFS RPO 9.1.4.) 

zakładał realizację zajęć dodatkowych, w tym: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  

w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające 

indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

oraz podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia  

i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw i umiejętności. W roku szkolnym 2018/2019 kontynuacja projektu we wszystkich 

przedszkolach publicznych, funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Czas trwania 

projektu od września 2017r. do czerwca 2019r. 

4) Projekt „Dwujęzyczna Opolszczyzna” - Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwałą  

Nr XLV/378/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do 

realizacji projektu pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności 

skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Do projektu zostało wytypowane Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim. Projekt ruszył  

od września 2019 r. i będzie realizowany przez 2 lata, tj. do sierpnia 2021 r. 

  

Programy oświatowe 

1)  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały o realizacji w latach 2016-2020 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, przewidującego rozwijanie zainteresowań 

uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Gmina Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 

2018/2019 złożyła wniosek do Wojewody Opolskiego o udzielenie wsparcia finansowego  

na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  

Całkowity koszt realizacji zadania (dotacja + wkład własny) wyniósł 35.000 zł, w tym: 

- kwota przyznanej dotacji – 28 000 zł  

(PSP Chróścice – 12 000 zł, PSP z OS Dobrzeń Wielki – 12 000 zł, ZS-P Kup – 4 000 zł)  

- kwota wkładu własnego – 7 000 zł 

2) „Niemieckie Kluby Malucha”    

Projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, finansowany przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, realizowany w kooperacji z lokalnymi kołami DFK. Jego celem 

było zapewnienie regularnego kontaktu dzieci w wieku przedszkolnym z językiem oraz kulturą 

mniejszości niemieckiej.  

Do projektu zostało zakwalifikowane koło DFK Chróścice (edycja jesienna). Liczba 

uczestników – 12.  

3) „Youngster” 

W roku szkolnym 2018/2019, dzięki programowi realizowanemu przez Fundację Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uczniowie klas VIII z terenów wiejskich mogli korzystać  

z dodatkowych zajęć z j. angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Gmina Dobrzeń Wielki 

złożyła deklarację udziału w programie, typując dwie szkoły: PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim  

i PSP w Kup. Program nie był jednak realizowany z uwagi na brak weryfikacji formalnej 

placówek oświatowych.  

4) „Eko Edukacja to społeczna akcja” 

W ramach programu dotacyjnego „Eko Edukacja to społeczna akcja” Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs na realizację zadania  
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pn. „Zdrowa Planeta – Szczęśliwa Planeta”, w którym brał udział Zespół Szkół w Dobrzeniu 

Wielkim. Celem programu była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie: ochrony 

bioróżnorodności, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ograniczenia niskiej 

emisji, gospodarowania odpadami. 

Całkowity koszt realizacji zadania (dotacja + wkład własny) wyniósł 7 610,02 zł, w tym: 

- kwota przyznanej dotacji – 7 414,44 zł 

- kwota wkładu własnego – 195,58 zł 

5) „Rekord dla Niepodległej” 

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, placówki oświatowe 

funkcjonujące na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, zorganizowały szereg imprez, koncertów, 

konkursów kształtujących postawy oparte na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: 

wolność, godność, solidarność, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej  

i kształtowanie postaw patriotycznych. 

W podziękowaniu za podjęte działania publiczne placówki oświatowe oraz Niepubliczne 

Przedszkole św. Franciszka w Dobrzeniu Małym otrzymały z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

dyplomy za wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w ramach akcji „Rekord dla 

Niepodległej”. 

6) „Mały Ogród – Wielka Sprawa” 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zorganizowała konkurs pn. „Mały Ogród – Wielka 

Sprawa” w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej 

w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne”. Konkurs skierowany był 

do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Aglomeracji Opolskiej. Celem 

konkursu była promocja różnorodności biologicznej i zwrócenie uwagi na lokalne walory 

przyrodnicze, a także działania pedagogiczne ukierunkowane na poszanowanie zieleni, walkę 

z zaśmieceniami, promocja segregacji śmieci, czystości i zieleni w najbliższym otoczeniu. 

W konkursie brała udział Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu 

Wielkim, która zdobyła dla klasy bon podarunkowy do Media Markt o wartości 500,00 zł. 

7) „Zdrowo jem, więcej wiem” 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska realizowała ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej 

pn. „Zdrowo jem, więcej wiem”, który skierowany był do dzieci 6-letnich i klas I-III szkół 

podstawowych. Celem projektu było przekazanie młodemu pokoleniu, poprzez dobrą zabawę 

oraz naukę, wiedzy na temat zdrowego stylu życia, sposobu zdrowego odżywiania i aktywności 

fizycznej. Z terenu gminy Dobrzeń Wielki, w projekcie brały udział dwie szkoły: Publiczna 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim i Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kup, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup. 

8) „Aktywna Tablica” 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Gmina Dobrzeń Wielki złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 

wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych dla 

dwóch szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim  

i Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach, w ramach Rządowego 

programu „Aktywna Tablica”. Wniosek gminny został rozpatrzony pozytywnie, czego efektem 

było podpisanie w dniu 26 czerwca 2019 r. umowy Nr 42/2019 w sprawie wsparcia 

finansowego realizacji zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”. Na wykonanie zadania Gmina Dobrzeń 

Wielki otrzymała 28.000,00 zł. 

9) „Posiłek w szkole i w domu” 

Uchwałą Rady Ministrów  z 13 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu 
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„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów 

prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Gmina Dobrzeń 

Wielki złożyła w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 

na realizację w 2019r. wyżej określonego zadania publicznego w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chróścicach. Wniosek gminny został rozpatrzony 

pozytywnie, czego efektem było podpisanie w dniu 18 czerwca 2019r. umowy  

Nr WRE.531.3.2019 – 15. 

Całkowity koszt zadania – 29 822,49 zł, w tym: 

- kwota udzielonej dotacji – 23 857,99 zł 

- wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki – 5 964,50 zł 

 

XIII. Programy zdrowotne 

 

Szczepienia przeciwko HPV 

W maju 2018r. wznowiona została realizacja działań związanych ze szczepieniami przeciwko 

wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18. Zakupiono 163 szt. szczepionek na kwotę 22.005,00 zł.  Koszt 

szczepień opiewał na kwotę 1.392,00 zł. Koszt, jaki ponieśli rodzice za pierwszą dawkę 

szczepionki, to kwota 7.830,00 zł.   

Zaszczepionych zostało 58 uczennic, w tym z rocznika 2004 – 28 i z rocznika 2005 – 30. 

Całkowity koszt realizacji programu w 2018 r. wyniósł 23.397,00 zł, w tym koszt gminy 

15 567,00 zł.  

Prężnie odbywała się realizacja różnorodnych programów i działań zdrowotnych przez szkoły  

i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz inne instytucje działające  

w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Świadczy o tym Roczna informacja o zrealizowanych lub 

podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za 2018 rok, w której zarejestrowano 13 

działań zdrowotnych. 

Gmina Dobrzeń Wielki współpracowała z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi 

się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną w następujących obszarach: 

 OKO – LUX (komputerowe badanie wzroku) 

 Ministerstwo Zdrowia (szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom) 

 Opolski Urząd Wojewódzki (dystrybucja ulotek i plakatów zachęcających do badań  

w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; bezpłatne 

świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego) 

 Centrum Badania Słuchu – Warszawa (bezpłatne badanie słuchu) 

 LUX MED – Gdynia (bezpłatne badania mammograficzne) 

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (konferencja dotycząca zdrowia 

psychicznego) 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny (zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych). 

 

XIV. Programy rozwoju kultury fizycznej 
 

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” 2018 

Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wybrała w styczniu 2018 r. Fundację 

Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku, operatorem projektu „Lokalny Animator Sportu”, 
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który był kontynuacją realizowanego w latach poprzednich programu „Animator - Moje Boisko – 

Orlik 2012”. Projekt finansowany był w połowie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i ze 

środków gminy Dobrzeń Wielki w okresie od marca do listopada 2018 r.  

Głównymi celami projektu były: 

 upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup 

wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin, 

 stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia  

w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych, 

 wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu 

materialnego rodziców, 

 optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 

 rozwój i promocja wolontariatu sportowego, 

 rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z uwzględnieniem takich funkcji jak: 

animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność 

międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli. 

O dofinansowanie w ramach projektu mogły ubiegać się JST, będące właścicielem Orlika 

wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w celu uzyskania sfinansowania 

zadań realizowanych na Orliku przez Animatorów.  

Przystępująca do programu Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów 

zatrudnienia dwóch osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje do organizowania  

i prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. 

Dofinansowanie na każdą z tych osób wyniosło po 550 zł miesięcznie, które przeznaczone były 

na pokrycie całkowitych kosztów zatrudnienia każdego z animatorów. Wypłata wynagrodzeń 

dla animatorów następowała na podstawie poprawnych raportów miesięcznych z działalności 

animatora na Orliku.  

Godziny otwarcia obiektu w 2018 r. przedstawiały się następująco: 

poniedziałek – piątek w godz. 16:00 - 22:00  

sobota – niedziela w godz. 13:00 - 18:00 

W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają uczniowie szkół, a popołudniami                 

i w weekendy mieszkańcy gminy. 

2. Projekt „Kocham Ręczną na Orliku” 2018 

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku realizowała projekt promujący 

piłkę ręczną pn. „Kocham Ręczną na Orliku” we współpracy ze spółką Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Związkiem Piłki Ręcznej  

w Polsce i PGNiG Superligą. W ramach programu odbył się cykl turniejów piłki ręcznej 

realizowanych w 2018 roku w 16 województwach na obiektach sportowych Orlik, w których 

brali uczniowie klas I-II oraz III-IV szkół podstawowych. 

W projekcie brała udział Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu 

Wielkim. 

3. Program „Szkolny Klub Sportowy 2018” 

Program skierowany był do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność 

fizyczną, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program miał na celu 

umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w danej szkole. 
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Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych  

w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 minutowych jednostkach 

ćwiczebnych w grupach minimum 15-osobowych. 

W Gminie Dobrzeń Wielki do programu przystąpiły dwie szkoły: PSP z OS w Dobrzeniu 

Wielkim i PSP w Chróścicach. 

W PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim utworzone były dwie grupy (po 16 uczniów w każdej 

grupie). Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę P. i Pana Zbigniewa W. 

W PSP w Chróścicach utworzona była jedna grupa 15 osobowa. Zajęcia prowadzone były 

przez Pana Marcina K. 

4. Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać” 

Dnia 9 października 2018r. ogłoszona została Decyzja Nr 47 Ministra Sportu i Turystyki  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć 

sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie 

sportu dzieci i młodzieży” (Dz. U. z 2018r., poz. 69). W ramach ww. Decyzji ogłoszony został 

Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”. Program zakładał 

przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół 

podstawowych w całym kraju, w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

W związku z powyższym, dla potrzeb realizacji programu, Gmina Dobrzeń Wielki podpisała  

w dniu 13 lutego 2019r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem programu - 

Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu. 

Nauka pływania zorganizowana była w roku szkolnym 2018/2019 dla 86 dzieci z klas II i III 

szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim -  

41 dzieci, PSP w Kup - 25 dzieci i PSP Chróścice - 20 dzieci).   

W ramach 10 wyjazdów na opolskie pływalnie, w miesiącach od marca do maja,  uczniowie 

mieli zapewnione, każdorazowo po 2 godziny lekcyjne na naukę, bądź doskonalenie 

umiejętności pływania. 

Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu obejmowało  

pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na pływalnie, ubezpieczeniem 

uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania oraz kadry wychowawców. 

Strona finansowa realizacji, na jednego uczestnika Programu, przedstawiała się następująco: 

 180,00 zł – wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów transportu lub 

dojazdu uczestników, 

 165,00 zł – wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2019r.  

to kwota łączna 14.190,00 zł  (86 uczestników x 165 zł) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia 

opiekunów. 

Za nami już czwarta edycja realizacji Programu, który cieszy się wielkim powodzeniem 

wśród uczniów oraz przyczynia się do nabycia przez dzieci umiejętności pływania, 

przeciwdziała i koryguje wady postawy oraz wyrównuje szanse w dostępie do infrastruktury 

sportowej uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni. 

5. Program „Sport dla Wszystkich” pn. „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa” 2019 

     W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas V, bądź VII szkół podstawowych  

z terenu gminy Dobrzeń Wielki brali udział w zajęciach realizowanych w miesiącach styczeń – 

kwiecień 2019, na sztucznym lodowisku Toropol w Opolu. Bezpłatnymi zajęciami nauki oraz 

doskonalenia jazdy na łyżwach objętych było 90 uczniów i tak:. 

 PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 27 uczniów – kl. VII 

 PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim 30 uczniów – kl. VII 

 PSP w Chróścicach 15 uczniów – kl. VII 

 PSP w Kup 18 uczniów – kl. V 
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Uatrakcyjnienie zajęć sportowych było możliwe dzięki realizacji Rządowego Programu „Sport 

dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz. U. z 2018r.,  

poz. 69). Gmina Dobrzeń Wielki, dla potrzeb realizacji Programu, podpisała dnia 16 stycznia 

2019r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem Programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem 

LZS w Opolu. 

W ramach Programu pn. „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”, zorganizowano, jako zajęcia 

pozalekcyjne, 4 wyjazdy na sztuczne lodowisko Toropol w Opolu. Uczniowie mieli zapewnioną 

każdorazowo jedną godzinę nauki jazdy na łyżwach, bądź jej doskonalenie.  

Program był całkowicie bezpłatny dla rodziców, a finansowanie z Programu  

„Sport dla Wszystkich”, obejmowało  pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na 

lodowisko, wypożyczenie łyżew, ubezpieczenie uczestników, opłacenie instruktorów oraz kadry 

wychowawców. 

Wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2019r.  

to kwota łączna 3.600,00 zł  (90 uczestników x 10 zł x 4 wyjazdy) oraz pokrycie kosztów 

wynagrodzenia opiekunów. 

Program był realizowany po raz pierwszy i cieszył się wielkim powodzeniem wśród uczniów, 

warto go kontynuować w przyszłości. Zajęcia sportowe prowadzone na lodowisku miały na celu 

aktywizację ruchową młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości, 

efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (lodowisko), a także wyrównanie szans  

w dostępie do obiektów sportowych uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie 

ma lodowiska.  

6. Międzynarodowe Zawody w Piłce Nożnej 

W związku z przypadającym w 2018 r. 20-leciem samorządności Powiatu Opolskiego, Starosta 

Opolski zorganizował Międzynarodowe Zawody w Piłce Nożnej dla uczniów w wieku 12-14 lat. 

Zawody odbyły się w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Z terenu Gminy 

Dobrzeń Wielki, w zawodach brała udział drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Chróścicach, która zajęła VI miejsce.  

 

XV. Ciekawe inicjatywy 

PP w Dobrzeniu Wielkim: 
- akcja całoroczna „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie dzieciom przez rodziców, starsze 

rodzeństwo oraz uczennice z ZS w Dobrzeniu Wielkim 

- ogólnopolska akcja ekologiczna „Chronimy planetę” – zbiórka elektrośmieci 

- organizacja balu karnawałowego na ludowo oraz spotkania dzieci z seniorami w Domu 

Pomocy Społecznej Caritas w Dobrzeniu Wielkim w ramach projektu regionalnego „Poznajemy 

wybrane regiony Polski” 

- wysyłanie kartek świątecznych do przedszkoli na terenie Polski w ramach nawiązywania 

współpracy – PP w Dobrzeniu Wielkim otrzymało kartki z przedszkoli z województwa: 

lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i małopolskiego 

Akcje charytatywne: 

- zbiórka środków czystości i zabawek dla podopiecznych z Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim 
- całoroczna akcja zbierania nakrętek dla chorych dzieci - otrzymanie dyplomu  
z podziękowaniami od organizatora akcji – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

PP w Chróścicach: 
- zorganizowanie „V Halowej Spartakiady Sportowej Przedszkolaków” 

- bicie rekordu z okazji 100-lecia Niepodległości Polski z rodzicami i zaproszonymi gośćmi 
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- zajęcia pokazowe z udziałem rodziców, zaproszonych gości, lokalnej prasy i telewizji Opole – 

pokaz działań dzieci z robotami Photon 

 
ZS-P w Kup: 

- zorganizowanie na terenie gminy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Akcje charytatywne: 
- działalność Koła Charytatywnego „Pomocna dłoń” 
- akcja dokarmiania zwierząt w schronisku „Pomóż przetrwać zimę” 
ZS w Dobrzeniu Wielkim 
Akcje charytatywne: 
- udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Świąteczna paczka” 

- charytatywny Maraton ZUMBY 

- kiermasz świąteczny połączony ze zbiórką nakrętek 

- stała współpraca z DPS w Dobrzeniu Wielkim, Domem Dziecka w Tarnowie Opolskim 

- krwiodawstwo – coroczna akcja organizowana dla społeczności szkolnej i środowiska 

lokalnego 

- sprawowanie opieki nad cmentarzem poewangelickim w Opolu (Brzezie) 

- stały wolontariat na rzecz DPS w Dobrzeniu Wielkim – organizacja koncertów, wizyt 

okolicznościowych, przygotowanie upominków, udział w procesji Bożego Ciała  

z podopiecznymi DPS na wózkach inwalidzkich 

- akcje charytatywne na rzecz zaadoptowanego dziecka z Afryki 

Inne: 
- Narodowe Czytanie – „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,  udział w akcji ogłoszonej przez 

Prezydenta RP 

- „Rekord Polski w rzutach osobistych” – event koszykarski, ustanowienie rekordu Polski  

w rzutach do kosza przez drużynę Dobrzeń ROCKERS 

- event z okazji 150 rocznicy utworzenia układu okresowego pierwiastków chemicznych  

- utworzenie Szkolnego Klubu Mediatora – prowadzenie działalności 

- organizacja przez uczniów z Dobrzenia Małego przedstawień teatralnych dla dzieci  

i młodzieży z terenu gminy Dobrzeń Wielki 

- organizacja międzyszkolnych dyskotek dla gimnazjalistów z terenu gminy 

- stała współpraca z lokalnymi mediami 

- aktywne uczestnictwo w pracach i działalności w ramach SSIRO 

- kontynuacja współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Opolskiego 

- nawiązanie współpracy przez PT z LKW Walter oraz przez LO z korporacją Stefanini  

i Capgemini 

- organizacja „Wieczoru z Nauką” – wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego 

z Wydziału Fizyki 

- zorganizowanie międzygminnego Konkursu Recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz” oraz 

Konkursu Języka Angielskiego „Get Youry tongue around”.  

        
PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 
- działania charytatywne Szkolnego Koła „Anioły ze szkoły”: 

 współpraca z Fundacją „Mali Bracia” z Opola 

 współpraca z Referatem Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń 

Wielki 

 współpraca z Opolską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą szkolącą psy ratujące ludzi 

 edukacja dzieci 

 organizacja akcji charytatywnych 
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 wsparcie schronisk 

 interwencje, gdy zwierzę potrzebuje pomocy  

- akcje charytatywne Szkolnego Koła Wolontariatu, który współpracuje systematycznie z PCK 

w Opolu: 

 „Gorączka złota” – zbiórka monet przeznaczonych na dofinansowanie kolonii dla 

najuboższych dzieci.   

 „Kampania walki z głodem” - sprzedaż kalendarzyków dla dzieci znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej w ramach ogólnopolskiej akcji PCK 

 „Adopcja na Odległość” – zbieranie środków finansowych dla grupy uczniów  

z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Zambii 

 „Chroń dziecięce uśmiechy” – edukacja w zakresie higieny jamy ustnej 

 „Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci” – zbieranie środków finansowych dla potrzebujących 

dzieci 

 „Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek fundacji wspierającej osoby niewidome  

i niepełnosprawne 

 „Marzycielska Poczta” – pisanie listów do chorych dzieci 

 zbieranie używanych telefonów na rzecz misji 

 zbieranie ostemplowanych znaczków 

 zbieranie nakrętek po napojach 

 „Przywróćmy dzieciom uśmiech” – zbiórka makulatury; pieniądze są przeznaczone dla 

dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka Fundacji „Przyjazny Świat 

Dziecka” 

 pomoc dzieciom z Sierra Leone – pod patronatem Fundacji „Hatima” 

 pomoc Misjom Księży Werbistów 

 wsparcie Fundacji „Dłonie i Serce dla Bartka Kurhofer” 

 wsparcie rehabilitacji Ani – byłej uczennicy szkoły 

- udział młodzieży szkolnej w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”     

PSP im. M. Konopnickiej w Chróścicach 
- inicjatywa autorska „POCZYTAJKI – POCZEKAJKI” – przekazywanie książek dla dziecięcego 

oddziału szpitalnego Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup oraz dla Poradni Opieki 

Zdrowotnej w Chróścicach w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz szerzenia 

nawyku czytania, 

- autorskie warsztaty choinek z mchu w celu rozwijania kreatywności, kultywowania obyczajów 

i tradycji przodków, 

- nagranie piosenki, krótkiej historii Chróścic „Chróścickie wędrowanie”, z inicjatywy sołtysa 

Chróścic, w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz rozwijania zainteresowań  

i zdolności twórczych, 

- akcja „Jak nie czytam jak czytam” – szerzenie nawyku czytania.  

Akcje charytatywne: 
- „Razem na święta” – uwrażliwienie na potrzeby osób wymagających pomocy i wsparcia; 

kształtowanie u uczniów empatii, 

- „GÓRA GROSZA” – pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną; wspólne 

działanie dla dobra potrzebujących. 

Inne: 

- warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej „Zdrowie jest w głowie” – zasady zdrowego 

żywienia oraz „E” tam? – jak czytać etykiety produktów. 
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XVI. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

 

1. Wypoczynek zimowy 

Akcja „Zima 2019” 
Dzięki współpracy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizowany został, tak jak w ubiegłym 

roku, wypoczynek zimowy. Opieka nad dziećmi, podczas trwania ferii zimowych, 

zorganizowana była w dwóch sołectwach gminy, tj. w Dobrzeniu Wielkim  

i Chróścicach, w okresie od 28 stycznia do 8 lutego 2019r. Zajęcia prowadzone były  

od poniedziałku do piątku, w godz. od 900 do 1400 pod opieką instruktorów. Dzieci, dzięki 

wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, zapewnione miały 

drugie śniadanie. 

Podczas zorganizowanego wypoczynku realizowane były: 

 gry i zabawy,  

 spacery na świeżym powietrzu. 

 wyprawa do OSP, 

 nauka sztuki cyrkowej, 

 próby tańca z pom pom, 

 nauka gry na bębnach afrykańskich, 

 trzy konkursy czytelnicze w gminnej bibliotece.  

Zajęcia prowadzili instruktorzy: Grażyna Ch., Joanna D., i Justyna G. W pierwszym tygodniu 

ferii frekwencja na zajęciach wynosiła 21-25 osób. W drugim tygodniu 2-15 osób. 

W dniach od 27 stycznia do 3 lutego 2019 r. dziesięcioro dzieci z sekcji GOK „Gwiazda” 

Dobrzeń Wielki uczestniczyło w obozie sportowym w Marsali na Sycylii. 

W dniach od 2 do 7 lutego 2019 r., korzystając z zimowej przerwy od zajęć szkolnych, Klub 

Tańca Towarzyskiego „Dance Team”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu 

Wielkim, zorganizował obóz taneczny. W warsztatach wzięło udział 41 osób. W środę 

06.02.2019 r. o godz. 1900 odbyły się pokazy dla mieszkańców gminy i nie tylko,  podczas 

których tancerze zaprezentowali swoje nowo nabyte umiejętności. Zajęcia prowadzili  

Krzysztof M. i Karolina A.    

Poza wypoczynkiem zimowym zorganizowanym w świetlicach, do zapewnienia ciekawych form 

aktywności dla dzieci i młodzieży, włączyli się nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 

Nauczyciele prowadzili zajęcia w bibliotece szkolnej: 

 „Łamigłówki literackie”,  

 „Moje ulubione zwierzątko”. 

Dla aktywnych uczniów zorganizowano zajęcia na hali sportowej: piłka koszykowa, tenis 

stołowy, piłka ręczna, piłka nożna, siłownia. 

Dnia 08.02.2019 r. odbyła się Halowa Spartakiada Przedszkolaków, której organizatorem było 

Publiczne Przedszkole w Chróścicach.  

Głównym celem akcji, było zapewnienie opieki i zorganizowanie efektywnego oraz czynnego 

spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzież z terenu gminy Dobrzeń Wielki. 

 

2. Wypoczynek letni 

Akcja „Lato 2019” 
Zakończyła się Akcja „LATO 2019”, którą Gmina Dobrzeń Wielki corocznie organizuje dla 

dzieci i młodzieży szkolnej przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.  
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Zajęcia odbywały się w siedzibie GOK w Dobrzeniu Wielkim w okresie od 8 lipca do  

9 sierpnia 2019r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 -1400. Zapisanych zostało  

73 dzieci. Każdego dnia średnio w zajęciach uczestniczyło od 27 do 38 dzieci. 

Koszt jaki ponieśli rodzice za udział dzieci w półkolonii opiewał na kwotę 30,00 zł.  

W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 15 lat zamieszkałe na terenie gminy. Zajęcia 

prowadzone były przez cztery opiekunki i dwie praktykantki. W czasie pobytu  

w świetlicy, dzieci miały zagwarantowany jeden posiłek w postaci drugiego śniadania.  

W ramach integracji trzy razy przygotowywały samodzielnie śniadania. 

Zajęcia dla uczestników Akcji „Lato 2019” prowadzone były na dużej sali tanecznej, w sali  

nr 4 GOK, na Boisku Sportowym Orlik, placu zabaw w parku i przy kąpielisku „Balaton”. Dzieci 

korzystały z różnorodnych form spędzania wolnego czasu: przeprowadzono dla nich dwa 

konkursy czytelnicze, konkursy talent show, grę w chowanego, prace plastyczne, salon urody, 

konkursy sportowe, zorganizowano gry planszowe, na dużej sali zajęcia cyrkowe, taneczne, 

manualne. Dzieci odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną i Komisariat Policji  

w Dobrzeniu Wielkim. 38 uczestników Akcji „Lato 2019” odwiedziło Opolskie ZOO. 

Dzięki prowadzonym zajęciom podczas wakacji, dzieci uczyły się współpracy w grupie, 

koleżeństwa, propagowania pozytywnych postaw społecznych, promowania bezpiecznych 

zabaw i zachowań.  

Dodatkowo zostały zorganizowane warsztaty i obozy poszczególnych sekcji działających  

w GOK: 

- instruktorzy GOK Gwiazda Dobrzeń Wielki zorganizowali następujące obozy: Cesenatico 

Włochy – 29 osób, Dziwnów – 12 osób, Kluczbork – 28 osób, 

- sekcja Mażoretki Seniorita zorganizowała obóz w Chorwacji – 70 osób, 

- instruktorzy Dance Team zorganizowali obóz w Pokrzywnej – 38 osób, 

- Grupa Baletowa Arabesqe uczestniczyła w warsztatach – 28 osób, które prowadził instruktor 

baletu GOK. 

Dzięki współpracy gminy z innymi organizacjami, dzieci i młodzież bezpiecznie w tym roku 

spędziły czas na koloniach letnich, w których udział wzięło 8 osób, i tak:   

Kuratorium Oświaty w Opolu przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 5 miejsc na bezpłatną kolonię 

dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w Ośrodku „Kormoran” w Darłówku, której 

organizatorem była Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą  

w Kluczborku. Dzieci uczestniczyły w kolonii od 15 do 28 sierpnia 2019 r. 

Z opolskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Gmina 

Dobrzeń Wielki otrzymała 2 miejsca do Głuchołaz. Dzieci wypoczywały w okresie  

od 26 czerwca do 9 lipca b. r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Bonanza”. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zorganizował bezpłatne warsztaty letnie dla dzieci  

i młodzieży w postaci półkolonii, realizowane w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – 

działania informacyjno-edukacyjne”. W turnusie trwającym od 26 do 30 sierpnia b. r. udział 

brało 1 dziecko z Dobrzenia Wielkiego. 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zorganizował w Ośrodku 

Szkoleniowym w Niwkach odpłatną kolonię letnią w dwóch terminach: 15-20.07.2019r.  

i 22-27.07.2019 r.   

9 uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

(piłka ręczna dziewcząt) wyjechało na obóz sportowy do Hiszpanii. Obóz zorganizowany był  

w okresie od 22 czerwca do 3 lipca 2019 r.   

W gminie, w okresie wakacyjnym, odbyły się imprezy kulturalne organizowane przez GOK, 

Rady Sołeckie, OSP, LZS: 
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 Festyn Sportowy – Boisko Sportowe w Kup (29-30.06.2019 r.), 

 Piknik Retro – plac zabaw w Dobrzeniu Małym (07.07.2019 r.), 

 Festyn Chróścice – Boisko LZS „Victoria” w Chróścicach (20-21.07.2019 r.), 

 Festyn Chróścice – plac OSP w Chróścicach (03-04.08.2019 r.), 

 Festyn Dobrzeń Wielki – boisko LZS TOR w Dobrzeniu Wielkim (10-11.08.2019 r.). 

W dniach 27-28.07.2019r. w Dobrzeniu Wielkim odbył się XI SUMMER REVIVAL, VIII Zlot 

Samochodów Zabytkowych, których organizatorami byli: GOK Dobrzeń Wielki, Stowarzyszenie 

Obrony Samorządności „Na swoim” oraz Stowarzyszenie „Borki – aktywni razem”. 

Dzieci, młodzież i dorośli, podczas tegorocznych wakacji, mogli skorzystać z zajęć 

prowadzonych przez animatorów na Boisku Sportowym Orlik, a także z kąpieliska na ośrodku 

rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim, gdzie zapewniona była opieka ratowników.    

Wszystkie podjęte przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz instytucje z nią współpracujące inicjatywy 

profilaktyczno-prewencyjne w okresie tegorocznych wakacji, zapewniły bezpieczny 

wypoczynek dzieci i młodzieży. 

XVII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

 

W roku szkolnym 2018/ 2019 liczba pracowników w publicznych i niepublicznych placówkach 

oświatowych wynosiła ogółem 288, co w przeliczeniu na etaty daje 243,93. 

 

Tabela 18. Struktura zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych 

 

Grupa zawodowa 

 

W osobach 

 

W etatach 

 
1 2 3 

Nauczyciele 
 

 
203 

 
172,78 

Administracja 
 

 
25 

 
15,90 

Obsługa 
 

 
60 

 
55,25 

Ogółem 
 

 
288 

 
243,93 

  
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2018r.) 
 

Tabela 19. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli  

w jednostkach oświatowych 

 

 

Stopień awansu  

zawodowego 

 

W osobach 

 

% 

 

1 2 3 

 
Dyplomowany  

 

 
121 

 
59,61 

 
Mianowany  

 

 
40 

 
19,70 

 
Kontraktowy  

 

 
31 

 
15,27 



35 

 

 
Stażysta  

 

 
8 

 
3,94 

 
Bez stopnia 

  

 
3 

 
1,48 

 
Ogółem 

 

 
203 

 
100 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2018r.) 
 

 

XVIII. Nagrody i odznaczenia nauczycieli za osiągnięcia  

w roku szkolnym 2018/ 2019 

 
1. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 

W związku ze zmianą uchwały Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  
26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach  
i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej będą przyznane i wręczone wyróżnionym nauczycielom po uprawomocnieniu się 
uchwały zmieniającej.  
 
 

XIX. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w roku 2018 

 
Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo oświatowe, dyrektorzy publicznych szkół podstawowych 

kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół,  

a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej 

gminy w przedziale wiekowym 16-18 lat. 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

nauki, na żądanie Wójta Gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować 

go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. W 2018 roku 

prowadzona była korespondencja z rodzicami dzieci podlegającymi obowiązkowi nauki.     

Monitorowanie spełniania obowiązku nauki przez Gminę, możliwe było też dzięki 

otrzymywanym ze szkół wykazom uczniów realizujących ten obowiązek oraz współpracy  

z Komisariatem Policji i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.  

W Gminie Dobrzeń Wielki prowadzona jest ewidencja spełniania obowiązku nauki. 

 

 

XX. Finansowanie zadań oświatowych za rok 2018 

 

Subwencja oświatowa – 12 274004,00 zł 
 

Tabela 20 - Wydatki Gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej. 

L.p. Wyszczególnienie Wydatki oświatowe 

1 Szkoły podstawowe 6 885 927 zł 

2 Przedszkola publiczne i niepubliczne 3 708 853 zł 
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3 Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem 470 302 zł 

4 Klasy gimnazjalne 2 520 915 zł 

5 Licea Ogólnokształcące 2 022 821 zł 

6 ZSZ, BS I Stopnia, Technikum 1 374 190 zł 

7 Stołówki szkolne 531 380 zł 

8 Dowożenie uczniów 118 985 zł 

9 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 65 150 zł 

10 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i pracy z dziećmi (szkoły podstawowe) 

160 522 zł 

11 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i pracy z dziećmi (szkoły 
ponadpodstawowe) 

142 497 zł 

12 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników i materiałów edukacyjnych 

100 883 zł 

  
Razem: 

 
18 102 425 zł 

 

 

Tabela 21 - Wydatki inwestycyjne w 2018 r. 

Jednostka  
Wydatki ujęte w budżecie 

Razem 
jednostki gminy 

PSP Chróścice 0,00 0,00 0,00 

ZS Dobrzeń Wlk. 0,00 18 167,10 18 167,10 

ZS-P Kup 0,00 105 000,00 105 000,00 

PSP DW 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 zł 123 167,10 zł 123 167,10 zł 

    

Jednostka  
Wydatki ujęte w budżecie 

Razem 
jednostki gminy 

PP Chróścice 0,00 33 915,21 33 915,21 

PP Dobrzeń Wlk. 0,00 0,00 0,00 

PP Kup 0,00 0,00 0,00 

Razem  0,00 zł  33 915,21 zł  33 915,21 zł 

* szczegółowy opis poniesionych wydatków w sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń 

Wielki za 2018 r. 

1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Do końca grudnia 2018 roku, zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela, organ prowadzący ustalał corocznie plan dofinansowania oraz formy 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Fundusz ten stanowił 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 30% środków z 1% odpisu 

przeznaczony był na organizację doradztwa metodycznego, a 70% kwoty ogólnej, wynikające  
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z 1% odpisu, przeznaczany był na zadania związane z uczestnictwem nauczycieli  

w różnorodnych formach kształcenia. 

W 2018r. zaplanowano do wydatkowania łącznie 52 561,00 zł, z czego szkoły i przedszkola 

wykorzystały 42 624,03 zł ogółem, w tym 22 525,00 zł zostało przeznaczone na organizację 

doradztwa metodycznego nauczycieli. 

W związku ze zmianą zapisu art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, który wszedł w życie od  
1 stycznia 2019r., organ prowadzący ustala plan dofinansowania i wysokość środków 
finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dany rok kalendarzowy,  
w podziale na poszczególne placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół i przedszkoli dzielą 
posiadane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając na 
dany rok plan doskonalenia i potrzeby placówki. 
Przydzielanie środków odbywa się: 

 na „Doskonalenie” – na bieżąco, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, lecz nie później niż do końca listopada za dany rok budżetowy; 

 na „Dokształcanie” - 2 razy w roku budżetowym, tj. w maju za semestr wiosenny  
i w listopadzie za semestr jesienny. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 01.01.2019 r., organ prowadzący,  
w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, ustala corocznie maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat na dokształcanie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia 
nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.   
W uchwale Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 
Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 ustalono, że   
wysokość dofinansowania wynosi: 

 na „Dokształcanie” – maksymalna roczna kwota dofinansowania jednemu 
nauczycielowi opłat pobieranych za kształcenie przez uczelnie w wysokości 2 000 zł, 
jednak nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia, 

 na „Doskonalenie” - 100% kosztów w miarę posiadanych środków. 
Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego przekazywane są do budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki. 
 

2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/302/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30.11.2017r.  

w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń 

Wielki, w budżecie gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych 

placówek oświatowych. Na realizację zadania w roku 2018 zaplanowano 10 325,00 zł  

a wydatkowano 6 545,00 zł, co stanowi 63,39% przyznanych środków. Wsparciem finansowym 

objętych zostało 15 nauczycieli. 

3. Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

W 2018 roku Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wnioski o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 r. biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 

Kwota dofinansowania jaką otrzymała gmina dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim – 32 466,00 zł. 

 dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń 

szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół 

(placówek) publicznych, prowadzonych (dotowanych) przez JST 
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Kwota dofinansowania jaką otrzymała gmina dla Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim –  

20 000,00 zł. 

 dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli  

w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo 

przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela  

w związku z art. 225 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe lub  

z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela 

Kwota dofinansowania jaką otrzymała gmina dla Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. M. Konopnickiej w Chróścicach – 2 943,00 zł. 

 

4. Jednorazowy dodatek uzupełniający 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, organ prowadzący 

szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, 

nauczycielom, w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego wypłacany jest 

jednorazowy dodatek uzupełniający.  

 

W tabeli poniżej przedstawiona jest szczegółowa analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli  

w 2018 r., według stopnia awansu zawodowego: 

 

Tabela 22. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2018r. 

 
Rok podlegający analizie Liczba m-cy obowiązywania Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową  

         w roku podlegającym analizie         na rok podlegający analizie) 

         kwoty bazowej B1          od dnia 1 stycznia  

                            do dnia 31 marca (B1) 

 

        od dnia 1 kwietnia 

       do dnia 31 grudnia (B2)  

         

       

2018 

3 2 752,92 zł 

2 900,20 zł 

 
 

Stopnie 
awansu 

zawodowego 
nauczycieli 

Wskaźniki 
określone 
w art. 30 
ust. 3 KN 

 
Średnie 

wynagrodzenie 
 

Średnioroczna 
liczba etatów 
ustalana dla 

okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 

 
Suma iloczynów 
średniorocznej 
liczby etatów  

i średnich 
wynagrodzeń,  

o których mowa w 
art. 30 ust. 3 KN, 
ustalonych dla 

okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 
n x(kol. 3 x kol. 5) + 

(12-n) x (kol. 4 x kol. 6) 

Wydatki 
poniesione  
w roku na 

wynagrodz.  
w 

składnikach 
wskazanych  
w art. 30 ust. 

1 KN 

Kwota 
różnicy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(kol. 8 –  
kol. 7) 

 
od dnia 

1 
stycznia 
do dnia 

31 
marca 

(kol 2xB1) 

 
od dnia 

1 
kwietnia 
do dnia 

31 
grudnia 
(kol 2xB2) 

 
od dnia 

1 
stycznia 
do dnia 

31 
marca 

 
od dnia 

1 
kwietnia 
do dnia 

31 
grudnia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

stażysta 100% 2.752,92 2.900,20 6,23 4,49 168.649,16 182.454,97 
 

13.805,81 
 

kontraktowy 111% 3.055,74 3.219,22 16,09 17,92 666.696,37 660.750,69 
 

-5.945,68 
 

mianowany 144% 3.964,20 4.176,29 30,98 27,78 1.412588,77 1.420769,24 
 

8.180,47 
 

dyplomowany 184% 5.065,37 5.336,37 93,96 97,17 6.094642,15 6.215764,25 
 

121.122,10 
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n – liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1 
12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2  

 
Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń w roku 2018 
nie została osiągnięta przez nauczycieli kontraktowych. Jednorazowy dodatek uzupełniający 
wypłacony został w kwocie 5.945,68 zł. 
 

5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania kosztów 
kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 
jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia, 
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny 
miesiąc kształcenia. 
W roku 2018 ww. dofinansowanie z Funduszu Pracy Wojewody Opolskiego, otrzymało  

17 pracodawców, którzy wykształcili młodocianych w 9 różnych zawodach (ślusarz – 1, 

kucharz – 2, krawiec – 1, mechanik pojazdów samochodowych - 3, fryzjer – 4, monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych – 1, elektryk – 1, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie – 3, fotograf – 1) 17 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie 

gminy Dobrzeń Wielki. 

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania w roku 2018 wyniosła 134 668,29 zł. 

 

6. Dofinansowanie opieki dzieci do lat 3 

Dotacja w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. przyznana w kwocie 400,00 zł na dziecko  
(Uchwała Rady Gminy Nr XLI/334/2018 z dnia 1 marca 2018 r.). 
 
Tabela 23. Zestawienie zbiorcze dzieci w żłobku w 2018 r. 

Miejscowość 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

Dobrzeń Wielki 
28 28 28 28 29 29 28 27 21 21 21 21 309 

Dobrzeń Mały 
3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6 54 

Chróścice 
3 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 46 

Kup 
6 6 6 5 4 4 4 4 5 5 5 6 60 

Razem z Gminy 
40 40 40 41 41 43 41 40 35 36 36 36 469 

Dotacja na dzieci 
z Gminy DW 

  16 000 
zł  

  16 000 
zł  

  16 000 
zł  

  16 400 
zł  

  16 400 
zł  

  17 200 
zł  

  16 400 
zł  

  16 000 
zł  

  14 000 
zł  

  14 400 
zł  

   14 400 
zł  

  14 400 
zł  

  187 600 zł  

                            

Miasto Opole 
7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 81 

Gmina Popielów 
3 3 3 3 2 2 2 2 7 8 9 9 53 

Gmina Pokój 
9 9 9 9 9 8 10 10 5 5 5 5 93 

Gmina Murów 
1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 13 

Gmina Łubniany 
3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 33 

Gmina Turawa 
0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

Gmina Świerczów 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

Gmina Dąbrowa 
1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6 

Gmina Lubsza 
0 0 0 0 1 1 - - - - - - 2 

Inne Gminy 
25 25 25 24 24 22 22 23 25 28 29 29 301 
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Dotacja na dzieci 
z innych gmin 

  10 000 
zł  

  10 000 
zł  

  10 000 
zł  

    9 600 
zł  

    9 600 
zł  

    8 800 
zł  

    8 800 
zł  

    9 200 
zł  

  10 000 
zł  

  11 200 
zł  

   11 600 
zł  

  11 600 
zł  

  120 400 zł  

Łączna liczba 
dzieci 
dotowanych 

65 65 65 65 65 65 63 63 60 64 65 65 770 

Łączna kwota 
dotacji 

  26 000 
zł  

  26 000 
zł  

  26 000 
zł  

  26 000 
zł  

  26 000 
zł  

  26 000 
zł  

  25 200 
zł  

  25 200 
zł  

  24 000 
zł  

  25 600 
zł  

   26 000 
zł  

  26 000 
zł  

  308 000 zł  

% dzieci spoza 
gminy 

38,46 38,46 38,46 36,92 36,92 33,85 34,92 36,51 41,67 43,75 44,62 44,62 39,09 

Nie dotowana: 
Gmina Dąbrowa 

            

1 1 1 1 0 0   

Nie dotowana: 
Gmina Lubsza 

1 1 1 0 0 0   

Łączna liczba 
dzieci w żłobku 

65 65 62 65 65 65 770 

 
 
 

             Opracowały: 

Irena Weber- Zastępca Wójta Gminy 

Adriana Pietrzyk – Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia 

Gabriela Szmolke - Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia 

 

Data sporządzenia: 23.10.2019r. 


