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Dobrzeń Wielki, 19 października 2015 

 
 

 

 

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADA Ń OŚWIATOWYCH  
Gminy Dobrzeń  Wielki 

w roku szkolnym 2014/2015 
 

 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 
wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który został 
wprowadzony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2009r Nr 56 poz. 458). 
 
 

I. Zadania o światowe gminy Dobrze ń 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 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm./ 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm./ 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2014r. Dz. U. 
poz. 191 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 o światowych  
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W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowało 12 placówek oświatowych w tym: 
 
Tabela 1. Ilo ść oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jedno stkach 

organizacyjnych o światy 
 

L.p. 
 

Nazwa jednostki o światowej 
Ilość 

oddziałów 
Ilość 

dzieci/uczniów 
Średnia ilo ść 

dzieci/uczniów 
w oddziałach 

 
1. 

 
Publiczne Przedszkole Brzezie 

 
2 

 
50 

 
25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole Chróścice 

 
3 

 
65 

 
21,66 

 
3. 

 
Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki 

 
5 

 
105 

 
21 

 
4. 

 
Publiczne Przedszkole Czarnowąsy 

• w tym oddział zamiejscowy w Świerklach 

 
7 
2 

 
150 
38 

 
21,43 

19 
 

5. 
 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
2 

 
43 

 
21,50 

 
6. 

 
Niepubliczne Przedszkole Zakonne w Dobrzeniu 
Małym 

 
3 

 
50 

 
16,67 

 
7. 

 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci  
z autyzmem w Kup 

 
2 

 
7 

 
3,50 

 
8. 

 
PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim 

 
15 

 
336 

 
22,40 

 
9. 

 
Zespół Szkół w Chróścicach 

• w tym Publiczna Szkoła Podstawowa 
• w tym Publiczne Gimnazjum 

 
11 
8 
3 

 
181 
129 
52 

 
16,45 
16,13 
17,33 

 
10. 

 
Zespół Szkół w Czarnowąsach 

• w tym Publiczna Szkoła Podstawowa 
• w tym Publiczne Gimnazjum 

 
20 
14 
6 

 
360 
251 
109 

 
18 

17,93 
18,17 

 
11. 

 
Zespół Szkół w Kup 

• w tym Publiczna Szkoła Podstawowa 
• w tym Publiczne Gimnazjum 
• w tym Publiczne Przedszkole 

 
13 
6 
5 
2 

 
224 
78 
96 
50 

 
17,23 

13 
19,20 

25 
 

12. 
 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

• w tym Publiczne Gimnazjum 
• w tym Liceum Ogólnokształcące 
• w tym Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
• w tym Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 
26 
9 
7 
 

3 
7 
 

 
506 
186 
138 

 
54 

128 

 
19,46 
20,67 
19,71 

 
18 

18,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Ilo ść oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy pla cówek o światowych 
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L.p. 

 
Typ placówki o światowej 

Ilość 
oddziałów 

Ilość 
dzieci/uczniów 

Średnia ilo ść 
dzieci/uczniów w oddziałach 

 
1. 

 
Przedszkola 

 
26 

 
520 

 
20,00 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
43 

 
794 

 
18,47 

 
3. 

 
Gimnazja 

 
23 

 
443 

 
19,26 

 
4. 

 
Licea 

 
10 

 
192 

 
19,20 

 
5. 

 
Szkoła zawodowa 

 
7 

 
128 

 
18,29 

 
x 

 
Ogółem: 

 
109 

 
2.077 

 
19,06 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2014r.) 
 

¬ Dzieci 6-letnie w szkołach: 
- 20 dzieci w PSPzOS Dobrzeń Wielki 
- 19 dzieci w PSP Czarnowąsy 
- 11 dzieci w PSP Chróścice 
- 4 dzieci w PSP Kup 
 

III. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewn ętrznych 
 

1. Sprawdzian kompetencji i egzaminy zewn ętrzne 
 
 

Tabela 3. Sprawdzian zewn ętrzny w szkołach podstawowych 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
Średni wynik w procentach 

 
Gminy 

 
Województwa 

 
Sprawdzian 
 

 
68,2 

 
66,1 

 
 
 
Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkół pods tawowych 
 
 

Wyszczególnienie  
 

Średni wynik w procentach 
 

 
PSPzOS Dobrzeń Wielki 
 

 
71,5 

 
PSP Kup 
 

 
60,8 

 
PSP Czarnowąsy 
 

 
66,3 

 
PSP Chróścice 
 

 
65,3 
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Tabela 5. Egzamin zewn ętrzny w gimnazjach 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
Średni wynik procentowy 

 
Gminy 

 
Województwa 

 
Język polski 

 
62,1 

 
60,4 

 
Historia 

 
64,6 

 
62,4 

 
Matematyka 

 
53,6 

 
46,7 

 
Przedmioty przyrodnicze 

 
52,5 

 
48,7 

Język angielski 
 

74,5 
66,9 

 
Język niemiecki 

 
73,8 

 
68,1 

 
 
 
Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie II I gimnazjum 
 
 

Wyszczególnienie 
 

Średni wynik w procentowy 
 

PG Chró ścice 
 

PG Czarnow ąsy 
 

PG Kup 
 

PG Dobrzeń W. 
 
Język polski 

 
55,3 

 
56,1 

 
68,8 

 
65,1 

 
Historia 

 
53,6 

 
63,2 

 
68,8 

 
67,6 

 
Matematyka 

 
49,7 

 
42,8 

 
60,8 

 
58,2 

 
Przedmioty przyrodnicze 

 
45,8 

 
48,3 

 
62,5 

 
53,0 

 
Język angielski 

 
64,0 

 
76,8 

 
72,5 

 
74,9 

 
Język niemiecki 

 
68,4 

 
75,4 

 
77,6 

 
77,9 

 
 
 
Tabela 7. Egzamin zewn ętrzny (matura) w szkołach ponadgimnazjalnych 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Przyst ąpiło 

 
 

Zdało 

 
% zdawalno ści 

 
Szkoła 

 
Powiat 

 
Wojew. 
opolsk. 

 
OKE 

Wrocław 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące 

 
57 

 
57 

 
100,0 

 
76,5 

 
88,5 

 
84,5 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla dorosł. 

 
10 

 
8 

 
80,0 

 
76,5 

 
30,4 

 
79,6 

 
 
Tabela 8. Egzamin zewn ętrzny (matura) w LO na poziomie podstawowym. 
 



5 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Średni wynik procentowy zdawalno ści na poziomie 

podstawowym 
LO Dobrze ń 

Wielki 
Miasto Opole  Wojew. 

opolskie 
OKE 

Wrocław 
Kraj  

 
Język polski 

70,4 72,9 68,6 67,8 66 

 
Język angielski 

75,4 84,0 78,0 78,5 77 

 
Język niemiecki 

91,6 83,9 77,8 74,3 72 

 
Matematyka 

54,5 63,0 54,0 54,2 55 

 
Tabela 9. Egzamin zewn ętrzny (matura) w LO na poziomie rozszerzonym. 
 
 

Wyszczególnienie 
 

Średni wynik procentowy zdawalno ści na poziomie rozszerzonym  
LO Dobrze ń 

Wielki 
Miasto Opole  Wojew. 

opolskie 
OKE 

Wrocław 
Kraj  

 
Język polski 

66,6 70,9 64,2 66,7 61 

 
Język angielski 

66,8 68,0 62,9 63,7 63 

 
Język niemiecki 

78,0 77,2 75,0 63,4 63 

 
Matematyka 

48,0 45,5 39,0 39,0 41 

 
Biologia* 

33,1 52,4 40,4 40,7 43 

 
Chemia* 

29,5 57,1 48,6 48,4 52 

 
Fizyka* 

39,2 44,7 39,0 39,3 44 

 
Geografia* 

41,3 48,0 39,2 38,7 41 

 
Historia* 

42,3 47,3 47,0 46,2 50 

 
WOS* 

33,0 34,5 26,5 25,5 26 

 
Filozofia* 

70,0 73,7 61,7 63,7 62 

 
*- Od roku 2014/2015 przedmioty z gwiazdką uczniowie mogli zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. 
Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakość usług dydaktycznych świadczona jest 
na wysokim poziomie. Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej w gminie Dobrzeń 
Wielki za IX - VI 2014/2015 w przeważającej części są wyższe od średniej  wojewódzkiej, OKE Wrocław 
i krajowej. 
Osiąganie sukcesów przez szkoły związane jest z podejmowaniem szeregu działań diagnozujących 
między innymi uzyskiwane wyniki uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej.   
 

Analiza wyników egzaminu potwierdzaj ącego kwalifikacje zawodowe 

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym                                                             
Absolwenci roku szkolnego 2014/2015 - 56 osób                                                                                               
a). egzamin potwierdzaj ący kwalifikacje zawodowe (OKE Wrocław) – 14 osób                                             
b). egzamin czeladniczy (Izbach Rzemie ślniczych) – 42 osoby                                                                        
(egzaminy przeprowadzane będą od sierpnia do grudnia 2015) 
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Tabela 10. Egzamin zewn ętrzny potwierdzaj ący kwalifikacje zawodowe  

l.p. Zawód Uprawnionych Przystąpiło Zdało  Zdawalność w % 

szkoła powiat województwo OKE 

1 Sprzedawca*  7 7 6 85,7 84,2 81,1 82,7 

*egzamin przeprowadzany przez OKE Wrocław, pozostałe egzaminy przeprowadza Izba Rzemieślnicza – trwają do końca grudnia. 

 
  2. Dodatkowe, zewn ętrzne egzaminy j ęzykowe  
Uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim przystąpili do dodatkowych, zewnętrznych egzaminów językowych:  
z j. angielskiego i j. niemieckiego 
Egzamin DSD – język niemiecki:  

     -   uczniowie LO  – przystąpiło 9 uczniów – zdało 7 uczniów, 
    -  uczniowie PG – przystąpiło 12 uczniów – wszyscy zdali, 
Egzamin na poziomie B1 zdało 12 uczniów, a na poziomie C1 – 6 uczniów. 
Egzamin na poziomie A2 zdało 2 uczniów, a na poziomie B2 – 1 uczeń. 
Do egzaminu First Certificate in English (FCE) - przystąpiło 4 licealistów – wszyscy zdali.  
 
 

IV. Konkursy przedmiotowe 
 
Tabela 11. Eliminacje w konkursach przedmiotowych n a etapie gminnym  

i wojewódzkim 
 

 
L.p. 

 
Nazwa konkursu 

 
Uczniowie szkoły podstawowej 

 
Uczniowie gimnazjum 

Eliminacje 
gminne 

Eliminacje 
wojewódzkie 

Eliminacje 
gminne 

Eliminacje 
wojewódzkie 

1 J. polski  7 1 6 0 
2 J. angielski  14 4 18 0 
3 J. niemiecki  16 1 15 0 
4 Historia  8 1 16 1 
5 Matematyka  9 1 4 0 
6 Przyroda  - - - - 
7 Technika  0 0 3 0 
8 Biologia  - - 10 0 
9 Geografia  - - 12 2 
10 Fizyka  - - 11 0 
11 Chemia  - - 11 2 
12 Informatyka  - - - - 
x Ogółem:  54 8 106 5 

 
V. Nagrody i wyró żnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 

 
1. Stypendia o charakterze motywuj ącym: 

Wpłynęło 151 wniosków o stypendia motywujące dla uczniów: 
- 43 wnioski o stypendium za osiągnięcia naukowe, 
- 63 wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne, 
- 45 wniosków o stypendium za osiągnięcia sportowe. 
Komisja rozpatrzyła pozytywnie 147 wniosków. 
Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł. 
Nadanie tytułu „Dobrze ński Talent" i wr ęczenie statuetek 

- ogółem wniosków – 31 
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- pozytywnych – 25 
- negatywnych – 6  

Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 13.10.2015r. w PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim. 
 
 

VI. Nagrody i wyró żnienia  

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów  

Po raz kolejny prestiżowa nagroda jest udziałem dobrzeńskiej licealistki. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015  
przyznano Karolinie Juzak, uczennicy kl. III a. 

                                                               
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego  

Dawid Szmechta - uczeń kl. I PG Zespołu Szkół w Czarnowąsach został laureatem 
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. 

Uroczysta gala połączona z wręczeniem stypendium odbyła się 04 lutego w Sali Urzędu 
Marszałkowskiego. Kwota przyznanego stypendium wynosi 250,00 zł miesięcznie. 

 

Stypendium przyznane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ustanowioną przez 
Konferencję Episkopatu Polski, otrzymała Sylwia Boguszewska – uczennica klasy II PG 
Zespołu Szkół w Czarnowąsach. 
 
CERTYFIKATY 
 
PP Chróścice: 

¬ nadanie wojewódzkiego Certyfikatu Placówki Promującej Zdrowie 
PP Brzezie: 

¬ otrzymanie certyfikatu „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej  
w ramach polsko-szwajcarskiego projektu współpracy KIK 34, 

¬ uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie, 
¬ uzyskanie certyfikatu za udział w ogólnopolskim programie „Akademia Zdrowego 

Przedszkolaka” 
ZS Dobrzeń Wielki: 

¬ otrzymanie przez Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne 
ogólnopolskiego certyfikatu „Biblioteka na medal” 

 
PROJEKTY 
 
PP Dobrzeń Wielki: 

¬ udział w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy” 
¬ realizacja projektu własnego „Ginące zawody – ludzie, których warto poznać” 

 
 
Najważniejsze osi ągni ęcia wychowanków i uczniów 
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PP Chróścice: 

♣ Lena Smoleń – II miejsce na etapie regionalnym zorganizowanym przez Izbę 
Rzemieślniczą w Opolu w konkursie „Jakie znasz zawody” 

♣ grupa dzieci 5-6 letnich – II miejsce w kategorii „Najlepsze przedszkole”  
w XII Wiosennych Biegach Przełajowych w Kup 

PP Brzezie: 
♣ Hanna Gamrat – II miejsce w kategorii soliści oraz Zespół „Nutki z Brzezia” – III miejsce 

w kategorii zespoły podczas XXII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Adolfa Dygacza 
„Śląskie Śpiewanie” 

PP Dobrzeń Wielki: 
♣ Kamila Mościcka – III miejsce w przedszkolnym konkursie plastycznym „Mamo, Tato  

i Ja”, zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup 
♣ wyróżnienie dla przedszkola za udział w zbiórce plastikowych nakrętek w akcji „Dla 

Ciebie zwykła nakrętka, dla Bartusia ręka” 
ZS Dobrzeń Wielki: 

♣ tytuł laureata – I miejsce w województwie dla drużyny LO w konkursie „EUROQUIZ” 
♣ tytuł laureata dla drużyny LO w konkursie „Pokaż język. Odkryj Szekspira.” 
♣ tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 
♣ tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 
♣ tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 
♣ tytuł laureata etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” (PG) 
♣ I miejsce w Opolskim Konkursie Historycznym „Jestem Polakiem i kocham swój kraj” 

(LO) 
♣ I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich 
♣ tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śląskie Zamki i Pałace” 

(LO) 
♣ I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Żołnierze Wyklęci” 
♣ IV miejsce indywidualnie i drużynowo w konkursie BHP dla uczniów ZSZ na szczeblu 

ogólnopolskim 
♣ I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach LZS LA (skok w wzwyż) – PG 
♣ I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach LZS w piłce ręcznej dziewcząt (PG) 
♣ I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach SZS w piłce ręcznej dziewcząt (LO) 
♣ I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach LZS w koszykówce chłopców (PG) 
♣ I i II miejsce indywidualnie oraz I miejsce zespołowo w finale powiatowym w tenisie 

stołowym (PG) 
♣ I miejsce indywidualnie w finale powiatowym w tenisie stołowym (LO) 

ZS Czarnow ąsy: 
♣ Agnieszka Zowada – I miejsce w XVI opolskiej edycji Samorządowego Konkursu 

Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” (PG) 
♣ Julia Mros – I nagroda w konkursie historycznym w kategorii praca plastyczna  

o żołnierzach wyklętych w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – 
Bohaterowie Niezłomni” (PG) 

♣ Laura Tomala - II miejsce w kategorii soliści w XIX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance (PG) 



9 

 

♣ Zuzanna Żyła – I miejsce, Judyta Baron – II miejsce, Zuzanna Zielony – wyróżnienie  
w konkursie plastycznym „Muzyczne impresje” organizowanym w ramach  
XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu” (PSP) 

♣ Natalie Henkiel - III miejsce w zawodach wojewódzkich w rzucie wortexem (PSP) 
♣ Natalie Henkiel - I miejsce w zawodach powiatowych w rzucie piłeczką palantową 

(PSP) 
♣ Krzysztof Toboła – I miejsce w zawodach powiatowych w biegu na 300 m (PG) 

 

VII. Kontrole zewn ętrzne 

1. Zewnętrzna ewaluacja problemowa w Publicznym Przedszkolu  w Chró ścicach  
Czas trwania: 02.02 – 05.02.2015   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
 
Wymagania:  
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych               B 
Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi                                                                A 
 
2. Kontrola prawidłowo ści gospodarowania środkami publicznymi obejmuj ącymi cz ęść 

oświatow ą subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowi ązków zwi ązanych  
z gromadzeniem danych stanowi ących podstaw ę jej naliczania, na 2011rok. 

Czas trwania: 10.03 – 07.04.2015  
Prowadzona przez: Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu 
 
3. Kontrola planowa – realizacja przez szkoł ę obowi ązku prowadzenia zaj ęć wychowania 

fizycznego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chró ścicach.  
Czas trwania: 13.03 2015   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Bez zaleceń 
 
4. Kontrola planowa – realizacja przez szkoł ę obowi ązku prowadzenia zaj ęć wychowania 

fizycznego – Publiczne Gimnazjum w Chró ścicach.  
Czas trwania: 13.03 2015   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Bez zaleceń. 
 
5. Kontrola planowa – prawidłowo ść prowadzonych przez szkol ę działań 

wychowawczych i zapobiegawczych w śród dzieci i młodzie ży zagro żonej 
uzależnieniem  – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnow ąsach.  

Czas trwania: 29.05 2015   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Zalecono: uchwalenie programu wychowawczego szkoły przez Radę Rodziców  
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Zalecenia wykonano. 
                                                                                  
                                                      

VIII.   Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

1. Stypendia szkolne 
- ogółem wniosków – 62 
- pozytywnych – 62 decyzje 

Łączna wartość stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 44.410,00 zł. 

2. Zasiłek szkolny 
- ogółem wniosków –  6 
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- pozytywnych –  6 decyzji 
Łączna wartość zasiłków w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 3.000,00 zł. 

 

3. Dofinansowanie na zakup podr ęczników 
Pomoc została udzielona uczniom spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej wynoszące 539 zł. Z pomocy tej mogli skorzystać także uczniowie, 
których rodzina przekracza kryterium dochodowe, ale spełniających przesłanki art. 7 ustawy  
o pomocy społecznej, np. sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. 
 
W roku szkolnym 2014/2015 z pomocy skorzystało łącznie:    

- 43 uczniów 
w  tym: 
- 27 uczniów spełniających kryteria dochodowe, 
-  16  uczniów spełniających przesłanki art. 7 

Dofinansowanie jest realizowane w ramach programu rządowego „ Wyprawka Szkolna” ,           
na realizację tego zadania gmina otrzymała łącznie 13.986 zł, co w pełni pokryło potrzeby. 
 

4. Pomoc w zakresie do żywiania 
Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu „Pomoc w zakresie do żywiania”, dzięki 
któremu 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 2014/2015, z tej formy 
korzystało 310 dzieci w wieku do 18 lat.   
 
Tabela 12.  Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli  korzystaj ących z do żywiania 
 

 
Ogółem liczba dzieci/uczniów 

 

 
w tym z: 

całodziennego wyżywienia pełnego obiadu 
 

310 
 

 
110 

 
200 

 
Ogólny koszt realizacji programu wyniósł 235.502,27 zł, w tym dofinansowanie z programu 
rządowego 88.627,38 zł.  
 
 

5. Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły 
Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.) obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie.  
W roku szkolnym 2014/2015 z dowozu korzystało 23 uczniów, w tym: 

- 21 uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

- 2 uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Organizacja dowozu uczniów odbywała się w ramach: 
 - samochodu Urzędu Gminy – 6 uczniów do ZSS w Opolu, 
 - samochodu wyłonionego w przetargu (firma „LUZ” Sp. z o. o.) - 14 uczniów do ZSS  
               w Opolu, 
 - partycypacji w kosztach do szkoły Autystycznej w Kup na 1 ucznia, 
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 - samochodu rodzica – 2 uczniów (1 do ZSS w Opolu, 1 do Niepublicznego Przedszkola 
dla Dzieci z Autyzmem w Kup).  

 
 

IX. Język mniejszo ści narodowej 

W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowana jest w szkołach nauka języka mniejszości 
narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  
i językowej uczniów. 
 

Tabela 13.  

Placówka 

oświatowa 
Klasa 

Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej 

ZS 

Chróścice 

ZS 

Czarnowąsy 
ZS-P Kup 

ZS 

Dobrzeń 

Wielki 

PSPzOS 

Dobrzeń 

Wielki 

Razem 

Szkoła I 32 47 14 - 71 164 

Podstawowa II 26 47 20 - 51 144 

  III 13 27 7 - 52 99 

  IV 15 37 15 - 47 114 

  V 21 27 12 - 53 113 

  VI 17 22 8 - 47 94 

Razem SP X 124 207 76 - 321 728 

Gimnazjum I 19 0 0 8 - 27 

  II 11 7 0 12 - 30 

  III 19 10 0 13 - 42 

Razem PG X 49 17 0 33 - 99 

RAZEM x 173 224 76 33 321 827 

 
 

X. Współpraca zagraniczna realizowana przez: 
 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

• 31.05.2015r. – 04.06.2015r. wyjazd uczniów LO do Brukseli w ramach nagrody  

za zajęcie I miejsca w konkursie „Euroquizz”, którego organizatorem był Urząd 

Marszałkowski w Opolu. 

• 02.06.2015r. – 06.06.2015r. wyjazd studyjny do Brukseli (nagroda za zajęcie I miejsca  

w konkursie „Pokaż język. Odkryj Szekspira”. Wyjazd organizowany był przez panią 

Danutę Jazłowiecką, Posłankę do Parlamentu Europejskiego. 

• 28.04.2015r. – 07.05.2015r. wyjazd uczniów PG do miasta partnerskiego w Wil  

w Szwajcarii w ramach regularnej wymiany młodzieżowej. 

• 09.01.2015r. – 14.01.2015r. wycieczka krajoznawcza uczniów LO i PG do 

Londynu/Dover.  

• 12.10.2015r. – 19.10.2015r. coroczny wyjazd uczniów na Seminarium Europejskie do 

Bad Marienberg. 

• 07.09.2014r. – 13.09.2014r. wycieczka krajoznawcza uczniów LO i PG do Londynu  

i Brugii. 
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XI. Realizacja  programów  unijnych 

1. )   Program „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – dalsze wdrażanie założeń Programu 
przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim  – wprowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego. 
Dzięki podpisanym umowom pomiędzy Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji a dyrektorami 
ww. szkół, placówki mają zapewnione wsparcie administracyjno-techniczne.                                                                                            

2.) Realizacja dwóch projektów unijnych w okresie od października 2014 roku  
do czerwca 2015 roku. Projekty współfinansowane były ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
- „Programy rozwojowe w gminie Dobrze ń Wielki - Drog ą do sukcesu gimnazjalistów” 
POKL.09.01.02-16-017/14, realizowany we wszystkich szkołach gimnazjalnych gminy. 

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji  
w osiągnięciach edukacyjnych u 342 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia  
w czterech gimnazjach w Gminie Dobrzeń Wielki. 

Kwota projektu – 405.895,68 zł 

- kwota dofinansowania – 345.011,33 zł 

- wkład własny – 60.884,35 zł 

Celami szczegółowymi projektu było:  

• podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 204 uczniów Gminy Dobrzeń 
Wielki poprzez rozszerzenie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem  
i doradztwem edukacyjno-zawodowym w ramach tworzonych Szkolnych Ośrodków 
Kariery (SzOK), 

• rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
dla 226 uczniów, 

• wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych u 167 uczniów o specjalnych potrzebach, 

• wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez objęcie doradztwem i opieką 
pedagogiczno-psychologiczną 233 uczniów. 

 
Z gimnazjum w ZS w Chróścicach uczniowie uczestniczyli: 
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  

(54 uczniów); 
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (48 uczniów); 
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (24 uczniów); 
• w warsztatach z psychologiem (25 uczniów); 
• w zajęciach z pedagogiem (15 uczniów); 

Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Cementowni Opole, 
Elektrowni Opole, Banku, Uniwersytetu Opolskiego, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, 
Planetarium w Chorzowie oraz na Politechnikę Opolską. 

Z gimnazjum w ZS w Czarnowąsach uczniowie uczestniczyli: 
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• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  
(40 uczniów); 

• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (58 uczniów); 
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (22 uczniów); 
• w warsztatach z psychologiem (24 uczniów); 
• w zajęciach z pedagogiem (12 uczniów); 

Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Elektrowni Opole, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Opolu, Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Opolu, Teatru Starego w Krakowie. 

Z gimnazjum w ZS w Dobrzeniu Wielkim uczniowie uczestniczyli: 
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach 

(70 uczniów); 
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (78 uczniów); 
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (97 uczniów); 
• w warsztatach z psychologiem dot. cyberprzemocy (122 uczniów); 
• w zajęciach z pedagogiem (40 uczniów); 

Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Cementowni Opole, 
Elektrowni Opole, Banku, Humanitarium we Wrocławiu, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, 
Planetarium w Chorzowie oraz na Uniwersytet Opolski. 

Z gimnazjum w ZS-P w Kup uczniowie uczestniczyli: 
• w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  

(40 uczniów); 
• w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (30 uczniów); 
• w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (20 uczniów); 
• w warsztatach z psychologiem dot. cyberprzemocy (20 uczniów); 
• w zajęciach z pedagogiem (5 uczniów); 

Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Przedsiębiorcy  
z terenu gminy Dobrzeń Wielki, Cementowni Opole, Elektrowni Opole, Drukarni,  
Humanitarium, Ogrodu botanicznego we Wrocławiu, Planetarium w Chorzowie, studia nagrań, 
Biblioteki Austiackiej w Opolu a także na Politechnikę Opolską oraz Uniwersytet Opolski. 

- „Lepszy start w dorosło ść uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim” POKL.09.01.02-16-0 18/14, 
realizowany w LO w Dobrzeniu Wielkim. 

W Projekcie brało udział 64 uczniów kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym 
w Dobrzeniu Wielkim. 

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszanie 
dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 64 uczniów oraz podniesienie jakości 
procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w LO w Dobrzeniu 
Wielkim. 
Kwota projektu – 122.049,80 zł 

- kwota dofinansowania – 103.742,33 zł 

- wkład własny – 18.307,47 zł 

Celami szczegółowymi Projektu było: 
• podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 32 uczniów poprzez 

rozszerzenie oferty LO w Dobrzeniu Wielkim o zagadnienia związane  
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z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym w ramach utworzonego 
Szkolnego Ośrodka Kariery; 

• rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć dla  
64 uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim (w tym uczniów uzdolnionych); 

• wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez objęcie doradztwem i opieką 
pedagogiczno-psychologiczną 64 uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim. 

W ramach podejmowanych działań uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych: 

• organizowane były indywidualne spotkania i warsztaty grupowe z doradcą 
zawodowym, 

• uczniowie, mający trudności z nauką, brali udział w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych z j. polskiego oraz matematyki, 

• organizowane były zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki, fizyki i języka 
angielskiego, 

• uczniowie uczestniczyli w warsztatach z przedsiębiorczości, 
• uczniowie brali udział również w zajęciach z psychologiem i zajęciach z terapii 

korekcyjno-kompensacyjnej, 
• organizowane były warsztaty dotyczące „Cyberprzemocy”, 
• uczniowie brali udział w wyjazdach edukacyjnych.  

Odwiedzili m. in.: Sąd Rejonowy w Opolu, Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, 
Humanitarium we Wrocławiu, Elektrownię w Opolu oraz Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  

 

XII. Programy o światowe 

1.) Szkółki Sobotnie  – dodatkowe zajęcia językowe ( 2,5 godziny zajęć z j. niemieckiego 
przez  10 kolejnych sobót),  dla dzieci w wieku od 6 – 10 lat organizowane wspólnie     
ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.  
Edycja Wiosenna 2014 - Zajęcia trwały od marca do czerwca 2014, prowadzone były   
w trzech grupach – Dobrzeń Wielki, Grupa I – szkolna 17 uczestników  i Grupa II 
przedszkolna, 17 uczestników oraz Chróścice - 15 uczestników. 

 
2.) „Owoce w szkole”  

W roku szkolnym 2014/ 2015 do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe 
funkcjonujące na terenie gminy Dobrzeń Wielki, programem objęto uczniów klas I-III: 

a. PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim – 175 uczniów, 
b. ZS Czarnowąsy – 133 uczniów, 
c. ZS Chróścice – 74 uczniów, 
d. ZS-P Kup – 41 uczniów. 

W sumie z programu korzystało 423 uczniów. 
 

3.) Rządowy Program „Bezpieczna+”  
Program realizowany w latach 2014 – 2016. Kładzie nacisk na kluczowe elementy 
związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz 
budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania w ramach programu są 
ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem 
wszystkich grup tworzących środowisko szkolne. 
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W roku szkolnym 2014/2015 działania programu ukierunkowane były na ostrożność  
w kontaktach dzieci z obcymi oraz pierwszą pomoc przedmedyczną. 
 

4) Program edukacji ekologicznej „ Misja Przyroda –  Zielone Szkoły w Parkach 
Narodowych”  

Deklaracja uczestnictwa w projekcie złożona przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Kup. Wniosek rozpatrzony negatywnie ze względu na zbyt wysoki dochód w gminie 
na mieszkańca w 2012 roku oraz zbyt wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego z części 
przyrodniczej w 2012 roku. 
 

XIII. Programy zdrowotne 
 

a) szczepienia przeciwko HPV 
 

Szczepienia realizowane są na podstawie Programu zdrowotnego przyjętego Uchwałą  
Nr XXXVIII/388/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014 r. – program jest  
w całości dostępny na str. BIP gminy Dobrzeń Wielki.  
Koszty realizacji Programu są w 100% pokrywane z budżetu gminy.  
Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy              
w gminie Dobrzeń Wielki oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u młodych 
dziewcząt, a także wypromowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. 
Analiza wykonanych działa ń związanych ze szczepieniami w 2014 roku. 
Zaszczepiono łącznie 49 dziewcz ąt z rocznika 2001. 
             -  Dobrzeń Wielki    20 dziewcząt       
             -  Czarnowąsy        15 dziewcząt              
             -  Kup                       4 dziewcząt                   
             -  Chróścice            10 dziewcząt 
Zakupiono łącznie 165 szczepionek   
Koszt realizacji Programu w 2014r. 
koszt szczepionek                                               165 szt. x  135 zł        =       22.275,00 zł  
koszt badania i szczepienia                  49 dziewcząt  x 3 dawki   x 7 zł        =         1.029,00 zł 
                                                                                            ----------------------------------------------- 

                                                                                             Łącznie                23.304,00 zł        

Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki: 

koszt szczepionek                                     3 dawki            x          135 zł       =       405,00 zł 
koszt badania i szczepienia                      3 szczepienia   x              7 zł       =          21,00 zł 

                                                                                      ----------------------------------------------- 
                                                                                             Łącznie                426,00 zł 

b) profilaktyka wad postawy ciała „Rosn ę Zdrowo” 
 
Od 2008 roku w Gminie Dobrzeń Wielki realizowany jest Program przeciwdziałania 

wadom postawy ciała i otyłości, który na początku realizowany był pilotażowo w jednej  
z placówek oświatowych gminy, a mianowicie w Publicznej Szkole Podstawowej  
z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, a obecnie realizowany jest we wszystkich 
placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zarówno przedszkolnych jak  
i szkolnych.  
W ramach prowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 Programu, realizowanego  
we współpracy z firmą MEDIKOR reprezentowaną przez dr Karinę Słonkę, bezpłatnymi 
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badaniami przesiewowymi postawy ciała, wysklepienia stóp i równowagi objęte zostały dzieci: 
5-, 7-, 10 i 13 letnie z roczników: 2009, 2007, 2004 oraz 2001. Badania wykonywane były  
w poszczególnych placówkach oświatowych gminy Dobrzeń Wielki za zgodą rodziców,  
na podstawie przedłożonych przez nich pisemnych deklaracji. Ogółem przebadano  
404 uczniów. Dzięki prowadzonym badaniom dzieci i rodzice oraz nauczyciele są informowani 
o występujących nieprawidłowościach i mają większą świadomość na ten temat, co może mieć 
pozytywny wpływ na kształtującą się postawę ciała i wyrobienie prawidłowych nawyków 
ruchowych oraz zwiększenie codziennej aktywności. 
 
Dzieci w wieku przedszkolnym 

Wyniki badań pokazały, iż problem nadwagi i otyłości wystąpił u 17,9% dziewczynek  
i 13% chłopców, niedowagę stwierdzono natomiast u 12,5% dziewczynek i 8,7% chłopców  
w wieku przedszkolnym. 
Najczęściej występującymi nieprawidłowościami w postawie ciała u badanych dzieci były 
koślawo ustawione pięty, odstawanie łopatek i wysunięty do przodu brzuch. Przeprowadzona 
analiza wyników badań wykazała, że częstość występowania nieprawidłowości jest mniejsza 
niż w poprzednim roku. Asymetria obciążania stóp i częstość występowania postaw 
skoliotycznych utrzymuje się na podobnym poziomie co w latach wcześniejszych.  
Na konsultację specjalistyczną skierowano ok. 15% badanych dzieci przedszkolnych. 
 
Dzieci w wieku szkolnym – szkoły podstawowe 
 Badaniami objęto grupę 234 dzieci uczęszczających do klas I i IV szkoły podstawowej. 
Z klas I przebadano 152 dzieci, w tym 67 dziewczyn i 85 chłopców, natomiast  z klasy IV 
badania wykonano u 82 dzieci, w tym 54 dziewczyn i 28 chłopców. Szczegółowa analiza badań 
u dzieci klas I wykazała, że 10% dziewczynek i 13% chłopców posiada nadwagę i otyłość. 
Niedowaga i szczupłość charakterystyczna była dla 4% dziewczynek oraz 3,5% chłopców. 
Zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie się liczby dzieci z nadmiarem masy ciała  
w porównaniu do badań z zeszłego roku. 
Analiza badań u dzieci z klas IV wykazała, że otyłość i nadwaga charakterystyczna była dla 
16,7% dziewczynek i 21% chłopców, niedobór masy ciała występował u 5,6% dziewczynek  
i 7% chłopców. Zaobserwowano zwiększenie się liczby dzieci z nadwagą w porównaniu  
z nadwagą w zeszłym roku. 
Analiza nieprawidłowości w postawie ciała wykazała, że znaczna grupa dzieci z klas I wykazuje 
odchylenia w postawie ciała. Najczęściej występującymi nieprawidłowościami były: koślawość 
pięt oraz nieprawidłowości w ustawieniu łopatek. Ponadto u ponad 40% badanych 
zaobserwowano asymetrię obciążania stóp. Dodatni test Adamsa, wskazujący na rotację 
kręgosłupa i początek rozwoju skoliozy, stwierdzono u 33% badanych dzieci. Na konsultację 
specjalistyczną skierowano 16% badanych. 
Analiza postaw ciała u dzieci uczęszczających do klas IV wykazała, że 64% badanych  
ma koślawe ustawienie pięt i 54% wady w ustawieniu kolan. Postawę skoliotyczną  
z zaznaczonymi garbami piersiowymi i wałami lędźwiowymi stwierdzono u 50% badanych,  
co wskazuje na wzrost częstości występowania tej nieprawidłowości w porównaniu  
z wcześniejszymi badaniami. 
 
Dzieci w wieku szkolnym – gimnazjum 
 Badania przeprowadzono na 68 gimnazjalistach, przebadano 40 dziewcząt  
i 28 chłopców. Szczegółowa analiza badań wykazała, że problem otyłości i nadwagi występuje 
u 10% dziewcząt i 14% chłopców. Niedowagę stwierdzono u 5 chłopców. Rotację tułowia,  
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z zaznaczonym dodatnim testem Adamsa, zaobserwowano u 62% badanych. W porównaniu  
z badaniami wcześniejszymi zaobserwowano zwiększenie grupy dzieci z tym problemem. 
Analiza częstości występowania nieprawidłowości w postawie ciała dzieci wykazała, że ponad 
40% badanych posiada koślawe pięty i wadliwie ustawione kolana oraz asymetryczne 
ustawienie łopatek. 
Niepokojący jest wzrost liczby dzieci ze znacznymi nieprawidłowościami w gimnazjum i dlatego 
na konsultację specjalistyczną zostało skierowanych 31% gimnazjalistów. 
(Źródło danych: FIRMA MEDIKOR – dr Karina Słonka i mgr inż. Tadeusz Słonka)  
 

XIV. Programy rozwoju kultury fizycznej 
 

1. Program „ Umiem Pływa ć” 2014 
 

Liczby uczniów klas III w PSP w podziale na poszczególne szkoły: 
 

ZS-P Kup               - 7 uczniów, ( 1 grupa )  
ZS Chróścice        - 13 uczniów,  ( 1 grupa )  
ZS Czarnow ąsy     - 32 uczniów, ( 2 grupy )  
PSPzOS DW          - 49 uczniów. ( 3 grupy )  
--------------------------------------------- 
Razem                    - 101 uczniów ( 7 grup )  
  
Wyjazdy odbywały się łącznie w dwóch grupach, po 20 h dla każdej grupy: 

1. poniedziałki i środy - Dobrzeń Wielki 
2. wtorki i czwartki - Kup, Chróścice, Czarnowąsy 

 
W następujących miesiącach: 
wrzesień            -   10 wyjazdów  
październik        -  16  wyjazdów 
listopad              -  14  wyjazdów 
Razem 40 wyjazdów. 
 
Łączny koszt przejazdów  23.111 zł 20 gr. 
 
2. Program „Animator – Moje Boisko - Orlik 2012” w 2014 roku 

W dniu 20 lutego 2014 roku Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wybrała 
Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej krajowym operatorem projektu „Animator - Moje Boisko – 
ORLIK 2012”. Fundacja realizowała go w ramach prowadzonego przez siebie programu „Nasz 
Orlik”. 
Głównymi celami programu były: 

• promocja aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych, 
• zapewnienie kompleksowego wsparcia i podnoszenia kompetencji lokalnych liderów 

sportu i Animatorów, 
• wspieranie rozwoju wolontariatu w sporcie, 
• zapewnienie obywatelom i instytucjom łatwego dostępu do informacji o ofercie zajęć 

sportowych realizowanych w ramach Projektu. 
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.  
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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 500 zł, które przeznaczone były na pokrycie 
całkowitych kosztów zatrudnienia każdego z animatorów, co stanowiło II część wynagrodzenia. 
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów, Gmina Dobrzeń Wielki 
złożyła pisemną deklarację o zapewnieniu środków w wysokości nie mniejszej niż kwota dotacji 
pochodząca ze środków MSiT, co stanowiło I część wynagrodzenia. 
Wypłata wynagrodzeń dla animatorów następowała na podstawie poprawnych raportów 
miesięcznych z działalności animatora i Orlika.  
Godziny otwarcia obiektu w 2014 roku przedstawiały się następująco: 
miesiąc luty  
od 03-16.02.2014r. poniedziałek - piątek w godz. 17:00 - 20:00 
od 17-28.02.2014r. poniedziałek - piątek w godz. 12:00 - 20:00 
miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad 
poniedziałek - piątek w godz. 16:00 - 22:00; w soboty, niedziele i święta 11:00 - 20:00 
miesiące: lipiec, sierpień 
poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 22:00; w soboty, niedziele i święta 11:00 - 20:00 
W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają uczniowie szkół, a popołudniami                 
i w weekendy mieszkańcy gminy. Rezerwacji boisk można dokonać u kierownika obiektu 
sportowego.  
 

XV. Ciekawe inicjatywy: 

Publiczne Przedszkole w Chró ścicach 
Halowa Spartakiada Sportowa 
Zajęcia aerobiku dla chętnych rodziców oraz pracowników przedszkola 
 
Publiczne Przedszkole w Brzeziu 
VII Gminny Przegląd Tańca Przedszkolaków 
 
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 
Wykonanie kartek urodzinowych dla chorego kolegi Jakuba Grzelczaka. 
Bicie rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie,  
w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia 
Aquafresh”. 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kup 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
XII Wiosenne Biegi Przełajowe – Kup 2015 

 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 
Zorganizowanie przez uczniów ZS w Dobrzeniu Wielkim, we współpracy z RCKiK  
w Opolu, akcji poboru krwi przed Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim. W tym wspaniałym 
działaniu obok uczniów uczestniczyli również mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego. Zebrano 22 
jednostki, tj. 9 900 ml krwi. 
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XVI. Wypoczynek dla dzieci i młodzie ży 
 

1. Wypoczynek zimowy 
Akcja „Zima 2015” 

Dzięki współpracy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim akcja „Zima 2015”, odbywała się w siedmiu 
sołectwach gminy, w okresie od 19 do 30 stycznia 2015 roku. Zajęcia prowadzone były od 
poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00. Tematem przewodnim tegorocznej akcji był 
MAGICZNY ŚWIAT CYRKU. Zorganizowany wypoczynek dzieci był całkowicie bezpłatny dla 
rodziców.  

W zajęciach rekreacyjnych i edukacyjno-kulturalnych, prowadzonych przez 
wykwalifikowaną kadrę, brało udział 96 dzieci w wieku 5 - 15 lat, które codziennie zapewnione 
miały drugie śniadanie, dzięki wsparciu akcji zimowej przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.  
Podczas zorganizowanego wypoczynku realizowane były: 

• gry i zabawy świetlicowe,  
• zajęcia plastyczno-techniczne,  
• zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu, które odbywały się na kompleksie 

sportowym ORLIK w Dobrzeniu Wielkim oraz placach zabaw usytuowanych przy 
placówkach oświatowych działających na terenie gminy. 

Zajęcia sztuki cyrkowej prowadzone były w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim  
i w świetlicach wiejskich na terenie gminy przez panią Grażynę Chmielowicz. 

W dniu 23 stycznia 2015 roku w GOK w Dobrzeniu Wielkim, dla wszystkich uczestników 
Akcji „Zima 2015”, zorganizowany został przez firmę z Wrocławia show kuglarski, pt. „The 
Kitchoen Show”. W tym samym dniu odbyła się także zabawa taneczna.  

Dla wszystkich uczestników akcji zorganizowano ponadto zajęcia biblioteczne. Odbył 
się konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki oraz konkurs na ciekawą okładkę 
książki. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały cenne nagrody.  

Bardzo atrakcyjne okazały się również zorganizowane przez firmę  
z Wrocławia warsztaty hula-hoop i żonglowania dla grupy cyrkowej „CUDAKI” działającej przy 
GOK w Dobrzeniu Wielkim. 

Oprócz tego, dla MAŁEJ ORKIESTRY DĘTEJ działającej przy GOK w Dobrzeniu 
Wielkim, podczas ferii zimowych prowadzone były zajęcia w Chróścicach przez pana 
Mirosława Gutkę. Uczestnicy zajęć wyjechali do Gliwickiego Teatru Muzycznego.  

Uczestnicy Akcji „Zima 2015” na długo zapamiętają przyjazną atmosferę jaka 
towarzyszyła im każdego dnia podczas wspólnych zabaw i spacerów.     

Głównym celem podjętych akcji zimowych, było zorganizowanie opieki  
i zapewnienie efektywnego oraz czynnego spędzania wolnego czasu, przez dzieci  
i młodzież z terenu gminy Dobrzeń Wielki. 
 

2. Wypoczynek letni 
 

Akcja „Lato 2015” 
Zajęcia dla 153 zapisanych dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które nie miały możliwości 

wyjazdu na wypoczynek letni w tym roku, odbywały się w okresie od 06 lipca do 14 sierpnia br.,  
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400. Akcję zorganizowała Gmina Dobrzeń 
Wielki przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom posiłek 
regeneracyjny w postaci drugiego śniadania. 
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Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy: 

¬ Dobrzeń Wielki – Gminny Ośrodek Kultury (28 uczestników) 
¬ Czarnowąsy – sala wiejska (21 uczestników) 
¬ Krzanowice – sala wiejska (44 uczestników) 
¬ Świerkle – sala wiejska (15 uczestników) 
¬ Borki – sala wiejska (15 uczestników) 
¬ Kup – Zespół Szkolno-Przedszkolny (15 uczestników) 
¬ Chróścice – Zespół Szkół (15 uczestników) 

 

Wśród zrealizowanych zabaw i zajęć tematycznych znalazły się: 

♣ gry i zabawy świetlicowe, 
♣ zajęcia plastyczno-techniczne,  
♣ zajęcia taneczne, 
♣ zajęcia audiowizualne, 
♣ zajęcia sportowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu, 
♣ konkursy, zagadki, łamigłówki, 
♣ wycieczki. 
W dniu 21.07.2015r., przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w  Łosiowie, zorganizowano już po raz trzeci wyjazd dla dzieci do Brzegu na przygotowany 
przez I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”. Uczestnicy pikniku brali udział w takich atrakcjach 
jak: przejażdżka amfibią, pływanie łódką, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, pokaz 
działania i wyposażenia radiowozów, pokaz działania straży pożarnej, pokaz sprzętu 
inżynieryjnego, pokaz broni, pokaz sprzętu saperskiego, udzielanie pierwszej pomocy.  
Na terenie jednostki dzieci brały udział w zawodach sprawnościowych oraz zostały 
poczęstowane prawdziwą żołnierską grochówką. 

 W dniu 22.07.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizowany 
został teatrzyk, dla wszystkich dzieci z gminy biorących udział w półkoloniach. 

W dniu 27.07.2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim zorganizowała 
konkurs plastyczny pn. „Ilustracja do ulubionej bajki”. W konkursie wzięło udział 15 dzieci. 

Dnia 28.07.2015r. zorganizowano drugi konkurs plastyczny „Zakładka do książki”,  
w którym brało udział 15 uczestników półkolonii. 
Dzieciom biorącym udział w konkursach przyznano nagrody książkowe.  

29 lipca 2015 roku dzieci odwiedziły wioskę indiańską „Hocioka”. Każda grupa otrzymała 
przewodnika, który opowiadał o życiu i kulturze Indian. Dzieci mogły obejrzeć prawdziwe Tipi 
oraz mnóstwo misternie wykonanych przedmiotów codziennego użytku, strojów, instrumentów 
muzycznych oraz różnego rodzaju broń. Eksponaty wykonane zostały  
z materiałów naturalnych: kości, skór, koralików, piór, drewna czy włosów. Dzieci korzystały  
z następujących atrakcji: indiański tor przeszkód, strzelanie z łuku, rzut włócznią i rzutkami do 
celu, malowanie twarzy. Po całodziennych zmaganiach każde dziecko otrzymało kiełbaskę  
z grilla i zimny napój. 

W dniu 30.07.2015 r. dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe do GOK w Dobrzeniu 
Wielkim odwiedziły miejscowy Komisariat Policji. Na miejscu czekał już dzielnicowy  
asp. Marek Godecki, który oprowadził dzieci po komisariacie. Goście mieli okazję zapoznać się 
z miejscem pracy policjantów oraz poznać specyfikę funkcjonowania jednostki. Dzieci  
z zainteresowanie przyglądały się policjantom, którzy opowiadali na czym polega ich praca. 
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Policjant przeprowadził również pogadankę z dziećmi na temat bezpieczeństwa w czasie 
wakacji i nie tylko. Każde dziecko otrzymało zeszyt edukacyjny „Bezpiecznie nad wodą”.  
Dzieci zapoznały się także z numerami telefonów alarmowych i dowiedziały się jak bezpiecznie 
poruszać się po drodze oraz jak unikać zagrożeń.  

05 sierpnia 2015 roku dzieci odwiedziły Ogród Zoologiczny w Opolu, gdzie z dużym 
zainteresowaniem obserwowały wszystkie zwierzęta. Był też czas na lody i zabawę na placu 
zabaw. Pomimo upalnego dnia wycieczka była bardzo udana.  

W dniu 12.08.2015r. zorganizowano wyjazd na kryty basen do Brzegu. Oprócz korzystania 
z atrakcji wodnych, dzieci zwiedziły również Zamek Piastów Śląskich. 

14.08.2015r. uczestnicy półkolonii brali udział w zawodach sportowych, zorganizowanych 
na boisku w Świerklach. 

Dzieci ze świetlicy w Dobrzeniu Wielkim odwiedziły również jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dobrzeniu Wielkim. Pan Marcin Lisowski opowiedział na czym polega praca 
strażaków. Dzieci miały okazję zapoznać się również z wyposażeniem wozów strażackich. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, oprócz atrakcji dla dzieci 
korzystających z półkolonii, zorganizowane były ogólnodostępne warsztaty z: baletu, tańca 
towarzyskiego i bębnów afrykańskich. 

 W okresie wakacyjnym, na terenie gminy Dobrzeń Wielki, odbyło się wiele imprez 
kulturalnych zorganizowanych przez GOK w Dobrzeniu Wielkim, Rady Sołeckie, Ochotniczą 
Straż Pożarną i Kluby Sportowe: 

1. Lipiec 
• 04 – 05.07.2015r. – Festyn Borki, 
• 05.07.2015r. – Piknik „RETRO” – Dobrzeń Mały, 
• 11 - 12.07.2015r. - VIII Zlot Oldtimerów Ośrodek Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu 

Wielkim (organizatorzy: Gmina Dobrzeń Wielki, Gminny Ośrodek Kultury  
w Dobrzeniu Wielkim, Automobiklub Opolski i Polski Związek Motorowy), 

• 18, 19 lipiec – Festyn Chróścice - Boisko „Victoria” Chróścice, 
• 25, 26 lipiec – Festyn Świerkle. 

2. Sierpień 
• 01, 02 sierpień – Festyn Czarnowąsy - parking przy Małej Panwi oraz Festyn 

Chróścice - plac OSP Chróścice, 
• 08, 09 sierpień – Festyn Dobrzeń Wielki boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki, 
• 14 - 16 sierpień – Koncert Orkiestr Dętych. 

Ośrodek Rekreacji „BALATON”, w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2015 roku zapewnił 
wypoczywającym nad kąpieliskiem opiekę ratowników. 
Dzieci, oprócz atrakcji wakacyjnych w gminie Dobrzeń Wielki, korzystały również  
z kolonii letnich zorganizowanych przez inne instytucje: 
 
Tabela 15. Wyjazdy dzieci na kolonie zorganizowane 
 

 
 

Wyszczególnienie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Organizator 

zadania 

1 2 3 

 
Kolonia 

w Głuchołazach 
Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty  

 
 

09 – 22.07 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Harcerstwa  
w Opolu 
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9 miejsc dla dzieci z rodzin o niskich 
dochodach 

 

 

 
Obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla 

członków Młodzie żowych Dru żyn 
Pożarniczych 

w Turawie    (10 uczestników)  

 
 

05 - 17.07 
 

 
 Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych  
w Dobrzeniu Wielkim 

 
Kolonia 

w Bautzen (Niemcy) 
Gmina otrzymała z opolskiego TSKN-u  

4 miejsca na kolonie zagraniczne 

 
 

19 - 28.07 
 

 
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim 

 
Kolonia odpłatna 

w Ośrodku Szkoleniowym  
w Niwkach (14 uczestników)  

 
13 - 17.07 (I turnus) 
20 – 24.07 (II turnus) 

 

 
Regionalne Centrum 

Rozwoju Edukacji  
w Opolu 

 
Dzięki licznie prowadzonym zajęciom podczas tegorocznych wakacji, dzieci i młodzież 

aktywnie spędziły czas pod opieką opiekunów, ucząc się współpracy w grupie, szacunku  
i wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania 
pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.  
 

XVII. Struktura zatrudnienia w jednostkach o światowych 
 
W dniu 30 marca 2015 roku odbyły się konkursy na stanowiska: Dyrektora Zespołu Szkół  
w Chróścicach oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  
w Dobrzeniu Wielkim, do których przystąpiło dwóch kandydatów. Komisja Konkursowa wyłoniła 
nowego dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach, którym został Pan mgr  Mirosław Gutka oraz 
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, 
którym na kolejną kadencję została Pani mgr Gabriela Matyszok. 
 
W roku szkolnym 2014/2015 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 
398, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 333,02. 
 
Tabela 16. Struktura zatrudnienia pracowników w jed nostkach o światowych 
 

 
Grupa zawodowa 

 
W osobach 

 
W etatach 

 
1 2 3 

 
Nauczyciele 

 

 
256 

 
227,39 

 
Administracja 

 

 
57 

 
29,33 

 
Obsługa 

 

 
85 

 
76,30 

 
Ogółem 

 

 
398 

 
333,02 

  
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2014r.) 
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Tabela 17. Struktura zatrudnienia ze wzgl ędu na stopie ń awansu zawodowego 

nauczycieli w jednostkach o światowych 
 

 
Stopie ń awansu  

zawodowego 

 
W osobach 

 
% 
 

1 2 3 

 
Dyplomowany  

 

 
130 

 
50,78 

 
Mianowany  

 

 
67 

 
26,17 

 
Kontraktowy  

 

 
49 

 
19,14 

 
Stażysta  

 

 
10 

 
3,91 

 
Bez stopnia 

  

 
0 

 
0,00 

 
Ogółem 

 

 
256 

 
100 

 

XVIII. Nagrody i odznaczenia nauczycieli za osi ągni ęcia  
w roku szkolnym 2014/ 2015 

  
1. Medal Złoty za Długoletni ą Służbę 

Holeksa Ewa – nauczyciel PP w Dobrzeniu Wielkim 
Kachel Gabriela – nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 
Olejnik Wiesława - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

 
2. Medal Srebrny za Długoletni ą Służbę 

Goczoł-Gontarek Maria - nauczyciel ZS w Czarnowąsach 
            Motyka Beata – nauczyciel ZS w Czarnowąsach 
 

3. Medal Komisji Edukacji Narodowej 
Majzner-Michala Izabela - nauczyciel PP w Czarnowąsach 
 

4. Nagroda Opolskiego Kuratora O światy 
Drop Ewa – dyrektor ZS w Czarnowąsach 
 

5. Nagroda Wójta Gminy Dobrze ń Wielki 
Macioszek Kornelia – dyrektor PP Brzezie 
Niedworok Beata – dyrektor PP Dobrzeń Wielki                                            

            Radlak Katarzyna - dyrektor PP Czarnowąsy 
Sachnik Iwona - dyrektor PP Chróścice 
Śliwa-Serafin Danuta – zastępca dyrektora PP Czarnowąsy 
Trochimowicz Maria – nauczyciel PP Brzezie                     

           Matyszok Gabriela - dyrektor  PSP z OS Dobrzeń Wielki 
Kyzioł Ewa – zastępca dyrektora PSP z OS Dobrzeń Wielki             

           Paprocka Sylwia - nauczyciel PSP z OS Dobrzeń Wielki     
           Salwerowicz Maria – nauczyciel ZS Czarnowąsy                                                          
           Bieszaj Danuta - dyrektor ZS-P Kup     
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           Wojnarowska Katarzyna – nauczyciel ZS-P Kup                  
           Lachowicz Marta - nauczyciel  ZS Dobrzeń Wielki 

Węgielewska Sylwia – nauczyciel ZS Czarnowąsy 
           Gajda-Szczegielniak Dorota - dyrektor ZS Dobrzeń Wielki             
           Szmolke Gabriela - zastępca dyrektora ZS Dobrzeń Wielki 
 Szczepaniak Alina – nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki                  
                                                  

XIX. Finansowanie zada ń oświatowych za rok 2014. 
 

1. Wielkości subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące 
całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych.  

 
Wykres 1. Udział poszczególnych środków finansowych wzgl ędem kosztów całkowitych 
 

 
 
Wykres 2. Procentowy udział środków finansowych w stosunku do kosztów całkowityc h 
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Subwencja oświatowa nie zaspakaja 100% potrzeb na zadania oświatowe tak więc środki 
budżetowe przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych: 

¬ energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę 
¬ materiały i wyposażenie, 
¬ usług remontowych itp. 

 
2. Wydatki  inwestycyjne w 2014r. 

 
 

PSPzOS 
DW  ZS  

 ZS 
Dobrzeń  

ZS 
 PP   PP Dobrzeń  

 
PP 

 Razem  

paragraf   Chróścice   Wielki  Czarnowąsy  Chróścice   Wielki  Czarnow.  placówki  

6050    34 735,19                      95 882,06                     

   179 200,66               0             0 1 428 760,66 1 073 550,36               0           0   
                 

razem 6050 
                  
213 935,85                    0                  0 

                         
1 524 642,72   1 073 550,36                0     

 
          0 2 812 128,93     

6060    19 999,80       16 915,28        9 594,00       3 999,96                0       5 648,16    
     
  4 449,00   

              3 699,84        
                   

razem 6060    19 999,80        16 915,28     9 594,00              7 699,80                 0       5 648,16      4 449,00      64 306,04    

Razem I  233 935,65       16 915,28        9 594,00      1 532 342,52    1 073 550,36       5 648,16    
 
  4 449,00 2 876 434,97    

 
 

3. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycie li 
 
Zgodnie z Art. art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Organ 
Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich,  
w 35% przeznaczony jest na organizację doradztwa metodycznego i w 65% na wydatki 
związane z uczestnictwem nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia.  
W 2014r. zaplanowano do wydatkowania łącznie 108.216,92 zł, z czego szkoły i przedszkola 
wykorzystały pulę w wysokości 70.341.00 zł a 37.875,92 zł zostało przeznaczone  
na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli.  
 

4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 
 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXII/244/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r.  
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną 
dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych 
placówek oświatowych. Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano 20.935 zł,  
a wydatkowano 14.584 zł. Wsparciem finansowym objęto 34 nauczycieli. 

5. Jednorazowy dodatek uzupełniaj ący 
 
Zgodnie z Art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U z 2006 r.  
Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy 
średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich 
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wynagrodzeń nauczycielom w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego 
wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniaj ący .  
W 2014 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło: 
Tabela 18. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2014r. 
 

 
Stopie ń awansu zawodowego 

 
           Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2014r. 

( zł ) 
 

od 1 stycznia do 31 sierpnia 
 

od 1 wrze śnia do 31 grudnia 
 

stażysta 
 

2.717,59 
 

2.717,59 
 

kontraktowy 
 

3.016,52 
 

3.016,52 
 

mianowany 
 

3.913,33 
 

3.913,33 
 

dyplomowany 
 

5.000,37 
 

5.000,37 
 
Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń została 
osiągnięta przez wszystkich nauczycieli. Nie było konieczności wypłacania jednorazowego 
dodatku uzupełniającego. 
 

6. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia p racowników młodocianych 
 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 
Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dobrzeń Wielki, wysokość 
uzależniona jest od okresu kształcenia i wynosi: 
w przypadku nauki zawodu 

ϖ 4.587 zł za 2 lata nauki (obowiązywało do dnia 31.12.2014r.) 

ϖ 8.081 zł za 3 lata nauki 
w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 

ϖ 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia  
W roku szkolnym  2014/ 2015 ww. dofinansowanie otrzymało 21 pracodawców , którzy 

wykształcili w 10 różnych zawodach (kucharz małej gastronomii – 1, cukiernik - 2, monter 
instalacji grzewczych i sanitarnych - 1, fryzjer – 8, murarz – 3,  mechanik pojazdów 
samochodowych - 5, elektryk – 3, elektromechanik pojazdów samochodowych – 1, blacharz 
samochodowy - 1, cieśla - 1) 

  
26 młodocianych pracowników  zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 
Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania w roku szkolnym 2014/ 2015 wyniosła 
231.064,80 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowali: 
Irena Weber- Zastępca Wójta 
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Tomasz Biernacki – Kierownik Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia 
Adriana Pietrzyk – Inspektor Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia 
Data sporządzenia: 19.10.2015 r. 


