
1 

 

 

Dobrzeń Wielki, 26 października 2016 

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
Gminy Dobrzeń Wielki 

w roku szkolnym 2015/2016 
 

 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 

wynika z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r., poz. 2156 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 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm./ 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,  

poz. 2156 z późn. zm./ 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1379 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 2015/2016 funkcjonowało 20 placówek oświatowych w tym: 

 
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 Brzezie 

 
2 

 
50 

 
25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole Chróścice 

 
3 

 
61 

 
20,33 

 
3. 

 
Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki 

 
5 

 
100 

 
20 
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4. 

 
Publiczne Przedszkole Czarnowąsy 

 w tym oddział zamiejscowy w Świerklach 

 
7 
2 

 
150 
35 

 
21,43 
17,5 

 
5. 

 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
2 

 
42 

 
21 

 
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 

 
349 

 
23,27 

 
9. 

 
Zespół Szkół w Chróścicach 

 w tym Publiczna Szkoła Podstawowa 

 w tym Publiczne Gimnazjum 

 
12 
9 
3 

 
194 
148 
46 

 
16,17 
16,44 
15,33 

 
10. 

 
Zespół Szkół w Czarnowąsach 

 w tym Publiczna Szkoła Podstawowa 

 w tym Publiczne Gimnazjum 

 
21 
15 
6 

 
397 
290 
107 

 
18,90 
19,33 
17,83 

 
11. 

 
Zespół Szkół w Kup 

 w tym Publiczna Szkoła Podstawowa 

 w tym Publiczne Gimnazjum 

 w tym Publiczne Przedszkole 

 
12 
6 
4 
2 

 
227 
87 
90 
50 

 
18,92 
14,50 
22,50 

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 

 w tym Technikum 

 
26 
9 
7 
 

3 
6 
1 
 

 
513 
186 
131 

 
64 

111 
21 

 
19,73 
20,67 
18,71 

 
21,33 
18,50 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
26 

 
510 

 
19,62 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
45 

 
874 

 
19,42 

 
3. 

 
Gimnazja 

 
22 

 
429 

 
19,50 

 
4. 

 
Licea 

 
10 

 
195 

 
19,50 

 
5. 

 
Szkoła zawodowa 

 
6 

 
111 

 
18,50 

6. Technikum 1 21 21,00 
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x 

 
Ogółem: 

 
110 

 
2.140 

 
19,45 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2015r.) 
 

 Dzieci 6-letnie w szkołach: 
- 22 dzieci w PSP z OS Dobrzeń Wielki 
- 46 dzieci w PSP Czarnowąsy 
- 20 dzieci w PSP Chróścice 
- 7 dzieci w PSP Kup 
 

III. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 

 

1. Sprawdzian kompetencji i egzaminy zewnętrzne 

 

 

Tabela 3. Sprawdzian zewnętrzny w szkołach podstawowych 

 

 
 

Wyszczególnienie 

 
Średni wynik w procentach 

 
Gminy 

 
Województwa 

 
Sprawdzian 
 

 
63,3 

 
60,9 

 
 
 
Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkół podstawowych 
 
 

Wyszczególnienie 

 

Średni wynik w procentach 
 

 
PSP z OS Dobrzeń Wielki 
 

 
61,3 

 
PSP Kup 
 

 
74,7 

 
PSP Czarnowąsy 
 

 
66,5 

 
PSP Chróścice 
 

 
56,0 

 
Tabela 5. Egzamin zewnętrzny w gimnazjach 
 

 
 

Wyszczególnienie 

 
Średni wynik procentowy 

 
Gminy 

 
Województwa 

 
Język polski 

 
70,7 

 
66,0 

 
Historia 

 
59,4 

 
54,3 

 
Matematyka 

 
53,5 

 
47,0 
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Przedmioty przyrodnicze 53,5 49,8 

Język angielski podstawowy 
 

72,5 
 

65,3 

 
Język niemiecki podstawowy 

 
79,2 

 
69,6 

Język angielski rozszerzony 
 

58,5 
 

45,7 

 
Język niemiecki rozszerzony 

 
60,1 

 
63,8 

 
 
Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum 
 
 

Wyszczególnienie 
 

Średni wynik w procentowy 
 

PG Chróścice 
 

PG Czarnowąsy 
 

PG Dobrzeń W. 
 

PG Kup 

 
Język polski 

 
69,1 

 
75,6 

 
74,1 

 
62,0 

 
Historia 

 
57,9 

 
62,3 

 
58,7 

 
58,4 

 
Matematyka 

 
61,3 

 
55,1 

 
55,1 

 
48,1 

 
Przedmioty przyrodnicze 

 
53,9 

 
51,5 

 
55,9 

 
51,8 

 
Język angielski podstawowy 

 
81,0 

 
75,9 

 
69,0 

 
74,2 

 
Język niemiecki podstawowy 

 
71,3 

 
92,6 

 
88,4 

 
74,4 

 
Język angielski rozszerzony 

 
66,0 

 
53,7 

 
72,1 

 
41,3 

 
Język niemiecki rozszerzony 

 
0 

 
83,0 

 
77,6 

 
39,7 

 
 
Tabela 7. Egzamin zewnętrzny (matura) w szkole ponadgimnazjalnej. 
 
LO - Dobrzeń Wielki 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Przystąpiło 

 
 

Zdało 

 

% zdawalności 

 
Szkoła 

 
Powiat 

 
Wojew. 
opolsk. 

 
OKE 

Wrocław 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące 

27 27 100 63,2 87,8 88,3 

 

 

 

 

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 :  

 Poziom podstawowy  
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Przedmiot 

( obowiązkowy) Zdawalność 

z przedmiotu  

w % 

Część pisemna  Cześć ustna  

 

liczba 
uczniów 

 

średni 
wynik w % 

 

liczba 
uczniów  

 

średni 
wynik w % 

część 
pisemna 

część ustna 

język polski 27 67,1 27 73,2 100 100 

matematyka 27 68,1 - - 100 - 

język angielski 23 67,9 22 65,5 100 100 

język niemiecki 4 86,0 4 80,0 100 100 

 

 

 

b) średni wynik procentowy – przedmioty obowiązkowe – część pisemna  
 

 
Wyszczególnienie 

 
Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie 

podstawowym 
LO Dobrzeń 

Wielki 
Miasto Opole Wojew. 

opolskie 
Powiat 
opolski 

Kraj 

 
Język polski 

67,1 63,4 63,4 55,5 62 

 
Język angielski 

67,9 79,4 77,9 63,7 77 

 
Język niemiecki 

86,0 80,0 79,9 70,0 77 

 
Matematyka 68,1 

60,8 60,3 43,0 61 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 9. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO  dla młodzieży na poziomie rozszerzonym. 
 

 
Wyszczególnienie 

 
Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie 

rozszerzonym 
LO Dobrzeń 

Wielki 
Miasto Opole Wojew. 

opolskie 
Powiat 
opolski  

Kraj 

 
Język polski 

- - - 
- 

- 

 
Język angielski 

55,4 58,2 61,2 
41,8 

61 

 
Język niemiecki 

70,0 69,0 68,1 52,4 60 
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Matematyka 

36,7 
33,7 40,0 14,6 40 

 
Biologia* 

31,4 42,7 39,6 24,7 40 

 
Chemia* 

30,8 44,2 37,4 18,8 41 

 
Fizyka* 

33,0 37,1 42,1 27,7 47 

 
Geografia* 

48,4 43,3 42,4 34,3 44 

 
Historia* 

37,5 48,7 44,7 27,8 45 

 
WOS* 

36,0 31,9 28,5 16,0 30 

 
Filozofia* 

- - - - - 

 

Uwagi: 

1. W sesji egzaminacyjnej 2016 żaden z uczniów nie przystępował do egzaminu na poziomie 

rozszerzonym z  języka polskiego i filozofii. 

2. Kolorem czerwonym wyróżniono najwyższe wyniki z danego przedmiotu. 

Od roku 2014/2015 przedmioty z gwiazdką uczniowie mogli zdawać tylko na poziomie rozszerzonym 
 
 
Tabela 10. Egzamin zewnętrzny (matura) w szkole ponadgimnazjalnej. 
W powiecie opolskim LO dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym jest jedyną szkołą dla dorosłych słuchaczy, 

gdzie odbył się egzamin maturalny; brak wyników porównawczych z OKE Wrocław oraz CKE; kolor 

czerwony – oznacza najwyższy wynik. 

 
LO dla Dorosłych – Dobrzeń Mały 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Przystąpiło 

 
 

Zdało 

 
% zdawalności 

 
Szkoła 

 
Opole 

 
Pozosta
łe 
powiaty 

 
Wojew. 
opolsk. 

 
Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosł. 

10 4 40 22,4 
(19/85) 

20,8 
(35/168) 

22,1 
(58/263) 

 

(ilość zdających/ilość przystępujących)  

 

 

 

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

a) zdawalność (%) egzaminu maturalnego w części obowiązkowej – część pisemna  

i  ustna  

przedmiot część szkoła Opole pozostałe 
powiaty 

woj. 
opolskie  

j. polski  pisemna 100,0 81,5 88,5 86,6 

ustna 90,0 87,6 94,1 91,8 
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j. angielski  pisemna  75,0 87,3 81,3 83,0 

ustna 75,0 75,9 83,7 80,8 

j. niemiecki  pisemna 100,0 94,6 87,2 91,1 

ustna 100,0 80,6 95,6 89,7 

matematyka pisemna  60,0 25,8 21,0 23,9 

 

b) średni wynik (%) egzaminu maturalnego w części obowiązkowej – część pisemna  

i  ustna  

przedmiot część szkoła Opole pozostałe 
powiaty 

woj. 
opolskie  

j. polski  pisemna 58,6 45,1 45,7 46,0 

ustna 54,1 36,4 36,6 37,2 

j. angielski  pisemna  71,5 57,1 55,5 57,0 

ustna 40,0 42,7 48,4 45,1 

j. niemiecki  pisemna 79,0 67,1 56,4 61,3 

ustna 72,7 63,0 49,3 56,6 

matematyka pisemna  31,0 25,6 24,5 25,6 

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

 

przedmiot szkoła Opole pozostałe 
powiaty 

woj. 
opolskie  

j. angielski  57,0 35,0 46,6 41,3 

j. niemiecki  37,0 50,1 36,9 42,2 

geografia  36,2 26,6 29,6 28,9 

 

Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakość usług dydaktycznych świadczona jest 

na bardzo dobrym poziomie. Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej w gminie 

Dobrzeń Wielki za IX - VI 2015/2016 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 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
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Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym                                                             

Absolwenci roku szkolnego 2015/2016 - 37osób                                                                                              

a) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OKE Wrocław) – 8 osób                                            

b) egzamin czeladniczy (Izby Rzemieślnicze) – 29  osób                                                                        

(egzaminy przeprowadzane będą od sierpnia do grudnia 2016 r.- dane z 20.09.2016 – 15 przystąpiło  

i 15 zdało) 

 

Tabela 13. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

l. p. Zawód Uprawnionych Przystąpiło Zdało  Zdawalność w % 

szkoła powiat województwo OKE 

1 Sprzedawca*  6 6 4 66,7** 66,7 78,7 80,9 

2 Kucharz* 1 1 1 100 77,8 69,3 63,8 

3 Mechanik poj. 
samochod.* 

1 1 1 100 100 41,1 36,6 

Razem  8 8 6 75,0 71,4 55,7 64,4 

*egzamin przeprowadzany przez OKE Wrocław 

**egzamin nie zdany w części praktycznej 

 

Dane pisane wytłuszczoną, podkreśloną  kursywą obejmują wyniki dla: 

-  sprzedawcy, technika handlowca, technika księgarstwa – ta sama kwalifikacja – A.18 

- kucharza, technika żywienia i usług gastronomicznych- ta sama kwalifikacja – T.06 

- mechanika pojazdów samochodowych, technika pojazdów samochodowych- ta sama kwalifikacja - M.18. 

Tabele 7 – 13 sporządziły: Małgorzata Świderska, Gabriela Szmolke 

 

 

  2. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe  

Uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim przystąpili do dodatkowych, zewnętrznych egzaminów językowych:  
z j. angielskiego i j. niemieckiego. 
Egzamin DSD – język niemiecki:  
     -   uczniowie LO  – przystąpiło 3 uczniów – wszyscy zdali, 

    -  uczniowie PG – przystąpiło 12 uczniów – zdało 10 uczniów, 
Egzamin na poziomie B1 zdało 7 uczniów, a na poziomie C1 – 2 uczniów. 
Egzamin na poziomie A2 zdało 3 uczniów, a na poziomie B2 – 1 uczeń. 
Do egzaminu First Certificate in English (FCE) - przystąpiło 2 licealistów – wszyscy zdali.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. Konkursy przedmiotowe 

Tabela 11. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym  

i wojewódzkim 

 

L.p. 

 

Nazwa konkursu 

 

Uczniowie szkoły podstawowej 

 

Uczniowie gimnazjum 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

1 J. polski 12 1 8 1 

2 J. angielski 17 0 19 0 

3 J. niemiecki 13 5 25 1 
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4 Historia 6 0 9 0 

5 Matematyka 8 0 8 2 

6 Przyroda 10 0 - - 

7 Technika 0 0 0 0 

8 Biologia - - 8 0 

9 Geografia - - 16 2 

10 Fizyka - - 8 0 

11 Chemia - - 4 1 

12 Informatyka - - - - 

x Ogółem: 66 6 106 7 

 
 

V. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 

 

1. Stypendia o charakterze motywującym: 

Wpłynęło 158 wniosków o stypendia motywujące dla uczniów: 
- 26 wnioski o stypendium za osiągnięcia naukowe, 
- 69 wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne, 
- 63 wniosków o stypendium za osiągnięcia sportowe. 
Komisja rozpatrzyła pozytywnie wszystkie wnioski. 
Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł. 

Nadanie tytułu „Dobrzeński Talent" i wręczenie statuetek 

- ogółem wniosków – 26 

- pozytywnych – 25 

- negatywnych – 1  

Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 18.10.2016r. w Zespole Szkół w Czarnowąsach. 

 

VI.   Nagrody i wyróżnienia  

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 

Po raz kolejny prestiżowa nagroda jest udziałem dobrzeńskiej licealistki. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016  

przyznano Marii Pozniak, uczennicy kl. II b LO. 

VII.   Nagrody i wyróżnienia                                                                 

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego 

Natalia Pogrzeba i Karolina Krukowska - uczennice Zespołu Szkół w Czarnowąsach otrzymały 

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w ramach projektu „Wspieramy najlepszych”, 

realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego WO  

2014-2020. 

Kwota przyznanego stypendium wynosi 300,00 zł miesięcznie. 

Certyfikaty: 

PP Chróścice: 

 Certyfikat Programu „Chronimy dzieci” 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 otrzymanie certyfikatu „Szkoła Demokracji” 

ZS Czarnowąsy: 

 otrzymanie certyfikatu „Bezpieczniki Taurona” 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 
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 otrzymanie certyfikatu za realizację Programu Szwajcarsko – Polskiej Współpracy „Szkoła 
Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” 

 otrzymanie certyfikatu „Zadowolony konsument” – placówka wyróżniona przez uczniów i ich 
rodziców 

 uzyskanie tytułu „Wiarygodna firma” 
ZS-P Kup: 

 „Bicie rekordów w resuscytacji krążeniowo-oddechowej” 

 „Lepsza szkoła” 

 „Lekkoatletyka dla każdego” 

 

Projekty - Programy: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 „Szkoła Demokracji”  ogólnopolski projekt realizowany przez uczniów LO, organizator projektu -  

Centrum Edukacji w Warszawie, patronat objęło  Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 „Przyroda w czterech odsłonach” – ogólnopolski projekt edukacyjny dotyczący innowacyjnego 

nauczania przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum 

 Wirtualna Akademia Astronomii - projekt realizowany przez  LO, organizator - Instytut Fizyki 

Uniwersytetu Opolskiego i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

 „Lider w rozwoju” realizacja (LO) projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskim Unii Europejskiej 

 „Animus” – międzyszkolny projekt  z edukacji przyrodniczej i logicznego myślenia  dla  uczniów  

z II i III etapu edukacyjnego 

 „Noc detektywów” - projekt dla uczniów PG i LO realizowany przez SMCDB 

 Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego – realizacja cyklu zajęć 

laboratoryjnych dla LO 

 Wydział Fizyki Uniwersytetu Opolskiego – realizacja cyklu pokazów i wykładów dla LO 

 Wydział Chemii  Uniwersytetu Opolskiego – realizacja cyklu pokazów i wykładów dla LO 

 Sąd Rejonowy w Opolu – realizacja cyklu zajęć dla LO 

ZS Czarnowąsy: 

 Realizacja projektu ekologicznego we współpracy z Cementownią Odra Opole: „Technologia 
jutra – czyli zrównoważony rozwój w zgodzie z naturą” 

 Projekt czytelniczo – teatralny dla najmłodszych z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”; 
teatrzyk Kamishibai 

 Udział szkoły w projekcie „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” 
 Realizacja ogólnopolskiego projektu: „Mistrzowie kodowania” dla klas VI 
 Realizacja projektu: „Rosnę zdrowo”, „Lekki tornister” 
 Realizacja projektu: „Książki naszych marzeń” 

ZS-P w Kup: 
 „Trzymaj formę” 
 „Nie pal przy mnie proszę” 
 „Dziękuję, nie palę” 
 „Europejski Projekt Walki z Rakiem” 
 „Śniadanie daje moc” 
 „Młodzi głosują” 
 „Lepsza szkoła” 
 „Lekkoatletyka dla każdego” 
 Program wychowawczy dla PP i PSP „Zdobywamy sprawności”  

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 
 Otrzymanie podziękowań za udział w konkursie „Kilometry Dobra” organizowanym przez 

Fundację Dom Rodzinnej  Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym 
 Uzyskanie II miejsca w konkursie na „Największego zbieracza złota”, zorganizowanym w ramach 

ogólnopolskiej akcji PCK „Gorączka złota” 

PP Brzezie: 

 Realizacja programu w ramach otrzymanego certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie” 
 Realizacja programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” 
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 Realizowanie przez nauczycielkę przedszkola– Marię Trochimowicz  innowacji pedagogicznej  
pt: „Poczytam Ci mamo”. 

 Poszerzenie oferty współpracy z rodzicami poprzez realizowanie projektu - cyklu zajęć  
pt: „Rodzic w roli nauczyciela” (spotkanie z instruktorem fitness, warsztaty plastyczne,  
w ogrodzie warzywnym, Światowy Dzień Książki, Czytamy w języku niemieckim) 

 Udział w programach ogólnopolskich: 
- Akademia Aquafresh   
- Szklanka mleka  
- Mamo, tato wolę wodę  
- Moje dziecko idzie do szkoły  
- Czyste powietrze wokół nas  
- Profilaktyka wad postawy 
- Cała Polska czyta dzieciom 
- Europejski Tydzień Sportu (edycja majowa i wrześniowa) 

PP Czarnowąsy: 
 Udział w programach: Akademia Aquafresh, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste Powietrze 

Wokół Nas, Moje Dziecko Idzie do Szkoły, 
 Udział w projekcie „ Dzieciństwo bez próchnicy”, 
 Udział dzieci 3-6 letnich w przedszkolu w Świerklach w innowacji „ Raz, dwa, trzy, graj, śpiewaj, 

skacz i Ty”- zajęcia rytmiczne i nauka gry na dzwonkach chromatycznych, 
 Realizacja projektu edukacyjnego „Szach – Mat” – nauka gry w szachy, 
 Udział dzieci 5-6 letnich w turnusie rehabilitacyjnym w Suchym Borze, 
 Udział w konkursie „Konkurs Talentów” – organizowanym Przez Publiczne Przedszkole w Kup,   

„Jakie znasz zawody” – organizowanym Przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, „Las” – 
organizowanym przez Nadleśnictwo Kup, 

 Udział w VII Integracyjnym Turnieju Gier i Zabaw „Szybciej, razem, dalej” – organizowanym 
przez Zespół Szkół Specjalnych w Opolu. 

PP Dobrzeń Wielki: 

 Udział w VII Integracyjnym Turnieju Gier i Zabaw „Szybciej, razem, dalej” w Opolu 

 Udział w jesiennych warsztatach plastycznych dla dzieci - prowadząca Małgorzata Kuczyńska  

z księgarni „Wieczne pióro” 

PP Chróścice: 

 program pod patronatem Opolskiego Kuratorium “Chronimy dzieci” 
 innowacyjny program „ Optymistyczne przedszkole” 
 inne programy: „Placówka promująca zdrowie”,  „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste 

powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Czytające 
przedszkole” 

 wdrożenie innowacji pedagogicznej „Kangurek i Tygrysek anglistą”, której autorkami są 
nauczycielki j. angielskiego 
 

Konferencje i sesje popularno-naukowe organizowane w szkole przy ogromnym 
zaangażowaniu uczniów: 
ZS Dobrzeń Wielki: 

 V Festiwal Literatury Młodzieżowej „Czytanie – lubię to” 

 „Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w województwie opolskim” – sesja 

popularnonaukowa, współorganizatorami sesji był Urząd Marszałkowski,  Zespół  Opolskich 

Parków Krajobrazowych i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

 
 
Publikacje nauczycieli: 
ZS Dobrzeń Wielki: 

˗ „Święty Franciszek z Asyżu i jego ponadczasowe ideały”- książka zadedykowana Papieżowi  
i przekazana mu w czasie  – Wyd. przez MODN w Opolu 

˗ „Szkolne blogi literackie, jako element dyskursu edukacyjnego” – referat wygłoszony przez 
uczennicę w czasie III Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego 

˗ „Biblioteka w szkole” 2015, nr 12, s.6-9 - publikacja  w ogólnopolskim czasopiśmie metodycznym  
artykułu pt. „Czytanie może być atrakcyjne. Jak przygotować imprezę czytelniczą?” 



12 

 

˗ „Oswajamy matematykę” – przeprowadzenie 20 godzin wykładów dla licealistów województwa 
opolskiego z matematyki na Uniwersytecie Opolskim, organizator Uniwersytet Opolski, Urząd 
Miasta Opola  

 

Najważniejsze osiągnięcia wychowanków i uczniów: 

PP Chróścice: 

 II miejsce w biegach przełajowych w Kup( kilkukrotnie) 

 I miejsce w konkursie j. niemieckiego w Dobrzeniu Wielkim 

 wyróżnienie w konkursie plastycznym dziecka 4-letniego (nagroda odbierana w Kuratorium 

Oświaty w Opolu) 

 II miejsce w konkursie plastyczny organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu 

 II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Kraina fantazji Misia Haribo” 

 wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo w Kup (kilkukrotnie) 

 III miejsce w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych 

 wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez RCRE w Opolu 

 wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Fundację Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu  

PP Brzezie: 

 wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Moja kartka świąteczna’’ organizowanym 
przez Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie – kwiecień 2016 (Pola Cemer – nauczyciel 
prowadzący: Maria Trochimowicz) 

 zdobycie I miejsca w klasyfikacji drużynowej podczas XIII Biegów Przełajowych w Kup – 
kwiecień 2016 (nauczyciel: Maria Trochimowicz) 
- zdobycie I miejsca w kategorii dzieci 4-letnich: Patryk Głodzik 
- zdobycie I miejsca w kategorii dzieci 4-letnich: Hanna Mączko 
- zdobycie III miejsca w kategorii dzieci 4-letnich: Szymon Cmok 
- zdobycie tytułu Najlepszy zawodnik Gminy Dobrzeń Wielki: Alex Świerc 
- zdobycie tytułu Najlepszy zawodnik Gminy Dobrzeń Wielki: Anna Mormul 
- zdobycie tytułu Najlepszy zawodnik Gminy Dobrzeń Wielki: Alex Świerc 
- zdobycie tytułu Najlepszy zawodnik Gminy Dobrzeń Wielki: Wojtek Baziuk 

 zdobycie II miejsca w Gminnych Igrzyskach Sportowych Przedszkolaków w Kup – czerwiec 
2016 (nauczyciel prowadzący: Maria Trochimowicz) 

 zdobycie II miejsca w konkursie języka niemieckiego zorganizowanym przez  
PP w Dobrzeniu Wielkim – maj 2016 (Emilia Kupiec, Oliver Koziol – nauczyciel prowadzący: 
Teresa Weber) 

PP Czarnowąsy: 
 zdobycie II miejsca w XII Biegu Przełajowym organizowanym przez ZS-P w Kup, 

 Grupa „Motylki” zajęła I miejsce w konkursie szopek bożonarodzeniowych organizowanym przez 

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” w Dobrzeniu Wielkim. 

PP Dobrzeń Wielki: 

 udział Natalii Gucman i Julii Klimkowicz w Koncercie Młodych Talentów organizowanym przez 

PP Brzezie (nauczyciel przygotowujący: Sabina Nalewaja) 

 występ Dawida Halamy w XIII Konkursie Gawędziarskim Śląskie Beranie w Izbicku, (nauczyciel 

przygotowujący: Beata Niedworok) 

 I miejsce w kat. chłopców rocznik 2010 zdobył Marcel Kanteluk w XIII wiosennych biegach 

przełajowych w Kup  

 udział dzieci 5-6 letnich w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków w przedszkolu w Kup 

(nauczyciel przygotowujący: Ewa Holeksa) 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - Laureat: Estera Niesporek; Finalista: Robin Biliński 

 Wojewódzki Konkurs Geograficzny - Laureat: Mikołaj Tarapacz, Piotr Poniży, Marian Poniży 

 Wojewódzki Konkurs Polonistyczny - Finalista: Wiktoria Koziol 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny - Finalista: Mikołaj Tarapacz 

 Wojewódzki Konkurs  Chemiczny - Laureat: Mikołaj Tarapacz 
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 Ogólnopolski Konkurs Historyczny - Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - Laureat: Mikołaj 

Tarapacz 

 Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe” - Finalista: Karolina Kasperek, Zofia Miękina, Wiktoria 

Koziol, Martyna Kalińska 

 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny – PANDA - Udział: Małgorzata Pozniak, Zuzanna Pożoga 

 Olimpiada Języka Niemieckiego – Finalistki: Emilia Niesporek, Antonia Sabasch 

 XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – etap okręgowy: Jakub Malij 

 Olimpiada Języka Niemieckiego – etap okręgowy – Finaliści: Emilia Niesporek, Patrycja Urban, 

Natalia Nanko, Antonia Sabasch, Weronika Emmerling, Dawid Kasperek, Jan Kubis 

 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie – etap okręgowy: Aleksandra Czyż, Wiktoria 

Olszewska, Klaudia Zawierta 

 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” – wyróżnienie: Natalia Kiełbus, Natalia Nanko, 

Natalia Fila, Sandra Wierzgała, Maria Pozniak, Tomasz Chabior, Oskar Kulig, Dominika 

Chmielniak 

 Konkurs Matematyczny „Alfik 2015” – wyróżnienie: Piotr Kosturek, Paulina Wieczorek, Jerzy 

Łoba, Oskar Kulig 

 Mała Olimpiada Matematyczna – konkurs wojewódzki: Marek Świtała (kwalifikacja do finału) 

 XI Olimpiada Przedsiębiorczości – etap okręgowy: Piotr Kosturek 

 III Wojewódzki Konkurs Badawczy Odkrywca Światów – wyróżnienie: Maria Pozniak 

 XVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych 

„Bezpiecznie od startu”- etap regionalny: Jonek Roland, Beniamin Kubis, Konat Dawid, 

Emmerling Waldemar, Resiak Tomasz 

 XVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych 

„Bezpiecznie od startu”- etap centralny: Roland Jonek, Beniamin Kubis 

  XXIII Woj. Turniej Matematyczny dla uczniów ZSZ województwa opolskiego I miejsce 

drużynowo: Gabriel Krystian, Kubis Beniamin, Klink Agnieszka 

 Konkurs organizowany przez PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”- dla wszystkich uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych – etap wojewódzki oraz centralny: Roland Jonek finalista etapu centralnego 

 XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej – etap wojewódzki - zakwalifikowali się: Pamela Urbańczyk, 

Patryk Sonsała, Marek Komor 

 X Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Opolu: Wiktoria Szemainda (Im), Milena Dawidowicz (IIm) 

 V edycja Konkursu „IT Essentials NetRiders  2016 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska  

i WNP” – zakwalifikowali się: Denis Jonek, Kewin Kupilas, Sebastian Zakrzewski, Maciej 

Wołowiec, Kamil Wdowiński 

 Wojewódzkie Igrzyska w Piłce Ręcznej - III miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska w Piłce Ręcznej - III miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska  w Piłce Koszykowej - II miejsce 

 Zawody karate kiokushin – etap międzywojewódzki - I miejsce: Leszek Chaba 

 Wojewódzkie Igrzyska w Tenisie Stołowym – Kadeci - I miejsce: Patryk Kurtz 

 Wojewódzki Przegląd Taneczny FANTAN - II miejsce 

 Mistrzostwa Polski Mażoretek  - Baton Estrada, Baton Defilada, Przemarsz Seniorek, Baton  

Formacja Seniorki - I miejsce: Malwina Stasiak, Dominika Gosz 

 Wojewódzkie Igrzyska w Biegach Przełajowych - I miejsce: Robin Biliński 

 Wojewódzkie Igrzyska w Lekkoatletyce –  bieg na 1000m - I miejsce: Robin Biliński 

 Wojewódzkie Igrzyska w Lekkoatletyce – Sztafeta Olimpijska - I miejsce: Robin Biliński, Michał 

Bekus, Bartłomiej Gut, Sebastian Skóra 

 Ogólnopolski Festiwal Tańca „Magia Tańca” w Miliczu - I, II, III miejsce: Anna Kasprzak 

 Mistrzostwa Polski Karate Shinkyokushin, Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin, Mistrzostwa 

Europy - Wicemistrz Polski, IV miejsce w Tbilisi: Marcel Niemczyk 

 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kyokushin - I miejsce: Filip Cierpisz 

 Eliminacje do finału w piłce nożnej chłopców, półfinał wojewódzki SZS - IV miejsce: Kamil 

Wypych, Marek Rozwadowski 

 Finał Wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt - III miejsce 
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 Finał Wojewódzki ZSZ w tenisie stołowym - I miejsce: Magdalena Kozubek 

 Mistrzostwa Polski IMA, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mażoretek MWF - I miejsce: 

Magdalen Pluta 

 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Formacja baton scena, defilada seniorki – I miejsce: 

Vanessa Kwosek 

 Wojewódzkie SZS w piłce ręcznej dziewcząt – III miejsce 

 I miejsce w międzygimnazjalnym konkursie przyrodniczym „Szkiełko i oko” (organizator  

PG Kościerzyce) 

 I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Święto drzewa” organizowanym przez Stowarzyszenie 

Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja 

ZS Chróścice: 

 Gandyra Sara - I miejsce podczas II Gminnych Zawodów Międzypokoleniowych w Dobrzeniu 

Wielkim, II miejsce podczas I Gminnego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej 

 Golec Julia - II miejsce podczas I Gminnego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej 

 Kopczewska Wiktoria - II miejsce w szkolnym Teście Wiedzy Przyrodniczej, II miejsce  

w Konkursie „Książki naszych marzeń”, II miejsce podczas I Gminnego Konkursu Piosenki 

Niemieckojęzycznej 

 Matros Izabela - II miejsce podczas I Gminnego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej 

 Michno Krzysztof - I miejsce podczas Turnieju Piłki Nożnej TOR Dobrzeń Wielki, II miejsce  

w turnieju Tańca Towarzyskiego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

 Prudlik Natalia - II miejsce podczas I Gminnego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej 

 Weber Nina - II miejsce w Konkursie „Książki naszych marzeń” 

 Wenzke Adam - II miejsce w  szkolnym Teście Wiedzy Przyrodniczej 

 Wosz Łukasz - wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny, II miejsce w szkolnym Teście 

Wiedzy Przyrodniczej 

 Bianka Sochor - 3 miejsce-tenis stołowy w województwie-drużynowo, 25 miejsce-tenis stołowy  

w województwie-indywidualnie 

 Magdalena Chmielewska - I miejsce w Szkolnym Konkursie Czytelniczym, I miejsce  

w Przeglądzie Talentów podczas Festynu Rodzinnego 11.06.2016, II miejsce w Międzyszkolnym 

Konkursie „Czytanie – Lubię to!”, V miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Azymut” – Nauka 

 Laura Borosz - II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Czytanie – Lubię to!” 

 Julia Kołodziej - II miejsce w pchnięciu kulą w województwie - LZS, III miejsce w pchnięciu kulą 

w województwie – SZS, III miejsce w rzucie dyskiem w województwie – SZS, IV miejsce  

w rzucie dyskiem w województwie – LZS 

 Julia Wójcik – I miejsce-tenis stołowy gminne-drużynowo, I miejsce-tenis stołowy gminne-

indywidualnie, II miejsce w województwie-tenis stołowy indywidualnie OOZTS, I miejsce  

w województwie-tenis stołowy indywidualnie SZS, I miejsce-tenis stołowy powiatowe-

indywidualnie, I miejsce-tenis stołowy powiatowe-drużynowo, III miejsce-tenis stołowy  

w województwie-drużynowo 

ZS Czarnowąsy: 

 Katarzyna Feliks – wyróżnienie w XVII opolskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków 

„Ośmiu Wspaniałych” 

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (PSP) – dwoje laureatów etapu wojewódzkiego 

 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno – Językowy „Bilingua – z niemieckim łatwiej” (PSP) –  

III miejsce 

 Konkurs: Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjum – I miejsce w etapie 

powiatowym 

 Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – finalista etapu wojewódzkiego 

 Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 3 miejsce w etapie parkowym, 

udział w finale wojewódzkim 

 Konkurs Pieśni Patriotycznej w Opolu - I miejsce w kategorii zespołowej; III miejsce – duet 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Majówka w Skansenie” – III miejsce w kategorii dzieci z klas  

I-III PSP 
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 Ogólnopolski Konkurs „Mama jak z obrazka” – wyróżnienie 

 Powiatowy konkurs na plakat: „Zobacz jak jest u mnie” – I, II, III miejsce i wyróżnienie 

 Konkurs „Mój las” – I, III miejsce, wyróżnienie 

 Konkurs wojewódzki „Chemia w ogrodnictwie” – dwa wyróżnienia (wycieczka do RCRE) 

 Konkurs rysunkowy organizowany przez Instytut Konfucjusza – wyróżnienie 

 Terenowy Ekologiczny w Stobrawskim Parku Krajobrazowym – II miejsce drużynowo 

 Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym – II miejsce 

 Przegląd Piosenki Angielskiej – I miejsce 

 Festiwal Piosenki Polskiej „Mikrofon i ty” w Opolu – II miejsce zespół; III miejsce solista 

 Finał powiatu w piłce ręcznej chłopców – III miejsce 

 Finał powiatu w skoku wzwyż (PSP) – I miejsce 

 Mini piłka koszykowa dziewcząt (PSP) – III miejsce w półfinale powiatowym 

Sukcesy sportowe w gimnazjum: 

 II miejsce w powiatowych mistrzostwach w biegu przełajowym dziewcząt 

 III miejsce w powiatowych mistrzostwach w biegu przełajowym chłopców 

 III miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej chłopców 

 III miejsce w mistrzostwach powiatu w pchnięciu kulą 

 I miejsce w biegach przełajowych „Biegi od jeziora do jeziora” 

 III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców 

 II miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce koszykowej chłopców 

 II miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce koszykowej dziewcząt 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

 Wojewódzki Konkurs  Języka Niemieckiego - Anna Kokott – Laureatka 

 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - Emil  Kulig – Laureat 

 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Lekkoatletyka - Piotr Wieczorek (pchnięcie kulą) -  

I miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich – Lekkoatletyka - Katarzyna Kokot (skok wzwyż) –  

I miejsce, Grzegorz Łata (skok wzwyż) – II miejsce, Piotr Wieczorek (pchnięcie kulą) - II miejsce 

 Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich Mini Piłka Ręczna Dziewcząt Finał Wojewódzki LZS -  

I miejsce 

  Mini Piłka Ręczna Chłopców Finał Wojewódzki SZS - III miejsce 

  Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich Mini Piłka Ręczna Chłopców Finał Wojewódzki LZS - 

II miejsce 

  Tenis stołowy (zawody powiatowe) Daniel Kurtz - II miejsce 

  Wojewódzki Konkurs Polonistyczny „Ze Śląskiem na Ty”  - Linda Smuda - II miejsce 

 Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa „Olimpus” z języka niemieckiego  - Anna Kokott, Michał 

Mohlek, Szymon Kodura, Anna Urbańska, Alicja Jaźwińska, Łukasz Mika, Paulina Marszołek, 

Alicja Pampuch – Laureaci 

 Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Opolu „Śpiewajmy Razem” - Maksymilian 

Paprocki - I miejsce indywidualnie; Dominika Kocoń, Julia Niewdana - II miejsce duet; Wiktoria 

Glatki – I miejsce, Aleksandra Witkowska – II miejsce, Anna Sterniuk – wyróżnienie 

  Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Plus” - Szymon Kodura – Finalista, Michał Kobienia, 

Emilia Paluch, Florian Malek – wyróżnienie 

 „Kangur Matematyczny” - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny - Szymon Kodura – Finalista,  

Jakub Szyndler, Paulina Marszołek – wyróżnienie 

 Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia” - Szymon Kodura - I miejsce 

  Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Abecadło” - Paulina Kubis – III miejsce, Julia Radziszewska -  

wyróżnienie 

 Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa „Olimpusek” z edukacji wczesnoszkolnej (Język 

angielski) - Maksymilian Paprocki – Laureat (I miejsce), Antonina Stańczyk – Laureat 

 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Mikrofon i Ty” - Aleksandrina Mylevska – I miejsce 

indywidualnie; Sara Wieczorek, Zuzanna Sowietzka, Julia Stiller, Aleksandra Tyszkowska,  

Agata Chudala, Oliwia Stefanów, Natalia Piątek, Antonina Stańczyk, Malwina Wochnik, Anna 
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Kodura, Karolina Marszołek, Zofia Brzeżańska, Aleksandrina Mylevska – I miejsce Zespół, kat. 

kl. I – III; Agata Cieśla, Julia Cieśla, Marta Jagłowska - II miejsce Zespół, kat. kl. IV-VI 

  Opolski Przegląd Muzyczny „Śpiewamy kolędy, pastorałki i polskie pieśni świąteczne” - 

Maksymilian Paprocki - wyróżnienie I stopnia 

 Wojewódzki konkurs PCK „Człowiek i jego środowisko” (etap wojewódzki) - Piotr  Kuliczkowski -  

II miejsce 

 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej - Emilia Paluch - I miejsce 

 Konkurs plastyczny na logo „Grupy Lokalnej – Balaton” - Filip Reginek - I miejsce 

 Międzynarodowy Konkurs Pisania Wierszy Pol – in „Młodzi piszą wiersze” - Filip Reginek –  

I miejsce 

ZS-P Kup 

 Antoni Kruszelnicki – laureat wojewódzkiego etapu olimpiady z języka polskiego dla szkół 
podstawowych 

 Wiktoria Skrzypiec – laureatka wojewódzkiego etapu olimpiady z języka niemieckiego dla szkół 
podstawowych 

 Marcel Skrzypiec – laureat wojewódzkiego etapu olimpiady z języka niemieckiego dla szkół 
gimnazjalnych 

 VI edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego “W dolinie Budkowiczanki” – I miejsce drużyna 
ZSP w Kup: Kamil Krystończyk, Bartosz Chłądzyński, Marlon Leja 

 Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej “Przyjaciel Przyrody” dla klas III – IV Konkurs 
zorganizowany przez SPK odbył się na terenie ZS-P w Kup. Wzięło w nim udział 50 uczniów.  
II miejsce zajęła Magdalena Pramor. 

 Międzygminny Konkurs Przyrodniczy 2015/2016 – II miejsce Daria Krawiec klasa III PSP 
 Gminna Olimpiada Biologiczna - II miejsce: Sandra Król 
 Międzyszkolny Kalendarz Adwentowy: kl. I – III (I miejsce Daniel Sochor, II miejsce Natalia 

Langosz, III miejsce Lena Parzonka); kl. IV-VI (I miejsce Ignacy Karasek, II miejsce Maciej 
Sochor, III miejsce Helena Krupa) 

 Szkolny konkurs “Piękne czytanie opowieści biblijnych”: kl. II – IV (I miejsce Natalia Kołtuńska,  
II miejsce Daria Krawiec, III miejsce Sebastian Koziol); wyróżnienie: Julia Mielnik, Aleksandra 
Leszczyńska; kl. V – VI (I miejsce Mateusz Sieczka, II miejsce Natalia Hocwik, Karolina Struzik, 
III miejsce Kamil Krystończyk); wyróżnienie: Zuzanna Mikoś, Paulina Porada - osoby 
nagrodzone nagrały słuchowisko “Cuda Pana Jezusa” 

 I Konkurs Poezji Religijnej w Chróścicach: II miejsce Monika Polanowska, III miejsce Celina 
Kotulla 

 Julia Wojnarowska – II miejsce w Fotograficznym Konkursie  “Architektura Wsi Opolskiej” 
organizowanym przez muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach 

 Laura Cebulla – III miejsce w Fotograficznym Konkursie  “Architektura Wsi Opolskiej” 
 Katarzyna Widera – wyróżnienie w w/w konkursie 
 Laura Cebulla, Nicodem Lisowski, Sandra Król, Igor Dąbrowski - II miejsce w Międzyszkolnym 

konkursie “AZYMUT” 
 

VIII. Kontrole zewnętrzne 

1. Kontrola planowa – w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek  
z wymaganymi kwalifikacjami - Publiczne Przedszkole w Chróścicach  
Czas trwania: 09.12.2015   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Bez zaleceń. 
 
2. Kontrola planowa – w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół  

i placówek z wymaganymi kwalifikacjami – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu 
Szkół w Dobrzeniu Wielkim  
Czas trwania: 20.11.2015   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Bez zaleceń. 
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3. Kontrola planowa – w zakresie zgodności zatrudnienia nauczycieli szkół  
i placówek z wymaganymi kwalifikacjami – Publiczne Przedszkole w Brzeziu  
Czas trwania: 17.12.2015   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Bez zaleceń. 
 

4. Ewaluacja zewnętrzna problemowa – Publiczne Przedszkole Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kup 
Czas trwania: 01.- 05.02.2016   
Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 
Bez zaleceń. 
 
Wymagania: 
1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 
2. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego 

rozwoju. 
 
5. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi 

część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych  
z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania, na 2012 rok. 

Czas trwania: 21.06 – 15.07.2016 
Prowadzona przez: Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu 
Bez zaleceń. 
                                                                                  

IX.   Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

1. Stypendia szkolne 
- ogółem wniosków – 56 
- pozytywnych – 53 decyzje 

Łączna wartość wypłaconych stypendiów w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 62.580,00 zł. 

11.05.2016r. wpłacono nienależnie pobrane stypendium za okres X-XII.2015r. w kwocie 780 zł. 
W związku z powyższym, łączna wartość stypendiów w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 
61.800,00 zł. 
 

2. Zasiłek szkolny 
- ogółem wniosków – 11 
- pozytywnych –  11 decyzji 

Łączna wartość zasiłków w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 5.500,00 zł. 

 

3. Dofinansowanie na zakup podręczników 

W roku szkolnym 2015/2016 do pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych uprawnieni byli: 
1. Uczniowie: 

 klas III szkół podstawowych 
- jeżeli kwota dochodu na 1 członka rodziny nie przekroczyła 574 zł netto. 
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. 

2. Uczniowie niepełnosprawni: 

 słabowidzący, 

  niesłyszący, 

 słabosłyszący, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
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 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 
jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. 

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W roku szkolnym 2015/2016 z pomocy skorzystało łącznie:    

- 24 uczniów 

w  tym: 

- 11 uczniów spełniających kryteria dochodowe, 

-  4  uczniów spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 

-  9 uczniów niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie jest realizowane w ramach programu rządowego „Wyprawka Szkolna”.           

Na realizację tego zadania gmina otrzymała łącznie 5.999,87 zł. 

 

2. Pomoc w zakresie dożywiania 

Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”, 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 2015/2016, z tej formy 

korzystało 272 dzieci w wieku do 18 lat. 

  

Tabela 12.  Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli korzystających z dożywiania 
 

Ogółem liczba dzieci/uczniów 
 

 
w tym z: 

całodziennego wyżywienia pełnego obiadu 

 
272 

 

 
91 

 
181 

 
Ogólny koszt realizacji programu wyniósł 198.537,04 zł, w tym dofinansowanie z programu 
rządowego 69.842,72 zł. 
 
 

3. Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły 

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) 

obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie.  

W roku szkolnym 2015/2016 z dowozu korzystało 19 uczniów, w tym: 

- 19 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych 

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Organizacja dowozu uczniów odbywała się w ramach: 

 - samochodu Spółki  z o.o. PROWOD – 6 uczniów do ZSS w Opolu, 

 - samochodu wyłonionego w przetargu (firma „LUZ” Sp. z o. o.) - 9 uczniów do ZSS  

               w Opolu, 

 - partycypacji w kosztach do szkoły Autystycznej w Kup na 1 ucznia, 

 - samochodu rodzica – 3 uczniów (1 do ZSS w Opolu, 1 do Niepublicznego Przedszkola 

dla Dzieci z Autyzmem w Kup, 1 do Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym).  

 

 

X. Język mniejszości narodowej 
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W roku szkolnym 2015/2016 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 43 64 14 - 59 180 

Podstawowa II 30 49 16 - 68 163 

  III 24 49 21 - 56 150 

  IV 12 28 9 - 54 103 

  V 15 37 14 - 49 115 

  VI 20 27 13 - 55 115 

Razem SP X 144 254 87 - 341 826 

Gimnazjum I 0 11 0 16 - 27 

  II 8 0 0 17 - 25 

  III 11 7 0 14 - 32 

Razem PG X 19 18 0 47 - 84 

RAZEM x 163 272 87 47 341 910 

 

 

XI. Współpraca zagraniczna realizowana przez: 

 

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

W terminie 19-27.09.2015r. 12 uczniów LO Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, jak  

co roku, wzięło udział w międzynarodowym seminarium w Bad Marienberg (Nadrenia-

Palatynat, Niemcy). Uczestnicy seminarium wzięli udział m.in. w warsztatach dotyczących Unii 

Europejskiej, tworzyli wspólne projekty edukacyjne, rozwijali swoje umiejętności językowe,  

zwiedzali miasto i okolice.  

W dniach 19–25.10.2015r. ZS w Dobrzeniu Wielkim gościł młodzież w ramach wymiany 

partnerskiej z gminy Heuchelheim. 8 uczestników wymiany wraz z uczniami naszej szkoły 

uczestniczyli w lekcjach, warsztatach filmowych (montowanie filmu), odwiedzili Urząd Gminy  

w Dobrzeniu Wielkim, zwiedzali gminę Dobrzeń Wielki i Opole.  

W terminie 30.05.-01.06.2016r. 39 uczniów PG i LO wzięło udział w wycieczce krajoznawczej 

do Czech. Oprócz zwiedzania Pragi, uczestnicy wycieczki zwiedzili również rezerwat przyrody 

Adrszpaskie Skały. 

W dniu 8.06.2016r. grupa 17 licealistów wzięła udział w wycieczce krajoznawczej do Czech. 

Uczniowie zwiedzili miasto Jesenik, rezerwat przyrody Rejviz oraz jaskinię na Pomezi. 

 
 

XII. Realizacja  projektów unijnych 

1) Projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” – propozycja programowa: podniesienie 

jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-

gospodarczym. W roku szkolnym 2015/2016 trwały przygotowania do wdrożenia w niedalekiej 
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przyszłości projektu w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Publicznym Technikum Zespołu Szkół 

w Dobrzeniu Wielkim. 

2) Projekt „Przedszkola na wymiar” – zakłada realizację modelowego rozwiązania 

organizacyjnego i edukacyjnego, wspólnego dla gmin Aglomeracji Opolskiej. W roku szkolnym 

2015/2016 trwały przygotowania do wdrożenia w niedalekiej przyszłości projektu  

we wszystkich przedszkolach publicznych, funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

3) Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej” – spotkanie 

organizacyjne poświęcone omówieniu zakresu planowanego do złożenia przez Regionalne 

Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu projektu, odbyło się dnia 23.11.2015r. W roku szkolnym 

2015/2016 trwały przygotowania do wdrożenia w niedalekiej przyszłości projektu  

we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, funkcjonujących na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki. 

4) Projekt „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i Edukacji” –  

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Oś priorytetowa II na przygotowanie, uruchomienie  

i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji – w roku szkolnym 2015/2016 złożony 

został formularz oferty przez Gminę Dobrzeń Wielki. 

 

XIII. Programy oświatowe 

1.) Szkółki Sobotnie – dodatkowe zajęcia językowe (2,5 godziny zajęć z j. niemieckiego 

przez  10 kolejnych sobót),  dla dzieci w wieku 6 – 10 lat, organizowane wspólnie  

ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.  

Edycja Wiosenna 2016 – zajęcia trwały od marca do czerwca 2016 roku. Prowadzone 

były w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

przez panią Sabinę Hadamek. Uczestniczyło w nich 14 dzieci.  

 

2.) „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 złożyła 

wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zakup książek  

do bibliotek szkolnych. Wniosek został jednak rozpatrzony negatywnie. 

 

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. 

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuacja działań programu we wszystkich szkołach 

gminy Dobrzeń Wielki.  

 

4) „Program MALUCH” 
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 W grudniu 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – 

edycja 2016. Program realizowany jest w jednej edycji złożonej z trzech modułów,  

w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc  

u dziennych opiekunów. Z uwagi na to, iż gmina Dobrzeń Wielki utworzyła w 2016 r. 

nowe miejsce pracy dla dziennego opiekuna – Krawczyk Marii, złożona została oferta 

konkursowa, dot. otrzymania dotacji na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc 

pracy. Oferta została rozpatrzona pozytywnie. Koszt realizacji zadania wynosi 14 400 zł 

(środki własne – 10 000 zł, otrzymana dotacja – 4 400 zł).    

 

 

XIV. 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 działań związanych ze szczepieniami w 2015 roku. 

Zaszczepiono łącznie 54 dziewczęta z rocznika 2002. 
             -  Dobrzeń Wielki    23 dziewczęta       

             -  Czarnowąsy        17 dziewcząt              

             -  Kup                       6 dziewcząt                   

             -  Chróścice             8 dziewcząt 

Zakupiono łącznie 144 szczepionki   
Koszt realizacji Programu w 2015 r. 
koszt szczepionek                                               144 szt. x  135 zł        =       19.440,00 zł  
koszt badania i szczepienia                 54 dziewczęta x 3 dawki   x 8 zł        =         1.296,00 zł 
                                                                                            ----------------------------------------------- 

                                                                                             Łącznie                20.736,00 zł        

Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki: 

koszt szczepionek                                      3 dawki           x          135 zł       =       405,00 zł 
koszt badania i szczepienia                      3 szczepienia   x              8 zł       =         24,00 zł 

                                                                                      ----------------------------------------------- 
                                                                                             Łącznie                429,00 zł 

 

 

b) profilaktyka wad postawy ciała „Rosnę Zdrowo” 

Najczęściej występującym problemem wieku dziecięcego są wady postawy ciała i stóp. 

Dzięki prowadzonym w Gminie Dobrzeń Wielki systematycznie badaniom, dzieci oraz ich 

rodzice a także nauczyciele uwrażliwiani są na występujące u dzieci problemy oraz 

informowani o występujących nieprawidłowościach. 
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W 2015 roku firma MEDIKOR, reprezentowana przez dr Karinę Słonkę, przeprowadziła 

bezpłatne badania przesiewowe postawy ciała, wysklepienia stóp i równowagi u dzieci 

uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki. Badania wykonywane były  

za zgodą rodziców, na podstawie przedłożonych przez nich pisemnych deklaracji. Ogółem 

przebadano 383 osoby uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych.  

 

Dzieci w wieku przedszkolnym 

Wyniki badań pokazały, że problem nadwagi i otyłości wystąpił u 5,7% dziewczynek  

i 17,7% chłopców, niedowagę stwierdzono natomiast u 17% dziewczynek i 11,3% chłopców  

w wieku przedszkolnym. 

Najczęściej występującymi nieprawidłowościami w postawie ciała u badanych dzieci był 

wysunięty do przodu brzuch, który występował u ponad połowy badanych, koślawo ustawione 

pięty (49% badanych) i odstawanie łopatek. Przeprowadzona analiza wyników badań 

wykazała, że częstość występowania nieprawidłowości kształtuje się na podobnym poziomie  

w porównaniu z zeszłym rokiem. Na konsultację specjalistyczną skierowano ok. 11% badanych 

dzieci przedszkolnych. 

 

Dzieci w wieku szkolnym – szkoły podstawowe 

W klasach I szkół podstawowych przebadano 169 dzieci, w tym 77 dziewczynek  

i 92 chłopców. Średnie wartości podstawowych parametrów somatycznych w badanych 

szkołach mieszczą się w granicach normy wiekowej. Przeprowadzone badania wykazały,  

że chłopcy w porównaniu do dziewczynek cechują się nieznacznie wyższymi parametrami 

masy ciała jak i wysokości ciała. 

Badaniami objęto również grupę 82 dzieci, w tym 39 dziewczyn i 43 chłopców, 

uczęszczających do klas IV szkół podstawowych. Dziewczynki w porównaniu do chłopców  

w większości szkół charakteryzowały się nieznacznie wyższymi parametrami masy ciała jak  

i wysokości ciała.   

Szczegółowa analiza wykonanych badań u dzieci klas I wykazała, że 14% dziewczynek i 14% 

chłopców posiada nadwagę i otyłość. Niedowaga i szczupłość charakterystyczna była dla 14% 

dziewczynek oraz 6,5% 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 

20,5% dziewczynek i 14,3% chłopców, nie stwierdzono osób z niedoborem masy ciała. 

Zaobserwowano zwiększenie się częstości występowania nadwagi i otyłości w grupie 

dziewczynek w porównaniu z badaniami 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: uwypuklony 

w przód brzuch, koślawość pięt oraz nieprawidłowości w ustawieniu łopatek. Dodatni test 

Adamsa, wskazujący na rotację kręgosłupa i początek rozwoju skoliozy, stwierdzono u 32% 

badanych dzieci. Na konsultację specjalistyczną skierowano 8% badanych. 

Analiza postaw ciała u dzieci uczęszczających do klas IV wykazała, że 46% badanych  

ma asymetrię ustawienia łopatek, 40% ma koślawe ustawienie pięt i ponad 30% dzieci ma 

wady w ustawieniu kolan, najczęściej kolana koślawe. Postawę skoliotyczną  

z zaznaczonymi garbami piersiowymi i wałami lędźwiowymi stwierdzono u 40% badanych. Na 

konsultację skierowano co 5 przebadaną osobę. 

 W listopadzie 2015 roku w PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim odbyło się spotkanie – 

szkolenie skierowane do nauczycieli, dotyczące wpływu rozstępu mięśni brzucha na wady 

postawy ciała. 
(Źródło danych: FIRMA MEDIKOR – dr Karina Słonka i mgr inż. Tadeusz Słonka) 
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XV. Programy rozwoju kultury fizycznej 

 

1. Projekt „Animator – Moje Boisko - Orlik 2012” w 2015 roku 

Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wybrała Fundację Rozwoju Kultury 

Fizycznej z siedzibą w Pucku, krajowym operatorem projektu „Animator - Moje Boisko – Orlik 

2012”. Zadanie realizowane było w ramach Programu ”Sport Wszystkich Dzieci”, 

finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w okresie od 01.03.2015r.  

do 30.11.2015r.  

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 500 zł miesięcznie, 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 na Orliku.  

Godziny otwarcia obiektu w 2015 roku przedstawiały się następująco: 

miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 

w godz. 16:00 - 20:00; w soboty, niedziele i święta 11:00 - 20:00  

miesiące: wrzesień, październik, listopad 

w godz. 16:00 - 21:00; w soboty, niedziele i święta 11:00 - 20:00 

miesiące: lipiec, sierpień 

w godz. 10:00 - 22:00 

W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają uczniowie szkół, a popołudniami                 

i w weekendy mieszkańcy gminy. Rezerwacji boisk można dokonać u kierownika obiektu 

sportowego. 
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2. Sportowy Turniej Miast i Gmin 2016 

W terminie od 26 maja do 1 czerwca 2016r. już po raz ósmy zorganizowany został 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrano XXII Sportowy Turniej 

Miast i Gmin. 

Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu 

dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Na szczeblu gminy organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego 

koordynatora. W roku 2016 był nim pan Gerard Halama. 

Główne cele imprezy to: 

- promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego 

stylu życia oraz integracji rodzinnej, 

- uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich 

środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie 

sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych, 

- rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy 

organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy, 

- poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego  

i promowania zdrowego trybu życia.   

W Turnieju wzięły udział instytucje funkcjonujące na terenie gminy Dobrzeń Wielki: publiczne  

i niepubliczne przedszkola, szkoły, Gminne Zrzeszenie LZS, Gminny Ośrodek Kultury – 

Rekreacja. 

W klasyfikacji generalnej (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców), Gmina Dobrzeń Wielki 

uplasowała się na 48 miejscu.     

   

 

XVI. Ciekawe inicjatywy 

 

Publiczne Przedszkole w Brzeziu: 
- Organizacja Dnia Talentów z udziałem absolwentów placówki oraz dzieci z przedszkoli z gminy 
Dobrzeń Wielki – marzec 2016r. 
- Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego, występy w GOK podczas Wigilii dla osób 
starszych i samotnych z gminy Dobrzeń Wieki a także w PSP w Dobrzeniu Wielkim,  
BS w Dobrzeniu Wielkim  oraz Zespole Szkół w Dobrzeniu Małym – grudzień 2015 (nauczyciel 
prowadzący: Beata Zamelek).  
- Przygotowanie przedstawienia pt. „Calineczka”, przedstawienie bajki podczas festynu środowiskowego 
w Brzeziu – czerwiec 2016 (nauczyciel prowadzący: Beata Zamelek).  
- Przygotowanie programu artystycznego podczas spotkania mniejszości niemieckiej - „Adventsfeier”  
w GOK w Dobrzeniu Wielkim – grudzień 2015 (nauczyciel prowadzący: Teresa Weber). 

 
Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach:  
- Współpraca z Domem Pomocy w Czarnowąsach - udział dzieci w ramach integracji  

z dzieckiem niepełnosprawnym w imprezach plenerowych, przedszkolnych. 

 
 
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim: 
 
- tydzień czytania utworów J. Tuwima i  J. Brzechwy przez rodziców w poszczególnych grupach  
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
- przystąpienie do Ogólnopolskiej kampanii „zaczytani.org.” – zbieranie książek dla małych pacjentów 

oddziałów dziecięcych w całej Polsce (koordynator przedszkola: Krystyna Łopuch) 



25 

 

- występy dzieci w GOK w Dobrzeniu Wielkim z okazji „Mutter Tag” (nauczyciel przygotowujący: Patrycja 

Henke) 

- w ramach poznawania różnych zawodów spotkanie na Uniwersytecie Opolskim na wydziale chemii  

z panią Agnieszką Rohn, wykładowcą i chemikiem, zajęcia edukacyjne dla dzieci 

 

Zespół Szkół w Chróścicach: 

 

- zbieranie darów dla Domu Dziecka 

- TOP 6 Wojewódzki – Turniej Tenisa Stołowego - gość specjalny Natalia Bajor - Mistrzyni Polski 

- Konkurs poezji religijnej „Sacrum w poezji” o zasięgu wojewódzkim 

- Festyn „Z rodziną dla rodziny” 

 

Zespół Szkół w Czarnowąsach: 

 

- Udział w akcji „Buciki dla brata z Afryki” 

- Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci i rodziców 

-  Matematyczne gry logiczne – szycie plansz wielkogabarytowych – zajęcia pokazowe dla nauczycieli 

matematyki 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup: 

 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

- XIII Wiosenne Biegi Przełajowe – Kup 2016 

- zorganizowanie Turnieju Ekologicznego dla kl. III PSP z okazji Święta Ziemi 

- przeprowadzenie Akcji “Trzymaj Formę” na dni otwarte (Piramida Zdrowia i Stragan Witamin) 

- bicie rekordów w resuscytacji krążeniowo – oddechowej 

- zorganizowanie „Sportowego poniedziałku” dla klas I – III, IV – VI PSP oraz I – III PG 

- Święto Drzewa – konkurs plastyczny dla klas I – III i konkurs na plakat w kl. VI (co nam daje las) 

- zorganizowanie wystawy książek dla dzieci 

- spotkanie autorskie z gimnazjalistką 

- spotkanie z muzyką – Podróżnik Roman Pankiewicz i Dovgala w bibliotece 

- ”Alicja zamień komputer na książkę” 

  

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

 

Akcje charytatywne: 

- akcja zbierania nakrętek dla Łukasza Krowiaka we współpracy z ZSP w Kup i ZS w Chróścicach 

- „Świąteczna paczka” – udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

- charytatywne maratony „Zumby”  

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

Inne: 

Narodowe czytanie – udział w akcji ogłoszonej przez Prezydenta RP 

Międzyszkolne dyskoteki dla gimnazjalistów z terenu gminy 

 

PSP z OS Dobrzeń Wielki 

- w kolejnej  edycji konkursu „LOP Kontra Elektrośmieci”, organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody, 

szkoła zebrała 351 kg elektrośmieci. 

 
XVII. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

 

1. Wypoczynek zimowy 
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Akcja „Zima 2016” 

Dzięki współpracy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim akcja „Zima 2016” w gminie Dobrzeń Wielki 

mogła jak co roku znów się odbyć. Opieka nad dziećmi, podczas trwania ferii zimowych, 

zorganizowana była w siedmiu sołectwach gminy, w okresie od 01 do 12 lutego 2016 roku. 

Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00. Zorganizowany 

wypoczynek był całkowicie bezpłatny dla rodziców.    

Tematem przewodnim tegorocznej akcji było hasło POZNAJEMY OWOCE 

WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI. W każdym dniu trwania akcji omawiane były poszczególne owoce. 

Dzieci poznawały jakie witaminy, cenne dla zdrowia człowieka, zawiera każdy z owoców. 

Rozpoznawały je poprzez dotyk, zapach i smak. W zajęciach rekreacyjnych i edukacyjno-

kulturalnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, brało udział około 80 dzieci w wieku 

5 - 15 lat, które codziennie zapewnione miały drugie śniadanie, dzięki wsparciu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.  

Podczas zorganizowanego wypoczynku realizowane były: 

 gry i zabawy świetlicowe,  

 zajęcia plastyczno-techniczne, 

 zajęcia edukacyjno-kulturalne,  

 zajęcia sportowe i ruchowe zorganizowane w świetlicach wiejskich oraz na salach 

gimnastycznych szkół, funkcjonujących na terenie gminy, 

 spacery na świeżym powietrzu.  

We wszystkich świetlicach wiejskich na terenie gminy, dla uczestników akcji, prowadzone były, 

przez wykwalifikowanych instruktorów, zajęcia żonglerki oraz Zumby a także zajęcia taneczne 

dla grupy działającej przy GOK w Dobrzeniu Wielkim.  

W dniu 12 lutego 2016 roku dla wszystkich uczestników Akcji „Zima 2016”, 

zorganizowany został przez firmę z Wrocławia pokaz węży. W tym samym dniu odbyła się 

także zabawa taneczna dla wszystkich dzieci.  

Oprócz tego, dla MAŁEJ ORKIESTRY DĘTEJ działającej przy GOK w Dobrzeniu 

Wielkim, podczas ferii zimowych prowadzone były zajęcia przez dyrektora ZS w Chróścicach, 

pana Mirosława Gutkę. 

Dzieci i młodzież podczas tegorocznych ferii korzystała również z hali widowiskowo-

sportowej w ZS w Dobrzeniu Wielkim.  

Zorganizowane były następujące zajęcia sportowe: 

2,4.02.2016r. w godz.11:30-13:00 - piłka siatkowa, 

3.02.2016r. w godz. 11:30-13:00 - piłka nożna, 

5.02.2016r. w godz. 9:30-12:30 - Ferie Zimowe na Sportowo (przedszkola), 

4,11.02.2016r. w godz.13:00-16:00 - piłka koszykowa. 

Uczestnicy Akcji „Zima 2016” na długo zapamiętają przyjazną atmosferę jaka 

towarzyszyła im każdego dnia podczas wspólnych zabaw i spacerów.     

Spotkanie podsumowujące Akcję odbyło się dnia 11.02.2016r. Głównym celem podjętej 

akcji zimowej było zorganizowanie opieki i zapewnienie efektywnego oraz czynnego spędzania 

wolnego czasu, przez dzieci i młodzież z terenu gminy Dobrzeń Wielki. 
Opracowała: Adriana Pietrzyk we współpracy z Panem Helmutem Starostą - Kierownikiem ds. rekreacji i turystyki przy GOK  

  w Dobrzeniu Wielkim. 

 
 

2. Wypoczynek letni 
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Akcja „Lato 2016” 
W Gminie Dobrzeń Wielki zakończyła się akcja „LATO 2016”. Liczba dzieci biorących  

w niej udział znacznie przekroczyła ilość z poprzednich lat. Codziennie, średnia liczba dzieci 

we wszystkich świetlicach wiejskich wynosiła 117. Zajęcia dla 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 04 lipca do 12 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 oraz 

napoje. 

Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy: 

 Dobrzeń Wielki – Gminny Ośrodek Kultury 

 Czarnowąsy – świetlica szkolna 

 Krzanowice – świetlica sołecka 

 Świerkle – świetlica sołecka 

 Borki – świetlica sołecka 

 Kup – świetlica szkolna 

 Chróścice – świetlica szkolna. 

W celu integracji przeprowadzono: 

 zabawy grupowe w formie gier zespołowych, 

 zajęcia plastyczno-techniczne,  

 zajęcia taneczne, 

 zajęcia sportowe, 

 konkursy śpiewania oraz plastyczne, 

 wycieczki. 

Przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Łosiowie, zorganizowano 

już po raz czwarty wyjazd dla dzieci do Brzegu na przygotowany przez I Pułk Saperów „Piknik 

na Florydzie”. 

Aby uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzono formy aktywnego spędzania czasu „na sportowo”. 

Były to głównie: zabawy na boiskach klubów sportowych, na boiskach szkolnych, na placach 

zabaw, siłowniach na świeżym powietrzu lub w salach gimnastycznych. 

Prowadzono z dziećmi obserwacje fauny i flory. Uczestnicy półkolonii wykonywali prace 

plastyczne i brali udział w wycieczkach tematycznie związanych z tematem przewodnim 

tegorocznej Akcji „Lato 2016”, który brzmiał: „Poznajemy historię naszego regionu”. 

Dzieci zwiedziły m. in.: Izbę Leśną w Kup, śluzę rzeczną w Chróścicach, kościoły, podziwiały 

charakterystyczną architekturę swojej miejscowości. 

 Brały udział w konkursach przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Dobrzeniu Wielkim oraz uczestniczyły w zajęciach tańca ludowego. 

Na zakończenie Akcji „Lato 2016” wszyscy zainteresowani spotkali się na terenie parku w 

Świerklach, gdzie wspólnie z rodzicami uczestniczyli w zabawach, konkursach i pieczeniu 

kiełbasek przy ognisku. 

W tym roku, szczególny nacisk położono na bezpieczny, atrakcyjny i edukacyjny 

wypoczynek dzieci biorących udział w Akcji. Dzieci odznaczały się charakterystycznymi 

zielonymi chustami z napisem Gmina Dobrzeń Wielki. Założenia i cele prowadzonej Akcji udało 

się w większości zrealizować. 
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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 

 02-03.07.2016r. – Festyn Borki,  

 03.07.2016r. – Piknik „RETRO” – Dobrzeń Mały, 

 09-10.07.2016r. – XI SUMMER REVIVAL, VIII Zlot Samochodów Zabytkowych, 

Ośrodek Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim (organizator: Gminny Ośrodek 

Kultury w Dobrzeniu Wielkim, wolontariusze), 

 16-17.07.2016r. – Festyn Chróścice - Boisko „Victoria” Chróścice, 

 23-24.07.2016r. – Festyn Świerkle (boisko sportowe), 

 30-31.07.2016r. – Festyn Czarnowąsy (parking przy Małej Panwi). 

2. Sierpień 

 06-07.08.2016r. – Festyn Chróścice (plac OSP Chróścice), 

 13-14.08.2016r. – Festyn Dobrzeń Wielki (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki), 

 21.08.2016r. – zabawa odpustowa (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki). 

Ośrodek Rekreacji „BALATON”, w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2016 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 Darłówku 

Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty  

9 miejsc dla dzieci z rodzin o niskich 

dochodach 

 

 

01 – 14.07 

 

Kluczborsko-Oleska 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

 

Obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla 

członków Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych 

w Turawie   (7 uczestników) 

 

 

09 - 20.07 

 

 

 Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych  

w Dobrzeniu Wielkim 

 

Warsztaty kolonijne 

w Bautzen (Niemcy) 

Gmina otrzymała z opolskiego TSKN-u  

2 miejsca na kolonie zagraniczne 

 

 

26.06 - 03.07 

 

 

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim 

Kolonia odpłatna 

w Ośrodku Szkoleniowym  

w Niwkach (5 uczestników)  

11 - 16.07 (I turnus) 

18 – 23.07 (II turnus) 

 

Regionalne Centrum 

Rozwoju Edukacji  

w Opolu 

 

Kolonia w Gdańsku – dzieci z 

miejscowości Brzezie  (15 uczestników) 

 

 

 

18 – 24.07 

Stowarzyszenie Ludzi 

Kreatywnych Talent  

w Dobrzeniu Wielkim 
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Dzięki licznie prowadzonym zajęciom i wyjazdom 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. 
Opracowała: Adriana Pietrzyk we współpracy z Panem Helmutem Starostą - Kierownikiem ds. rekreacji i turystyki przy GOK  

  w Dobrzeniu Wielkim. 

 

XVIII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

 

W roku szkolnym 2015/2016 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 

401, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 342,47. 

 

Tabela 16. Struktura zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych 

 

 

Grupa zawodowa 

 

W osobach 

 

W etatach 

 
1 2 3 

Nauczyciele 
 

 
256 

 
228,22 

Administracja 
 

 
54 

 
32,45 

Obsługa 
 

 
91 

 
81,80 

Ogółem 
 

 
401 

 
342,47 

 (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2015r.) 
 

Tabela 17. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego 

nauczycieli w jednostkach oświatowych 

 

 

Stopień awansu  

zawodowego 

 

W osobach 

 

% 

 
1 2 3 

 
Dyplomowany  

 

 
133 

 
51,95 

 
Mianowany  

 

 
70 

 
27,34 

 
Kontraktowy  

 

 
43 

 
16,80 

 
Stażysta  

 

 
8 

 
3,13 

 
Bez stopnia 

  

 
2 

 
0,78 

 
Ogółem 

 

 
256 

 
100 
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XIX. Nagrody i odznaczenia nauczycieli za osiągnięcia  

w roku szkolnym 2015/ 2016 

 

  
1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę 

Kyzioł Ewa – z-ca dyrektora PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 
Nowacka Maria – nauczyciel PP w Chróścicach 
Danuta Śliwa-Serafin - z-ca dyrektora PP w Czarnowąsach 

 
2. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 

Gołębiowski Marek - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 
            Stachowski Krzysztof – nauczyciel ZS w Czarnowąsach 
 Szumska Beata - nauczyciel ZS w Czarnowąsach 
 

3. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
Gonsior Martyna - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

 
4. Medal Komisji Edukacji Narodowej 

Borosz Renata - nauczyciel ZS w Czarnowąsach 
Gasztych Iwona - nauczyciel ZS w Czarnowąsach 
Kachel Gabriela - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 
Romanowski Jan - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

 
5. Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty 

Świtoń Anna – nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 
 

6. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
Macioszek Kornelia – dyrektor PP Brzezie 
Niedworok Beata – dyrektor PP Dobrzeń Wielki                                            

            Radlak Katarzyna - dyrektor PP Czarnowąsy 
Sachnik Iwona - dyrektor PP Chróścice 
Gołębiowska Irena – nauczyciel PP Chróścice 
Weber Teresa – nauczyciel PP Brzezie 
Kozioł Renata - nauczyciel PP Czarnowąsy                     

           Matyszok Gabriela - dyrektor  PSP z OS Dobrzeń Wielki 
Baron Aneta – nauczyciel PSP z OS Dobrzeń Wielki             

           Cholewa Beata - nauczyciel PSP z OS Dobrzeń Wielki     
           Drop Ewa – dyrektor ZS Czarnowąsy 

Czajka Aneta – z-ca dyrektora ZS Czarnowąsy                                                           
           Bieszaj Danuta - dyrektor ZS-P Kup     
           Slabik Barbara – nauczyciel ZS-P Kup                
           Świderska Małgorzata - zastępca dyrektora ZS Dobrzeń Wielki 
 Bieniek Donata – nauczyciel ZS Chróścice 
 Kondziela Marcin - nauczyciel ZS Chróścice                  

          
                           
               
 
 
 
 

XX. Finansowanie zadań oświatowych za rok 2015. 
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1. Wielkości subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące 

całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych.  

 

Wykres 1. Udział poszczególnych środków finansowych względem kosztów całkowitych 

 -

 5 000 000,00

 10 000 000,00

 15 000 000,00

 20 000 000,00

 25 000 000,00

Koszt
całkowit

y

Subwenc
ja

Środki
budżeto

we

Dotacja
państ.

Dochody

gmina 24 491 50 14 363 62 8 623 316 661 959,9 842 605,6

24 491 503,76    

14 363 621,96    

8 623 316,15    

661 959,98    
842 605,67    

 

 

Wykres 2. Procentowy udział środków finansowych w stosunku do kosztów całkowitych 

 

 
 

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 2015r. 
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Nazwa

placówki danej placówki gminy

ZS Chróścice 4 305,00        77 031,65         81 336,65           

ZS Czarnow. 4 735,50        2 770 461,93    2 775 197,43      

ZS Dobrzeń W. 36 506,79      -                    36 506,79           

ZS-P Kup 16 000,00      -                    16 000,00           

PSPzOS D.W. 9 499,29        257 103,77       266 603,06         

RAZEM 71 046,58      3 104 597,35    3 175 643,93      

Wydatki ujęte w budżecie
Razem

 
 

Nazwa

placówki danej placówki gminy

PP Brzezie -                 719,99              719,99                

PP Chróścice 4 169,70        287 160,65       291 330,35         

PP Czarnow. 30 120,00      23 466,89         53 586,89           

PP Dobrzeń W. -                    -                       

PP Kup 12 229,90      -                    12 229,90           

RAZEM 46 519,60      311 347,53       357 867,13         

Wydatki ujęte w budżecie
Razem

 
 

3. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

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 2015r. zaplanowano do wydatkowania łącznie 106.337,68 zł, z czego szkoły i przedszkola 

wykorzystały pulę w wysokości 69.119,49 zł a 37.218,19 zł zostało przeznaczone  

na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli.  

 

4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIII/217/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.  

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 2015 roku zaplanowano 20.745,00 zł,  

a wydatkowano 13.126,00 zł. Wsparciem finansowym objęto 30 nauczycieli. 

5. Jednorazowy dodatek uzupełniający 

 

Zgodnie z Art.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U z 2014 r.  

poz. 191 z późn.zm.) organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy 

średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich 

wynagrodzeń nauczycielom w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego 

wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający.  

W 2015 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło: 

 
 
Tabela 18. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2015r. 
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Stopień awansu zawodowego 

 
           Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2015r. 

( zł ) 

 
od 1 stycznia do 31 sierpnia 

 
od 1 września 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 pracowników młodocianych 

 

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

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 

Zgodnie z art. 70b ust. 2 ustawy o systemie oświaty 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 szkolnym  2015/ 2016 ww. dofinansowanie otrzymało 26 pracodawców, którzy 

wykształcili w 12 różnych zawodach (kucharz – 2, mechanik pojazdów samochodowych - 3, 

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych - 1, fryzjer – 3, murarz-tynkarz – 1,  sprzedawca - 

3, elektryk – 6, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 5, blacharz 

samochodowy - 1, stolarz – 1, zdun – 1, ślusarz - 2). 

29 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania w roku szkolnym 2015/ 2016 wyniosła 

226.769,89 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowali: 

Irena Weber- Zastępca Wójta 

Tomasz Biernacki – Kierownik Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia 

Adriana Pietrzyk – Inspektor Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia 

 

Data sporządzenia: 19.10.2016r. 


