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Dobrzeń Wielki, 21 października 2020 r. 

 

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

Gminy Dobrzeń Wielki 
w roku szkolnym 2019/ 2020 

 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 

wynika z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.). 

 

 

I. Zadania oświatowe Gminy Dobrzeń Wielki 

 

 

Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki wynikają w szczególności z:    

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

poz. 506 z późn. zm./ 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.  

poz. 1148 z późn. zm./ 

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

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

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

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 17/ 

5. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,  

poz. 1481 z późn. zm./ 

6. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., 

poz. 2215/ 

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 2019/2020, funkcjonowało 14 placówek oświatowych, w tym: 
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Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych oświaty 

 
 

L.p. 
 

Nazwa jednostki oświatowej 
Ilość 

oddziałów 
Ilość 

dzieci/uczniów 
Średnia ilość 

dzieci/uczniów 
w oddziałach 

 
1. 

 
Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

 
4 

 
89 

 
22,25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 

 
5 

 
117 

 
23,40 

 
3. 

 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
4 

 
51 

 
12,75 

 
4. 

 
Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka  
w Dobrzeniu Małym 

 
3 

 
60 

 
20,00 

 
5. 

 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci  
z Autyzmem w Kup 

 
2 

 
5 

 
2,50 

 
6. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

 
19 

 
397 

 
20,89 

 
7. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Chróścicach 

 
10 

 
173 

 

 
17,30 

 

 
8. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa 

 Publiczne Przedszkole 

 
11 

8 
3 

 
183 

119 
64 

 
16,64 

14,88 
21,33 

 
9. 

 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w tym: 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

 Technikum 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

 
24 

8 
2 
4 
5 
5 

 
516 

176 
35 
94 

116 
95 

 
21,50 

22,00 
17,50 
23,50 
23,20 
19,00 

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

 
L.p. 

 
Typ placówki oświatowej 

Ilość 
oddziałów 

Ilość 
dzieci/uczniów 

Średnia ilość 
dzieci/uczniów w oddziałach 

 
1. 

 
Przedszkola 

 
21 

 
386 

 
18,38 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
42 

 
784 

 
18,67 

 
3. 

 
Liceum ogólnokształcące 

 
10 

 
211 

 
21,10 

 
4. 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
4 

 
94 

 
23,50 

5. Technikum 5 116 23,20 

 
 

 
Ogółem: 

 
82 

 
1591 

 
19,40 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2019r.) 

 
Dzieci 6-letnie w szkołach, wg stanu na dzień 30.09.2019 r.: 
- PSP z OS Dobrzeń Wielki – 4 dzieci 
- PSP Chróścice – 0 dzieci 
- PSP Kup – 0 dzieci 
- PSP Nr 3 Dobrzeń Wielki – 1 dziecko 
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III. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 
 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty 
 
 Tabela 3. Średni wynik procentowy  
 

  
  

Wyszczególnienie 

  
Średni wynik procentowy 

 

Gminy Powiatu Województwa 
 

Kraju 
 

  
Język polski 

 64,52 61 60 59 

  
Matematyka 

 53,84 47 45 46 

  
Język angielski 

60,08  57 54 54 

  
Język niemiecki 

 64,45 63 56 
 

45 
 

  
 Wniosek. Średni wynik % -owy osiągnięty przez uczniów z każdego przedmiotu na poziomie gminy  
w każdym przypadku jest wyższy niż średnie wyniki powiatowe, wojewódzkie czy krajowe 
 
 
 

Tabela 4.   Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach 

  
 Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższy wynik. 
Wniosek. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie PSP nr 3 w Dobrzeniu Wielkim. W tym miejscu jednak należy 

zaznaczyć, że w/w uczniowie od klasy I-szej do VI –tej naukę pobierali w innych szkołach podstawowych Gminy 
Dobrzeń Wielki  
Na podstawie danych uzyskanych ze szkół sporządziła A. Pietrzyk 
Dobrzeń Wielki, dnia 07.08.2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Średni wynik procentowy 

                                                                                
  

Wyszczególnienie 
  

PSP Chróścice 
  

  PSP z OS 
Dobrzeń Wielki 

  
PSP Kup 

 
  PSP Nr 3 

Dobrzeń Wielki 

  
Język polski 

 56,18  60 70 71,90 

  
Matematyka 

 42,72  57 56 59,65 

  
Język angielski  

 57,28  61 56 66,03 

  
Język niemiecki  

 54,80  59 49 95 
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Analiza wynikow egzamiu maturalnego 
 
 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu 

Wielkim 

Stan na 30.09.2020r. (www.oke.wroc.pl) 

Tabela 5.  Zdawalność - tylko szkoły stacjonarne 

 

Zdawalność 

(%) 

LO W DW LO w powiecie  LO w Opolu LO w woj. 

opolskim 

88,4 62,7 96,4 81,4 

Wniosek: Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów LO  w Dobrzeniu Wielkim jest 

wyższa od zdawalności absolwentów w powiecie I województwie opolskim  

Tabela 6.  Średni wynik – część pisemna- poziom podstawowy 

Przedmiot  Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba uczniów Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 43 97,7 49,7 

matematyka 43 90,7 54,4 

język angielski  35 94,3 79,1 

język niemiecki  8 100 78,8 

Wniosek: na poziomie podstawowym najwyzszy wynik został osiągnięty z języka angielskiego 

ale zdawalność 100%-owa dotyczy języka niemieckiego; najniższy średni wynik procentowy 

uzyskano z języka polskiego  

Tabela 7. Porównanie zdawalności (%)-  szkoły w Opolu – część pisemna – poziom 

podstawowy  

Przedmiot  I II III IV V VI VII 

97,3 100 99,2 100 83,7 96,8 92,6 

j. polski 100 100 99,2 100 98,0 100 100 

matematyka 97,3 100 100 100 85,7 98,4 96,3 

j. angielski  100 100 100 100 97,8 98,3 96,2 

j. niemiecki  100 100 100 100 100 100 100 

Wniosek: 100% zdawalność została osiągnieta w dwóch opolskich liceach stacjonarnych 

 

http://www.oke.wroc.pl/
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Tabela 8. Porównanie zdawalności (%)-  szkoły (LO) w powiecie opolskim  – część 

pisemna – poziom podstawowy 

Przedmiot  Niemodlin (N) Prószków (P) Ozimek (O) Tułowice (T) 

83,3 52,1 50,0 51,7 

j. polski 91,7 80,6 86,4 82,8 

matematyka 91,7 59,7 54,4 55,2 

j. angielski  90,9 84,0 80,0 93,1 

j. niemiecki  100 100 100 - 

Wniosek : Najwyzsza zdawlność egzaminu maturalnego została osiagnięta przez absolwentów 

PLO w Dobrzeniu Wielkim (tabela nr 5) 

Tabela 9. Średni wynik – część dodatkowa – LO w Opolu i powiecie opolskim  

Przedmiot  LO 

w 

DW 

I II III IV V VI VII LO 

w N 

LO 

w P 

LO 

w O 

LO 

w T 

j. polski 92,0 51,5 72,8 65,4 61,9 47,9 74,1 74,8 34,7 53,0 54,8 44,0 

matematyka 42,8 26,8 51,6 62,5 58,1 4,0 18,5 19,0 - 42,0 24,0 10,7 

j. angielski  61,1 56,2 79,1 79,7 73,4 47,3 64,1 67,0 53,0 52,1 50,9 38,3 

j. niemiecki  76,5 76,6 87,1 76,3 80,1 54,0 - - - 37,3 - - 

biologia 48,7 37,7 64,0 75,0 58,4 23,6 43,8 34,1 24,5 19,9 27,0 18,0 

chemia 27,7 16,8 46,5 61,2 42,7 4,1 28,9 21,2 3,5 8,4 20,0 13,5 

fizyka  29,3 21,1 40,7 45,9 43,7 - 24,7 - - - - - 

geografia 18,8 22,9 41,0 49,4 45,3 8,5 16,6 23,6 22,2 11,3 13,5 - 

historia 24,7 36,8 54,2 38,9 54,9 37,3 45,0 35,3 - - 20,4 22,7 

Wniosek: absolwenci PLO w Dobrzeniu Wielkim, w części dodatkowej, uzyskali najwyższe 

średnie wyniki z  j.polskiego niż absolwenci szkół w Opolu I powiecie opolskim;  w/w 

absolwenci PLO z żadnej edukacji nie osiągnęli najniższego wyniku. 

Gdzie: I-VII - Licea Ogólnokształcące – forma stacjonarna w Opolu (szkoły MEN) 
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Dobrzeniu 

Małym 

 

Stan na 30.09.2020r. (www.oke.wroc.pl) 

Tabela. 10. Zdawalność  – tylko szkoły zaoczne 

Zdawalność (%) LOD w DM LOD w powiecie  LOD w Opolu LOD w woj. 

opolskim 

30,8 30,8 32,4 30,2 

Wniosek: absolwenci LOD osiągnęli wyższą zdawalność w odniesieniu do szkół dla Dorołsych 

funkcjonujacych w woj. opolskim 

Tabela 11. Średni wynik – część pisemna- poziom podstawowy 

Przedmiot  Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba słuchaczy  Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 13 76,9 34,8 

matematyka 13 30,8 25,4 

język angielski  7 71,4 39,1 

język niemiecki  6 100 63,0 

Wniosek: najwyższy średni wynik został uzyskany z języka niemieckiego (przy 100% 

zdawalności) a najniższy z matematyki ( przy najniższej zdawlności)  

Tabela 12. Porównanie zdawalności (%)-  szkoły w Opolu – część pisemna – poziom 

podstawowy  

Przedmiot  I II III IV V VI VII 

25,0 10,0 15,4 37,5 23,1 33,3 0,0 

j. polski 100 50,0 100,0 50,0 69,2 100,0 0,0 

matematyka 25,0 10,0 15,4 37,5 30,8 33,3 0,0 

j. angielski  25,0 75,0 83,3 87,5 69,2 75,0 - 

j. niemiecki  75,0 - 100,0 - - - 100,0 

Wniosek: absolwenci pięciu  szkół funkcjonujących w Opolu osiągnęli niższą zdawalność niż 

absolwenci LOD w Dobrzeniu Małym (patrz tabelka nr 10) 
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Tabela 13. Średni wynik – część obowiązkowa – LOD zaoczne w Opolu  

Przedmiot  I II III IV V VI VII 

j. polski 40,0 25,2 52,0 27,2 33,5 45,5 11,0 

matematyka 23,5 20,0 21,2 29,8 22,6 26,3 18,0 

j. angielski  56,5 53,8 50,8 57,0 41,8 50,8 - 

j. niemiecki  - 58,0 98,0 - - - 60,0 

Wniosek: najwżyszy średni wynik %-owy osiągnięty przez absolwentów LOD w Opolu to 98,0 

% - j. niemiecki a najniższy 11,0% - j. polski  

 

Tabela 14. Średni wynik – część dodatkowa – LOD zaoczne w Opolu i w DM 

Przedmiot  LOD 

DM 

I II III IV V VI VII 

j. angielski  18,0 69,0 31,3 28,3 28,0 41,0 45,2 - 

j. niemiecki  43,0 - 30,0 88,0 - - - 26,0 

geografia 12,0 23,0 - 5,5 - 43,0 12,7 - 

Wniosek w części dodatkowej egzaminu maturalnego najwyższe srednie wyniki zostały 

osiagnięte w j. angielskiego – 69,0% a najniższe z geografii 5,5%; 

Gdzie: I-VII -  Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych – forma zaoczna w Opolu  
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Publiczne Technikum  z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

Stan na 30.09.2020r. (www.oke.wroc.pl) 

Tabela 15. Zdawalność  

 

Zdawalność 

(%) 

PT w 

DM 

PT w 

powiecie  

PT w 

Opolu 

PT w woj. 

opolskim 

PT w 

OKE 

Wrocław 

PT w 

kraju  

81,8 81,6 81,6 75,7 70,2 73,1 

Wniosek: zdawalność 81,8 % uzyskana przez absolwentów PT z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

jest najwyższa w porównaniu do pozostałych regionów 

 

Tabela 16.  Średni wynik – część pisemna- poziom podstawowy 

Przedmiot  Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba uczniów Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 11 90,9 46,8 

matematyka 11 81,8 36,2 

język angielski  9 100,0 57,3 

język niemiecki  2 100,0 58,0 

 Wniosek: najwyższe średnie wyniki zostły osiągniete z j. niemieckiego I j. angielskiego przy 

100%-wej zdawalności w tych przedmiotów  

 

Tabela 17. Porównanie zdawalności (%)-  szkoły w Opolu – część pisemna – poziom 

podstawowy  

Przedmiot  I II III IV V VI VII VIII IX 

15,4 59,0 75,5 96,1 99,5 76,0 83,3 67,7 71,5 

j. polski 69,2 94,0 97,8 98,1 100,0 97,3 99,3 96,0 83,1 

matematyka 23,1 59,0 80,0 96,6 99,5 76,0 76,0 67,7 73,1 

j. angielski  75,0 89,0 96,6 99,4 100,0 98,0 98,0 95,7 93,9 

j. niemiecki  100,0 100,00 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3, 100,0 

Wniosek: najwyższa zdawalność egzaminów maturalnych jaka została osiągnięta pzrez 

absolwentów opolskich techników to 99,5% 
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Tabela 18. Średni wynik (%) – część obowiązkowa – technika w Opolu  

Przedmiot  I II III IV V VI VII VIII IX 

j. polski 32,5 41,6 50,2 46,5 55,1 47,3 49,7 49,5 39,5 

matematyka 23,4 34,5 45,2 54,8 71,0 39,9 47,9 38,3 40,4 

j. angielski  43,3 54,3 58,8 76,5 86,1 62,2 64,9 64,7 68,5 

j. niemiecki  32,0 58,0 61,6 73,7 75,7 65,5 66,8 63,5 64,0 

Wniosek: najwyższy średni wynik procentowy jaki został osiągnięty to 86,1% (j. angielski) a 

najniższy to 23,4% (matematyka)  

 

Tabela 19. Średni wynik (%) – część obowiązkowa i dodatkowa – technika w powiecie 

opolskim 

Przedmiot  Cz. obowiązkowa Cz. dodatkowa 

Ozimek Tułowice Dobrzeń Ozimek Tułowice 

j. polski 48,8 55,3 - - - 

matematyka 43,2 41,2 10,0 13,5 32,0 

j. angielski  58,2 50,2 20,2 31,5 46,3 

j. niemiecki  94,0 0 68,0 68,0 20,0 

biologia - - 25,0 - 27,3 

geografia - - 13,4 - 14,8 

WOS - - 11,3 - - 

Wniosek: 

1. W części obowiązkowej  

 Najwyższy średni wynik procentowy jaki został osiągnięty to 894,0% (j. niemeicki) a najniższy 

to 41,2% (matematyka)  

2. W części dodatkowej 

Najwyższy średni wynik procentowy jaki został osiągnięty to 68,0% (j. niemeicki ) a najniższy 

to 10,0% (matematyka)  
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Tabela 20. Średni wynik (%)– część dodatkowa – technika  w Opolu  

Przedmiot  I II III IV V VI VII VIII IX 

matematyka 5,0 5,0 17,3 19,6 22,8 7,4 16,7 9,6 16,0 

j. angielski  15,7 37,5 39,2 50,7 64,2 35,8 55,6 40,8 41,4 

j. niemiecki  - 22,0 40,8 67,2 63,4 42,5 66,3 51,2 52,8 

biologia - 27,3 24,5 20,7 - 13,0 24,9 35,3 21,8 

geografia 8,3 9,8 13,8 18,9 32,0 - 11,6 8,5 13,3 

WOS 5,0 10,0 17,0 35,2 18,0 13,7 - 13,0 19,7 

 Wniosek: najwyższy średni wynik procentowy jaki został osiągnięty to 67,2% (j. niemiecki) a 

najniższy to 5,0% (matematyka)  

Gdzie: I-IX – Publiczne Technika w Opolu  
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Analiza wyników egzaminu  zawodowego  

Branżowa Szkoła I-go stopnia oraz Publiczne Technikum w Dobrzeniu Małym 

Ilość absolwentów (BS-I) W 2019/2020 – 28 osób 

a) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OKE Wrocław) – 6 osób   (AU.20 

oraz TG.07) 

 b) egzamin czeladniczy (Izby Rzemieślnicze) – 22osoby  (sesja egzaminacyjna zakończy 

się w grudniu 2020r.) 

UWAGA: uczniowie technikum składają egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje 

nie jako absolwenci lecz jako uczniowie 

Tabela 21. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie  (sesja: styczeń 

– luty oraz czerwiec – lipiec) 

a) zdawalność 

 
l. p. 

 
Zawód/ 

kwalifikacja  

 
Przystąpiło 

Zdawalność (%) 

szkoła  Powiat woj. OKE 

1 Technik logistyk 
A.32 

12 91,6 91,6 83,7 82,1 

2 Technik logistyk 
AU.22 

9 55,6 55,6 75,1 72,7 

3 Technik 
informatyk EE.08 

14 50,0 71,0 64,1 54,7 

4 Kucharz  
TG.07 

1 100 100 81,3 79,7 

5 Sprzedawca 
AU.20 

4 75,0 83,0 78,1 75,5 

Razem  40 - - - - 

 

 

b) średnie wyniki (%) uczniów/absolwentów ZS w Dobrzeniu Wielkim   – część pisemna i 

praktyczna 

 

L.p. Kwalifikacja  Część  

pisemna  Praktyczna 

1 A.32 75,9 82,6 

2 AU.22 65,1 73,1 

3 EE.08 61,6 72,2 

4 TG.07 73,0 94,0 

5 AU.20 54,0 78,8 
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Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższe wyniki  

Wnioski: 

1. W przypadku dwóch kwalifikacji (A.32 oraz TG.07) uczniowie/absolwenci ZS  

w Dobrzeniu Wielkim uzyskali najwyższą zdawalność w odniesieniu do zdawalności  

w woj. opolskim oraz OKE Wrocław. 

2. W przypadku trzech  kwalifikacji (AU.22, EE.08 oraz AU.20) uczniowie/absolwenci ZS  

w Dobrzeniu Wielkim uzyskali najniższą  zdawalność w odniesieniu do zdawalności  

w woj. opolskim oraz OKE Wrocław. 

 

IV. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe 

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu językowego FCE  i CAE dla uczniów liceum i technikum. 
Przeprowadzenie egzaminów: DSD II pilotażowy, DSD II pisemny, DSD II ustny. 
Zgłoszenie 5 uczniów do egzaminu DSD I uczniów klas II i III liceum i technikum.  
 

V. Konkursy przedmiotowe 

 

Tabela 22. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim 

 

L.p. 

 

Nazwa konkursu 

 

Uczniowie szkoły podstawowej 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

1 J. polski 5 0 

2 J. angielski 12 0 

3 J. niemiecki 11 3 

4 Historia 6 1 

5 Matematyka 6 1 

7 Biologia 7 0 

8 Geografia 5 0 

9 Fizyka 4 0 

10 Chemia 4 0 

 Ogółem: 60 5 

 

 
Wykaz uczniów, którzy najlepiej napisali etap gminny i wojewódzki Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2019/ 2020: 
Etap gminny: 

 j. angielski – Paulina M. – 73% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), 

 matematyka – Szymon K. - 100% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim) – awans do etapu 
wojewódzkiego, 

 j. niemiecki – Anna U. – 91,88% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), Emily P. – 91,25% 
(PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), Julia P.– 89,38% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), 
awans do etapu wojewódzkiego, 

 historia – Paweł Ł. – 93,30% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim) - awans do etapu 
wojewódzkiego, 

 j. polski – Szymon K. – 72% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 geografia – Szymon K. – 77% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 fizyka - Szymon K. – 70% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 biologia – Szymon K. – 68% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 chemia – Szymon K. – 59% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim). 
Etap wojewódzki: 

 matematyka – Szymon K. - 95% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim) – laureat 
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 j. niemiecki – Anna U. – 97,50% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim) - laureat, Julia P. – 
92,50% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim) - laureat, Emily P.– 88,93% (PSP Nr 3  
w Dobrzeniu Wielkim) – laureat 

 historia – Paweł Ł. – 96,70% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim) – laureat. 
 
Ponadto uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym, uczestniczyli  
w XXVII Wojewódzkim Turnieju Matematycznym dla uczniów Branżowych Szkół  
I Stopnia województwa opolskiego, uzyskując następujące tytuły: 

 Adam B. – 100%.– laureat 

 Szymon J. – 60% - finalista. 
 
Oprócz ww. konkursów, uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi 
w Dobrzeniu Wielkim oraz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach mieli 
brać udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 i podjętymi przez rząd polski 
działaniami w celu powstrzymania jego rozprzestrzeniania się, Krajowy Komitet Organizacyjny 
Turniejów, po przeprowadzonych konsultacjach, uzyskanych opinii Zarządów Okręgowych 
Polskiego Związku Wojewódzkich Komitetów Organizacyjnych Turniejów, podjął decyzję  
o odwołaniu w roku szkolnym 2019/ 2020 ww. Turnieju.   
 

VI. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 

 

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

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

do Zarządzenia Nr 0050.1.81.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2020r.  

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

podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Dobrzeń Wielki. 

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

funkcjonujących na terenie gminy, za szczególne osiągnięcia w różnych formach 

współzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmiotowej, tematycznej i służy 

motywowaniu ich do dalszej pracy nad rozwijaniem swych talentów. 

Wnioski o nadanie tytułu mogą składać dyrektorzy szkół, dyrektor GOK oraz prezesi klubów 

sportowych. 

Do każdego wniosku należy dołączyć potwiedzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie 

dokumentów imiennych ucznia, potwierdzające spełnianie kryteriów określonych  

w regulaminie, potwiedzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię świadectwa szkolnego  

z roku, w którym nadawany jest tytuł, a także oświadczenie rodzica lub ucznia pełnoletniego  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku  

w celach promocyjnych.  

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie przez uczniów szkół 

podstawowych średniej ocen minimum 5,00 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania. 

Natomiast warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych średniej ocen minimum 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania. 

W dniu 16 października 2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

w Chróścicach zorganizowała wręczenie statuetek „Dobrzeński Talent". Uroczystość odbyła się 

na sali wiejskiej w Chróścicach. Uczniowie odebrali z rąk Pana Piotra Szlapy – Wójta Gminy 

Dobrzeń Wielki wyróżnienia za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.  

Liczba wyróżnionych uczniów – 13 

- ogółem wniosków – 17 

- pozytywnych – 13 

- negatywnych – 4  
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VII.  Nagrody i wyróżnienia  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali następujący 
uczniowie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim:  

 Małgorzata P. (Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim)  

 Adrian K. (Publiczne Technikum w Dobrzeniu Małym)  
Inne: 
PSP Chróścice: 

 X miejsce w Plebiscycie na X-ciu najlepszych uczniów i sportowców województwa 

opolskiego (Izabela M.)  

 stypendyści Funduszu Stypendialnego 2019 Fundacji Śląska im. Johanna Krolla  

(Izabela M. kl. VI b, Krzysztof M. kl. VI b, Katrin P. kl. VIII) 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 6 miejsce dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w województwie  

w ogólnopolskim rankingu “Perspektyw” i 304 w kraju - srebrna tarcza 

 21 miejsce w województwie dla Publicznego Technikum w ogólnopolskim rankingu 

“Perspektyw” i 445 w kraju  - brązowa tarcza 

 bardzo dobra opinia uczniów i rodziców o szkole  

 

Certyfikaty - Dyplomy: 

PSP Chróścice: 

 "Młodzi głosują" 

 Europejski Tydzień Kodowania #CodeWeek2019 

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 Szkolne Przygody Gangu Słodziaków 

PP Chróścice: 

 Europejski Tydzień Kodowania #CodeWeek2019 

 dyplom “Szkoła Pamięta” za udział w akcji “Szkoła dla hymnu” 

 dyplom za udział i raport z Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

 “Młodzi głosują” 

 “Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu” 

 “Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 “Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” 

 “Gang Słodziaków” 

Projekty - Programy: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 „Szkoła Promująca Zdrowie” 

 Program wymiany/współpracy z młodzieżą amerykańską   

 „Bezpieczeństwo ponad wszystkim - Uniwersytet Opolski” 

 Program Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów  

Życia ,,Polubić ruch - by być zdrowym’’ 

 konkursy Pierwszej pomocy 

 „Trzymaj Formę” 

 “Kultura bezpieczeństwa” - projekt edukacyjny PIP w Opolu 

 konkurs organizowany przez PIP w Opolu ,,Poznaj swoje prawa w pracy” 

 udział w konkursach informatycznych „Bóbr” 
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 udział w programach „CISCO” 

 “Jagielloński Konkurs Matematyczny” dla uczniów LO - organizator Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie 

 Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 

 Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 

 Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości 

 Ogólnopolska  Olimpiada Biznesu i Innowacji 

 Ogólnopolska Olimpiada Podstaw Ekonomii 

 Olimpiada Wiedzy Technicznej 

 konkurs “KnowAmerica” 

 Program eTwinning 

 Ogólnopolski Tydzień Karier  

 Konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję” (w j. niemieckim) 

 Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” 

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana przez Ligę Ochrony Przyrody 

 Wielka Powtórka z Historii - organizator Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego 

 “Archipelag Skarbów” 

 “Nasze AED” 

 „ARS, czyli jak dbać o miłość” 

 „Podstępne WZW” 

 „Znamię, znam je” 

 „Stop nowotworom piersi i jąder” 

 “Żywienie, a dojrzewanie” 

Innowacje pedagogiczne:  

 „Elementy technologii informacyjnej w języku angielskim” 

 „Biologia w języku angielskim” 

 innowacja z zakresu mediacji rówieśniczych, prowadzona w klasach I LO o profilu 

psychologiczno-pedagogicznym 

 
ZS-P w Kup: 

 projekt „Szkolny Klub Ekologów" 

 „Moje zdrowie – moja siła, wielka moc” 

 „Gospodarowanie odpadami” – projekt Aglomeracji Opolskiej 

 „Czyste powietrze wokół nas” 

 „Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby” 

 projekt edukacji ekologicznej „Wieś smog ma też” 

 „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?”  

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 „Kreatywny Przedszkolak” – II edycja 

 „Dać im nadzieję” 

  „Młodzi głosują” 

Innowacje pedagogiczne:  

 „Odwrócona Szkoła” 

 „Magiczne okno Kamishibai – teatr ożywionej formy” 

 „Plan daltoński w edukacji wczesnoszkolnej” 

 „W świecie instrumentów muzycznych” 

 “Spotkanie z regionem” - badawczo-kulturowa działalność uczniów  

 “Radość pisania, magia przedstawiania, szybkość liczenia” 

 “Twórcze powtórki” - innowacja dla klasy VIII przygotowująca do egzaminu  

https://zspkup.szkolnastrona.pl/sp/art,1017,spotkanie-z-regionem-badawczo-kulturowa-dzialalnosc-uczniow
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PSP z OS Dobrzeń Wielki: 
 „Archipelag Skarbów” 
 „Młodzi głosują” – symulacja wyborów parlamentarnych 
 „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu” – ogólnopolski wirtualny festiwal 

zespołów uczniowskich 
 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - poprawa bezpieczeństwa pierwszoklasistów  

w czterech obszarach: na drodze, w szkole, w domu oraz w internecine 
 „ Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” – edukacja w zakresie prawidłowego  

i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania  
 „Gang Słodziaków” - projekt promujący czytanie “Szkolne przygody Gangu Słodziaków" 
 „Dziel się Uśmiechem” - ogólnopolski program edukacyjny PCK, którego celem była 

edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej 
 

PSP w Chróścicach: 

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli oraz 

od 2019r. również dla szkół podstawowych (klasy I-III), poświęcony tematyce 

ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna 

edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. 69 uczniów z kl. I-III  

wzięło  udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyli się troszczyć  

o środowisko naturalne, poznawali podstawowe zasady ekologii i dowiedzieli się, 

dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznali korzyści płynące z ruchu 

 Europejski Tydzień Kodowania #CodeWeek2019 

 Program Obchodów Dnia Głośnego Czytania - Szkolne Przygody Gangu Słodziaków 

 “Sztuczna inteligencja i programowanie w szkołach opolskiego NUTS-3” (nauka 

programowania w kl. I-III) 

 Projekt "Młodzi głosują" - szkolne wybory do Parlamentu 

 zorganizowanie “Tygodnia Misyjnego” - prelekcja misjonarza pracującego na misjach 

 Uniwersalny Program Profilaktyki Pozytywnej - warsztaty profilaktyczne dla uczniów  

kl. V-VIII 

 

PP Dobrzeń Wielki: 

 „Moje dziecko idzie do szkoły” - ogólnopolski program zdrowotny 

 „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program zdrowotny 

 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - program ogólnopolski 

 „Czyste powietrze wokół nas” - program ogólnopolski 

 „Akademia aquafresch” - ogólnopolski program profilaktyki jamy ustnej 

 „Witaminkowo” – autorski program z zakresu edukacji żywieniowej 

 „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski program promocji czytania 

 „15 minut dla oddechu” - autorski program profilaktyki logopedycznej 

 pogadanki ekologiczne w ramach projektu edukacyjnego pn. „Prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji 

Opolskiej” 

Innowacje pedagogiczne:  

 realizacja elementów autorskiej innowacji pedagogicznej „W świecie sensoplastyki” 

 

PP Chróścice: 

 „Kubusiowi przyjaciele natury” - ogólnopolski program zdrowotny 

 „Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program 

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny 
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 „Bliżej pieska” - projekt uwrażliwiający dzieci na niesienie pomocy potrzebującym 

zwierzętom 

Innowacje pedagogiczne:  

 „Super programowanie na dywanie z robotem Photon” 

 „Nietypowe dni w przedszkolu” 

 

Najważniejsze osiągnięcia wychowanków i uczniów: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

Liczba uczniów z poszczególnych typów szkół, którzy osiągnęli najwyższe wyniki (w przypadku 

LO, T, BS I st. – powyżej 4,75): 

PSP Nr 3 – 21 

LO – 18 

T – 3 

BS I st. – 1 

 „Bezpieczne lato – zdrowie na lata” – etap wojewódzki – II miejsce (PSP) 

 „Mój wymarzony lizak” – konkurs plastyczny – etap ogólnopolski – 10 uczniów 

wyróżnienie (PSP) 

 „Kasztanobranie” - etap ogólnopolski – 42 uczniów wyróżnienie (PSP) 

 „Gang Słodziaków” – konkurs czytelniczy i plastyczny - etap ogólnopolski – 18 uczniów 

wyróżnienie (PSP) 

 piłka ręczna chłopców – etap powiatowy – IV miejsce (PSP) 

 „Maks Matematyczny” – etap wojewódzki – II, IV miejsce (LO) 

 „Mediacje rówieśnicze” – etap powiatowy – I miejsce (LO) 

 koszykówka – chłopcy - etap powiatowy – I miejsce (LO) 

 koszykówka – dziewczęta - etap powiatowy – II miejsce (LO) 

 konkurs o samorządzie terytorialnym, Unii Europejskiej „Opolskie Gwiazdy Europy” – 

etap wojewódzki – finalista (LO) 

 olimpiada wiedzy i wartości w sporcie “Polski alpinizm i himalaizm” - etap wojewódzki – 

finalista (LO) 

 “Katyń – zbrodnia bez kary” – etap wojewódzki – III miejsce (LO) 

 34. Olimpiada Języka Niemieckiego - etap wojewódzki – 1 uczennica zakwalifikowała 

się do tego etapu (LO) 

 Mistrzostwa Polski Juniorów w drużynowych skokach na trampolinie – etap 

ogólnopolski – IV miejsce (LO) 

   

PSP im. M. Konopnickiej Chróścice: 

 VI miejsce - Akrobatyczne Mistrzostwach Świata w Tokyo (Filip Sz.) 

 I miejsce - Igrzyska Dzieci (szczebel gminny) - tenis stołowy drużynowo (Iza M.,  

Olivia W.)  

 I miejsce - Igrzyska Dzieci (szczebel gminny) - tenis stołowy indywidualnie (Iza M.) 

 I miejsce - Igrzyska Dzieci (szczebel powiatowy) - tenis stołowy drużynowo (Iza M., 

Olivia W.) 

 I miejsce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (szczebel gminny) – tenis stołowy drużynowo 

(Karolina L., Wiktoria O.) 

 I miejsce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (szczebel gminny) – tenis stołowy indywidualnie 

(Karolina L.) 

  I miejsce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (szczebel gminny) – piłka koszykowa 

dziewcząt (Wiktoria O., Karolina L., Milena P., Amelia G., Emilia S., Angelika Ż., 

Amelia S., Dominika G., Daria Ś.) 
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 I miejsce - Igrzyska Dzieci (szczebel gminny) – piłka nożna chłopców (Krzysztof B., 

Aleksander T., Daniel K., Kacper W., Dawid G., Artur G., Paweł L., Robert M., Piotr Ś., 

Aleksander K.) 

 I miejsce w finale powiatu, awans do finału wojewódzkiego Puchar Tymbarku (Sonia B., 

Lena G., Nikola H., Julia K., Julia N., Eliza S., Emilii S., Anita W.) 

 II miejsce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (szczebel gminny) – tenis stołowy 

indywidualnie (Wiktoria O.) 

 II miejsce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (półfinał powiatu) – piłka koszykowa dziewcząt 

(Wiktoria O., Karolina L., Milena P., Amelia G., Emilia S., Angelika Ż., Amelia S., 

Dominika G., Daria Ś., Laura N.) 

 II miejsce w finale powiatu w Dwa Ognie: Filip C., Andrzej K., Jakub N., Tobiasz P., 

Nikodem W., Dawid G., Paweł L., Szymon K., Aleksander K., Filip S. 

 II miejsce w powiecie w koszykówce dziewcząt: Dominika G., Karolina L., Emilia S., 

Daria Ś., Andżelika Ż., Milena P., Amelia G., Laura N., Amelia S., Wiktoria O. 

 III miejsce - Igrzyska Dzieci (szczebel gminny) - tenis stołowy indywidualnie (Olivia W.) 

 III miejsce - Igrzyska Dzieci (szczebel gminny) - tenis stołowy indywidualnie (Daniel K.) 

 III miejsce - Igrzyska Dzieci (szczebel wojewódzki) - tenis stołowy drużynowo (Iza M., 

Olivia W.) 

 III miejsce - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (szczebel powiatowy) – tenis stołowy 

indywidualnie (Karolina L.) 

  III miejsce - Igrzyska Dzieci (półfinał powiatu) – piłka nożna chłopców (Krzysztof B., 

Aleksander T., Daniel K., Kacper W., Dawid G., Artur G., Paweł L., Robert M., Piotr Ś., 

Aleksander K.) 

 IV miejsce w półfinale wojewódzkim w Dwa Ognie: Filip C., Andrzej K., Jakub N., 

Tobiasz P., Nikodem W., Dawid G., Paweł L., Szymon K., Aleksander K., Filip S. 

 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

 III miejsce w Finale Wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego w Mini Piłce Ręcznej 

Dziewcząt 

 Daniel K. - II miejsce w Finale Powiatu w tenisie stołowym indywidualnie - awansował 

do Finału Wojewódzkiego w Nysie (tam zajął miejsca 16-24) 

 II miejsce w Półfinale Powiatowym SZS w  Piłce Nożnej Chłopców 

 I miejsce w II Amatorskich Zawodach Pływackich „Umiem pływać” – Wiktoria J. 

 IV miejsce w II Amatorskich Zawodach Pływackich „Umiem pływać” – Mateusz M. 

 III miejsce w Półfinale Powiatu Mały Olimpijczyk chłopców 

 Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej „Przyjaciel Przyrody 2019” - IX edycja –  

IV miejsce 

 Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego klas I-III  „Olimpusek” – Laureat  Filip P. 

 Konkurs na projekt okolicznościowej statuetki symbolizującej tytuł: „ZASŁUŻONY 

OBYWATEL GMINY DOBRZEŃ WIELKI” - ogłoszony przez Gminę Dobrzeń Wielki – 

Agnieszka P., Kamil M., Wojciech O. – wyróżnienie 

 Ogólnopolska Olimpiada z Języka Niemieckiego “Olimpus" sesja jesienna – Laureaci: 

Maximilian F., Malwina W., Adam i Alexander M. 

 ogólnopolski konkurs języka niemieckiego ,,Lust auf Lesen" - etap rejonowy: Maximilian 

F., Paweł J., Malwina W., Szymon W. 

 konkurs matematyczny “Archimedes Plus” - wyróżnieni następujący uczniowie: Szymon 

K., Zofia C., Agnieszka P., Weronika S., Gabriela D., Szymon W., Dominika K., Maciej 

S. 
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 konkurs recytatorski w języku niemieckim - do etapu gminnego zakwalifikowali się: Julia 

R., Weronika S., Agnieszka P., Adam i Alexander M., Jakub W. 

 wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ,,Ojczyzna w moim sercu" w odniesieniu do 

słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego ,,Kocham ojczyznę więcej niż własne serce" - 

kategoria literacka 

 Pix Programming Challenge - międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci  

i młodzieży. Konkurs w 2019 r. był organizowany w 5 krajach europejskich, Indiach oraz 

Nigerii. Uczestnicy konkursu musieli rozwiązać zadania z zakresu programowania. 

Zadania dostosowane były do różnych grup wiekowych. Czterech uczniów 

zakwalifikowało się do ścisłego półfinału: Damian P., Lidia K., Marta P., Szymon J. 

 I i III miejsce w kategorii klas I-III - konkurs na szopkę bożonarodzeniową organizowany 

przez Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Talent" – klasa IIIb i IIIa - wystawa w GOK 

ZS-P Kup 

 II miejsce dla Publicznego Przedszkola w Kup w konkursie plastycznym „Najładniejsza 

Szopka Bożonarodzeniowa” – organizator GOK Dobrzeń Wielki 

  Filip M. –  laureat konkursu plastycznego „Ciepło świąt” – organizator Opolski Teatr 

Lalki i Aktora 

 III miejsce w VIII Wojewódzkim Biegu o Puchar Borsuka, Zagwiździe 

 II miejsce Adam W. - XXIV Konkurs Fotograficzny "Zabytkowa architektura wsi 

opolskiej" (wyróżnienie: Karol F.) 

 III miejsce w IX edycji Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej 

 I miejsce  w X Terenowym Turnieju  Ekologicznym 

 II miejsce Mały olimpijczyk dziewcząt 

 I miejsce Mały olimpijczyk chłopców 

 II miejsce  Mistrzostwa Gminy Mini Piłki Ręcznej dziewcząt 

 II miejsce  Mistrzostwa Gminy Mini Piłki Ręcznej chłopców 

 I miejsce Gminne Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej dziewcząt 

 II miejsce Półfinał Powiatowy w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt 

 II miejsce (kategoria solista) w XIV Otwartym Konkursie Piosenki “Nas Łączy Muzyka” 

 

VIII. Kontrole zewnętrzne 

1. Kontrola doraźna – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim 

Czas trwania: 22-24.10.2019 r.   

Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 

Zakres: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi kl. II b”. 

Zalecenia: 

- przestrzegać zapisów Statutu PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, opisujących zasady pracy 

doraźnych (wychowawczych) zespołów nauczycielskich, 

- wzmocnić nadzór nad pracą pedagoga szkolnego, 

- organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz udzielać jej zgodnie  

z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 
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- uwzględniać wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych zawarte w opiniach  

w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły oraz 

przestrzegać czasu trwania zajęć specjalistycznych, 

- prowadzić dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z § 19 

rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, 

- przestrzegać rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  

w szczególności zapisów dotyczących postępowania powypadkowego, 

- wzmocnić nadzór dyrektora nad pełnieniem dyżurów oraz przestrzeganiem zapisów prawa 

wewnętrznego przez nauczycieli, 

- stworzyć harmonogram dyżurów adekwatny do potrzeb wynikających z infrastruktury szkoły, 

- wdrożyć i nadzorować przestrzeganie zasady reagowania na niewłaściwe zachowania 

uczniów oraz zgłaszania kierownictwu takich zachowań przez pracowników administracji  

i obsługi, 

- zadbać o spójność i precyzję zapisów prawa szkolnego, w szczególności dostosowania 

zapisów aktów wewnętrznych do zapisów Statutu PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, 

- poprawić organizację pracy szkoły tak, aby przeciwdziałać samowolnemu opuszczaniu 

pomieszczenia świetlicy przez uczniów, 

- dostosować zapisy prawa wewnętrznego, tj. Statutu szkoły i Regulaminu Świetlicy Szkolnej 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim w zakresie organizacji i działania świetlicy szkolnej do 

obowiązującego prawa, uwzględniając specyfikę szkoły. 

  

2. Ewaluacja zewnętrzna problemowa – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

Czas trwania: 28, 29.02.2020 r. oraz 03.03.2020 r.   

Prowadzona przez: Kuratorium Oświaty w Opolu 

Wymagania:  

- „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. 

- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.   

Zalecenia: nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 
IX.   Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 

 
1. Stypendia szkolne 

W roku szkolnym 2019/2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 
wypłacił 18 uczniom stypendia szkolne za okres IX-XII 2019r. na łączną kwotę 7 600,00 zł oraz 
16 uczniom za okres I-VI 2020r. na łączną kwotę 9 600,00 zł.  

2. Zasiłki szkolne 
- ogółem wniosków – 0 
- pozytywnych decyzji –  0  

Łączna wartość wypłaconych zasiłków w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła 0,00 zł. 

3. Bezpłatny dostęp uczniów do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

Uczniowie publicznych szkół podstawowych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej, mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla tych szkół. 
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Publiczna szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 

nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną, lub 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

określa dyrektor szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 

uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych 

podręczników lub materiałów. 

Zapisów powyższych nie stosuje się do szkół dla dorosłych. 

Na realizację zadania, o którym mowa wyżej, organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. W roku szkolnym 

2019/2020 Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała dotację w wysokości 71 772,90 zł. 
 

4. Dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w formie dofinansowania:  

- zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania była udzielana uczniom: 

 słabowidzącym, 

 niesłyszącym, 

 słabosłyszącym, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

była niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do: branżowej 

szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum; 

-  zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów: 

 słabowidzących, 

 niesłyszących, 

 słabosłyszących, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

była niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do: klasy I 

branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum; 
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- zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym do kształcenia specjalnego, dla 

uczniów: 

 słabowidzących, 

 niesłyszących, 

 słabosłyszących, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

była niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do: klas II i III 

branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnim technikum. 

W roku szkolnym 2019/2020 z pomocy skorzystało łącznie 4 uczniów niepełnosprawnych 

uczęszczających do ZS w Dobrzeniu Wielkim. 

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

Na realizację tego zadania Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała 1.173,20 zł. 
 

5. Program „Posiłek w szkole i w domu” 

W dniu 18 czerwca 2019 r. zawarta została, pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Dobrzeń 

Wielki, umowa Nr WRE.531.3.2019 – 15 w sprawie wsparcia finansowego realizacji zadania 

publicznego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  

i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

Gmina Dobrzeń Wielki na realizację powyższego zadania otrzymała dotację w wysokości 

23857,99 zł, która została przekazana Publicznej Szkole Podstawowej w Chróścicach (kwota 

wykorzystana przez szkołę – 22580,68 zł). Całkowity koszt zadania wyniósł 28225,86 zł, w tym 

wkład własny gminy w wysokości 5645,18 zł. 

Natomiast w kwietniu 2020 r. Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wniosek o wsparcie finansowe 

realizacji ww. zadania publicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup (wchodzącej  

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup). Całkowita wartość zadania – 30867,65 zł,  

w tym: 

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego – 24694,12 zł  

- wysokość wkładu własnego gminy – 6173,53 zł. 

Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie wniosku. 
   

6. Dowóz ucznia/ dziecka do i ze szkoły/ placówki oświatowej 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek dowozu uczniów 

niepełnosprawnych spoczywa na gminie.  

W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw, zmianie uległy w roku szkolnym 2019/2020, zasady zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do i ze szkół i placówek oświatowych, jeżeli 

dowożenie zapewniają rodzice. 

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru: 

koszt = (a-b) • c • d/100  

gdzie: 



23 

 

a – to liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania 

przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły 

ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 

miejsca pracy, i z powrotem, 

b – to liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do 

miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 

c – to średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, 

d – to średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według 

danych producenta pojazdu. 

W związku ze zmianą cytowanej wyżej ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa 

na każdy rok szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa  

w gminie. 

W związku z powyższym podjęta została Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok 

szkolny 2019/2020. 

Z dowozu korzystało w roku szkolnym 2019/2020 jedno dziecko posiadające orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Opolu. Dowóz odbywał się bezpośrednio przez rodziców, ich samochodem prywatnym, na 

podstawie zawartej umowy, pomiędzy Wójtem Gminy a rodzicami o zwrot kosztów przejazdu 

ucznia niepełnosprawnego. 
 

X. Język mniejszości narodowej 

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowana była w szkołach nauka języka mniejszości 

narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i językowej uczniów. 

Tabela 23.  

Nazwa szkoły Klasa 

Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej 

PSP 
Chróścice 

ZS-P Kup 
ZS Dobrzeń 

Wielki 

PSP z OS 
Dobrzeń 
Wielki 

Razem 

Szkoła I 24 14 24 41 103 

podstawowa II 24 16 19 53 112 

  III 20 16 - 57 93 

  IV - 9 - 38 47 

  V 38 14 - 63 115 

  VI 28 17 - 62 107 

 VII - - - - - 

 VIII 12 - 9 - 21 

Razem   146 86 52 314 598 
              (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2019r.) 

 

XI. Współpraca zagraniczna realizowana przez: 

 

ZS w Dobrzeniu Wielkim: 

- Seminarium Europejskie w Bad Marienberg 

- współpraca ze szkołą partnerską w Wil w Szwajcarii 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim: 

W ramach projektu eTwinning placówka współpracowała ze szkołą podstawową na Słowacji. 
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PSP w Chróścicach: 

- prowadzenie wymiany delegacji samorządowej z Dobrzenia Wielkiego w Gminie Partnerskiej 

Heuchelheim w Niemczech 

- uczestnictwo w akcji ”Paczka dla dzieci z Ukrainy” 

XII. Realizacja  projektów unijnych 

1) „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3” – dalsza realizacja projektu, który zakłada 

podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych, rozwój współpracy szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, zakup 

wyposażenia do pracowni szkolnych. Projekt realizowany jest w Branżowej Szkole I Stopnia 

oraz Publicznym Technikum w Dobrzeniu Małym. Wartość ogólnego dofinansowania dla 

Gminy – 38 499,20 zł. 

2) „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” – projekt realizowany przez 

Województwo Opolskie w ramach dwóch wojewódzkich jednostek samorządowych: 

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – lidera i współrealizatora i Opolskiego 

Centrum Rozwoju Gospodarki. Projekt obejmuje wsparciem 73 szkoły prowadzące kształcenie 

zawodowe i przyczynia się do wzmocnienia tych szkół poprzez dostosowanie oferty do 

wymogów rynku pracy. Projekt wzmacnia wiedzę, kompetencje uczniów  

i nauczycieli oraz wiąże podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami 

zawodowymi. Zakres projektu to m.in. realizacja 5000 staży i 3000 kursów podnoszących 

kompetencje i kwalifikacje uczniów, staże i studia podyplomowe, kursy dla nauczycieli  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, zajęcia 

specjalistyczne, warsztaty, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji  

i Kariery. Projekt realizowany jest w Branżowej Szkole I Stopnia oraz Publicznym Technikum  

w Dobrzeniu Małym. 

3) „Dwujęzyczna Opolszczyzna” - Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwałą Nr XLV/378/2018  

z dnia 28 czerwca 2018 r. wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do realizacji projektu  

pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do 

przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W projekcie uczestniczy Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim. W ramach projektu 

przedszkole nieodpłatnie otrzymało następujące pomoce dydaktyczne: dzienniki pomocnicze, 

papier ksero, zeszyty ćwiczeń dla dzieci, zestaw dla nauczyciela( licencja), licencja dla dzieci,  

teatrzyk, regał, pacynki, maskotki, dywan edukacyjny, zestaw ogrodniczy, zestaw instrumentów 

muzycznych, telewizory, tablet, głośniki Bluetooth, plakaty i naklejki  projektowe. 

Nauczyciele prowadzą codziennie 1 godzinę zajęć z języka angielskiego we wszystkich 

grupach wiekowych, wykorzystując dostępny sprzęt elektroniczny. W ramach projektu odbyły 

się dwa spotkania na terenie przedszkola z koordynatorem z Regionalnego Zespołu Placówek 

Wsparcia Edukacji w zakresie obsługi platformy i prowadzenia zajęć. Co miesiąc wypełniany 

jest również dziennik elektroniczny z obecnością dzieci w każdej grupie wiekowej. Projekt 

będzie realizowany przez 2 lata, tj. do sierpnia 2021 r. 
 

4) „#Zdalna Szkoła” – projekt realizowany ze środków europejskich z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną  

z wprowadzeniem na obszarze RP stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami 

koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy 
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prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed 

monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, 

na którym mogli realizować podstawy programowe. Wobec tego od 1 kwietnia 2020 r., gminy 

wskazane w dokumentacji konkursowej, mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, 

tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego 

im realizację zdalnych lekcji. Gmina Dobrzeń Wielki zakupiła 48 laptopów dla uczniów i złożyła 

w dniu 02.04.2020 r. wniosek o sfinansowanie zakupionego sprzętu.  

Laptopy wraz ze słuchawkami rozdysponowano następująco: 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim – 10 szt. 

PSP w Chróścicach – 8 szt. 

ZS w Dobrzeniu Wielkim – 16 szt. 

ZS-P w Kup – 14 szt. 

XIII. Programy oświatowe 

1)  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

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

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, przewidującego rozwijanie zainteresowań 

uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wniosek do 

Wojewody Opolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki 

szkolnej w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Wniosek gminy został oceniony na 100 pkt 

(wartość maksymalna) i tym samym pozytywnie rozpatrzony. Umowa pomiędzy Wojewodą 

Opolskim a Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie wsparcia finansowego realizacji w 2019 r. 

zadania publicznego o którym mowa wyżej, została podpisana w dniu 4 czerwca 2019 r.  

Całkowity koszt realizacji zadania w roku szkolnym 2019/ 2020 (dotacja + wkład własny) 

wyniósł 15.000 zł, w tym: 

- kwota przyznanego dofinansowania – 12 000 zł   

- kwota wkładu własnego – 3 000 zł 

2) „Niemieckie Kluby Malucha”    

Projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, finansowany przez Ministerstwo Spraw 

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

Kluby Malucha to wsparcie dla rodziców pragnących wychowywać swoje dzieci dwujęzycznie 

oraz zapewnić im regularny kontakt z kulturą niemiecką.  

Do projektu zostało zakwalifikowane koło DFK Chróścice. W dwugodzinnych zajęciach 

odbywających się dwa razy w ciągu miesiąca uczestniczyło w sesji zimowej 12 dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat. Sesja wiosenna programu, ze względu na stan epidemii w kraju, spowodowanym 

zakażeniami koronawirusem, zostały zawieszone.   

3) „Niepodległa” (lata 2017-2022) 

Z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, niektóre z placówek 

oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, zorganizowały szereg apeli, 

wystaw, konkursów kształtujących postawy oparte na wspólnych dla Polaków wartościach, 

takich jak: wolność, godność, solidarność, a także wzmacnianie poczucia tożsamości 

narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych. 

ZS-P w Kup:  

- w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej przygotowanie wystawy przedstawiającej fotografie 

z września 1939 r., oddającej tym samym hołd pierwszym  ofiarom tragicznych dni, 

- udział w projekcie "Zapal znicz dla Niepodległej" - uczniowie z opiekunem  sprzątali groby 

ofiar II wojny światowej na których zapalono znicze; znicze zapalono również  

w szkole, chcąc w ten sposób oddać hołd ofiarom II wojny światowej,  
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- przygotowanie kotylionów z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, 

- przygotowanie uroczystej akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, 

- przystąpienie do akcji  "Szkoła do hymnu" - wspólne  odśpiewanie hymnu narodowego; 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim: 

- zorganizowanie w dwóch grupach wiekowych Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, 

- przygotowanie przez uczniów kl. IV uroczystego apelu z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości, 

- przystąpienie do akcji  "Szkoła do hymnu" - wspólne  odśpiewanie hymnu narodowego, 

- korzystanie podczas lekcji ze stron internetowych „Niepodległa” – uczestnictwo uczniów  

w grach interaktywnych „Ogórkiem przez PRL”; 

PSP w Chróścicach: 

- przystąpienie do akcji  "Szkoła do hymnu" - wspólne  odśpiewanie hymnu narodowego, 

- apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 

- zorganizowanie wystawy książek w szkolnej bibliotece, związanych z tematyką 

niepodległościową ,,Droga do Niepodległości", 

- pogadanki na temat ważnych wydarzeń historycznych i rocznicy odzyskania niepodległości 

we wszystkich klasach (w ramach lekcji historii i godziny wychowawczej oraz wiedzy  

o społeczeństwie), 

- realizacja programu wychowawczego dla klas (opracowany na podstawie programu 

profilaktycznego, uwzględniający priorytety MEN i Kuratorium Oświaty – ze szczególnym 

uwzględnieniem treści patriotycznych związanych z obchodami 100 – lecia Niepodległości) – 

program systematycznie i na bieżąco modyfikowany ze względu na potrzeby edukacyjne  

i rozwojowe uczniów, 

- przygotowanie gazetek szkolnych upamiętniających wydarzenia  związane z Odzyskaniem 

przez Polskę Niepodległości, 

- zgłoszenie  szkoły do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych  

w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości ,,Do hymnu" - konkurs w trakcie realizacji 

PP w Chróścicach: 

- zgłoszenie przedszkola i wzięcie udziału w akcji "Szkoła do hymnu",  

- w każdej grupie wiekowej przeprowadzenie z dziećmi zajęć na temat Polski i patriotyzmu. 

4) „Od grosika do złotówki” – we wrześniu 2019 r. uczniowie kl. II i III PSP z OS  

w Dobrzeniu Wielkim przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu z zakresu tematyki 

edukacji finansowej "Od grosika do złotówki ". Pierwszy etap realizacji projektu trwał pięć dni, 

w trakcie których uczniowie poznali tajniki podstaw edukacji finansowej, w tym np. rodzaje  

i wartości pieniędzy oraz zdobywali umiejętności ułatwiające im podejmowanie samodzielnych 

decyzji, a także racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami. Kolejnym etapem wdrażania 

projektu była 14-dniowa praca rodziców z dziećmi na temat oszczędzania w życiu codziennym. 

 

XIV. Programy zdrowotne 

1. Szczepienia przeciwko HPV 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Dobrzeń Wielki wstrzymała realizację działań związanych 

ze szczepieniami przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18 z powodu braku w hurtowniach 

farmaceutycznych szczepionki Gardasil / Silgard. 

2. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka 

W roku szkolnym 2019/2020 wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 

przystąpiły do tego programu. 

Obejmował on swym zasięgiem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół 

podstawowych. Placówki oświatowe otrzymały gotowe scenariusze lekcji wraz z ulotkami, 

plakatami materiałami dla nauczycieli, filmami na temat samobadania. Z ramienia szkoły 
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realizatorami programu mogli być: biolodzy, pielęgniarki szkolne, nauczyciele wychowawcy.  

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie nabyli wiedzę oraz umiejętności na temat 

przeprowadzania samobadania skóry czy też różnicowania podejrzanych znamion. Każdy 

przeszkolony uczeń w ramach tego programu mógł zostać środowiskowym ambasadorem  

i zachęcać rodzinę, znajomych do podjęcia prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych. 

3. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego 

(projekt programu podlegający konsultacjom) 

24 października 2019 r. Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała pismo Wicemarszałka Województwa 

Opolskiego dot. konsultacji projektu Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

dla Województwa Opolskiego. Do projektu ww. Programu wniesione zostały dwie zmiany dot. 

uzupełnienia pkt 3 ust. 2 „zwiększenie działań profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin 

zagrożonych występowaniem zaburzeń psychicznych, zwłaszcza wobec dzieci w rodzinach 

problemowych, chorób o podłożu psychicznym / zaburzenia odżywiania” oraz uzupełnienia dot. 

specjalistycznych usług opiekuńczych „zapewnienie osobom starszym opieki psychologa 

środowiskowego”.    

Prężnie odbywała się też realizacja różnorodnych programów i działań zdrowotnych przez 

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

działające w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Świadczy o tym Roczna informacja  

o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za 2019 rok, w której 

zarejestrowano 20 działań zdrowotnych. 

Gmina Dobrzeń Wielki współpracowała z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi 

się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną w następujących obszarach: 

 LUX MED DIAGNOSTYKA – Gdynia (bezpłatne badania mammograficzne: 12.03.2019, 

26.07.2019) 

 NAOKU – Warszawa (bezpłatne badania wzroku dla mieszkańców gminy – badania nie 

odbyły się w wyznaczonym terminie ze względu na stan epidemii wprowadzonej na 

terenie kraju)  

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (zaproszenie do udziału w imprezie 

promującej zdrowie „Jarmark Niezwykłości – Marsz po zdrowie”) 

 Opolski Urząd Wojewódzki (konferencja dla przedstawicieli gmin i powiatów dot.: 

podsumowania zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego 

w 2018 r. w woj. opolskim, wsparcia merytorycznego JST w realizacji 

sprawozdawczości za 2019 r., poprawy efektywności zdrowia publicznego w zakresie 

tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej) 

 Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. - (zaproszenie do udziału w bezpłatnych 

badaniach kolonoskopowych w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita 

grubego) 

 OSTEOMEDIK (mobilne centrum diagnostyczne) – oferta badań spirometrycznych  

i densytometrycznych) 

 Fundacja Bank Ochrony Środowiska – Warszawa (zaproszenie do uczestnictwa  

w projekcie prozdrowotnym „Zdrowo jem, więcej wiem”) 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu (zaproszenie na spotkanie 

zorganizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-

Profilaktyka” pn. „Rola JST i pracodawców w profilaktyce chorób zakaźnych. Priorytety 

zdrowotne dla województwa opolskiego, wytyczne, dobre przykłady”) 

 Caritas Diecezji Opolskiej – (w grudniu 2019 r. uzyskanie przez Caritas pieniędzy na 

zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego; gabinet rehabilitacyjny w Dobrzeniu 

Wielkim został wyposażony w aparat do terapii skojarzonej Multitronic MT-S z dwiema 
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głowicami i kompletem akcesoriów oraz krzesło do masażu – wartość urządzeń 

wyniosła 6540,00 zł). 

Ponadto nadmienić należy, że w roku szkolnym 2019/2020 weszły w życie 12.09.2019 r. 

przepisy ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa określa  

w szczególności zakres i cele opieki zdrowotnej nad uczniami, podmioty sprawujące opiekę 

zdrowotną a także podmioty zapewniające warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad 

uczniami. Zgodnie z ww. ustawą opieka zdrowotna jest realizowana w szkole i obejmuje 

profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. 

Profilaktyczna opieka zdrowotna i promocja zdrowia realizowana była w szkołach 

funkcjonujących na terenie Gminy przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. 

Natomiast świadczenia ogólnostomatologiczne i profilaktyczne dla uczniów realizowane były 

przez podmioty zewnętrzne, z którymi Gmina Dobrzeń Wielki zawarła stosowne porozumienia. 

I tak: uczniowie z Zespołu Szkół i Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim korzystali z opieki stomatologicznej w DENTOBUSIE (NZOZ PARTNER-

DENTAL Marcin Marasek – Sosnowiec), uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup 

z opieki stomatologicznej korzystali w Przychodni Stomatologicznej Doni Cor w Kup (Ośrodek 

Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o.o. – Brzeg), a uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Chróścicach z opieki stomatologicznej korzystali w budynku NZOZ ASMED  

w Chróścicach (Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Pawlak – Opole).       

 

XV. Programy rozwoju kultury fizycznej 
 

1. „Lokalny Animator Sportu” 2019 

Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wybrała w styczniu 2019 r. Fundację Orły 

Sportu (z siedzibą w Pucku), operatorem projektu „Lokalny Animator Sportu”, który był 

kontynuacją realizowanego w latach poprzednich programu „Animator - Moje Boisko – Orlik 

2012”. 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.  

Gmina Dobrzeń Wielki złożyła w terminie wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia 

dwóch osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych. Wniosek nie został jednak rozpatrzony pozytywnie ze względu na 

jego niską ocenę merytoryczną, za którą odpowiedzialni byli lokalni animatorzy sportu. 

2. „Szkolny Klub Sportowy 2019” 

Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu 

na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu  

i Turystyki. Program miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 

realizowanej w formie zajęć sportowych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole. 

Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych  

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

ćwiczebnych w grupach minimum 15-osobowych. 

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

PSP w Chróścicach i ZS-P w Kup. 

W PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim utworzone były trzy grupy (dwie grupy 15 osobowe, jedna 

grupa 17 osobowa). Zajęcia prowadzone były przez Panie: Paulinę M., Katarzynę W. (zajęcia 

ogólnorozwojowe, taneczne, gry zespołowe) oraz Katarzynę P. (zajęcia ogólnorozwojowe, gry  

i zabawy, elementy gier zespołowych). 
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W PSP w Chróścicach utworzone były dwie grupy (jedna 15 osobowa, druga 17 osobowa). 

Zajęcia prowadzone były przez Panów: Mateusza M. i Marcina K. (zajęcia ogólnorozwojowe, 

gry zespołowe).   

W ZS-P w Kup utworzona była jedna grupa 15 osobowa. Zajęcia prowadzone były przez Pana 

Radosława B. (gry zespołowe). 

3. „Umiem Pływać” 

W dniu 25 października 2019r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację  

w 2020 r. programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”. Program zakładał 

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

podstawowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

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

w dniu 11 lutego 2020r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem programu - 

Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu. 

Planowano, iż nauka pływania zorganizowana będzie w roku szkolnym 2019/2020 dla 224 

dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych z terenu Gminy (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim - 

114 dzieci, PSP w Kup - 45 dzieci, PSP w Chróścicach - 24 dzieci i PSP Nr 3 w Dobrzeniu 

Wielkim - 41).   

W ramach 10 wyjazdów na pływalnię WODNA NUTA w Opolu, w miesiącach od lutego do 

czerwca 2020 r.,  uczniowie powinni mieć zapewnione, każdorazowo po 2 godziny lekcyjne na 

naukę, bądź doskonalenie umiejętności pływania. Sytuacja epidemii w kraju spowodowała 

jednak wstrzymanie wyjazdów na basen. 

Program jest całkowicie bezpłatny dla uczniów, a jego finansowanie powinno obejmować  

pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na pływalnie, ubezpieczeniem 

uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania i opiekunów oraz organizacji zawodów 

(łącznie z dojazdem uczestników) potwierdzających nabycie umiejętności pływania. 

Strona finansowa realizacji Programu, przedstawia się następująco: 

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

dojazdu wszystkich uczestników to kwota łączna 40320,00 zł (224 uczestników x 180 zł) 

 170,00 zł – wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki na realizację Programu w 2020r.  

to kwota łączna 38080,00 zł  (224 uczestników x 170 zł) 

 78400,00 zł – planowany całkowity koszt zadania 

Od kilku lat Program cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów. Przyczynia się do 

nabycia przez dzieci umiejętności pływania, przeciwdziała i koryguje wady postawy oraz 

wyrównuje szanse w dostępie do infrastruktury sportowej uczniów zamieszkałych  

w miejscowościach, w których nie ma pływalni. 

4. „Lekkoatletyka dla każdego” 

W dniu 23.01.2019 r. Gmina Dobrzeń Wielki podpisała Porozumienie z Polskim Związkiem 

Lekkiej Atletyki w Warszawie dot. nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych, urządzeń 

i sprzętu sportowego, będących w dyspozycji JST lub szkół w zakresie organizacji 

systematycznych zajęć pozalekcyjnych, eventów i zawodów w ramach Projektu „Lekkoatletyka 

dla każdego”. Zajęcia w ramach tego programu prowadzi dwóch nauczycieli wychowania 

fizycznego: 

- pan Mirosław O. w dwóch grupach wiekowych: 

kl. I-III (30 uczniów – jeden raz w tygodniu); kl. IV-VI (25 uczniów – trzy razy w tygodniu), 

- pan Jacek D. – jedna grupa wiekowa: 13-15 lat (15 uczniów – cztery razy w tygodniu). 

Zajęcia odbywają się na hali Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, stadionie lekkoatletycznym  

w Opolu i Politechnice Opolskiej w zależności od warunków atmosferycznych. 

W programie uczestniczą wszystkie szkoły z terenu Gminy Dobrzeń Wielki. 
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XVI. Ciekawe inicjatywy 

PP w Dobrzeniu Wielkim: 
- świąteczna wymiana pocztówek między placówkami przedszkolnymi z całej Polski 

Akcje charytatywne: 

- „Góra grosza”- zbiórka monet dla Frania M. cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni (Fundacja 

Siepomaga) 

- zbiórka karmy dla zwierząt do Miejskiego schroniska zwierząt w Opolu 

- „Ile waży Św. Mikołaj” – akcja ogólnopolskiej zbiórki monet dla potrzebujących wychowanków 

z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

- zbiórka nakrętek dla chorych dzieci (we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową  

z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim) 

- ogólnopolska akcja bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy (Akcja AED w Zespole Szkół 

w Dobrzeniu Wielkim) 

PP w Chróścicach: 
- zorganizowanie VI Gminnej Spartakiady Sportowej Przedszkolaków „Sport na szóstkę” 

- organizacja Europejskiego Tygodnia Kodowania (Europejski Code Week) 

- udział w akcji UNICEF – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

-  pilotażowa inicjatywa wprowadzenia terapeutycznych jeżyków do siedzenia dla dzieci na 

podłodze w celu dbałości o prawidłową postawę ciała – Zdrowy Kręgosłup 

 -  spotkania z ciekawymi ludźmi: weterynarz , listonosz, rehabilitant  

-  organizacja Dnia Kundelka – zajęcia dzieci z psem terapeutycznym 

-  organizacja Dnia Serca – przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy 

Akcje charytatywne: 
- „Paczka na święta dla dziecka” – współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych 

Siołkowicach – zbiórka prezentów dla dzieci ze szpitalnych oddziałów onkologicznych  

- zbiórka żywności dla psów ze schroniska - współpraca z Fundacją Małych Braci  

Św. Franciszka 

- zbiórka maskotek dla potrzebujących dzieci – współpraca ze Stegu Areną w Opolu 

- udział dzieci w kiermaszu bożonarodzeniowym organizowanym przez Parafialny Zespół 

Caritas Chróścice 

 

ZS-P w Kup: 

- zorganizowanie na terenie gminy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

- zorganizowanie konferencji ekologicznej o zasięgu międzygminnym „Młodzi dla ekologii” 

- inicjatywa nauczyciela wf: przerwy i dyżury świetlicowe na sportowo 

- udział w II edycji konkursu “Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” 

- udział kl. II i III w Europejskim Tygodniu Kodowania (Europejski Code Week) 

Akcje charytatywne: 
- „Góra grosza” 

- zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt – pod patronatem Fundacji “Azyl” w Opolu 

- zbiórka darów z przeznaczeniem dla domowego hospicjum dziecięcego w Opolu pod 

patronatem Fundacji Julii Bąk „Walcz o mnie” 

- zbiórka artykułów spożywczych z przeznaczenie na posiłek dla bezdomnych pod patronatem  

Fundacji „Zupa w Opolu” 

- udział w akcji "Razem na Święta"  

- organizacja odwiedzin Św. Mikołaja na oddziale dziecięcym szpitala w Kup - przygotowanie 

paczek chorym dzieciom 
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- udział w Wigilii dla Seniorów i Samotnych w Kup - przygotowanie oprawy muzycznej 

- zbiórka darów i przygotowanie świątecznej paczki dla potrzebującej rodziny  

 
ZS w Dobrzeniu Wielkim 
Akcje charytatywne: 
- „Opatrunek na ratunek”- akcja ogólnopolska 

-  akcja na rzecz schroniska zwierząt w Paryżu - gmina Domaradz 

- „Świąteczna paczka” – ogólnopolska akcja charytatywna 

- “Góra grosza” 

- kiermasz świąteczny połączony ze zbiórką nakrętek 

- Krwiodawstwo – coroczna akcja organizowana dla społeczności szkolnej i środowiska 

lokalnego 

-  sprawowanie opieki nad cmentarzem poewangelickim w Opolu – Brzezie 

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

okolicznościowych, przygotowanie upominków 

Inne: 
- Narodowe Czytanie (07.09.2019r.) – Nowele polskie („Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa; 

„Dym” – Maria Konopnicka; „Katarynka” – Bolesław Prus; „Mój ojciec wstępuje do strażaków” 

(ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulz; „Orka” – Władysław Stanisław 

Reymont; „Rozdzióbią nas kruki, wrony …” – Stefan Żeromski; „Sachem” – Henryk 

Sienkiewicz; „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski) - udział w akcji 

ogłoszonej przez Prezydenta RP 

- Tydzień Książek Zakazanych 

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  

- wystąpienie Szkolnego Koła Mediatorów w Radiu DOXA 

- uczestnictwo Szkolnego Koła Mediatorów, wraz z finalistami etapu szkolnego, w III 

Międzyszkolnym Finale Mediacji Rówieśniczych w IX LO w Opolu  

- zorganizowanie pomiaru RR i poziomu cukru 

- „Zdrowe drugie śniadanie” - pogadanka w kl. I PSP 

- obchody „Dnia Kultury Niemieckiej” w ramach którego zorganizowano: konkurs, wykład dla 

uczniów szkół podstawowych z gminy Dobrzeń Wielki, dot. 30 rocznicy obalenia Muru 

Berlińskiego, realizacja projektu z biblioteką szkolną „A kiedy mury, mury runą …”, wystawa 

literatury dot. tematu upadku Muru Berlińskiego 

- spotkanie z dzielnicowym dla uczniów kl. I 

- warsztaty dla uczniów „Szkodliwy wpływ nikotyny i e-papierosów na organizm ludzki”  

- stała współpraca z lokalnymi mediami 

- aktywne uczestnictwo w pracach i działalności w ramach SSIRO 

- aktywna działalność drużyny DOBRZEŃ ROCKERS 

- współpraca z LKW Walter oraz GEIS Polska 

 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 
- działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy warunków życia ludności poprzez 

poprawę kondycji środowiska naturalnego, którego zwieńczeniem było wydanie przez Miejski 

Ośrodek Metodyczny i miasto Opole gry dydaktycznej MODNe „Rady Na Odpady” przez  

nauczyciela Zbigniewa W. 

- udział uczniów kl. VI b w konferencji “Młodzi dla ekologii”, która odbyła się w ZS-P w Kup 

- promocja szkoły w gazecie lokalnej ,,Opowiecie info" – Jasełka “Opowieść Wigilijna” 

- kolędowanie w języku niemieckim i angielskim 



32 

 

- współpraca z TSKN w Dobrzeniu Wielkim - udział w przedstawieniu adwentowym w języku 

niemieckim 

- kiermasz bożonarodzeniowy 

- Walentynki 

- zabawa karnawałowa w klasach starszych 

- współpraca z ,,Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej Haus" - pozyskiwanie bezpłatnych 

czasopism dla uczniów na zajęcia 

Akcje charytatywne: 
Szkolne Koło „Anioły ze szkoły”:  

- w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. wolontariusze, w ramach akcji PAŹDZIERNIK 

MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT, zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę darów (karmy, 

koce, akcesoria dla psów), które przekazali do zaprzyjaźnionego Domu Tymczasowego dla 

bezdomnych psów Fundacji “Mali Bracia”. Podczas wycieczki do ww. Domu na Otoku, 

uczniowie przekazali zebraną pomoc i spotkali się z opiekunami zwierząt, którzy opowiedzieli 

na czy polega ich praca. Poznali również wszystkie psy do adopcji.  

- w okresie zimowym dzieci zorganizowały dokarmianie ptaków na swoich parapetach 

klasowych oraz w domach  

- uczniowie klas starszych przeprowadzili również akcję uświadamiającą szkodliwość 

sylwestrowych i noworocznych fajerwerków oraz namawiali wszystkich do rezygnacji z nich 

Szkolne Koło Wolontariatu: 

- ogólnopolska akcja PCK „Gorączka złota”, która polega na zbiórce złotych monet  

o nominałach 1, 2 i 5 groszowych przeznaczonych na dofinansowanie kolonii dla najuboższych 

dzieci. Dzięki tej akcji z letniego wypoczynku mogą skorzystać również uczniowie ze szkoły 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W tej akcji PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim zajęła 

V miejsce w województwie. Zebranych zostało ponad 56 kilogramów monet, co stanowiło 

kwotę 885 zł 

- sprzedaż kalendarzyków dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach 

ogólnopolskiej akcji PCK  „Kampania walki z głodem” 

- przekazanie paczek świątecznych dla uczniów ze szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej 

- sprzedaż używanych zabawek na terenie szkoły – pomoc Bartkowi na zakup protez rąk i nóg 

- wsparcie Fundacji dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez 

sprzedaż cegiełek będących równocześnie pomocami dydaktycznymi. Fundacja otrzymane 

pieniądze przeznacza np. na zakup aparatów słuchowych lub protez dla dzieci 

-  kontynuacja akcji „Marzycielska poczta”, której celem jest pisanie listów do chorych dzieci   

z całej Polski. Uczniowie razem z nauczycielem na zajęciach pozalekcyjnych piszą listy, 

wykonują okolicznościowe kartki i rysują obrazki dla chorych dzieci, których nazwiska i adresy 

są zamieszczone w Internecie. 

-  kontynuacja zbiórki plastikowych nakrętek – szkoła zbiera nakrętki dla Bartka w akcji „Dla 

Ciebie zwykła nakrętka, dla Bartusia ręka”. Dodatkowo zbierane są dla Bartka metalowe 

nakrętki z butelek i słoików oraz aluminiowe puszki.  

- szkoła włączyła się także w akcję zbierania nakrętek i zużytych baterii dla 3,5 letniej Elizy, 

której grozi utrata wzroku 

- sprzedaż na przerwach w szkole ciastek, sałatek warzywnych i owocowych, wykonywanych 

przez uczniów; tą akcję bardzo wspierają rodzice, którzy razem z dziećmi pieką ciastka w domu, 

aby wspomóc akcje charytatywne szkoły 

- zorganizowanie kiermaszu świątecznego przed Świętami Bożego Narodzenia – wykonywanie 

z uczniami kartek bożonarodzeniowych 
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- kontynuacja akcji „Adopcja na Odległość” pod patronatem Salezjańskiego Ośrodka 

Misyjnego, która  związana jest z duchową adopcją grupy uczniów ze szkoły Garden   

w miejscowości Lusaca w Zambii na kontynencie afrykańskim. Akcja polega na zbieraniu 

środków finansowych dla uczniów z adoptowanej duchowo grupy na zakup pomocy 

dydaktycznych, żywności i lekarstw. 

-  prowadzenie korespondencji ze szkołą w Lusace - uczniowie mają możliwość uzyskania 

informacji o szkole i dzieciach w niej się uczących, poprzez wymianę listów oraz oglądaniu 

zdjęć i filmów dostarczonych przez pracujących na misjach ojców Salezjanów 

- pomoc szkoły Misjonarzom Werbistom poprzez następujące akcje: 

KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE – uczniowie zbierają ostemplowane znaczki pocztowe - 

uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc misjom, 

ZNAKI WIARY – uczniowie zbierają nieużywane lub nawet uszkodzone krzyżyki, medaliki  

i różańce - księża Werbiści przekazują je osobom wierzącym w krajach misyjnych, 

KOMÓRKA NA MISJE – uczniowie zbierają niepotrzebne lub uszkodzone telefony komórkowe, 

które mogą być naprawione lub poddane recyklingowi i przesłane do krajów misyjnych, 

KLUCZ DO NIEBA – uczniowie zbierają stare lub złamane klucze, które misjonarze sprzedają 

jako kolorowy złom i pomagają misjom, 

INSTRUMENTY NA MISJE – uczniowie mogą podarować Misjonarzom nawet niepotrzebne 

instrumenty muzyczne, które zostaną przekazane utalentowanej młodzieży z krajów misyjnych 

- pomoc dla szkoły Beatrix w Purii nad Zatoką Bengalską, którą zbudował polski misjonarz  

o. Marian Żelazek, kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, dla dzieci z rodzin dotkniętych 

trądem – szkoła przekazała na ten cel 500 zł 

- kontynuacja działań PDMD – Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, którego pomysłodawcą 

był Papież Jan Paweł II polegających na zbieraniu środków finansowych przeznaczonych na 

cele misyjne - w ramach akcji „Kolędnicy Misyjni” zebrali 500 złotych 

- udział w akcji „Twoja krew – moje życie”, której celem było informowanie o potrzebie 

oddawania krwi. Każde dziecko otrzymało materiały edukacyjne oraz świadectwo dla 

rodziców z podziękowaniem za zaangażowanie się i z apelem o przyłączenie się do grona 

Honorowych Krwiodawców - akcja zorganizowana była pod patronatem Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu 

-  wsparcie Fundacji ,,Hatima”. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła pomogła dzieciom z Lungi  

- niewielkiej  miejscowość w Sierra Leone, w której w wyniku wybuchu epidemii Eboli, wiele 

dzieci straciło rodziców 

- pomoc dla dzieci i młodzieży za pośrednictwem Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti - na 

budowę przedszkola przekazano 300 zł. Szkoła wspomogła także naukę Konstantego - na 

jego edukację przekazano również 300 zł 

- 17 listopada 2019 r. w Opolu  świętowano III Światowy Dzień Ubogich. Uczennice  

z PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim pomagały rozdawać posiłki dla ludzi, którzy licznie 

zgromadzili się w namiocie przed ratuszem na opolskim rynku 

- przystąpienie do akcji Caritas ,,Świąteczna  Paczka dla dziecka więźnia”. Dzięki 

zaangażowaniu wielu rodzin uczniów szkoły, udało się zebrać wiele upominków, 

kosmetyków, przyborów szkolnych oraz słodyczy 

- zorganizowanie paczek świątecznych dla mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Opolu 

- pomoc w organizacji akcji "MIKOŁAJ BEZ BARIER" 

PSP w Chróścicach 
- organizacja imprezy gminnej “Bilard Sportem Wszystkich 6-16-60”, której gościem był 

Bogdan Wołkowski - wielokrotny Mistrz Świata w trikach bilardowych 
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- organizacja zawodów gminnych - „Mały Olimpijczyk” 

- dbanie o miejsca pamięci, szczególnie ważne w naszym środowisku: Grób 

Nieznanych Żołnierzy w chróścickim lasku, Pomnik Ofiar I i II Wojny Światowej oraz Obelisk 

poległych Żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Chróścicach 

- wyjazdy z przedstawieniem „Fatima” 

- modlitwa różańcowa w radio Doxa 

- inscenizacja na Dzień św. Mikołaja 

- inscenizacja „Poemat o dobroci” 

- Misterium „Niepokalana w sercu dziecka Maryi” 

- Jasełka pt.”Nawrócenie” 

- udział w Kampanii “19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” 

- Fundacja Orange #jestnaswiecej przeciwko hejtowi w sieci - pomarańczowe sznurówki dla 

wszystkich. 

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

kształtowanie u uczniów empatii 

- udział w koncercie charytatywnym, z którego dochód przeznaczony był na potrzeby Centrum 

Opieki Paliatywnej - koncert "Hospicjum to też życie" 

- pomoc Szkolnego Koła Wolontariatu w Wigilii dla seniorów, organizowanej przez sołectwo 

Chróścice, udział uczniów z programem kolędowym mieszkańców Chróścic 

- udział uczniów z programem kolędowym i pomoc na Kiermaszu Adwentowym 

organizowanym przez parafialny Caritas 

- udział w projekcie "Dać im nadzieję" - zebranie pieniędzy na sfinansowanie nauki 

podopiecznego z Burkina Faso 

- zbiórka karmy dla zwierząt z opolskich schronisk i przytulisk 

- współpraca z Radą Sołecką w Kup, zrobienie paczki świątecznej dla potrzebującej rodziny 

- pomoc dla Oliwki – włączenie się w akcję charytatywną – Fundacja Pomocy Dzieciom  

i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” 

Inne: 

- Narodowe Czytanie (07.09.2019r.) – Nowele polskie („Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa; 

„Dym” – Maria Konopnicka; „Katarynka” – Bolesław Prus; „Mój ojciec wstępuje do strażaków” 

(ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulz; „Orka” – Władysław Stanisław 

Reymont; „Rozdzióbią nas kruki, wrony …” – Stefan Żeromski; „Sachem” – Henryk 

Sienkiewicz; „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski) - udział w akcji 

ogłoszonej przez Prezydenta RP 

 

XVII. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

 

1. Wypoczynek zimowy 

Akcja „Zima 2020” 
W dniach 17-21.02.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizował dla 

wszystkich chętnych aktywne i kreatywne spędzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych. 

Uczestnicy przeżyli przygodę w Smokolandii, podróżowali w różne zakątki ziemi, uczyli się 

strategicznego myślenia podczas partyjek szachowych. Nie zabrakło ruchu i ducha 

sportowego. Można było  potańczyć, pogimnastykować się z instruktorami sekcji tanecznych. 

Natomiast w podziemiach, dzieci przeniosły się do gorącej Afryki za pomocą rytmów płynących  

z bębnów afrykańskich. Aby równowaga zastała zachowana, dzieci i rodzice zostali 

zaproszenie na wspólne spotkanie z Morsami. Było ciasto, coś ciepłego i kiełbaski z ogniska,  
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a dla odważnych możliwość wejścia do zimnej wody. Były też chwile z magią i sztuką cyrkową. 

Grupę feryjną odwiedzili także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Dobrzeniu Wielkim, sprawiając tym wielką radość dzieciom. 

Pan Piotr Szafrański – Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim, podziękował serdecznie kadrze 

Domu Kultury, Morsom, Strażakom za przygotowanie atrakcyjnego tygodnia ferii dla naszych 

dzieci.   
Opracował: Piotr Szafrański – Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim 

 

 

2. Wypoczynek letni 

Akcja „Lato 2020” 
W dniach od 6 do 31 lipca 2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia 

wakacyjne dla dzieci. Było to 120 aktywnych i kreatywnych godzin, podczas których uczestnicy 

mogli poznać tajniki tańca, robotyki, ceramiki, kowalstwa, żonglerki. Tworzyli także ciekawe 

prace plastyczne, motanki oraz filcowali wełnę, z której powstały radosne pacmany. Były także 

wyjazdy do grodu rycerskiego i Hydropolis. Ostatni dzień wakacyjnych zajęć upłynął na 

wspólnej zabawie w parku za Urzędem Gminy, gdzie Seledynek przygotował wiele ciekawych 

aktywności oraz możliwość zrobienia tatuażu. Uwieńczeniem było rozbijanie piniat, które dzieci 

przygotowały samodzielnie podczas wcześniejszych spotkań. 
Opracował: Piotr Szafrański – Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim 

 

Kuratorium Oświaty w Opolu przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 2 miejsca na bezpłatną kolonię 

dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „JANÓWKA” w Sławie, której 

organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie. Dzieci uczestniczyły 

w kolonii od 29 lipca do 11 sierpnia 2020 r. 

W gminie, w dniach 08-09 sierpnia 2020 r., odbył się Sportowy Piknik z okazji 94 urodzin klubu 

TOR Dobrzeń Wielki. Dzieci, młodzież i dorośli, podczas tegorocznych wakacji, mogli 

skorzystać z zajęć prowadzonych przez animatorów na Boisku Sportowym Orlik, a także  

z kąpieliska na ośrodku rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim, gdzie zapewniona była 

opieka ratowników. 

XVIII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

 

W roku szkolnym 2019/2020 liczba pracowników w publicznych placówkach oświatowych 

wynosiła ogółem 238, co w przeliczeniu na etaty daje 214,55. 

 

Tabela 24. Struktura zatrudnienia pracowników w publicznych jednostkach oświatowych 

 

Grupa zawodowa 

 

W osobach 

 

W etatach przeliczeniowych 

 
1 2 3 

Nauczyciele 
 

150 143,42 

Administracja 
 

26 15,58 

Obsługa 
 

62 55,55 

Ogółem 
 

238 214,55 

(dane wynikają z Arkuszy Organizacyjnych aktualnych na dzień 30.09.2019r.) 
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Tabela 25. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli  

w publicznych jednostkach oświatowych 

 

Stopień awansu  

zawodowego 

 

W osobach 

 

% 

 
1 2 3 

 
Dyplomowany  

 

 
105 

 
70,00 

 
Mianowany  

 

 
19 

 
12,67 

 
Kontraktowy  

 

 
21 

 
14,00 

 
Stażysta  

 

 
5 

 
3,33 

 
Bez stopnia 

  

 
0 

 
0,00 

 
Ogółem 

 

 
150 

 
100 

(dane wynikają z Arkuszy Organizacyjnych aktualnych na dzień 30.09.2019r.) 

 
XIX. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 

 
1. Medale za Długoletnią Służbę 
W dniu 28.01.2020r. Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący szkoły, złożyła dwa 

wnioski do Kuratorium Oświaty w Opolu o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę 

dla Pani Gabrieli M. – dyrektora PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim oraz Pani Doroty G-Sz. – 

dyrektora ZS w Dobrzeniu Wielkim. Niestety wnioski nie zostały rozstrzygnięte pozytywnie. 

 

2. Nagroda Kuratora Oświaty 

W dniu 25.05.2020r. Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący przedszkole, złożyła 

wniosek do Kuratorium Oświaty w Opolu o przyznanie Nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty 

za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Pani Iwony S. – 

dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścicach. Niestety wniosek nie został rozstrzygnięty 

pozytywnie. 

 

3. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość rozdania nauczycielom Nagród Wójta z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

Rozdanie nagród odbyło się w późniejszym terminie, ze względu na konieczność zmiany 

uchwały Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na 

terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 
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Pan Piotr Szlapa – Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, dostrzegając nauczycielski trud, podziękował 

serdecznie wszystkim wyróżnionym, wręczając dyplomy i kwiaty następującym nauczycielom: 

Iwona S. – dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścicach, 

Justyna G. – nauczycielka Publicznego Przedszkola w Chróścicach, 

Kamila W. – nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, 

Regina J. - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, 

Katarzyna K. - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, 

Renata D. – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach, 

Dorota T. - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach, 

Dorota L-J. - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach, 

Gabriela M. – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim, 

Anna H. - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim, 

Beata S. - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim, 

Katarzyna K. - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w 

Dobrzeniu Wielkim, 

Wojciech L. - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim, 

Stanisław J. - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim, 

Bożena M. – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, 

Małgorzata Ś. - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, 

Beata J. – nauczycielka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, 

Irena W-Ł. - nauczycielka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, 

Agnieszka M. - nauczycielka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, 

Roman P. - nauczyciel Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 

Grono wyróżniających się nauczycieli było zdecydowanie większe, jednak możliwości 

finansowe gminy nie pozwoliły na uhonorowanie wszystkich zasłużonych. 

XX. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w roku 2019 

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

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

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

gminy w przedziale wiekowym 16-18 lat. 

W 2019 roku Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał dwa postanowienia o nałożeniu grzywny w 

celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego dziecka, określonego w tytule 

wykonawczym przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej.  

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

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

go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. W 2019 r. 

prowadzona była korespondencja z rodzicami dzieci podlegającymi obowiązkowi nauki.    

Monitorowanie spełniania obowiązku nauki przez Gminę, możliwe było też dzięki 

otrzymywanym ze szkół wykazom uczniów realizujących ten obowiązek. W Gminie Dobrzeń 

Wielki prowadzona jest ewidencja spełniania obowiązku nauki. W 2019r. uczniowie  
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z roczników 2002-2004 spełniali obowiązek nauki w szkołach funkcjonujących na terenie kraju 

oraz w szkołach za granicą.  

 

 

XXI. Finansowanie zadań oświatowych za rok 2019 

 

Kwota subwencji oświatowej – 12 511 049,00 zł 
Dodatkowa kwota subwencji oświatowej – 275 275,00 zł 
 

Tabela 26 - Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2019 r. - szkoły 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

oświatowe 

1 Szkoły podstawowe 8 097 582,77 zł 

2 Klasy gimnazjalne (do dnia 31.08.2019r.) 1 091 305,38 zł 

3 Licea Ogólnokształcące 1 943 552,25 zł 

4 Szkoły zawodowe 1 702 816,55 zł 

5 Stołówki szkolne i przedszkolne 547 858,05 zł 

6 Dowożenie uczniów do szkół 84 178,95 zł 

7 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 48 173,09 zł 

8 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
(szkoły podstawowe) 

198 772,83 zł 

9 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w  
(klasy gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe) 

101 060,93 zł 

10 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych  

73 260,50 zł 

11 Pozostała działalność 229 666,71 zł 

12 Świetlice szkolne 478 245,70 zł 

 Razem: 14 596 473,71 zł 

 

 

 

Tabela 27 - Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2019 r. – przedszkola 

L.p. Wyszczególnienie 

Kwota 
subwencji na 

6-latki i NP  
w Kup 

Otrzymana 
dotacja 

Wydatki 
oświatowe 

1 
Przedszkola publ.  
i niepubliczne 

 
 
 

962 862,87 zł 406 870,00 zł 

3 927 048,44 zł 

2 
Przedszkole dla 
Dzieci z Autyzmem 
w Kup 

470 607,89 zł 

3 
Inne formy wych. 
przedszkolnego 

4 555,42 zł 

 Razem: 1 369 732,87 zł 4 402 211,75 zł 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tabela 28 - Wydatki majątkowe Gminy w 2019 r. 

Jednostka 
Wyszczególnienie 

Wydatki 

majątkowe 

PSP Chróścice dostawa i montaż nagrzewnic do sali 
gimnastycznej  

14 883,00 zł 

ZS Dobrzeń Wlk. 

prace projektowe w zakresie budowy 

boiska sportowego przy szkole (inwestycja 

niezakończona) 

25 830,00 zł 

ZS Dobrzeń Wlk. 

opracowanie mapy do celów projektowych 

budowy boiska sportowego przy szkole 

(inwestycja niezakończona)    

1 800,00 zł 

ZS Dobrzeń Mały 

wykonanie termomodernizacji budynku 

szkoły (dofinansowanie w wysokości 

985 764,39 zł)   

1 437 431,67 zł 

ZS-P Kup  0,00 

PSP DW  0,00 

 

Razem: 1 479 944,67 zł 

    
Jednostka  

Wyszczególnienie Wydatki 

majątkowe 

 PP Chróścice dostawa i montaż klimatyzacji 23 600,01 zł 

PP Dobrzeń Wlk.  0,00 

PP Kup  0,00 

 

Razem:  23 600,01 zł 

           Opis poniesionych wydatków na podstawie Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019 r. 

1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Realizując zadanie wynikające z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela dot. dofinansowania  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębniane są środki z budżetów poszczególnych 

szkół i przedszkoli na ich realizację. 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost jakości pracy szkół  

i przedszkoli poprzez systematyczny, kwalifikowany, jak i efektywny rozwój kadry 

pedagogicznej. Doskonalenie w placówkach oświatowych jest podejmowane zgodnie z ich 

potrzebami, które to dyrektorzy w terminie do końca listopada poprzedzającego rok budżetowy, 

składają w postaci wniosków do organu prowadzącego. Analizując sprawozdania  

z wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok budżetowy 2019,  

należy stwierdzić, że nauczyciele doskonalą posiadane umiejętności, aktualizują umiejętności 

wcześniej zdobyte poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach.  



40 

 

Istotnym elementem tego procesu jest również zdobywanie nowych, dodatkowych kwalifikacji, 

co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej, jak i znalezienie zatrudnienia na 

nauczycielskim  rynku pracy gminy Dobrzeń Wielki. 

 
Tabela 29. - Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szkołach i przedszkolach 
Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019. 

 

L.p. 

 

Nazwa placówki 

Środki przyznane 

w planie 

finansowym na 

doskonalenie 

zawodowe 

Wykorzystane 

środki na 

dofinansowanie 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

 

Różnica 

1. 
Zespół Szkół  

w Dobrzeniu Wielkim 
19352,00 14 183,50 5168,50 

2. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z 

Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim 

 

17356,00 

 

11830,50 

 

5525,50 

3. 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kup 
10201,00 9901,59 299,41 

4. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej  

w Chróścicach 

 

8616,00 

 

7143,50 

 

1472,50 

5. 
Publiczne Przedszkole 

w Dobrzeniu Wielkim 
3240,00 2672,00 568,00 

6. 
Publiczne Przedszkole 

w Chróścicach 
2790,00 2442,00 348,00 

RAZEM 61555,00 48 173,09 13381,91 

Sporządzono  na podstawie dokumentu: „Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 2019”- otrzymanego z każdej publicznej placówki oświatowej. 

Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego przekazywane są do budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki. 
 

2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

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

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

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń 

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

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

placówek oświatowych. Na realizację zadania w roku 2019 zaplanowano 10.701,00 zł,  

a wydatkowano 5 200,00 zł, co stanowi 48,59% przyznanych środków. Wsparciem finansowym 

objętych zostało 11 nauczycieli. 
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Tabela 30. – Rozliczenie roczne – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2019 r. 

Nazwa placówki 

         % realizacji   

Plan Wypłaty Wypłaty Razem    
(3+4) 

w 
odniesieniu 

Pozostałe 

2019 r. I półrocze II półrocze do planu środki 

        
(kol 

5*100/kol 2) 
  

1 2 3 4 5 6 7 

PP Chróścice         488,00 zł                  -   zł                  -   zł               -   zł  0,00         488,00 zł  

PP Dobrzeń Wielki         645,00 zł          200,00 zł                  -   zł       200,00 zł  31,01         445,00 zł  

PSP Chróścice      1 557,00 zł                  -   zł                  -   zł               -   zł  0,00      1 557,00 zł  

ZS Dobrzeń Wielki      3 490,00 zł       2 050,00 zł       1 150,00 zł    3 200,00 zł  91,69         290,00 zł  

ZS-P Kup      1 712,00 zł          500,00 zł                  -   zł       500,00 zł  29,21      1 212,00 zł  

PSP z OS w 
Dobrzeniu Wielkim 

     2 809,00 zł       1 100,00 zł  
        200,00 zł    1 300,00 zł  

46,28      1 509,00 zł  

 Razem:     10 701,00 zł       3 850,00 zł       1 350,00 zł    5 200,00 zł  48,59      5 501,00 zł  

 

W roku 2019, oprócz pomocy zdrowotnej przyznanej nauczycielom, Gmina Dobrzeń Wielki 

udzieliła nauczycielowi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Publicznego Przedszkola w Chróścicach, pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości 1500 zł 

3. Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

W 2019 roku Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2019 r. biorąc pod uwagę następujące kryterium: 

 dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście 

liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia 

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. - kwota dofinansowania 

jaką otrzymała Gmina - 296 454,00 zł. 
 

4. Jednorazowy dodatek uzupełniający 

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

szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, 

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

jednorazowy dodatek uzupełniający.  

W tabeli poniżej przedstawiona jest szczegółowa analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli  

w 2019 r., według stopnia awansu zawodowego: 
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Tabela 31. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2019 r. 

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

         w roku podlegającym analizie         na rok podlegający analizie) 

         kwoty bazowej B1          od dnia 1 stycznia  

                            do dnia 31 sierpnia (B1) 

 

        od dnia 1 września 

       do dnia 31 grudnia (B2)  

         

Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń w roku 2019 

została osiągnięta przez nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. 
 

5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

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

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego  

u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego  

u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy; 

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał 

egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania kosztów 

kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 

jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  

w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia, 

2019 

8 3 045,21 zł 

3 337,55 zł 

 
 

Stopnie 
awansu 

zawodowego 
nauczycieli 

Wskaźniki 
określone 
w art. 30 
ust. 3 KN 

 
Średnie 

wynagrodzenie 
 

Średnioroczna liczba 
etatów ustalana dla 

okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 

 
Suma iloczynów 
średniorocznej 
liczby etatów  

i średnich 
wynagrodzeń,  

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

dla okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 
8x (kol. 3 x kol. 5) + 
4x (kol. 4 x kol. 6) 

Wydatki 
poniesione  
w roku na 

wynagrodz.  
w 

składnikach 
wskazanych  

w art. 30  
ust. 1 KN 

Kwota 
różnicy 

 
(kol. 8 –  
kol. 7) 

 
od dnia 

1 
stycznia 
do dnia 

31 
sierpnia 
(kol 2xB1) 

 
od dnia  

1 
września 
do dnia 

31 
grudnia 
(kol 2xB2) 

 
od dnia 

1 
stycznia 
do dnia 

31 
sierpnia 

 
od dnia 

 1 
września 
do dnia 

31 
grudnia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stażysta 100% 3 045,21 3 337,55 3,73 4,11 145 738,39 153 984,35 
 

8 245,96 
 

Kontraktowy 111% 3 380,18 3 704,68 17,97 20,18 784 976,45 855 089,31 
 

70 112,86 
 

Mianowany 144% 4 385,10 4 806,07 23,05 18,35 1 161 377,98 1 195 208,39 
 

33 830,41 
 

dyplomowany 184% 5 603,19 6 141,09 93,00 94,76 6 496 492,11 6 819 537,61 
 

323 045,50 
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2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny 

miesiąc kształcenia, 

3) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, 

wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika,  

wynosi do 10 000 zł. 

W roku 2019 ww. dofinansowanie z Funduszu Pracy Wojewody Opolskiego, otrzymało  

9 pracodawców, którzy wykształcili w 5 różnych zawodach (kucharz – 1, mechanik pojazdów 

samochodowych - 3, fryzjer – 2, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 

2, stolarz – 1) 12 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki. 

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania w roku 2019 wyniosła 87 743,96 zł. 
 

6. Dofinansowanie opieki dzieci w wieku do lat 3 

W Uchwale Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 681  

z późn. zm.), ustalono wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę dla 

podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 400,00 zł 

na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Ustalono również wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę dla podmiotów 

prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 150,00 zł na 

każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Dotacja, o której mowa wyżej zwiększa się o 50% na dziecko niepełnosprawne objęte opieką, 

a zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Dotacja, o której mowa wyżej może być udzielona na dzieci zamieszkałe na terenie innych 

gmin, pod warunkiem wcześniejszego zawarcia przez gminę miejsca zamieszkania dziecka, 

porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki, w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej 

dzieciom w żłobku lub klubie dziecięcym. 

Kwoty przyznanej dotacji na dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2019r. obrazuje poniższa 

tabela.  

Tabela 32. Zestawienie zbiorcze dzieci w żłobku w 2019 r. 

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

Dobrzeń 
Wielki 

23 24 25 25 25 25 24 24 23 17 15 17 267 

Dobrzeń Mały 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3 60 

Chróścice 6 5 4 4 4 5 5 6 5 7 7 7 65 

Kup 
6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 68 

Razem z 
Gminy 

41 41 41 41 41 42 41 41 37 32 30 32 460 

Dotacja na 
dzieci z 
Gminy DW 

16400,00 16400,00 16400,00 16400,00 16400,00 16800,00 16400,00 16400,00 14800,00 12800,00 12000,00 12800,00 184000,00 

               

Miasto Opole 7 8 8 8 8 7 8 7 8 9 10 10 98 

Gmina 
Popielów 

10 8 8 7 6 6 6 6 8 9 10 10 94 

Gmina Pokój 0 1 1 1 2 2 2 2 4 6 5 4 30 

Gmina 
Murów 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 31 

Gmina 
Łubniany 

3(*) 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 39(*) 

Gmina 
Turawa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 

Inne Gminy 
24 24 24 24 24 23 24 24 28 33 34 32 318(*) 
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Dotacja na 
dzieci z 
innych gmin 

6000,00 7250,00 7400,00 7600,00 7600,00 7200,00 7600,00 7600,00 8200,00 9400,00 9800,00 9200,00 94850 

Łączna 
liczba dzieci 
dotowanych 

62 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64 64 778(*) 

Łączna 
kwota 
dotacji 

22400,00 23650,00 23800,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 23000,00 22200,00 21800,00 22000,00 278850,00 

% dzieci 
spoza 
Gminy 
(wszystkich) 

36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 35,4 36,9 36,9 43,1 50,8 53,1 50,00 40,9 

Łączna 
liczba dzieci 
w żłobku 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 64 64 778 

 

Opracowały: 

Adriana Pietrzyk – Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia 

Gabriela Szmolke - Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia 

 

Data sporządzenia: 21.10.2020r. 

 


