
 
 

Dobrzeń Wielki, 19 października 2022 r. 

 

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

Gminy Dobrzeń Wielki 
w roku szkolnym 2021/ 2022 

 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 

wynika z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.Dz. U. z 2021 poz 1082 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 jedn. Dz. U. z 2022r.  

poz. 559 z poźn. zm.) 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021r.  

poz. 1082 z późn. zm.) 

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

(tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.) 

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

Dz. U. z 2022r. poz. 2082) 

5. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021r.,  

poz. 1915z późn. zm.) 

6. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., 

poz. 1762 z późn. zm.) 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 
 

Stan prawny na: 13.10.2022 

 

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 2021/2022, funkcjonowało 15 placówek oświatowych, w tym: 

 
Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych oświaty 
 

 
L.p. 

 
Nazwa jednostki oświatowej 

Ilość 
oddziałów 

Ilość 
dzieci/uczniów 

Średnia ilość 
dzieci/uczniów 
w oddziałach 

 
1. 

 
Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

 
4 

 
97 

 
24,25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 

 
5 

 
122 

 
24,40 

 
3. 

 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
4 

 
58 

 
14,50 

 
4. 

 
Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka  
w Dobrzeniu Małym 

 
3 

 
60 

 
20,00 

 
5. 

 
Niepubliczne Przedszkole „Pod Rozbrykanym 
Kucykiem” w Dobrzeniu Wielkim 

 
1 

 
12 

 
12,00 

 
6. 

 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci  
z Autyzmem w Kup 

 
2 

 
8 

 
4,00 

 
7. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

 
18 

 
366 

 
20,33 

 
8. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Chróścicach 

 
10 

 
183 

 

 
18,30 

 

 
9. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa 

 Publiczne Przedszkole 

 
11 

8 
3 

 
175 

113 
62 

 
15,91 

14,13 
20,67 

 
10. 

 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w tym: 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

 Technikum 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

 
25 

6 
2 
4 
5 
8 

 
519 

153 
18 
85 

113 
150 

 
20,76 

25,50 
9,00 

21,25 
22,60 
18,75 

 
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 

 
22 

 
419 

 
19,05 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
44 

 
812 

 
18,45 

 
3. 

 
Liceum ogólnokształcące 

 
8 

 
171 

 
21,38 

 
4. 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
4 

 
85 

 
21,25 

5. Technikum 5 113 22,60 

 
 

 
Ogółem: 

 
83 

 
1600 

 
19,28 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2021r.) 

 



Dzieci 6-letnie w szkołach, wg stanu na dzień 30.09.2021r.: 
- PSP z OS Dobrzeń Wielki – 0 dzieci 
- PSP Chróścice – 0 dzieci 
- PSP Kup – 0 dzieci 
- PSP Nr 3 Dobrzeń Wielki – 0 dzieci 
 

III. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 
 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty 
 
  

Tabela 3. Średni wynik procentowy (%) - egzamin ósmoklasisty 2022 - zasięg  

„gmina-kraj” 

 gmina powiat województwo kraj 

j. polski 57 59 57 58 

matematyka 70 58 53 55 

j. angielski  71 67 62 61 

j. niemiecki  74 65 57 47 

Uwaga: średnie wyniki obejmują dane dot. szkół na wsi (www.oke.wroc.pl )  

 

Tabela 4. Średni wynik procentowy (%) - egzamin ósmoklasisty 2022 – zasięg  

„szkoły gminy Dobrzeń Wielki” 

 PSP w Kup PSP Chróścice PSP nr 3 w DW PSP z OS w DW 

j. polski 60,0 55,7 67,5 51,0 

matematyka 61,5 58,3 74,7 75,0 

j. angielski  72,5 64,8 72,5 71,0 

j. niemiecki  55,0 76,5 86,0 72,0 

 
Kolor czerwony – wynik najwyższy 
 

Komentarze z poszczególnych szkół podstawowych dotyczące  wyników egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach  

język polski 

Wnioski 

 Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z zakresu kształcenia literackiego, 
wykazali się bardzo dobrą znajomością lektur obowiązkowych 

 Uczniowie na ponad przeciętnym poziomie opanowali umiejętność pisania 
wypowiedzi argumentacyjnej w zakresie: 

-realizacja tematu, 

-kompozycja, 

http://www.oke.wroc.pl/


-argumentacja 

-wykorzystanie tekstu literackiego 

 Na niskim poziomie pozostają treści obejmujące kształcenie językowe, przede 
wszystkim: 

- określanie funkcji wyrazów w zdaniu (części zdania), 

- ortografia i interpunkcja 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że obcokrajowy bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem. 

Uczennica po roku pobytu w Polsce uzyskała 49% i jako jedyna otrzymała komplet punktów 

za ortografię i interpunkcję w wypracowaniu. 

 

Rekomendacje 

Nadal utrzymać wysoki poziom znajomości lektur i omawiania treści z zakresu kształcenia 

literackiego 

Należy w równiej mierze kłaść nacisk na kształcenie językowe i podczas powtórek do 

egzaminu uwzględnić większą ilość zadań z tego zakresu. 

Na zajęciach lekcyjnych i wyrównawczych skupiać się przede wszystkim na ortografii, 

interpunkcji, rozpoznawaniu części mowy, budowaniu zdań oraz rozwijaniu słownictwa. 

 

matematyka 

Rekomendacje 

 Doskonalenie umiejętności: 

 wykonywania działań na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 tworzenia wyrażeń algebraicznych i ich stosowania w rozwiązywaniu zadań 

 obliczeń z zastosowaniem proporcjonalności 

 określania własności figur geometrycznych na płaszczyźnie 

 rozpoznawania siatek graniastosłupów i obliczeń objętości oraz pola powierzchni 
graniastosłupów 

język angielski 

Wnioski 

 uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami na rozumienie tekstów słuchanych i 

czytanych oraz są zaznajomieni z funkcjami językowymi 

 słabiej wypadają umiejętności przetwarzania informacji w krótkie wypowiedzi pisemne 

oraz znajomość środków językowych oraz struktur leksykalno – gramatycznych. 

Rekomendacje: 

 przeprowadzić przynajmniej 2 egzaminy próbne, aby zapoznać uczniów z typami i 
formułą zadań egzaminacyjnych 

 zwrócić szczególną uwagę na ćwiczenia z zakresu znajomości struktur leksykalno – 
gramatycznych oraz środków językowych. 

 



język niemiecki 

Wnioski 

 Średni wynik procentowy końcowego egzaminu po klasie VIII w roku szkolnym 
2021/2022 jest wyższy o  34,5 %, aniżeli wynik egzaminu końcowego 
przeprowadzonego w roku szkolnym 2020/2021 

 Potwierdzają się trudności uczniów z ćwiczeniami wymagającymi selekcjonowania 
informacji celowych oraz wyszukiwania nieistotnych w danym momencie informacji. 

  Niedobór wiedzy w zakresie zasobów środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych i ortograficznych), uniemożliwił uczniom przetwarzanie informacji, 
tłumaczenie oraz formułowanie wypowiedzi pisemnych. 

 Duża różnica punktowa (27pkt ) pomiędzy wynikiem najwyższym i wynikiem 
najniższym 

Rekomendacje: 

 Prowadzenie zwiększonej liczby zadań wymagających tworzenia dłuższej wypowiedzi 
pisemnej 

 Wykorzystanie różnorodnych nagrań, w celu ćwiczenia właściwych interakcji do 
tekstu słuchanego. 

 Podkreślenie wielkiej wagi uważnego czytania poleceń. 

 Maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na pracę z testem, 
 Motywowanie do podjęcia próby wykonania wszystkich zadań oraz doprowadzenia ich do 

końca. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

język polski 
 

Arkusz standardowy zawierał 19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 
można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań 
zamkniętych i 33 punkty za rozwiązanie zadań otwartych. Arkusz składał się z dwóch części. 
Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych 
w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Zemsty Aleksandra Fredry) oraz nieliterackiego 
(fragmentu tekstu Pochwała przyjaźni, którego autorem jest Andrzej Kojder). 

 Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur 
obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w 
arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – grafiki Pawła Kuczyńskiego – oraz 
napisania zaproszenia. 

 W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o 
charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź o charakterze twórczym – 
opowiadanie. 
 
Wnioski  

 W zadaniach jest bardzo mało teorii, przez co uczniowie, którzy się nie uczyli, ale są  
dość bystrzy – błyszczą, natomiast uczniowie wyuczeni, którzy byli do tej pory 

piętnowani za tak zwane „kucie” mogą się czuć niedowartościowani, bo przy tak 

ułożonym egzaminie ich wysiłek włożony w naukę nie ma sensu. Mogą się czuć 

ośmieszeni. 

 Należy przyzwyczajać uczniów do szybkiej pracy z testami w warunkach – niestety - 

stresu. 



 Na wszystkich przedmiotach należy zwrócić uwagę na poprawną analizę tabel, 

tekstów, wykresów oraz poprawną pisownię pod względem językowym zdań i 

dłuższych wypowiedzi. 

 Doskonalić umiejętność wyszukiwania informacji zawartych w tekście. 

 Należy uczulić uczniów na poprawne rozumienie poleceń: np. na ile lektur należy się 

powołać w pracy, „podkreśl jedną odpowiedź” lub „podaj błędną odpowiedź”. 

 Doskonalić umiejętność stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. 

 Ćwiczyć i doskonalić analizę gramatyczną i logiczną zdań. 

 Należy nadal pracować nad odmianą rzeczowników przez przypadki i poprawnym 

zapisem ortograficznym odmienionych rzeczowników. 

 Należy ćwiczyć poprawne formy zaproszeń i ogłoszeń. 

 Należy ćwiczyć argumentowanie przy pomocy konkretnych przykładów. 

 
matematyka 

 
Średni wynik próbnego egzaminu z matematyki w naszej szkole wynosi 75% ( klasa 8a – 

72%, 8b -78%), był on wyższy od średniego wyniku w kraju o 18 punktów procentowych i 

najwyższy w gminie. Najsłabszy wynik wynosił 12% pozytywnie rozwiązanych zadań. Sześć 

osób napisało na 100% a kolejne sześć osób na 96%. Powyżej 90% uczniów poprawnie 

rozwiązało zadanie praktyczne z rachunkami pamięciowymi, zadanie z osią liczbową oraz 

zadania tekstowe z procentami do którego rozwiązania należało ułożyć równanie.Największą 

trudność sprawiło uczniom zadanie z wyrażeń algebraicznych oraz zadanie tekstowe z 

działaniami na ułamkach zwykłych, do rozwiązania którego uczeń musiał dobrać prawidłowe 

równanie.Na lekcjach matematyki należy nadal ćwiczyć sprawność rachunkową, czytanie 

poleceń ze zrozumieniem, tworzenie strategii rozwiązania zadania oraz wykorzystanie 

logicznego myślenia. Należy utrwalać również umiejętność dobierania modelu 

matematycznego do prostej sytuacji oraz rozwiązywanie równań i  sprawdzanie czy liczba 

jest rozwiązaniem równania. 

język angielski 

W szkole 40 uczniów pisało egzamin po klasie ósmej z języka angielskiego. Musieli 

się zmierzyć z 14 zadaniami, za które mogli otrzymać maksymalnie 55 punktów-34 punkty za 

rozwiązanie zadań zamkniętych i 21 punktów za zadania otwarte. 

Najtrudniejsze były dla uczniów zadania otwarte, które sprawdzały znajomość środków 

językowych oraz wypowiedź pisemna. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami ze 

słuchu oraz z rozumieniem tekstów pisanych. 

Wnioski 

 Ćwiczyć funkcje językowe, 

 Poszerzać zasób słownictwa, 

 Pracować nad wzbogaceniem środków językowych, 



 Szczególną uwagę zwracać na zadania z lukami, 

 Zachęcać dzieci do redagowania własnych wypowiedzi 

 Zwracać uwagę na dokładne czytanie poleceń. 

 

język niemiecki 

       Zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji 

językowych. Uczniowie uzyskali w tej części arkusza najwyższy średni wynik – 86% 

punktów, oraz  zadanie, w którym zdający tworzyli wypowiedź pisemną (średni wynik – 

76,65% punktów).  Więcej trudności sprawiło im rozwiązanie zadań sprawdzających 

rozumienie ze słuchu (średni wynik – 72,9% punktów),  oraz umiejętność rozumienia tekstów 

pisanych (średni wynik – 72,6% punktów). Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające 

znajomość środków językowych (średni wynik – 40,74% punktów). Każda z wymienionych 

części arkusza egzaminacyjnego zawierała jedno zadanie otwarte. 

Ósmoklasiści lepiej poradzili sobie z rozwiązywaniem zadań zamkniętych niż otwartych. 

Wnioski  

 ćwiczyć z uczniami różne sposoby realizowania poszczególnych funkcji językowych  

(np. zapraszanie, ostrzeganie, wyrażanie emocji, udzielanie rad) w różnorodnych 

sytuacjach komunikacyjnych  

 systematycznie poszerzać zasób słownictwa, zwracając szczególną uwagę na utarte 

zwroty typowe dla danego języka  

 należy systematycznie pracować nad wzbogacaniem zakresu środków językowych, 

 zachęcać uczniów do przyswajania nie tylko pojedynczych słów, ale całych zwrotów   

i wyrażeń typowych dla języka niemieckiego i  stosować je na lekcji w odniesieniu do 

różnych sytuacji życia codziennego.  

 w zadaniach z luką należy zwracać szczególną uwagę na to, czy  odpowiedź  łączy 

się logicznie ze zdaniami / fragmentami zdań, które są w jej sąsiedztwie. 

 przyswajać zwroty grzecznościowych oraz automatyzować u uczniów reakcji w 

typowych sytuacjach komunikacyjnych  

 zachęcać uczniów do redagowania własnych wypowiedzi, zwracać uwagę na formę 

tekstu  

 przypominać o konieczności uważnego czytania poleceń, w których znajdują się 

informacje dotyczące np. temat. 
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3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrzeniu Wielkim 

Wyniki egzaminu w każdej części są zdecydowanie  wyższe od wyników ogólnopolskich: 

 język polski różnica 9,5%, 

 matematyka  różnica 19,5%, 

 język angielski różnica 11,5%, 

 język niemiecki różnica 39,0%. 

                 Duża grupa absolwentów osiągnęła bardzo wysokie wyniki tj. w przedziale od 80% 
do 100%.  Z języka polskiego w grupie o najwyższej zdawalności znalazło się 5 na 30 
przystępujących do egzaminu uczniów, z matematyki 19 na 30, z języka angielskiego  18 na 27 
oraz z języka niemieckiego 2 na 3 przystępujących do egzaminu. 
 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup 

język polski 

Osiągnięcia uczniów to ważna informacja o tym, na ile skutecznie opanowali oni umiejętność 
czytania tekstów literackich oraz odbioru tekstów kultury, a także wiedzę z języka polskiego. 
Egzamin ósmoklasisty sprawdza też, czy uczniowie potrafią wykorzystywać środki retoryczne, 
wyrażać swoje stanowisko, umiejętnie wykorzystywać wiedzę z zakresu literatury i języka. 
Ósmoklasiści na tegorocznym egzaminie – tak jak w roku ubiegłym – najlepiej poradzili sobie z 
zadaniami sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego i 
kulturowego (poziom wykonania – 69%). Uczniowie wykazali się umiejętnością wyszukiwania 
potrzebnych informacji wyrażonych wprost i pośrednio, odróżniania informacji ważnych od 
drugorzędnych, wyciągania wniosków z przesłanek zawartych w tekście, a także znajomością 
lektur obowiązkowych. Trudniejsze dla ósmoklasistów okazały się zadania sprawdzające 
wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia językowego (poziom wykonania – 44%). 
Zdający mieli trudności z określeniem funkcji składniowych wyrazów, poprawnym stosowaniem 
znaków interpunkcyjnych. Trudne okazało się też dla nich zadanie wymagające umiejętności 
tworzenia rodziny wyrazów. Z informacji zawartych w haśle słownikowym przytoczonym ze 
słownika języka polskiego nie potrafiło skorzystać ok. 32% uczniów.Umiarkowanie trudne dla 
zdających okazały się zadania z zakresu tworzenia dłuższych form wypowiedzi (poziom 
wykonania – 56%). Zdający najlepiej opanowali umiejętności posługiwania się stylem 
adekwatnym do wybranej formy i tworzenia logicznej kompozycyjnie wypowiedzi (83% uczniów 
otrzymało punkty w tym kryterium). Nieco trudniejsza okazała się umiejętność odpowiedniego 
komponowania wypowiedzi pisemnej oraz umiejętność formułowania argumentów, 
funkcjonalnego wykorzystania środków retorycznych i tworzenie spójnej wypowiedzi. Tak jak w 
roku ubiegłym uczniom przystępującym do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty najwięcej 
problemów przysporzyło umiejętne stosowanie interpunkcji w wypowiedziach pisemnych oraz 
posługiwanie się poprawną polszczyzną. Analiza wyników uzyskanych przez zdających na 
egzaminie będzie na pewno przydatna do planowania pracy dydaktycznej. Zatem w praktyce 
szkolnej warto:  

 doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem poprzez pracę z wybranymi 
fragmentami tekstów literackich, ze szczególnym uwzględnieniem utworów literackich 
należących do dramatu, w tym doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji 
zarówno w tekście głównym, jak i w tekście pobocznym 

  kształtować umiejętność argumentowania poprzez odwołanie się do przykładów z 
utworów literackich, w tym szczególnie z lektur obowiązkowych 

 doskonalić umiejętność odczytywania sensów dosłownych i przenośnych wypowiedzi 
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 kształcić umiejętności językowe w taki sposób, aby umożliwić uczniom posługiwanie się 
szerokim zakresem środków językowych, a zatem doskonalić umiejętności budowania 
różnorodnych typów wypowiedzeń, wprowadzać ćwiczenia służące kształtowaniu 
umiejętności budowania zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, ze szczególnym 
uwzględnieniem interpunkcji w tego typu wypowiedzeniach  

 doskonalić umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz umiejętność szukania 
powiązań między takimi tekstami a tekstami pisanymi 

 oskonalić umiejętność określania funkcji składniowych wyrazów w zdaniu 

 doskonalić znajomość reguł ortograficznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
zapis tytułów lektur obowiązkowych 

 kształcić umiejętność poprawnego stosowania różnych znaków interpunkcyjnych, w tym 
szczególnie przecinka, kropki i cudzysłowu. 

matematyka 

Na egzaminie sprawdzany był szeroki zakres zagadnień – od działań na liczbach naturalnych, 
wymiernych, poprzez wykonywanie działań na potęgach, po szacowanie wielkości podanego 
pierwiastka. Zadania wymagały także wykazania się umiejętnościami interpretowania danych 
przedstawionych w różnej postaci, wykonywania przekształceń wyrażeń algebraicznych oraz 
obliczania ich wartości, stosowania zależności wprost proporcjonalnych. Kilka zadań wymagało 
wykazania się znajomością własności figur geometrycznych, zauważenia związków między 
podanymi informacjami oraz zastosowania wzorów na pola i obwody figur. Ponadto zadania 
sprawdzały poprawność rachunkową, a także umiejętność planowania i zapisania kolejnych 
kroków rozwiązania.Poziom wykonania zadań na tegorocznym egzaminie był zróżnicowany – 
od zadań umiarkowanie trudnych po zadanie bardzo łatwe. Przytoczone w opracowaniu 
poprawne rozwiązania, niejednokrotnie różnorodne i nieszablonowe, świadczą o dużej wiedzy 
oraz umiejętnościach, z którymi uczniowie rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych. 
Wśród zaprezentowanych rozwiązań znalazły się również przykłady ilustrujące 
błędyrachunkowe, zastosowanie niepoprawnych metod rozwiązania, luki w wiedzy z zakresu 
geometrii, nad którymi warto popracować, aby bez zaległości rozpocząć zdobywanie wiedzy na 
kolejnym etapie nauczania.Analiza wyników uzyskanych na egzaminie pokazuje, że w pracy 
dydaktycznej nad rozwiązywaniem problemów matematycznych należy doskonalić: 

 umiejętność analizy treści zadań i poleceń 

 sprawność obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych 

 biegłość w operowaniu wyrażeniami algebraicznymi 

 umiejętność przetwarzania informacji przedstawionych w różnej formie i wyciągania z 
nich konstruktywnych wniosków 

 umiejętność dostrzegania zależności, analogii, regularności 

 umiejętność budowania strategii rozwiązania problemu, w szczególności na 
przykładach zadań, które można rozwiązać różnymi metodami 

 umiejętność analizy stosowanych form graficznych w celu wizualizacji problemu (np. 
rysunek pomocniczy, tabela, graf, wykres itp.) 

 umiejętność trafnego dobierania stosowanych metod. 

Warto jak najczęściej wspomagać proces nauczania, zachęcając uczniów do: 
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 opowiadania treści zadań matematycznych swoimi słowami 

 argumentowania obranej drogi rozwiązania problem 

 prezentowania różnych sposobów rozwiązań zadań 

 analizowania sensowności rozwiązań, szczególnie w zadaniach usytuowanych w 
kontekście praktycznym oraz zadaniach odnoszących się do zagadnień 
geometrycznych (np. wielkości zapisanych na rysunku) 

 analizowania otrzymanego wyniku pod kątem jego realności 

język angielski 

Analiza wyników egzaminu z języka angielskiego oraz odpowiedzi uczniów do zadań otwartych 
pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 wybory zdających w zadaniach zamkniętych pokazują, że często udzielają oni 
odpowiedzi na podstawie pojedynczych słów powtarzających się w tekście słuchanym 
lub czytanym oraz w zadaniu, a za mało uwagi zwracają na kontekst, w jakim te wyrazy 
występują. Bardzo ważne jest, aby przygotowując uczniów do egzaminu, zachęcać ich 
do wnikliwej analizy powiązań między tekstem a zadaniem. Powinni oni być w stanie 
wskazać fragment tekstu, który uzasadnia wybór poprawnej odpowiedzi oraz podać 
powody odrzucenia pozostałych opcji. Ważne jest też, aby zdający po wybraniu 
poprawnej odpowiedzi upewnili się, że żaden jej element nie jest sprzeczny z tekstem, 
ponieważ aby odpowiedź była uznana za poprawną, musi w pełni wynikać z tekstu.  

 zadania otwarte stanowią dla ósmoklasistów większe wyzwanie niż zadania zamknięte 
– jest to typowe dla uczących się języka obcego, gdyż wybranie poprawnej odpowiedzi 
jest łatwiejsze od jej samodzielnego sformułowania. Wskazane jest zatem, aby podczas 
lekcji użycie języka obcego dominowało nad użyciem języka ojczystego, a także, aby w 
procesie lekcyjnym dobierać zadania w taki sposób, by jak najwięcej z nich wymagało 
czynnego stosowania poznawanych wyrażeń i struktur. Warto też zwrócić uwagę 
uczniów na to, że ich odpowiedzi w zadaniach otwartych muszą być nie tylko zgodne z 
tekstem, ale też jak najbardziej precyzyjne. Zarówno w zadaniu sprawdzającym 
rozumienie ze słuchu, jak i tym sprawdzającym rozumienie tekstów pisanych zdarzały 
się odpowiedzi zbyt ogólne, np. sok zamiast sok pomarańczowy, a tylko odpowiedzi 
precyzyjnie odpowiadające tekstowi do danego zadania są akceptowane jako 
poprawne.  

 słaba znajomość słownictwa i struktur gramatycznych oraz nieumiejętne ich stosowanie 
znacząco wpływa na obniżenie wyników za wszystkie zadania w arkuszu 
egzaminacyjnym. Błędy językowe oraz błędy zapisu często zakłócają przekaz 
informacji, powodując niejasność lub dwuznaczność wypowiedzi pisemnych oraz 
udzielanych odpowiedzi w pozostałych zadaniach otwartych. Zatem zwracanie uwagi 
na poprawność językową oraz ćwiczenie poprawnego użycia i zapisu struktur 
leksykalno-gramatycznych znacząco wpływa na osiągnięcie przez uczniów sukcesu 
egzaminacyjnego. Istotne jest też, aby uświadamiać uczniom, w jakim stopniu 
popełnione przez nich błędy przekładają się na jakość przekazu informacji, gdyż często 
różnica między tym, co zdający chciał wyrazić, a rzeczywiście przekazaną przez niego 
treścią, jest znaczna.  

 w przypadku zadań sprawdzających znajomość środków językowych, których wyniki 
zwykle są najniższe, częstym błędem popełnianym przez uczniów jest 
nieprzestrzeganie wymogów określonych w poleceniu, np. podany limit słów, 
konieczność wykorzystania w odpowiedzi podanego wyrazu w niezmienionej formie lub 
zakaz zmieniania kolejności podanych w nawiasie wyrazów (w zależności od zadania). 
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Dlatego ćwicząc te zadania z uczniami, warto nie tylko koncentrować się na sprawach 
merytorycznych, takich jak użycie właściwego czasu lub wyrażenia, ale też 
przypominać zdającym o wymogach formalnych, które muszą być spełnione, aby 
odpowiedź została uznana za poprawną. 

 
Komentarz Organu Prowadzącego w sprawie wyników egzaminów ósmoklasisty  
 

 Średnie wyniki z  egzaminów na poziomie gminy w 75% są najwyższe w odniesieniu do 
wyników, jakie zostały osiągnięte przez uczniów powiatu, województwa i kraju. Jest to 
następstwem efektywnej pracy uczniów i nauczycieli jak również prawidłowo 
funkcjonującego nadzoru pedagogicznego ze strony dyrektorów a co najważniejsze 
wsparcia i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi tych, którzy z dniem 24 
czerwca 2022 r. stali się absolwentami Publicznych Szkół Podstawowych z terenu  
Gminy Dobrzeń Wielki.  

 Wszyscy uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w latach 2014/2015 - 
2019/2020 byli uczniami innych Szkół, w tym szkół, dla których Organem Prowadzącym 
jest Gmina Dobrzeń Wielki. Taki stan rzeczy podyktowany został utworzeniem z dniem 
1 września 2018 w/w szkoły,  a co za tym idzie prowadzeniem rekrutacji odpowiednio 
do klasy I, IV, VII, aż planowanego uzyskania pełnego cyklu na I i II etapie 
edukacyjnym.  

Analiza wyników egzaminu maturalnego 
 
 

Zespoł Szkół  w Dobrzeniu Wielkim - stan na 30.09.2022r. (www.oke.wroc.pl) 

 Tabela 5. Zdawalność poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w 

porównaniu z innymi obszarami terytorialnymi  

 

Typ 

szkoły  

Zdawalność w %-ach 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

PLO 41/45 

91,1 

108/145 

74,5 

932/945 

98,6 

2522/2670 

94,5 

11540/12309 

93,8 
- 

PT 11/18 

61,1 

33/43 

76,7 

754/872 

86,5 

2194/2819 

77,8 

6828/9204 

74,2 

81414/103956 

78,3 

PLOD 2/3 

66,7 

2/3 

66,7 

52/126 

41,3 

118/325 

36,3 

448/1274 

35,2 
- 

 

np. 41/45 określa: liczba osób, które zdały egzamin/liczba osób, które przystąpiły do egzaminu 

Tabela 6. Zdawalność z przedmiotów na poziomie podstawowym –  Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 

przedmiot  

Zdawalność w %-ach 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 100,0 95,5 100,0 97,8 96,7 * 

j. niemiecki 100,0 92,9 97,9 95,8 93,9 * 

j. angielski 97,6 91,0 99,8 97,4 96,4 * 

matematyka  91,1 76,8 97,5 58,9 88,1 * 

 

http://www.oke.wroc.pl/
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Tabela 7. Zdawalność z przedmiotów na poziomie podstawowym – Publiczne Technikum  

 

przedmiot  

Zdawalność w %-ach 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 100,0 100,0 91,8 94,2 93,1 94,0 

j. niemiecki 100,0 100,0 96,4 88,8 77,8 85,0 

j. angielski 100,0 94,7 91,7 92,4 91,0 94,0 

matematyka  61,1 61,1 77,1 74,8 71,2 80,0 

 

Tabela 8. Zdawalność z przedmiotów na poziomie podstawowym – Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

przedmiot  

Zdawalność w %-ach 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 100,0 100,0 91,2 89,7 84,1 * 

j. niemiecki 100,0 100,0 94,4 77,8 76,2 * 

j. angielski 100,0 100,0 79,8 78,5 76,0 * 

matematyka  66,7 66,7 54,8 39,3 35,3 * 

 

*- dane na stronach OKE oraz CKE obejmują łącznie wszystkie typy liceów ogólnokształcących  

 

ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE – POZIOM PODSTAWOWY 

Tabela 9. Średnie wyniki z przedmiotów na poziomie podstawowym –  Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 

przedmiot  

Średni wynik  w %-ach- TYLKO LICEA STACJONARNE 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 61,8 51,1 58,6 56,2 54,2 * 

j. niemiecki 95,0 - - - - * 

j. angielski 81,1 64,7 85,3 79,0 78,0 * 

matematyka  61,3 43,9 67,6 58,9 56,3 * 
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Tabela 9a. Wyniki w skali staninowej.  

 

przedmiot  

 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 6 5 6 5 5 - 

j. niemiecki 8 - - - - - 

j. angielski 5 4 5 5 5 - 

matematyka  5 4 6 5 5 - 

 

Tabela 10. Średnie wyniki  z przedmiotów na poziomie podstawowym – Publiczne 

Technikum  

 

przedmiot  

Średni wynik w %-ach 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 54,1 53,2 45,02 47,7 46,1 - 

j. niemiecki 78,8 78,8 63,3 - - - 

j. angielski 68,5 69,5 68,5 67,9 64,3 - 

matematyka  35,8 45,7 48,7 44,2 41,3 - 

 

Tabela 10a. Wyniki w skali staninowej.  

 

przedmiot  

 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 5 5 4 4 4 4 

j. niemiecki 6 6 6 6 5 5 

j. angielski 4 4 4 4 4 4 

matematyka  4 4 5 5 4 5 
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Średnie wyniki  z przedmiotów na poziomie podstawowym – Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych - do egzaminu przystąpiło 3 absolwentów z roku 

2021/2022. 

*- dane na stronach OKE oraz CKE obejmują łącznie wszystkie typy liceów ogólnokształcących  

UWAGA: Średnie wyniki procentowe wykazano dla min. 5 osób zdających  

 

 

 

 

 

 

 

ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE- POZIOM ROZSZERZONY 

Tabela 11. Średnie wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym –  Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 

przedmiot  

Ilość 

zdających 

w szkole 

Średni wynik  w %-ach- TYLKO LICEA STACJONARNE 

szkoła powiat m. 

Opole 

woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 16 54,0 50,7 66,2 61,8 60,6 * 

j. niemiecki 5 73,0 73,0 79,5 79,0 62,6 * 

j. angielski 39 64,0 51,0 68,3 63,4 64,4 * 

matematyka  6 39,0 39,0 43,4 39,0 32,5 * 

biologia  16 39,0 26,7 46,6 42,0 41,4 * 

chemia 12 18,0 18,0 34,5 31,5 30,4 * 

fizyka 2(*) 19,0 19,0 44,0 35,7 33,4 * 

historia 6 30,0 30,0 44,3 37,2 38,7 * 

geografia 1(*) 87,0 33,3 56,3 46,0 65,3 * 

 

 

 



15 

 

Tabela 11a. Wyniki w skali staninowej.  

 

przedmiot  

 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. polski 5 5 6 6 6 - 

j. niemiecki 6 6 7 7 6 - 

j. angielski 5 4 5 5 5 - 

matematyka  6 6 6 6 5 - 

biologia 5 5 5 5 5 - 

chemia 4 4 5 5 5 - 

fizyka 4 4 6 5 5 - 

historia 5 5 6 5 5 - 

geografia 9 5 7 6 7 - 

 

 

 

Tabela 12. Średnie wyniki  z przedmiotów na poziomie rozszerzonym – Publiczne 

Technikum  

 

przedmiot  

Ilość 

zdających 

w szkole 

Średni wynik w %-ach 

szkoła powiat m. 

Opole 

woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. niemiecki 3 (*) 68,7 68,7 51,3 47,0 38,0 35,0 

j. angielski 13 41,7 49,5 54,0 52,0 51,0 51,0 

matematyka  9 (*) 2,4 - 15,8 15,0 13,0 15,0 

biologia 1 (*) 37,0 33,0 30,5 24,0 24,0 24,0 
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Tabela 12a. Wyniki w skali staninowej.  

 

przedmiot  

 

szkoła powiat m. Opole woj. 

opolskie 

OKE 

Wrocław 

kraj 

j. niemiecki 6 6 5 5 4 4 

j. angielski 4 4 4 4 4 4 

matematyka  2 - 5 5 4 5 

biologia 5 5 5 5 5 5 

 

(*) – dane uzyskane ze szkoły 

Średnie wyniki  z przedmiotów na poziomie rozszerzonym – Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych - do egzaminu przystąpiło 3 absolwentów z roku 

2021/2022. 

UWAGA: Średnie wyniki procentowe wykazano dla min. 5 osób zdających  

*- dane na stronach OKE oraz CKE obejmują łącznie wszystkie typy liceów ogólnokształcących 

kolor zielony – najwyższe wyniki 

kolor czerwony – najniższe wyniki 

 

 

 

Analiza wyników egzaminu  zawodowego  

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

danych otrzymanych z ZS) 

Ilość absolwentów (BS-I) W 2021/2022 – 40 osób 

a) egzamin potwierdzający kwalifikacje (OKE Wrocław) – 14 osób   

b) egzamin czeladniczy (Izby Rzemieślnicze) – 26 osób   

UWAGA: uczniowie technikum składają egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje 

nie jako absolwenci lecz jako uczniowie 
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Tabela 13. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje- OKE Wrocław  (sesja: 

styczeń – luty oraz czerwiec – lipiec) 

a) zdawalność 

 
l. p. 

 
Zawód/ 

kwalifikacja  

 
Przystąpiło 

Zdawalność (%) 

szkoła  powiat woj. op kraj 

1 Slusarz 
(MEC.08) 

2 50,0 50,0 77,9 80,4 

2 Operator obrabiarek 
skrawajacych 

(MEC.05) 

2 100,0 100,0 80,8 71,7 

3 Elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 
(MOT.02) 

 

1 

 

0,0 

 

0,0 

 

50,7 

 

49,0 

4 Mechanik pojazdów 
samochodowych 

(MOT.05) 

1 100,0 100,0 77,1 72,5 

5 Technik logistyk 
(SPL.01) 

11 54,5 50,0 68,1 75,5 

6 Sprzedawca 
(HAN.01) 

8 100,0 77,8 80,3 83,2 

7 Technik logistyk 
(AU.32) 

8 87,5 87,5 79,2 85,3 

8 Technik informatyk 
(INF.02) 

29 68,9 82,3 78,9 80,6 

9 Technik informatyk 
(EE.09) 

10 20,0 55,0 46,8 64,7 

Razem 72 - - - - 

 

 

b) średnie wyniki (%) uczniów/absolwentów ZS w Dobrzeniu Wielkim i woj. opolskim   – 

część pisemna i praktyczna 

 

 

L.p. 

 

Kwalifikacja  

Zespół Szkół Woj. Opolskie 

część  część 

pisemna  praktyczna pisemna praktyczna  

1 MEC.08 61,5 82,0 63,2 88,1 

2 MEC.05 86,5 100,0 63,4 93,0 

3 MOT.02 48,0 82,0 50,1 91,2 

4 MOT.05 63,0 95,0 60,7 95,2 

5 HAN.01 72,0 93,8 61,9 90,4 

6 AU.32 75,9 88,0 74,1 83,3 

7 SPL.01 68,6 75,5 73,00 81,8 

8 EE.09 46,1 75,7 58,7 65,2 

9 INF.02 72,7 84,1 68,9 86,9 
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Wnioski   

1. W przypadku trzech kwalifikacji (MEC.05, MOT.05, HAN.01) absolwenci BSI  
uzyskali najwyższą zdawalność w odniesieniu do zdawalności  
w woj. opolskim oraz kraju. 

2. W przypadku jednej kwalifikacji (MOT.020) zdawalność egzaminów przez 
absolwentów BSI wynosi „0%” 

3. W przypadku kwalifikacji AU.32, zdawalność egzaminów uczniów PT jest 
wyższa w odniesieniu do powiatu, województwa i kraju 
 

 

Tabela 14. Egzaminy czeladnicze  

 

 

l.p. 

 

Zawód 

Ilość 

zdających 

Zdawalność 

(%) 

Średnia 

ocen 

1. Cukiernik  3 100,0 4,0 

2. Elektryk  3 100,0 4,0 

3. Fryzjer  5 60,0 2,4 

4. Lakiernik samochodowy  1 0,0 1,0 

5. Mechanik pojazdów samochodowych 2 100,0 3,5 

6. Monter sieci i instalacji sanitarnych  1 100,0 4,0 

7. Monter zabudowy i robót wykonczenuowych 

w budownictwie  

4 100,0 4,0 

8. Murarz –tynkarz  4 75,0 2,75 

9. Stolarz  3 0,0 1,0 

RAZEM 26 69,2 3,0 

Dane – pozyskano ze szkoły; średnie wyniki procentowe – www.oke.wroc.pl  

Wnioski  

1. W dwóch zawodach, absolwenci BSI (czerwiec 2022) nie zdali w 100% 

egzaminu w pierwszym terminie.  

2. W pięciu zawodach – zdawalność 100%-owa. 

 

 Osoby, które uzyskały negatywne wyniki, mają prawo do egzaminów w terminie 

poprawkowym.  

 

 

 

 

IV. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe 

 

Egzamin DSD I – żaden uczeń nie przystąpił do tego egzaminu. 
 
Egzamin DSD II - przystąpiło 2 uczniów, zdało 2. 
 
Egzamin FCE – przystąpiło 10 uczniów, wszyscy zdali. 
 
 
 
 
 
 

http://www.oke.wroc.pl/


19 

 

V. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 

 

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

 

L.p. 

 

Nazwa konkursu 

 

Uczniowie szkoły 

podstawowej 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

1 J. polski 10 1 

2 J. angielski 14 1 

3 J. niemiecki 7 2 

4 Historia 2 0 

5 Matematyka 6 1 

6 Biologia 6 0 

7 Geografia 2 0 

8 Fizyka 0 0 

9 Chemia 3 0 

 Ogółem: 50 5 

 
Wykaz uczniów, którzy najlepiej napisali etap gminny i wojewódzki Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/ 2022: 
 
Etap gminny: 

 j. angielski – Maksymilian Paprocki – 85% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), awans 
do etapu wojewódzkiego  

 matematyka – Szymon Wochnik – 97,5% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), awans 
do etapu wojewódzkiego   

 j. niemiecki – Sonia Kociok – 94,09% (PSP w Chróścicach), Anika Zdera – 85,91% 
(PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), awans do etapu wojewódzkiego  

 historia – Adam Węgrzynowski – 63% (ZS-P w Kup), 

 j. polski – Zofia Tasiemska – 85% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), awans do etapu 
wojewódzkiego    

 geografia – Maksymilian Paprocki – 60% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 biologia – Zofia Brzeżańska – 70% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), 

 chemia – Maksymilian Paprocki – 52% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim). 
 
Etap wojewódzki: 

 j. niemiecki – Sonia Kociok – 93,75% (PSP w Chróścicach) – laureat; Anika Zdera – 
85,83% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim) – laureat 

 j. angielski – Maksymilian Paprocki – 86% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim) - laureat 

 j. polski – Zofia Tasiemska – 65% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim) - finalista 

 matematyka – Szymon Wochnik – 75% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim) - finalista   
 

Dawid Theda, Aneta Warzecha i Patrycja Nolbert - uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia  
w Dobrzeniu Małym uczestniczyli w XXIX Wojewódzkim Turnieju Matematycznym dla 
Uczniów Branżowych Szkół I Stopnia. Dawid Theda został finalistą Turnieju. 
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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 2020 r.  

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. 

W dniu 21 października 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup odbyło się uroczyste 

wręczenie statuetek „Dobrzeński Talent" za osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/ 2022.  

 

Liczba wyróżnionych uczniów – 21 

Wiktor Burnecki – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Gabriela Dudek - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Emilia Gross - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Agata Gulczyńska – ZS-P w Kup 

Julia Jankowska – ZS w Dobrzeniu Wielkim (PSP Nr 3)  

Magdalena Kasperek - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Sonia Kociok - PSP w Chróścicach 

Laura Kokot – ZS w Dobrzeniu Wielkim (PSP Nr 3) 

Maria Kołodziej – ZS-P w Kup 

Mateusz Kubis - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Wiktoria Mateja - PSP w Chróścicach 

Kamila Mościcka - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Maksymilian Paprocki - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Marta Pelc - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Damian Pierskalla - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Julia Smolińska - PSP w Chróścicach 

Alex Świerc - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Adam Węgrzynowski - ZS-P w Kup 

Szymon Wochnik - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Paulina Wójcik - PSP w Chróścicach 

Anika Zdera - ZS w Dobrzeniu Wielkim (PSP Nr 3)   

 

VII.  Nagrody i wyróżnienia  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali 
następujący uczniowie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim: 

 Paweł Gryszczyk (PT)  

 Mateusz Tarara (PT) 

 Agnieszka Pęcherz (LO) 
 
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego 
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/ 2022   
otrzymali następujący uczniowie: 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Chróścicach: 

 Paweł Lazik – Prymus Opolszczyzny 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim: 

 Jakub Wójcik 
 
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego: 
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 
otrzymali następujący uczniowie: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Chróścicach:  

 Filip Nowak 

 Sylwia Smolińska 

 Łukasz Wosz 

 Paulina Wójcik 
 

Certyfikaty - Dyplomy: 

PP Chróścice: 

 certytfikat  Code Week 2021 

 certyfikat programu ogólnopolskiego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 certyfikat programu ogólnopolskiego „Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy” 

 certyfikat projektu ogólnopolskiego „Emocja” 

 certyfikat projektu ogólnopolskiego „Gramy zmysłami” 

 certyfikat za udział w akcji „Zapal się na niebiesko z Emocją w ramach Światowego 

Dnia Świadomości Autyzmu” 

 

PP Dobrzeń Wielki: 

 Certyfikat udziału w projekcie „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” 

 Certyfikat Dzikości „Dziki sok z natury” w ramach Programu Edukacyjnego                           

o zdrowym odżywianiu 

 Dyplom z Ministerstwa Edukacji i Nauki za udział w akcji „Razem na Święta” 

PSP Chróścice: 

 Projekt Edukacyjny- Uniwersytet Dzieci- Tajemniczy świat wokół nas  

 Ogólnopolski Program  Edukacyjny „Bezpieczny Puchatek” 

 Projekt Edukacji Regionalnej „Opole moje miasto- Mały Opolanin” 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”- edycja III 

Poznajemy zawody  

 Ogólnopolski Program  Edukacyjny „Przytulanka Werblinianka w trasie” 

 Certyfikat ZACZYTANEJ SZKOŁY (Studium Prawa Europejskiego w Warszawie) 

 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

 Certyfikat „Kubusiowych przyjaciół natury” 

 Certyfikat za udział w 7 edycji międzynarodowego święta edukacji w naturze „DZIEŃ 

PUSTEJ KLASY” 

 Statuetka i dyplom w akcji „Gorączka Złota” Zarządu PCK w Opolu  

 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 “Brązowa Tarcza” dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum – wyróżnienie  

w ogólnopolskim rankingu Perspektyw 

 “Nauczyciel Roku 2021” – tytuł przyznawany przez “Głos Nauczycielski” w ramach 

ogólnopolskiego konkursu 
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 certyfikat “Szkoła na medal” 

 

Projekty - Programy: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 “Drużyna Energii” – udział w projekcie organizowanych pod patronatem MEiN oraz 

MSiT, szkoła otrzymała 20 kompletow strojów sportowych 

 “Połączyły nas słowa” – wydanie kieszonkowego słownika polsko-angielsko-

ukraińskiego, przeznaczonego dla dzieci z Ukrainy   

 “Moja mała Ojczyzna”, “Opole, moje miasto”, “Mały Opolanin” – programy własne  

z edukacji regionalnej realizowane w kl. I i III PSP 

 „Przyjaciele Zippiego” – projekt realizowany w kl. I i III PSP 

 “Umiem pływać” 

 “Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach 

krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu wojewodztwa opolskiego” 

 “Bohater ON w Twojej szkole” 

 podziękowania Marszałka Województwa Opolskiego za realizację projektów: “Opolskie 

dla Liceów”, “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” 

 
ZS-P w Kup: 

 „Nasza zielona klasa”  w ramach projektu – “Wielki Ogród mała sprawa” 

 „Życie z pasją” – sposób na sukces” w jego ramach odbyły się: 

- warsztaty dla rodziców z psychologiem 

- spotkanie z podróżnikiem „Podróż po Azji z panem Arturem Wojterą” 

- cykl warsztatów plastycznych prowadzonych przez panią Alicję Kasprzak z GOK  

w Dobrzeniu Wielkim  

- warsztaty muzyczne – nauka gry na bębnach afrykańskich  

- warsztaty florystyczne dla rodziców i mieszkańców Kup  

- warsztaty kulinarne przeprowadzone przez panią Klaudię Antkowiak 

- cykl warsztatów ikon pisania przeprowadzone przez panią Ewę Krzemienowską 

 ,,Matematyka w kuchni” w ramach projektu ,,Natalka i Antek w świecie matematyki” 

 Projekt profilaktyczno-wychowawczy „Archipelag Skarbów”  

Innowacje pedagogiczne:  

 „Uczę się, bawię i odpoczywam w szkolnym ogrodzie” 

 „Życie z pasją – sposób na sukces” 

 „Ruch i przyroda zdrowia ci doda” 

 „Doskonalenie wyobraźni przestrzennej poprzez gry, zabawy i doświadczenie”  

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 
 Realizacja X edycji programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem”. Organizatorami 

programu jest Polski Czerwony Krzyż oraz firma Orbit.  

 Kontynuacja rządowego programu „PROGRAM DLA SZKÓŁ” 

 Projekt  edukacyjny języka niemieckiego  „Deutch AG” 

 Projekt edukacyjny e-Twining 

 Kontynuacja projektu „ Meine besondere Schule” ze szkołą na Słowacji 

 Przystąpienie do nowych projektów „Es weihnachtet in Polen und in Italien” oraz  

„Volksmaerchen” z uczniami z Włoch 

 Realizacja Projektu „Gang Swojaków” 

 Udział w projekcie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 Udział w akcji „SadziMY” 
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 Zgłoszenie i udział szkoły w projekcie e-Twining „ Calling for Peace – Wołanie o Pokój” 

 Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „ Projekt powszechnej nauki pływania – Umiem 

Pływać” 

 Udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy” 

PSP w Chróścicach: 

 “Antek i Natalka w świecie wielkiej matematyki”  

 „Opole moje miasto - Mały Opolanin”  

 “Uniwersytet Dzieci” 

 „Winterreise” – zachęcanie uczniów do czytelnictwa także w  języku niemieckim 

 „Umiem pływać” 

 „Szkoła pamięta” 

 “BohaterON” 

 „Szkoła do Hymnu” 

 „Razem na święta” (inicjatywy w ramach wolontariatu) 

 „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”- edycja III Poznajemy zawody  

 Deutsch AG - zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. 7-8 
 „Bezpieczny Puchatek” 
 “Owoce i warzywa w szkole”, “Mleko w szkole” 
 "Dziel się uśmiechem"  

Innowacje pedagogiczne:  

 „Nauczanie przez kodowanie i programowanie” 

 „Radosne muzykowanie – nauka gry na flażolecie” 

 „Deutsch macht Spaβ” – program autorski kształtujący kompetencje kluczowe językowe 

 

PP Dobrzeń Wielki: 

 „Program zajęć rewalidacyjnych rozwijających kompetencje społeczne” 

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” 

PP Chróścice: 

 “Przedszkole Promujące Zdrowie” 

 “Play with English – Play in English” 

 „Kubusiowi przyjaciele natury” 

 „Zarazkom  się nie damy, bo o siebie dbamy” 

 „Gramy zmysłami” 

 „Emocja” 

 „Code Week” 

Innowacje pedagogiczne:  

 „Podwórkowe podróże do krainy zdrowia i wiedzy” 

 

Najważniejsze osiągnięcia wychowanków i uczniów: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

PSP Nr 3 – klasy I-III: 

- konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna” – wyróżnienie 

- konkurs plastyczny „Legendy” – wyróżnienie 

- Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Las i jego mieszkańcy” – I, II, III miejsce na etapie 

gminnym 

- Mistrzostwa Powiatu w trójboju lekkoatletycznym – II miejsce 

- Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Olimpusek” – 24 miejsce w kraju 
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- Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Baśniowa rodzina w obiektywie” – wyróżnienie 

PSP Nr 3 – klasy IV, VII-VIII: 

- Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” – wyróżnienie 

- Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Informatyczny Instalogik (III etap) – wyróżnienie 

- Międzyszkolny Konkurs „Z Bankiem na Ty” – I miejsce drużynowo 

- Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Olimpus” – 20 miejsce w kraju 

- Konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję w języku niemieckim” – etap rejonowy II i III 

miejsce 

- Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – finalista 

- Igrzyska Dzieci i Młodzieży – III miejsce (rzut piłeczką palantową) 

- Gminne Mistrzostwa Mały Olimpijczyk – I miejsce 

- Mistrzostwa Powiatu w trójboju lekkoatletycznym – II i IV miejsce 

- Półfinał Wojewódzki LZS w koszykówce dziewcząt – II miejsce 

- Mistrzostwa Gminy Dobrzeń Wielki – II miejsce 

- Mistrzostwa Wojewódzkie LZS w biegu na 2000m – II i III miejsce, w biegu na 1000m –  

I miejsce 

LO im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi: 

- „Mechanic Night Challenge” – konkurs organizowany przez Politechnikę Opolską – I miejsce 

- Ogólnopolski Konkurs „(Nie) przetarte szlaki” – I miejsce (zespołowo) 

- Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb Słowa” – etap rejonowy 

- udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej  dla liceum – etap wojewódzki 

- Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie – etap wojewódzki 

- Festiwal Piosenki Śląskiej i Powstańczej – III miejsce 

- XXV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” – laureat 

- Konkurs Piosenki Niemieckiej „Superstar” – wyróżnienie 

- Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Ręcznej Juniorek – III miejsce 

Publiczne Technikum: 

- „Mechanic Night Challenge” – konkurs organizowany przez Politechnikę Opolską – I miejsce 

- udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości – etap okręgowy 

 

PSP Chróścice: 

-Alan Kubicki I miejsce w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym "Talerzyk pełen zdrowia" 

-Dawid Glatki  II miejsce w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym "Talerzyk pełen zdrowia" 

-Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Centralną Bibliotekę J. von Eichendorffa w Opolu, 

I miejsce – Hanna Urbańska kl. 2 

II miejsce – Maja Długosz kl. 2 

III miejsce – Alan Kubicki kl. 2 

wyróżnienie – Dawid Glatki kl. 2 

wyróżnienie – Lena Kamińska kl. 2 

-Nina Weber, laureatka Konkursu Plastycznego „Sport w wyobraźni ucznia 2021” 

Weronika Giza - I miejsce w rzucie dyskiem w Finale Województwa w Lekkiej Atletyce Igrzysk 

Szkół Wiejskich  

-I miejsce w półfinale powiatu w piłce nożnej dziewcząt 

-II miejsce w gminnych  rozgrywkach w piłce siatkowej chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

-Konkurs Piosenki Niemieckiej „Wir suchen den Superstar” organizowanego przez TSKN Kup 

Kategoria wiekowa klasy I-III szkoły podstawowej –soliści: 

I miejsce – Hanna Urbańska 

II miejsce – Julian Weber 

III miejsce – Emilian Szajca oraz Paweł Lisowski 
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Kategoria wiekowa klasy I-III szkoły podstawowej – zespoły: 

III miejsce – Maja Długosz, Julia Marszolek, Maja Skupień 

Kategoria wiekowa klasy IV-VI szkoły podstawowej – soliści: 

I miejsce – Nikola Halupczok 

Kategoria wiekowa klasy VII-VIII szkoły podstawowej – soliści: 

II miejsce – Julia Smolińska 

-Nina Weber II miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego 

-Klara Hejn - wyróżnienie w konkursie plastycznym "Bajki o Piastach"- Archiwa Państwowe  

w Opolu 

-Maksymilian Taszycki, Anita Walkiewicz, Piotr Czyrek, Łukasz Wosz - wyróżnienie  

w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangur 

-I m w finale powiatu Tymbark - piłka nożna dziewcząt kl. 4-8 

-III m w finale powiatu Tymbark- piłka nożna chłopców kl. 4-8 

-Izabela Matros II m w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół w Tenisie Stołowym 

-I m w gminie dla dziewcząt kl. 4-8 w Halowej Piłce Nożnej 

-II  m w gminie dla chłopców kl. 4-8 w Halowej Piłce Nożnej 

 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

-Maksymilian Paprocki  - I miejsce w gminnym konkursie języka angielskiego, wyróżnienie  

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2022 

-Szymon Wochnik – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 

2022 

-Gabriela Dudek – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzostwa Młodych Ekonomistów” 

-Mateusz Kubis – laureat XXII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pn. „Przyszłość 

ludzkości Idzie poprzez rodzinę” 

-Adam Cholewa –  laureat Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Projekt kartki 

wielkanocnej” 

-Magdalena Kasperek – finalistka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2022 pod 

hasłem „Bliżej Boga, bliżej człowieka”, którego organizatorem był Wydział Katechetyczny Kurii 

Diecezjalnej w Opolu wraz z Opolskim Kuratorium Oświaty 

-Adela Krzyżowska – laureat zimowej i wiosennej sesji języka angielskiego w Ogólnopolskim 

Konkursie „Olimpusek”  

-Filip Paprocki – laureat zimowej i wiosennej sesji języka angielskiego w Ogólnopolskim 

Konkursie „Olimpusek” , laureat  wiosennej sesji języka polskiego w Ogólnopolskim Konkursie 

„Olimpusek” 

-Michalina Kupiec - laureat  wiosennej sesji języka polskiego w Ogólnopolskim Konkursie 

„Olimpusek” 

-Marta Świerc – I miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla uczniów kl. I-III 

Szkoły Podstawowej „Witaj Wiosno! Budząca się przyroda oczami dziecka” 

-Wojewódzki Konkurs Recytatorski ,,Młodzież recytuje poezję": 

etap gminny: kl. I-III: Roj Blanka II miejsce, kl. IV-VIII: Malwina Ługowska III miejsce; etap 

rejonowy: Jakub Pampuch III miejsce i tym samych zakwalifikował się do finału konkursu 

-Międzynarodowy Konkurs Literacki ,,Młodzież pisze wiersze" - udział wzięli: Marta Pelc, Paula 

Wawro, Anastazja Nowak, Zuzannna Pryszcz 

-Gminny Konkurs Piosenki Niemieckiej ,,Super Star": 

klasy I-III: (zespół: Zofia Wodarz, Blanka Roj, Natalia Schwierz, Martyna Ługowska - I miejsce)  

(zespół: Milena Walas, Adam Cholewa, Michalina Kupiec, Amelia Mehl - III miejsce) 

(zespół: Filip Paprocki, Marta Świerc, Hanna Gajowczyk, Adela Krzyżowska – wyróżnienie)  



26 

 

(zespół: Magdalena Pelc, Lena Jagusz, Milena Korbecka – wyróżnienie)                                             

(kl. VIII: zespół: Malwina Wochnik, Maksymilian Paprocki, Natalia Piątek - III miejsce) 

-II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach LZS w piłce ręcznej dziewcząt – dziewczęta z klas 

7-8 

-9 miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Tenisa Stołowego - Mateusz Michno 

II miejsce w Finale Powiatowym w Piłce Ręcznej Chłopców Szkolnego Zrzeszenia Sportowego 

chłopcy z klas 7–8 

 

ZS-P Kup: 

-Adam Węgrzynowski - finalista Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Żak 2022 – „Blisko 

Boga, blisko człowieka” 

-I miejsce (szczebel wojewódzki) w I edycji Terenowego Turnieju Przyrodniczego w Ładzy 

organizowanego przez Stobrawski Park Krajobrazowy (drużyna: Damian Kachel, Blanka 

Nalewaja, Hanna Hołota) 

-Konkurs Recytatorski „Młodzież Recytuje Poezję”- marzec 2022: 

etap gminny – III miejsce Lidia Kruszelnicka  

etap rejonowy – wyróżnienia  Agata Gulczyńska, Lea Chodorowska 

-Konkurs Piosenki Niemieckiej „Superstar” –  maj 2022: 

Julia Krawczyk zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się we wrześniu 2022 

- Konkurs ,,Mistrz ładnego czytania" (szczebel międzyszkolny):  

kl. IV-VI: II miejsce otrzymał Mikołaj Ochocki - uczeń kl. IV 

kl. VII-VIII: II miejsce zdobyła Agata Gulczyńska; Lidia Kruszelnicka oraz Szymon Knapik 

otrzymali wyróżnienia - uczniowie kl. VII 

-Jakub Krawczyk: I m w biegu na 100m oraz I m w skoku w dal w zawodach lekkoatletycznych 

SZS powiatu opolskiego, III m w biegu na 100 m w ramach Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół 

Wiejskich  

-Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”- bohater niezłomny -  

Marta Mainusz III miejsce  

-Gminne zawody w Tenisie stołowym – Oliwier Ogrodnik  - II miejsce  

-Konkurs wojewódzki „Projekt kartki wielkanocnej” – Maria Rydz, Luiza Kałuża, Szymon 

Kachel, Alina Góratowska (przedszkole) 

-Konkurs ogólnopolski „Wiosna w oczach dziecka” – Szymon Kachel, Magdalena Klimek 

(przedszkole) 

 

PP Chróścice: 

-II miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym „Artystyczny Przewodnik” org. Komenda 

Główna Policji w Warszawie - nagrody i dyplomy dla 4 dzieci wręczone przez Komendanta 

Policji w Opolu oraz list gratulacyjny do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 

PP Dobrzeń Wielki:  

Olimpiada Matematyczna I i II część z projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” –  

w I etapie dzieci zajęły III miejsce, a w II otrzymały wyróżnienie                                  

 

VIII. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne 

1. Kontrola planowa – Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

Czas trwania: 30.03.2022 r.    

Prowadzona przez: Reginę Dziubandowską – starszego wizytatora Wydziału Nadzoru 

Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Przedmiot kontroli: organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Zalecenia:  

Brak zaleceń pokontrolnych. 

  

IX.   Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

1. Stypendia szkolne 
W roku szkolnym 2021/2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 
wypłacił 17 uczniom stypendia szkolne za okres IX-XII 2021r. na łączną kwotę 8 710,00 zł oraz 
za okres I-VI 2022r. na łączną kwotę 12 840,00 zł. 
 

2. Zasiłki szkolne 
W roku szkolnym 2021/2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 
wypłacił 1 uczniowi zasiłek szkolny za okres IX-XII 2021r. w wysokości 500,00 zł, natomiast  
w okresie I-VI 2022r. nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego. 

3. Dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania:  

- zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia 

ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych była udzielana uczniom: 

 słabowidzącym, 

 niesłyszącym, 

 słabosłyszącym, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

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

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 

klas I-III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnim technikum; 

-  zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów: 

 słabowidzących, 

 niesłyszących, 

 słabosłyszących, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 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: branżowej 

szkoły I stopnia, klas I-III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego 

technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum; 

- zakupu podręczników do kształcenia w zawodach dla uczniów: 

 słabowidzących, 

 niesłyszących, 

 słabosłyszących, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
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 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 IV 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. 

W roku szkolnym 2021/2022 z pomocy skorzystało łącznie 7 uczniów niepełnosprawnych 

uczęszczających do ZS w Dobrzeniu Wielkim. 

Dofinansowanie było realizowane w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.            

Na realizację tego zadania Gmina Dobrzeń Wielki otrzymała 2485,48 zł. 
 

 

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

Dowóz uczniów pełnosprawnych odbywa się na podstawie:  

- art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe, 

- Zarządzenia Nr 0050.1.138.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 września 2021 r.  

w sprawie organizacji dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół. 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych odbywa się na podstawie:  

- art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy Prawo oświatowe, 

- Zarządzenia Nr 0050.1.87.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 czerwca 2020r.  

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu 

kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów bądź opiekunów 

prawnych, z miejsca zamieszkania do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego 

realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, to zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje  

w wysokości określonej według wzoru: 

koszt = (a-b) • c • d/100  

gdzie: 

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. 

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, w drodze 

uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzeń Wielki. 

W związku z powyższym podjęta została Uchwała Nr XXXII/241/2021 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok 

szkolny 2021/2022. 

Z dowozu w roku szkolnym 2021/2022 korzystała 1 uczennica niepełnosprawna z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Kup na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy 

Dobrzeń Wielki a rodzicem dziecka o zwrot kosztów dowozu do i ze szkoły.  
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X. Język mniejszości narodowej 

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowana była w szkołach i przedszkolach publicznych 

nauka języka mniejszości narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej uczniów. 

 

Tabela 16.  

 

                   (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2021 r.) 

 
 

XI. Współpraca zagraniczna realizowana przez: 

 

ZS w Dobrzeniu Wielkim: 

- wznowienie współpracy z Domem Europejskim w Bad Marienberg 

- współpraca ze szkołą partnerską w Wil w Szwajcarii 

 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim: 

- współpraca  ze szkołą na Słowacji w ramach projektu „Meine besondere Schule” 

- współpraca ze szkołą z Włoch w ramach projektu „Es weihnachtet in Polen und in Italien” 

oraz „Volksmaerchen” 

 
ZS-P w Kup: 

-współpraca z Instytutem Konfucjusza w Opolu 

 

XII. Realizacja  projektów unijnych 

1) „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – Pilotaż” – celem 

realizacji projektu jest poprawa funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w zakresie komunikacji, samoobsługi, rozwijania funkcji poznawczych  

i społeczno-emocjonalnych w Publicznym Przedszkolu w Chróścicach. Wskaźnik rezultatu: 

zatrudnienie jednego asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Kwota dotacji: 26804,20 zł. Całkowita wartość projektu: 28814,40 zł. Termin realizacji projektu: 

01.03.2022 r. – 31.12.2022 r.  

2) „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności” - skierowany 

do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego zakończony został w listopadzie 2021 r., natomiast licencja dla dzieci  

i nauczycieli do nauki j. angielskiego była aktywna do końca grudnia 2021 r. 

W marcu 2022 r. zawarte zostało porozumienie między Regionalnym Zespołem Placówek 

Wsparcia Edukacji w Opolu, a firmą Yellow House w Warszawie, dot. dalszego korzystania  

Nazwa szkoły/przedszkola 
Liczba dzieci i młodzieży 

uczących się języka 
mniejszości narodowej 

PSP - Chróścice 111 

PSP - Kup 78 

PSP Nr 3 – Dobrzeń Wielki 94 

PSP z OS – Dobrzeń Wielki 248 

PP – Dobrzeń Wielki 96 

PP - Kup 49 

Razem  676 
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z licencji. W związku z tym Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim będzie mogło 

korzystać z bezpłatnej licencji do końca czerwca 2023 r. 

 

3) „Przedszkola dla wszystkich przyjazne” (edycja II) – kontynuacja projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wzbogacenie bazy 

dydaktycznej przedszkoli przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć 

oraz pogłębienia wiedzy nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci.  

 

4) “Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach AO” – 

kontynuacja projektu w ramach którego podniesiono jakość kształcenia w szkołach 

podstawowych Aglomeracji Opolskiej w ramach TIK w wyniku realizacji programów nauczania 

przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych uczniów 

– w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli w wyniku udziału  

w dodatkowych zajęciach, wyjazdach do miejsc edukacji bezpośredniej, konkursach, kursach 

doskonalących, doposażenia pracowni szkolnych. 

XIII. Programy oświatowe 

1) “Laboratoria Przyszłości” –  projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji  

i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Celem projektu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości, tj. nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Gmina 

Dobrzeń Wielki w ramach projektu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 289800 zł, 

dzięki któremu uczniowie ze szystkich szkół podstawowych będą mogli uczyć się poprzez 

eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności. 

2) “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała środki  

w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na rok 2022, 

w ramach Priorytetu 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania 

przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

W przypadku przedszkoli (PP w Chróścicach, Dobrzeniu Wielkim i Kup) wkład własny gminy 

wyniósł 2.125 zł, a wartość całego projektu 10.625 zł. 

W przypadku PSP w Chróścicach wkład własny gminy wyniósł 3.000 zł, a wartość całego 

projektu 15.000 zł. 

Łączna kwota całego projektu dla Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2022 wyniósł 25.685 zł, w tym 

dotacja w wysokości 20.500 zł. 

  

XIV. Programy zdrowotne 

 

1. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka 

W roku szkolnym 2021/2022 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  

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 
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przeszkolony uczeń w ramach tego programu mógł zostać środowiskowym ambasadorem  

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

 

Tabela 17. Udział szkół w programie profilaktyki czerniaka 

Wyszczególnienie Szkoły podstawowe 
Szkoły 

ponadpodstawowe 

Ilość szkół uczestniczących w 
programie 

4 3 

Liczba zrealizowanych zajęć 
lekcyjnych (do 01.04.2022) 

14 7 

Liczba zaplanowanych zajęć 
lekcyjnych  
(od 01.04.2022 do 30.06.2022) 

0 8 

Liczba uczniów, która wzięła udział 
w zajęciach 

251 352 

Liczba nauczycieli realizujących 
zajęcia poświęcone programowi 

9 1 

 

Szkoły i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, realizowały programy  

i działania zdrowotne, które zostały ujęte w Rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych 

zadaniach z zakresu zdrowia publicznego za 2021 rok. Zarejestrowano 20 działań 

zdrowotnych.  

Gmina Dobrzeń Wielki współpracowała z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi 

się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną w następujących obszarach: 

 Starostwo Powiatowe w Opolu - zaopiniowanie pozytywne projektu uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego w 2022 r., 

 Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego – zaproszenia do udziału w webinariach, 

konferencjach:  

- „HIV/AIDS epidemiologia”, 

- „HIV/AIDS profilaktyka i leczenie”, 

- „Szczepimy się w Opolskim”, 

- „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w praktyce”, 

- „Cyberzagrożenia związane ze sferą seksualną nastolatków” 

- „Psychologiczne aspekty przemocy seksualnej – perspektywa dziecka” 

- „Problemy seksualne dzieci i młodzieży” 

- „Psychologiczne aspekty przemocy seksualnej w rodzinie” 

 Kuratorium Oświaty w Opolu – przesyłanie danych dot. ilości nauczycieli chętnych do  

skorzystania z testów przesiewowych na obecność SARS-CoV-2 

 Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – zaproszenie na bezpłatną mammografię 

przesiewową, finansowaną przez NFZ, 

 Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu – przekazanie 

materiałów do szkół w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 
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 NFZ O/ Opole – rozpowszechnienie informacji o bezpłatnym badaniu piersi 

 Fundacja BOŚ – zaproszenie przedszkoli i szkół do projektu prozdrowotnego „Zdrowo 

jem, więcej wiem” 

 Centrum Kształcenia Dzieci i Młodzieży „KAROLINA” w Jarnołtówku – przesłanie oferty 

wczasów dziecięcych w celu usuwania skutków po-covidowej izolacji 

 MEiN w Warszawie – przekazywanie informacji do szkół dot. szczepień uczniów    

W ramach zapisów ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami na rok szkolny 2021/2022 

zostały podpisane Porozumienia o udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z:  

- Panią Małgorzatą Pawlak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gabinet 

Stomatologiczny Małgorzata Pawlak – Opole (uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Chróścicach), 

- Ośrodkiem Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o. o. w Brzegu (uczniowie  

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup), 

- NZOZ PARTNER-DENTAL Marcin Marasek – Sosnowiec (uczniowie z Zespołu Szkół  

i Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim) - 

DENTOBUS – Porozumienia zawarte na czas określony od 12.09.2019 r. do 30.06.2022 r. 

 

XV. Programy rozwoju kultury fizycznej 
 

1. „Lokalny Animator Sportu” 2022 

Komisja konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wyłoniła w lutym 2022r. Instytut Sportu – 

Państwowy Instytut Badawczy, 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 

dofinansowania zadań realizowanych na Orliku przez Animatorów.  

Gmina Dobrzeń Wielki złożyła w dniu 03.03.2022 r. wniosek o dofinansowanie kosztów 

zatrudnienia dwóch osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje do organizowania  

i prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i tym 

samym animatorzy sportu otrzymali dofinansowanie do swoich wynagrodzeń przez okres  

9 miesięcy. 

2. „Szkolny Klub Sportowy 2021” 

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 przez uczniów dodatkowej 

aktywności 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 okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 r. w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego 

uczestnika, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych w grupach minimum 15-osobowych lub 

ze względu na sytuację epidemiczną w grupach mniejszych. 

W Gminie Dobrzeń Wielki do programu przystąpiły wszystkie szkoły, i tak: 

W PSP w Chróścicach utworzone były dwie grupy 25 i 27 osobowe. Zajęcia prowadzone były 

przez Panów: Mateusza Młynka i Marcina Kondzielę, typ zajęć: gry zespołowe i tenis stołowy.   

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

Radosława Brylaka, typ zajęć: gry zespołowe. 
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W ZS w Dobrzeniu Wielkim utworzona była jedna grupa 20 osobowa. Zajęcia prowadzone były 

przez Panią Małgorzatę Długosz, typ zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier 

zespołowych. 

W PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim utworzone były trzy grupy: 18, 16, 17 osobowe. Zajęcia 

prowadzone były przez Panie: Beatę Sowę, Wioletę Kaczmarek i Paulinę Macioszek, typ zajęć: 

ogólnorozwojowe, taneczne, gry zespołowe, zabawy ruchowe.   

3. „Umiem Pływać” 

 Corocznie Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosza konkurs na realizację 

rogramu powszechnej nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.  

W okresie od marca do czerwca roku szkolnego 2021/2022 92 zdeklarowancych uczniów 

wybranych  klas I-III z wszystkich szkól podstawowych na terenie naszej gminy korzystało z 

pływalni WODNA NUTA w Opolu. W ramach 10 wyjazdów na basen, dzieci mogą uczyć się 

lub/i doskolanlić naukę pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Koszt wkładu 

gminy w program „Umiem Pływać” to 18 400,00zł (rok 2022)  

 

XVI. Ciekawe inicjatywy 

PP w Dobrzeniu Wielkim: 

- warsztaty pedagogiczne dla uczniów klasy psychologiczno-pedagogicznej Zespołu Szkół  

w Dobrzeniu Wielkim  (podział na grupy: obserwacje zajęć, udział praktykantów w zabawach 

ruchowych w salach dydaktycznych i na placu zabaw) 

- warsztaty z ratownictwa dla dzieci „Pierwsza pomoc – mały ratownik”   w ramach współpracy 

z Zespołem Szkół w Dobrzeniu Wielkim pod kierunkiem Pani Marty Zdzuj nauczyciela  

i instruktora udzielania pierwszej pomocy oraz uczniów 

- Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny - warsztaty malowania tkanin „Szlajfka 

śląska i zapaska” - udział dzieci z przedszkola w warsztatach i zajęciach z historii naszych 

przodków  

- Muzeum Wsi Opolskiej – zwiedzanie skansenu zabytkowych budowli w Opolu-Bierkowicach, 

wystawa „Krucha sztuka, czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki”, występy dzieci z grup 

starszych – Pasowanie na starszaka na terenie muzeum 

- warsztaty edukacyjne dla rodziców z psychologiem na terenie przedszkola w ramach 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu 

- warsztaty edukacyjne w przedszkolu dla dzieci: muzyczne, językowe, alpakoterapia, 

dogoterapia,  hipoterapia, o odnawialnych źródłach energii elektrycznej 

- udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP #sadziMY oraz we 

współpracy z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Kup, wspólne sadzenie drzewek iglastych 

i liściastych na przedszkolnym placu zabaw 

- udział w akcji zazielenienia gminy Dobrzeń Wielki 

Akcje charytatywne: 
- „Ołówek dla Afryki” – zebranie przyborów plastycznych dla sierocińca w Togo – Pagouda 

- „Razem na święta” – wykonanie kartek świątecznych z życzeniami z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia do Klasztoru Sióstr Franciszkanek Szpitalnych 

- zbiórka środków higienicznych i pierwszej potrzeby w ramach akcji charytatywnej 

„Partnerstwa Opolskie dla Ukrainy” 

- Ogólnopolski Charytatywny Konkurs „Ile waży Św. Mikołaj” - zbiórka bilonu na wsparcie dzieci 

i młodzieży – wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo                       
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PP w Chróścicach: 
- pozyskanie środków z projektu na zatrudnienie Asystenta Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi 

- udział dzieci w  warsztatach w Opolu-Bierkowicach  

- uroczyste rozpoczęcie innowacji wraz z otwarciem nowej altany z udziałem zaproszonych 

gości i rodziców 

- udział w akcji: „Szkoła dla hymnu” 

- obchody Dnia Zespołu Downa, Dnia Autyzmu 

- wymiana pocztówkowa z przedszkolami - Kołobrzeg, Katowice, Nowy Sącz, Warszawa, 

Leszno 

- spotkanie dzieci z autorką książki „Lot nad bocianim gniazdem” 

- akcja edukacyjna „Zdrowo Rosnę” 

- pokaz tańca przedszkolaków na festynie organizowanym przez GOK w Dobrzeniu Wielkim 

Akcje charytatywne: 

- „Świąteczna paczka dla Domu Dziecka w Skorogoszczy” 

- „Zbiórka karmy dla schroniska w Dobrzeniu Wielkim” 

- „Zbiórka nakrętek dla chorego dziecka” 

 

ZS-P w Kup: 

- organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny „Jesteś gwiazdą” 

- organizacja Światowego Dnia Drzewa (sadzenie drzew, konkursy, prelekcje, warsztaty 

plastyczne) 

- zorganizowanie Dnia Czystego Powietrza w ramach którego: zorganizowano happening  

,,Chcemy błękitnego nieba”, gazetka okolicznościowa na holu szkoły, przygotowanie haseł 

antysmogowych, zorganizowanie wieczoru eksperymentów,,Jak powstaje smog” 

- przygotowanie Światowego Dnia Zdrowia: wystawa plakatów o zdrowym stylu życia na holu 

szkoły, przygotowanie piramidy zdrowia, zorganizowanie punktu medycznego z pomiarem 

ciśnienia krwi, zorganizowanie zdrowego śniadania, zorganizowanie bezpiecznej przerwy  

i nauka tańca belgijskiego na sali gimnastycznej, zorganizowanie punktu sprzedaży wody ,,Kto 

wody dużo pije ten długo żyje”  

- zorganizowanie pozalekcyjnych warsztatów z kaligrafii dla klas 1-3 i konkursu ,,Mistrz 

Kaligrafii” 

- zorganizowanie ,,Dnia  bez plecaka’’ 

- zorganizowanie ,,Potyczek językowych" z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego 

- organizacja  imprezy  środowiskowej pn. "Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, dzieci i dorośli 

z Kup znają tabliczkę mnożenia" 

- organizacja Dnia Tolerancji  

- organizacja Europejskiego Tygodnia Kodowania Code Week, w ramach którego 

zorganizowano zajęcia dodatkowe z robotyki i programowania 

- wystawa zdjęć – „Opole na starej fotografii” 

- „Czy rozpoznajesz te miejsca?” – wystawa zdjęć z Kup z okresu międzywojennego  

- organizacja „Narodowego Dnia Sportu”  

- organizacja „Święta pieczonego ziemniaka” oraz „Dnia dyni” 

Akcje charytatywne: 
- „Pełna Micha” - zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Paryżu  

- porządkowanie cmentarza ewangelickiego oraz parafialnego  

- „Świąteczna paczka” - zbiórka produktów żywnościowych dla Domu Nadzieja w Opolu  

- warsztaty florystyczne dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki 
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- warsztaty krawieckie „Szyjemy serduszka na WOŚP”  

- warsztaty „Drewniane serca na WOŚP”   

- zbiórka pieniędzy, licytacje – WOŚP, kwota zebrana ponad 18.000 zł  

- zbiórka dla Caritas w Kup  

- warsztaty „Szyjemy kurki”  

- warsztaty plastyczne – stroiki wielkanocne  

- wiosenne porządki w ogrodzie Pani Władzi  

- kiermasz Wielkanocny – kwota zebrana ponad 1600 zł  

- zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci na Ukrainie  

- udział w programie edukacyjnym „Dać im nadzieję”  

- podsumowanie akcji „Góra grosza”  

- Dzień Dziecka na oddziale szpitala w Kup 

- sprzątanie terenu wokół boiska LZS w Kup w ramach współpracy z Nadleśnictwem Kup 

 
ZS w Dobrzeniu Wielkim: 
- Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej - udział w akcji ogłoszonej 

przez Prezydenta RP 

- organizacja konferencji popularno-naukowej „Powstania śląskie i plebiscyt 1919-1920-1921”  

z udziałem m. in. Opolskiego Kuratora Oświaty 

- debata oxfordzka zorganizowana w Zespole Szkół przy współpracy z III LO w Opolu 

- udział w ogólnopolskiej akcji „Do hymnu” pod honorowym patronatem MEiN 

- udział w akcji WOŚP 

- stała wpółpraca koła wolontariackiego z DPS w Dobrzeniu Wielkim 

- Ogólnopolski Tydzień Karier „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”   

- koordynowanie gry terenowej „Geocaching” – przygotowanie 6 skrytek związanych  

z obchodami nadania LO imienia Powstańców Śląskich, przeznaczonej m. in. dla społeczności 

lokalnej 

- zorganizowanie integracyjnego wyjazdu/ wycieczki dla licealistów – uchodźców z Ukrainy 

- współpraca z dyrekcją Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – udział w konferencji dot. 

aktywnych metod ochrony przyrody na terenie Parku 

- udział w akcji „Razem na święta” – wysyłanie kartek dla żołnierzy na granicy wschodniej 

- organizacja warsztatów pierwszej pomocy przez wolontariuszy Nasze AED Dobrzeń Wielki 

- współpraca z koordynatorami ZfA we Wrocławiu 

- kontynuacja działalności Licealnego Klubu Dyskusyjnego 

- udział w gminnej akcji sadzenia drzew przy al. Jabłonek w Dobrzeniu Wielkim 

- organizacja poboru krwi przed Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

- “Tydzień kolorów” – akcja solidarności z Ukrainą 

- Szkolny Przegląd Talentów 

- koncert „Od serca do serca” – dedykowany dzieciom i młodzieży z Ukrainy 

 - akcja „Solidarni z Ukrainą” 

- akcja Żonkile przeprowadzona przy współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” 

- „Wilczym Tropem” – bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych 

- zorganizowanie Dni Otwartych w szkołach ponadpodstawowych wchodzących w skład ZS  

w Dobrzeniu Wielkim 

- warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pracowników „Monar” w Opolu 

- Narodowy Dzień Sportu – warsztaty sportowe prowadzone przez wykwalifikowanych 

instruktorów z klubu sportowego Karate Kyokushin 

- międzygminny konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Z Bankiem na Ty” 

- sprzątanie cmentarza w Brzeziu 
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- „Światowy Dzień Wolontariusza” 

- „Światowy Dzień AIDS” 

- akcja czytelnicza „Tydzień Czytania Legend” w ramach Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych 

- Dzień Kultury Frankońskiej 

- organizacja warsztatów pierwszej pomocy przez wolontariuszy Nasze AED Dobrzeń Wielki 

- nauka pływania kajakiem dla dzieci i młodzieży po akwenie „Balaton” 

- nauka jazdy na nartach i snowboardzie w Zieleńcu i Czarnej Górze 

- realizacja programów profilaktycznych przez pielęgniarkę szkolną 

- Dzień Bezpiecznego Internetu 

- Dzień Głośnego Czytania 

- Międzynarodowy Dzień Kropki 

- spotkanie z policjantem, wikliniarzem 

- Dzień Postaci z Bajek 

- Dzień Pluszowego Misia 

- zorganizowanie warsztatów piernikowych 

- Światowy Dzień Autyzmu 

- Światowy Dzień Ziemi 

- Dzień Sprzątania Świata 

- Dzień Zdrowia, warsztaty pierwszej pomocy 

- Dzień Zdrowego Śniadania 

- teatrzyk kukiełkowy „Calineczka” 

- Molekularium 

- spotkanie ze sportowcem – Bartłomiejem Bonkiem 

- Europejski Tydzień Kodowania CODE WEEK 

- Dzień Życzliwości 

- warsztaty kroszonkarskie 

- konkurs graficzny „Nasza planeta, nasze zdrowie” 

- zorganizowanie ekologicznego pokazu mody 

- rajd rowerowy „Objazdowy bibliotekarz” 

- Turniej Wiedzy o Polskim Romantyzmie 

- zorganizowanie wystaw bibliotecznych: „Rok Stanisława Lema”, „Maria Konopnicka – kobieta, 

która wyprzedziła swoją epokę”, „Miej serce i patrzaj w serce” w ramach Roku Polskiego 

Romantyzmu 

- Dzień Liczby PI 

- Dzień Tabliczki Mnożenia – dla uczniów szkoły podstawowej 

- konkurs „Mistrz Rachunków” 

- występ koła teatralnego „Ballady i romanse” 

- przedstawienie teatralne „Nie tylko krew i gniew” 

- turniej koszykarski 3x3 

- powołanie zespołu muzycznego i kabaretowego 

- cykl spotkań z absolwentami, ciekawymi ludźmi świata nauki i kultury 

Akcje charytatywne: 
- charytatywny mecz koszykówki Dobrzeń Rockers 
- udział w akcji „Szlachetna Paczka” 

- zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy, pomoc dla Ukrainy 

- zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki z terenu Gminy Dobrzeń Wielki 
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PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim: 

-realizacja projektu „Różowa skrzyneczka” 

- udział w akcji MEiN „Szkoła do hymnu” 

Akcje charytatywne: 

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

sprzedaż cegiełek 

- zbiórka plastikowych nakrętek dla Bartka w akcji „Dla Ciebie zwykła nakrętka, dla Bartusia 

ręka” oraz dla chorego Maćka 

- Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w akcję Caritas ,,Świąteczna  Paczka dla Dziecka 

Więźnia” 

- kontynuacja akcji „Adopcja na Odległość” pod patronatem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego 

- pomoc Misjonarzom Werbistom poprzez następujące akcje: 

 KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE - zbiórka ostemplowanych znaczków pocztowych 

- uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc misjom                                                                                          

 ZNAKI WIARY - zbiórka nieużywanych lub uszkodzonych krzyżyków, medalików  

i różańców - księża Werbiści przekażą je osobom wierzącym w krajach misyjnych                                                             

 KOMÓRKA NA MISJE - zbiórka niepotrzebnych lub uszkodzonych telefonów 

komórkowych, które mogą być naprawione lub poddane recyklingowi i przesłane do 

krajów misyjnych                         

 KLUCZ DO NIEBA - zbiórka starych lub złamanych kluczy, które misjonarze sprzedają 

jako kolorowy złom i pomagają misjom                                                                                                                            

 INSTRUMENTY NA MISJE - można podarować Misjonarzom niepotrzebne instrumenty 

muzyczne, które zostaną przekazane utalentowanej młodzieży z krajów misyjnych 

-Szkolne Koło Wolontariatu przystąpiło do akcji realizowanej przez Fundację Dbam o Mój 

Z@sięg - Kampania społeczna pn. IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 

- EDYCJA IV” 

- odwiedziny pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w ogólnopolskiej 

akcji MEiN „Razem na Święta” 

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

- organizacja akcji pomocy dla Księży Werbistów ,,Misyjny opatrunek" 

- włączenie się w akcję Szkolnych Kół Caritas diecezji Opolskiej poprzez zbiórkę środków 

higieny dla Centrum Rehabilitacji dla dzieci w Opolu 

- organizacja akcji ,,Upominki urodzinowe dla Seniora” 

- przystąpienie do akcji Fundacji Dzieci Afryki pn. ,,Podręczniki za grosik - solidarność szkolna 

nie ma granic" 

- organizacja, wspólnie z Radą Sołecką, przedświątecznej akcji wsparcia dla Domu Dziecka  

w Turawie 

- przyłączenie się do projektu „Zbieram to w szkole”, który polega na zbiórce baterii  

(za pieniądze uzyskane z recyklingu powstają studnie głębinowe w wioskach Czadu w Afryce) 

- organizacja walentynkowej pomocy dla chorej Abigail z Wenezueli 

- zbiórka pieniężna zorganizowana z Opolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego 

Krzyża w formie kwesty na rzecz uchodźców z Ukrainy 

- pomoc w akcji Stowarzyszenia ,,Borki - aktywni razem" i Gminy Dobrzeń Wielki (przekazane 

artykuły medyczne, środki przeciwbólowe, ubrania, środki higieniczne, śpiwory, latarki, 

żywność długoterminowa do zaprzyjaźnionej gminy Strilky na Ukrainie) 

- organizacja akcji ,,Kartki Wielkanocne dla Seniora” dla pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 

 
 

https://www.facebook.com/BorkiAktywniRazem/?__cft__%5b0%5d=AZUzKpDlHadxMVgYEutbAvUkeUbRy77I9_yGMDMICkeRzNJTVYp7dd-PW66r5wiNuQAQBaAS-3Eyil1tqSQ0ZzU0yATBIkK806qhG7PLJfeFTffgNPEjVYJEMu8q6Hl2v9_Uxm42oxEVGc-R3cK8reCa&__tn__=-UC%2CP-R
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PSP w Chróścicach: 

- Piknik Rodzinny - przygotowanie programu artystycznego 

- Szkolny Przegląd Artystyczny – przygotowanie imprezy muzycznej – rozwijanie i promowanie  

zainteresowań i pasji uczniów 

- Spotkanie autorskie z panem Grzegorzem Mazurem w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych połączone z warsztatami jak przygotować się do podróży 

- Spotkanie z panem Franciszkiem Sośnikiem autorem książki pt. “Kronika Chróścic” 

- Szkolny konkurs fotograficzny „Sleeveface - dzisiaj ubieram się w książkę” 

- ZACZYTANA SZKOŁA - edycja XLII (konkursy plastyczne, literackie 

- szkolny konkurs na krótką formę komiksową pt. „Jedna z przygód Kubusia Puchatka” 

- wyjścia z uczniami do NP Katolickiego w Chróścicach (czytanie bajek przedszkolakom „Starsi 

czytają  młodszym”) 

- Dzień Wspólnego Czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia” 

- konkurs plastyczny pn. „Portret z okazji Roku Marii Konopnickiej”- przygotowanie wystawy 

prac  plastycznych 

- lekcja wychowania fizycznego z ekstraklasową drużyną „Dreman” Futsal 

- organizacja zawodów sportowych (tenis stołowy, piłka siatkowa) 

- treningi indywidualne z tenisa stołowego – nowatorski trening na wiele piłek 

- współpraca z klubem STS Brynica 

- organizacja wycieczki do Opola – ścianka  wspinaczkowa, zajęcia w Bibliotece J. von 

Eichendorffa 

- udział w warsztatach zdobienia wielkanocnych jaj - GOK Dobrzeń Wielki 

- Molekularium - kino sferyczne w szkole 

- prelekcja pracownika Centralnego Muzeum Jeńców  Wojennych w Opolu – Łambinowicach, 

Piotra Stanka  

- koncert z okazji 40 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego „Zapal światło wolności” – dla kl. VIII 

- apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości (ze względu na pandemię przygotowanie 

nagrania i przedstawienie apelu w wersji elektronicznej) 

- przygotowanie kartek dla żołnierzy na wschodniej granicy i rozesłanie ich   

- udział w Akcji Żonkile 2022 - powstanie w gettcie 

- projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – nagranie filmików na temat atrakcji i ciekawych  

miejsc w Chróścicach 

- organizacja warsztatów profilaktycznych „Bohaterstwo codzienności” 

- organizacja warsztatów profilaktycznych „Archipelag Skarbów” 

- nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Opolskim 

- Dzień Języków Obcych - konkurs plastyczny dla kl. 4-8 pt. “Idiomy i przysłowia w językach 

europejskich” 

- konkurs „Opowieści wigilijnej Karola Dickensa” dla klas 5-8 przeprowadzony we współpracy 

ze szkolną biblioteką 

- konkurs na plakat o św. Patryku dla klas 1-8  

- konkurs wiedzy na temat św. Patryka i Irlandii dla klas 5-8 

- organizacja Dnia św. Patryka 

- spotkania opłatkowe dla seniorów 

- odwiedziny ludzi starszych "Paczka od św. Mikołaja" 

- przedstawienie "Ziarno wrzucone w ziemię" o bł. Edmundzie Bojanowskim 

- konkurs "Każdy Święty chodzi uśmiechnięty” 

- Ogólnopolski Konkurs w ramach akcji “Cała Polska maluje giga laurkę dla strażników lasu” 

- misyjna inscenizacja w tygodniu misyjnym  

- udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątamy dla Polski" 
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Akcje charytatywne: 
- „Aby osłodzić komuś życie” - zbiórka słodyczy dla ukraińskich dzieci mieszkających w Kijowie 

i Buczy 

- zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku 

- wsparcie dla szkoły w Strzelczyskach na Ukrainie 

- przekazanie pacjentom Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach prezentów 

świątecznych (choinki przygotowane przez uczniów kl. I) 

- organizacja śniadania wielkanocnego dla rodzin z Ukrainy dotkniętych wojną 

 

XVII. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

 

1. Wypoczynek zimowy 

Ferie „Zima 2022” 
Organizatorem ferii zimowych w dniach 7-11 lutego 2022 r. był Gminny Ośrodek Kultury  

w Dobrzeniu Wielkim. W zajęciach wzięło udział 21 dzieci w przedziale wiekowym 7-11 lat. 

Dzieci korzystały z zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowo-rytmicznych, sztuki cyrkowej. 

Podczas spotkań z dziećmi wykorzystano także zasoby games roomu do przeprowadzenia 

rozgrywek w gry logiczno-karciane. Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy. Prowadzone 

były przez instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury. 
Na podstawie danych uzyskanych od Z-cy Dyrektora GOK. 

2. Wypoczynek letni 

Letnia Akademia Kreatywności - 2022 

W dniach od 4 do 15 lipca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim trwały 

zajęcia wakacyjne „Letnia Akademia Kreatywności”, w których uczestniczyło 22 dzieci w wieku 

od 7 do 10 roku życia. Przygotowana oferta była doskonałą propozycją spędzenia wolnego 

czasu. Dobór aktywności oraz ich różnorodność pozwoliła zaspokoić potrzeby rozwojowe  

i psychoruchowe uczestników. Odbyły się zajęcia wokalne, taneczne, podróżniczo-

przyrodnicze, plastyczne, logiczno-konstrukcyjne, rękodzielnicze, kulinarne. Poprzez udział  

w zajęciach uczestnicy rozwijali oraz wzmacniali umiejętności psychologiczne i społeczne, 

kształtowali umiejętności radzenia sobie ze stresem i wyrażania własnych emocji. 

Uczestnictwo w Akademii, było doskonałą alternatywą dla wszechobecnej technologii, gdzie 

dzieci mogły aktywnie brać udział w zajęciach bez  konieczności korzystania z internetu czy 

telefonów komórkowych. Ponadto aktywności podczas zorganizowanych zajęć zawierały  

w sobie elementy profilaktyczno-edukacyjne dostosowane do wieku odbiorców. 
Opracowała: Anna Stawiarska – Zastępca Dyrektora GOK w Dobrzeniu Wielkim 

 

Kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży 

1) Kuratorium Oświaty w Opolu przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 8 miejsc na bezpłatną 

kolonię dla dzieci i młodzieży w Ośrodku „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach, której 

organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Opolu. Dzieci uczestniczyły  

w kolonii w terminie od 21 do 30 sierpnia 2022 r. 

2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, przy współpracy z Gminą Dobrzeń Wielki, 

dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy, zorganizował w ramach projektu  

pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” dwa 

wyjazdy na kolonie. Dziesięcioro dzieci ukraińskich w terminie 17-27.07.2022 r. pojechało do 

Lądka Zdroju, a czworo w terminie 20-30.08.2022 r. do miejscowości Poddąbie. 

3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, przy współpracy z Gminą Dobrzeń W ielki, 

zorganizował również w ramach projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom 
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wojennym w województwie opolskim” półkolonie dla 41 dzieci ukraińskich przebywających na 

terenie gminy, w terminie 22-26.08.2022 r. Półkolonia odbywała się w Zespole Szkół  

w Dobrzeniu Wielkim, a jej realizatorem była firma bpr Consulting Szkolenia Rekrutacje Nauka 

z siedzibą w Łodzi.  

Dzieci, młodzież i dorośli, podczas tegorocznych wakacji, mogli korzystać również z kąpieliska 

na ośrodku rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim, gdzie zapewniona była opieka ratownika. 

 

XVIII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

 

W roku szkolnym 2021/2022 liczba pracowników w publicznych jednostkach oświatowych 

wynosiła ogółem 234, co w przeliczeniu na etaty daje 196,125. 

 

Tabela 18. Struktura zatrudnienia pracowników w publicznych jednostkach oświatowych 

 

Grupa zawodowa 

 

W osobach 

 

W etatach przeliczeniowych 

 
1 2 3 

Nauczyciele 

 
154 136,05 

Administracja 

 
26 12,95 

Obsługa 

 
54 47,125 

Ogółem 

 
234 196,125 

(dane wynikają z SIO aktualnych na dzień 30.09.2021r.) 
 

 

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

w publicznych jednostkach oświatowych. 

 

Stopień awansu  

zawodowego 

 

W osobach 

 

% 

 
1 2 3 

 
Dyplomowany  

 

 
98 

 
63,64 

 
Mianowany  

 

 
24 

 
15,58 

 
Kontraktowy  

 

 
27 

 
17,53 

 
Stażysta  

 

 
2 

 
1,30 

 
Bez stopnia 

  

 
3 

 
1,95 

 
Ogółem 

 

 
154 

 
100 

(dane wynikają z SIO aktualnych na dzień 30.09.2021r.) 

 
 



41 

 

XIX. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 

 
1. Nagroda Kuratora Oświaty 
W dniu 07.06.2022 r. Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący szkołę, złożyła wniosek 

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

osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Pani Gabrieli Matyszok – 

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. 

Wniosek nie został jednak rozpatrzony pozytywnie. 

  

2. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
W dniu 17 października 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim odbyła się 

uroczystość rozdania nauczycielom Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej za 

osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2021/ 2022. 

Pan Piotr Szlapa – Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, dostrzegając trud nauczycieli jaki wnoszą  

w codzienną pracę, podziękował wszystkim wyróżnionym, wręczając dyplomy i kwiaty 

następującym nauczycielom: 

Iwona Sachnik – dyrektor PP w Chróścicach 

Justyna Gladys – nauczyciel PP w Chróścicach 

Beata Niedworok – p. o. dyrektora PP w Dobrzeniu Wielkim 

Gabriela Matyszok – dyrektor PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Wojciech Lasota – zastępca dyrektora PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Izabela Paluch - nauczyciel PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Monika Harmus - nauczyciel PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Dorota Lewandowska-Jaroń – p. o. dyrektora PSP w Chróścicach 

Małgorzata Samson – nauczyciel PSP w Chróścicach  

Rafał Kawałko – dyrektor ZS-P w Kup 

Małgorzata Brylak – zastępca dyrektora ZS-P w Kup 

Magdalena Pasternak – nauczyciel ZS-P w Kup 

Wanda Piętka - zastępca dyrektora ZS w Dobrzeniu Wielkim 

Małgorzata Świderska - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

Barbara Sieczka - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

Anna Świtoń - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

Bożena Worobiec - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

Adam Czubat - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

Marcin Hume - nauczyciel ZS w Dobrzeniu Wielkim 

   

XX. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

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

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

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

gminy w przedziale wiekowym 16-18 lat. 

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

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

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

szkolnym 2021/2022 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 
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Dobrzeń Wielki prowadzona jest ewidencja spełniania obowiązku nauki. W roku szkolnym 

2021/2022 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki nie wydał żadnego postanowienia o nałożeniu grzywny 

w celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, ponieważ 

uczniowie z roczników 2004-2006 spełniali ten obowiązek w szkołach funkcjonujących na 

terenie kraju i za granicą.  

 

XXI. Finansowanie zadań oświatowych 

 

Kwota subwencji oświatowej – 15 143 615,00 zł 
Rezerwa subwencji oświatowej – 108 941,00 zł. 
 

Tabela 20. Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2021 r. - szkoły 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

oświatowe 

1 Szkoły podstawowe 9 779 639,08 zł 

2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 635,13 zł 

3 Licea Ogólnokształcące 2 279 128,33 zł 

4 Branżowe Szkoły I i II stopnia 586 794,75 zł 

5 Technika 1 406 401,15 zł 

6 Szkoły zawodowe 51 697,62 zł 

7 Stołówki szkolne i przedszkolne 316 254,82 zł 

8 Dowożenie uczniów do szkół 12 475,85 zł 

9 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 58 800,92 zł 

10 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci   
(przedszkola) 

112 064,69 zł 

11 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
(szkoły podstawowe) 

260 946,67 zł 

12 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoły 
ponadpodstawowe) 

109 086,92 zł 

13 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych  

102 400,05 zł 

14 Pozostała działalność 252 410,03 zł 

15 Świetlice szkolne 585 146,47 zł 

16 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 874,11 zł 

17 Pomoc materialna dla uczniów 25 642,46 zł 

 Razem: 15 954 399,05 zł 

 

 

Tabela 21. Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2021 r. – przedszkola 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

oświatowe 

1 Przedszkola publiczne i niepubliczne 4 863 832,40 zł 

2 Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Kup 552 246,59 zł 

3 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 685,25 zł 

 Razem: 5 419 764,24 zł 
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Tabela 22. Wydatki majątkowe Gminy w jednostkach oświatowych w 2021 r. 

 

1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

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

w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. 

 
Tabela 23. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szkołach  
i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2021. 
 

 

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 
25 852,00 13 414,00 12 438,00 

2. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami 

Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim 

 

21 045,00 

 

19 925,00 

 

1 120,00 

3. 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kup 
11 009,00 8 747,92 2 261,08 

4. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej  

w Chróścicach 

 

10 080,00 

 

10 022,00 

 

58,00 

5. 
Publiczne Przedszkole w 

Dobrzeniu Wielkim 
4 845,00 3 244,00 1 601,00 

6. 
Publiczne Przedszkole w 

Chróścicach 
3 852,00 3 448,00 404,00 

RAZEM 76 683,00 58 800,92 17 882,08 

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

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 2021”- otrzymanego z każdej publicznej placówki 

oświatowej. 

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

L.p. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe 

1 Przedszkola 29 576,30 zł 

2 Szkoły 44 901,30 zł 

 

Razem: 74 477,60 zł 
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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 2021 zaplanowano 12 645,00 zł,  

a wydatkowano 2 650,00 zł, co stanowi 20,96% przyznanych środków. Wsparciem finansowym 

objętych zostało 3 nauczycieli. 

Tabela 24. Rozliczenie roczne – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2021 r. 

Nazwa placówki 

        % realizacji   

Plan Wypłaty Wypłaty 
Razem    
(3+4) 

w 
odniesieniu 

Pozostałe 

2021 r. I półrocze 
II 

półrocze 
do planu Środki 

        
(kol 5*100/kol 

2) 
  

1 2 3 4 5 6 7 

PP Dobrzeń Wielki         925,00 zł  
                 

-   zł  
        

500,00 zł  
     500,00 zł  54,05         425,00 zł  

PSP Chróścice      1 600,00 zł  
        

500,00 zł  
                

-   zł  
     500,00 zł  31,25      1 100,00 zł  

PP Chróścice         686,00 zł  
                 

-   zł  
                

-   zł  
             -   zł  0,00         686,00 zł  

ZS Dobrzeń Wielki      4 440,00 zł  1 650,00 zł 
                

-   zł  
             

1 650 zł  
37,16      2 790,00 zł  

ZS-P Kup      1 778,00 zł  
                 

-   zł  
                

-   zł  
             -   zł  0,00      1 778,00 zł  

PSP z OS w 
Dobrzeniu Wielkim 

     3 216,00 zł  
                 

-   zł  
                

-   zł  
             -   zł  0,00      3 216,00 zł  

 Razem:     12 645,00 zł  2 150,00 zł 500,00 zł    2 650,00 zł  20,96    9 995,00 zł  

 

3. Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

W 2021 r. Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy w 2021 r. biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście 

liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia 

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. - kwota dofinansowania 

jaką otrzymała Gmina – 108 941,00 zł 

 sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności 

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 

wniosek Gminy zaakceptowany przez MEiN.   

Zajęcia wspomagające były organizowane w szkołach podstawowych dla uczniów 

uczęszczających do klas IV-VIII oraz szkołach ponadpodstawowych dla uczniów 

uczęszczających do wszystkich klas tych szkół. O wykorzystaniu i organizacji godzin tych zajęć 

decydował dyrektor szkoły, który w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustalił przedmioty, które 

były realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów 

wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły. Dyrektor decydował również  

o powierzeniu realizacji zajęć wspomagających nauczycielom zatrudnionym w szkole. 

Nauczyciele realizowali zajęcia wspomagające zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela 

w zakresie czasu pracy nauczycieli i odpowiednio do powyższego byli wynagradzani. 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć realizowali zajęcia wspomagające w ramach 

godzin ponadwymiarowych. Za realizację tych zajęć otrzymali wynagrodzenie za godziny 
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ponadwymiarowe, które wypłacano według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,  

z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze zajęć realizowali zajęcia wspomagające w ramach tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć.  

 

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  

za 2021 r., według stopnia awansu zawodowego: 

 

Rok podlegający analizie   Liczba m-cy obowiązywania                   Kwota bazowa   

               w roku podlegającym analizie  od dnia 1 stycznia do dnia  

                     kwoty bazowej B1                31 grudnia (B1) 

                           

        

Tabela 25 

         

Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń w roku 2021 

została osiągnięta przez nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. 
 
 
 
 
 
 

2021 

3 537,80 zł 12 

Stopnie 
awansu 

zawodowego  

Wskaźni
ki 

określon
e 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 

12 x (kol. 4 x kol. 6)  

Wydatki 
poniesione  
w roku na 

wynagrodz.  
w 

składnikach 
wskazanych  

w art. 30  
ust. 1 KN 

Kwota 
różnicy 

 
(kol. 6 –  
kol. 5) 

 
od dnia  

1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 

(kol 3 x B1) 
 
 

 
od dnia  

1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Stażysta 100% 3 537,80 
 

3,83 
 

162 597,29 162 667,09 
 

69,80 
 

Kontraktowy 111% 3 926,96 20,16 950 010,16 1 058 871,70 
 

108 861,54 
 

Mianowany 144% 5 094,43 18,74 1 145 635,42 1 238 404,77 
 

92 769,35 
 

Dyplomowany 184% 6 509,55 89,62 7 000 630,45 7 606 021,78 
 

605 391,33 
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5.Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

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

kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 

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

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

w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia, 

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny 

miesiąc kształcenia, 

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 2021 ww. dofinansowanie z Funduszu Pracy Wojewody Opolskiego, otrzymało  

11 pracodawców, którzy wykształcili w następujących zawodach: (mechanik pojazdów 

samochodowych - 5, stolarz – 1, elektryk – 2, ślusarz – 1, monter sieci i instalacji sanitarnych – 

2, fotograf – 1, lakiernik - 1) 13 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki. 

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania z Funduszu Pracy w roku 2021 

wyniosła 105 022,99 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 2021r. obrazuje poniższa 

tabela.  
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Tabela 26. Zestawienie zbiorcze dzieci w żłobku w 2021 r. 

Miejscowo
ść 

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

Dobrzeń 
Wielki 

20 23 24 23 24 28 29 27 24 28 26 24 300 

Dobrzeń 
Mały 

1 1 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 37 

Chróścice 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 34 

Kup 
3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 36 

Razem z 
Gminy 

28 31 31 31 32 36 36 36 34 39 37 36 407 

Dotacja na 
dzieci z 
Gminy DW 

11200,
0 

12400,
0 

12400,0 12400,0 12800,0 14400,0 14400,0 14400,0 13600,0 15600,0 14800,0 14400,0 162800,0 

               

Miasto 
Opole 

5 5 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 34 

Gmina 
Popielów 

6 6 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 28 

Gmina 
Pokój 

7 6 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 50 

Gmina 
Murów 

1 1 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 36 

Gmina 
Łubniany 

1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 25 

Gmina 
Turawa 

1(*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

Inne Gminy 
21 20 17 15 16 17 17 17 11 12 12 9 184 

Dotacja na 
dzieci z 
innych 
gmin 

5200,0 
5800,0

0 
4600,00 4000,00 4200,00 4600,00 4600,00 4800,00 3200,00 3600,00 3600,00 2600,00 50800,00 

Łączna 
liczba 
dzieci 
dotowanyc
h 

49 51 48 46 48 53 53 53 45 51 49 45 591 

Łączna 
kwota 
dotacji 

16400,
0 

18200,
0 

17000,0
0 

16400,0
0 

17000,0
0 

19000,0
0 

19000,0
0 

19200,0
0 

16800,0
0 

19200,0
0 

18400,0
0 

17000,0
0 

213600,0
0 

% dzieci 
spoza 
Gminy 
(wszystkic
h) 

42,9 39,2 35,4 32,6 33,3 32,1 32,1 32,1 24,4 23,5 24,5 20,0 31,1 

Łączna 
liczba 
dzieci w 
żłobku 

49 51 48 46 48 53 53 53 45 51 49 45 591 

1(*) dotowano w lutym 2021 r. 

 

Opracowały: 

Adriana Pietrzyk – Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia 

Gabriela Szmolke - Inspektor Oświaty, Kultury i Zdrowia 

 

Data sporządzenia: 19.10.2022 r. 


