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Dobrzeń Wielki, 13 października 2021 r. 

 

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

Gminy Dobrzeń Wielki 
w roku szkolnym 2020/ 2021 

 
 
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). 

 

 

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 2021r.  

poz. 1372) 

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 2020r. poz. 2029 z późn. zm.) 

5. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.,  

poz. 1327 z późn. zm.) 

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

poz. 1762) 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

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

jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, zapewniające dzieciom, młodzieży oraz 

dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie  

we współczesnym świecie. 

 

II. Struktura organizacyjna placówek oświatowych  

 

W roku szkolnym 2020/2021, funkcjonowało 14 placówek oświatowych, w tym: 
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Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych oświaty 

 
 

L.p. 
 

Nazwa jednostki oświatowej 
Ilość 

oddziałów 
Ilość 

dzieci/uczniów 
Średnia ilość 

dzieci/uczniów 
w oddziałach 

 
1. 

 
Publiczne Przedszkole w Chróścicach 

 
4 

 
97 

 
24,25 

 
2. 

 
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim 

 
5 

 
123 

 
24,60 

 
3. 

 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne  
w Chróścicach 

 
4 

 
59 

 
14,75 

 
4. 

 
Niepubliczne Przedszkole św. Franciszka  
w Dobrzeniu Małym 

 
3 

 
60 

 
20,00 

 
5. 

 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci  
z Autyzmem w Kup 

 
2 

 
7 

 
3,50 

 
6. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

 
19 

 
390 

 
20,53 

 
7. 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Chróścicach 

 
9 

 
185 

 

 
20,56 

 

 
8. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, w tym: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa 

 Publiczne Przedszkole 

 
11 

8 
3 

 
187 

124 
63 

 
17,00 

15,50 
21,00 

 
9. 

 
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w tym: 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

 Technikum 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

 
23 

7 
2 
4 
5 
5 

 
503 

160 
22 
87 

117 
117 

 
21,87 

22,86 
11,00 
21,75 
23,40 
23,40 

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

 
L.p. 

 
Typ placówki oświatowej 

Ilość 
oddziałów 

Ilość 
dzieci/uczniów 

Średnia ilość 
dzieci/uczniów w oddziałach 

 
1. 

 
Przedszkola 

 
21 

 
409 

 
19,48 

 
2. 

 
Szkoły podstawowe 

 
41 

 
816 

 
19,90 

 
3. 

 
Liceum ogólnokształcące 

 
9 

 
182 

 
20,22 

 
4. 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
4 

 
87 

 
21,75 

5. Technikum 5 117 23,40 

 
 

 
Ogółem: 

 
80 

 
1611 

 
20,14 

 
(dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2020r.) 

 
Dzieci 6-letnie w szkołach, wg stanu na dzień 30.09.2020r.: 
- PSP z OS Dobrzeń Wielki – 0 dzieci 
- PSP Chróścice – 0 dzieci 
- PSP Kup – 0 dzieci 
- PSP Nr 3 Dobrzeń Wielki – 0 dzieci 
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III. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 
 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty 
 
  

Tabela 3. Średni wynik procentowy (%)- egzamin ósmoklasisty 2021- zasięg „gmina-

kraj” 

 gmina powiat województwo kraj 

j. polski 62 60 57 58 

matematyka 53 48 42 44 

j. angielski  73 67 61 59 

j. niemiecki  59 65 60 47 

Uwaga: średnie wyniki obejmują dane dot. szkół na wsi  

 

Tabela 4. Średni wynik procentowy (%)- egzamin ósmoklasisty 2021 – zasięg „szkoły 

gminy Dobrzeń Wielki” 

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

j. polski 70 51 75 58 

matematyka 47 43 63 59 

j. angielski  77 65 71 76 

j. niemiecki  63 42 99 59 

 

 
Komentarze z poszczególnych szkół podstawowych dotyczące  wyników egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 

I. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach  

W roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 24 uczniów. Klasa była 
zróżnicowana: na 24 uczniów 5 uczniów to uczniowie posiadający opinie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 1 uczennica ma orzeczenie o niepełnosprawności 
intelektualnej w stopniu lekkim (jej wynik nie wlicza się do średniego wyniku klasy), 1 
uczennica orzeczenie o dysleksji i dyskalkulii. Ponadto należy nadmienić, że na przestrzeni 
kilku lat kilkoro uczniów, którzy rozpoczynali naukę w szkole podstawowej i uzyskiwali bardzo 
wysokie wyniki w nauce, z różnych powodów przeszło do innych szkół na terenie gminy. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w kilku czynnikach: 

- połączeniu w ostatniej klasie szkoły podstawowej dwóch klas. Jeszcze w ubiegłym roku 
uczniowie tworzyli dwa zespoły klasowe. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego zostały one 
połączone w klasie ósmej w jedną klasę. Ze względy na skonfliktowanie obu klas, wysiłki grona 
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pedagogicznego koncentrowały się na integracji obu klas, co, biorąc pod uwagę sytuację 
pandemii, nie było łatwym zadaniem; 

- dużym zróżnicowaniem wśród uczniów. Jak już wspomniano wyżej, kilkoro bardzo dobrych 
uczniów przeszło do innych szkół. Liczne badania wyników nauczania prowadzone przez 
nauczycieli potwierdzały, że w obu klasach przewagę stanowili uczniowie mający problemy w 
nauce; 

- corocznej zmianie wychowawcy. W chwili objęcia funkcji przez obecnego dyrektora szkoły, 
czyli w 2018 polityka kadrowa uległa stabilizacji. Jednak we wcześniejszych latach, praktycznie 
od klasy czwartej, obecna klasa ósma miała co roku innego wychowawcę (dotyczyło to obu 
klas tworzących w tym roku klasę ósmą). Równie często zmieniali się nauczyciele 
przedmiotów. W tym roku szkolnym również nastąpiła zmiana wychowawcy, ale spowodowały 
je czynniki niezależne, tj. połączenie klas oraz odejście ze szkoły do innej pracy jednego z 
wychowawców klasy siódmej; 

-sytuacji związanej z pandemią i zdalnym nauczaniem. Zdalne nauczanie trwające przez 
większą część roku na pewno nie ułatwiło integracji klasy, budowania atmosfery sprzyjającej 
podnoszeniu ambicji uczniów.  

Przewidując już wcześniej, że sytuacja klasy będzie trudna i wszystkie zmiany odbiją się na 
wynikach egzaminu ósmoklasisty, dyrektor szkoły i grono pedagogiczne od początku roku 
podjęli środki działania mające zminimalizować skutki połączenia klasy i odchodzenia 
zdolniejszych uczniów ze szkoły. Podjęto następujące działania: 

- zorganizowano zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Od 8 marca bieżącego 
roku dołożono dodatkowo  jedną godzinę zajęć wyrównawczych z matematyki, 

- od początku roku szkolnego odbywały się zajęcia kształtujące kreatywność z przedmiotów 
egzaminacyjnych, 

- regularnie odbywały się konsultacje dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych, on-
line, a kiedy było to już możliwe, na terenie szkoły, 

- przeprowadzano od drugiego okresu comiesięczne egzaminy próbne, 

- przeprowadzono szkolenia dla uczniów i rodziców z procedur egzaminacyjnych. 

Wszystkie te działania spowodowały, że uczniowie najsłabsi uzyskali wynik na miarę swoich 
możliwości, nawet powyżej średniego wyniku z egzaminów próbnych. Tylko jeden uczeń 
(mający opinię poradni) uzyskał wynik jednocyfrowy z matematyki (8%)- co w porównaniu do 
ubiegłych lat jest postępem. Wśród uczniów były również wyniki bardzo wysokie, rządu 98%- j. 
angielski, wysokie: 88%- matematyka, j. polski-78%.  

Można więc wnioskować, że tegoroczny wynik jest odbiciem możliwości intelektualnych 
naszych absolwentów- z jednej strony, z drugiej zaś pokazuje, że działania podjęte przez 
szkołę były właściwe. 

II. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

Egzamin ósmoklasisty pisało 37 uczniów. Wśród uczniów znajdowały się dwie osoby z 
orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim  oraz 8 osób, którym 
dostosowano formy egzaminu ze względu na opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
bądź zaświadczenie lekarskie. 
Wśród 37 uczniów klas VIII 2 uczęszczało na zajęcia rewalidacyjne, dla 1 ucznia 
zorganizowano zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia  7 uczęszczało  na zajęcia korekcyjno 
– kompensacyjne.  
Z konsultacji skorzystało:  
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Język polski – 37 uczniów 
Matematyka – 25 uczniów 
Język angielski 19 uczniów 
 
W roku szkolnym 2019/2020 część uczniów rozpoczęła naukę w klasie VII w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim, w związku z tym klasy zostały utworzone z trzech 
różnych zespołów. 
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – arkusz standardowy zawierał 19 zadań, w tym 
11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na 
dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było 
uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch części.  Pierwsza część 
zawierała 18 zadań. 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 – kart z kalendarza inspirowanych 
lekturami szkolnymi – oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał 
jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo 
wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie. 
Średni wynik szkoły to 58%.  W klasach ósmych na 37 osób zdających egzamin mamy 5 
uczniów, którzy zdobyli ponad 80% punktów – to jest 13% uczniów i jednego ucznia, który 
uzyskał mniej niż 20% punktów. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które 
sprawdzały odbiór tekstów kultury (w tym tekstów ikonicznych- dopasowanie obrazka do 
odpowiedniej lektury) i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Egzamin wskazał 
również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność 
sprawiło zadanie z zakresu kształcenia literackiego sprawdzające umiejętność rozpoznania 
rodzaju literackiego, jakim jest epika, i określenia jej charakterystycznych cech (należało 
podać, czy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to epika, czy liryka i dlaczego). 

                   Egzamin ósmoklasisty z matematyki - średni wynik wynosi w naszej szkole 59%, jest  on 
wyższy od średniego wyniku w kraju o 12 punktów procentowych. Najsłabszy wynik wynosił 
8% pozytywnie rozwiązanych zadań, a cztery osoby napisały na 96 lub ponad 96%. Powyżej 
80% uczniów poprawnie rozwiązało zadania z działaniami na ułamkach zwykłych, oraz z 
działaniami na potęgach; zadanie z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa oraz z 
wykorzystaniem własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczniom największą 
trudność sprawiło zadanie z działaniami na ułamkach dziesiętnych, zadanie z procentami, w 
którym należało obliczyć podatek dostrzegając analogię i sformułować wniosek oraz zadanie z 
wyrażeń algebraicznych z wieloma zmiennymi.   
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - średni wynik to 76% i jest on wyższy niż w 
kraju, województwie, powiecie i gminie. 5 osób napisało egzamin na poziomie 100%. Egzamin 
sprawdzał umiejętności słuchania, rozumienia tekstu czytanego, w tym zadania otwarte  i 
umiejętność pisania. 
Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku szkolnym 2020/2021 pisały trzy osoby. 
Dwie uczennice napisały egzamin bardzo dobrze uzyskując 76 % punktów, jedna uczennica 
mająca spore problemy w nauce i dostosowanie wymagań napisała egzamin słabo, zaniżając 
tym samym średnią zdających  z tego przedmiotu , która wyniosła 59%. Egzamin ósmoklasisty 
sprawdzał umiejętności słuchania, rozumienia tekstu czytanego, w tym zadania otwarte  i 
umiejętność pisania. 
 

III. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dobrzeniu Wielkim 

Jesteśmy dumni z osiągniętych wyników, tym bardziej, iż do egzaminu (spośród 23 uczniów) 
przystępowali uczniowie z dostosowaniem oraz opiniami Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej (5 uczniów), dwóch obcokrajowców oraz jedna osoba z dziecięcym porażeniem 
mózgowym. Bardzo wysokie wyniki świadczą o ogromnym wkładzie pracy uczniów, kadry 
pedagogicznej oraz bardzo dobrej współpracy z rodzicami. Organ Prowadzący może być 
dumny z posiadania takiej placówki na terenie gminy. 
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IV. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup 

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, pomimo prawie 1,5 rocznego nauczania 
zdalnego oraz w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami przedstawiają się dobrze. Na wzrost 
wpływ miały liczne egzaminy próbne organizowane przez szkołę oraz nauczycieli 
przedmiotowców.  Zajęcia dodatkowe z j angielskiego realizowane w trakcie nauczania 
zdalnego w ramach przydziału  nauczyciela bibliotekarza. Zajęcia wyrównawcze realizowane 
przez nauczycieli. Zauważalny wzrost średniego wyniku procentowego z języków obcych  w 
przypadku j. angielskiego to wzrost o 21% a w przypadku j. niemieckiego  o 14 %. Zauważalny 
jest natomiast spadek średniego wyniku procentowego z matematyki, wpływ na obniżony wynik 
z pewnością  miała pandemia koronawirusa oraz duża  absencja nauczyciela matematyki. W 
kolejnym roku należy zintensyfikować działania naprawcze z tego przedmiotu oraz 
kontynuować dobre praktyki z pozostałych przedmiotów. 

 

Komentarz Organu Prowadzącego w sprawie wyników egzaminów ósmoklasisty  
 

1. 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 25 
czerwca 2021 stali się absolwentami Publicznych Szkół Podstawowych z terenu  Gminy 
Dobrzeń Wielki.  

2. Wszyscy uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w latach 2013/2014 - 
2018/2019 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.  
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Analiza wyników egzaminu maturalnego 
 
 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim 

Stan na 30.09.2021r. (www.oke.wroc.pl) 

Tabela 5. Zdawalność - tylko szkoły stacjonarne 

 
 

Zdawalność (%) 

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

opolskim 

92,5 72,5 98,2 93,8 

Wniosek: Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów LO  w Dobrzeniu Wielkim jest 

wyższa od zdawalności absolwentów w powiecie. 

UWAGA: przy liczbie zdających mniejszej niż 10 – brak srednich  wyników uzyskanych z 

egzaminu 

Tabela 6.  Średni wynik – część pisemna- poziom podstawowy 

 

Przedmiot 

Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba uczniów Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 40 98,0 59,0 

matematyka 40 93,0 58,0 

język angielski  37 100,0 87,0 

język niemiecki  3 100,0 - 

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

ale zdawalność 100%-owa dotyczy języka angielskiego i j. niemieckiego; najniższy średni 

wynik procentowy uzyskano z matematyki 

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

podstawowy  

 

Przedmiot  

I II III V VI VIII IX 

100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 98,0 84,0 

j. polski 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0 98,0 

matematyka 100,0 100,0 100,0 100,0 87,0 98,0 84,0 

j. angielski  100,0 100,0 100,0 100,0 89,0 100,0 98,0 

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

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

(publicznych) 

 

Tabela 8. Porównanie średnich wyników  (%)-  szkoły w Opolu – część pisemna – 

poziom podstawowy  

http://www.oke.wroc.pl/
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Przedmiot  I II III V VI VIII IX 

j. polski 61,0 68,0 69,0 71,0 49,0 64,0 49,0 

matematyka 65,0 82,0 87,0 79,0 51,0 69,0 46,0 

j. angielski  86,0 97,0 96,0 94,0 69,0 89,0 73,0 

j. niemiecki  76,0 96,0 - 89,0 - - - 

 

 

 

Tabela 9. Porównanie zdawalności (%)-  szkoły (LO) w powiecie opolskim  – część 

pisemna – poziom podstawowy 

 

Przedmiot 

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

83,0 56,0 75,0 64,0 

j. polski 100,0 82,0 88,0 91,0 

matematyka 83,0 56,0 81,0 64,0 

j. angielski  94,0 88,0 86,0 91,0 

j. niemiecki  - 100,0 100,0 - 

 

Wniosek : Najwyzsza zdawlność egzaminu maturalnego została osiagnięta przez absolwentów 

PLO w Dobrzeniu Wielkim (tabela nr 5) 

 

Tabela 10. Porównanie średnich wyników  (%)-  szkoły (LO) w powiecie opolskim  – 

część pisemna – poziom podstawowy 

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

j. polski 66,0 39,0 47,0 45,0 

matematyka 43,0 32,0 44,0 43,0 

j. angielski  74,0 50,0 73,0 46,0 

j. niemiecki  - - - - 
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Tabela 11. Ilość zdających/średni wynik % – część dodatkowa – LO w Opolu i powiecie 

opolskim  

Przedmiot  LO w 
DW 

I II III V VI VIII IX LO 
w 
N 

LO w 
P 

LO 
w 
O 

LO 
w 
T 

j. polski 12/48 46/56 105/66 38/65 78/57 8/- 19/46 12/41 3/- - - - 

matematyka 7/- 20/31 121/52 61/67 67/49 12/17 21/25 3/- - 1/- - 5/- 

j. angielski  29/69 101/69 217/85 110/88 134/79 26/57 41/78 23/56 6/- 9/- 6/- 6/- 

j. niemiecki  5/- 7/- 40/81 6/- 19/80 1/- 3/- - - 2/- - - 

biologia 10/28 39/29 97/53 59/58 66/43 14/19 30/34 10/18 7/- 14/11 8/- - 

chemia 13/16 7/- 75/43 55/48 22/32 1/- 13/28 7/- - - 3/- 6/- 

fizyka  1/- 10/22 52/50 11/65 23/50 3/- 3/- - - - - - 

geografia 11/31 44/32 65/49 16/61 38/55 7/- 13/33 8/- 9/- 6/- 4/- - 

historia 5/- 14/28 36/55 24/58 11/52 3/- - 6/- - 1/- 3/- - 

 Uwaga” 

Np. 5/- - oznacza – mniej niż 10 absolwentów przystąpiło do egzaminu z danej edukacji (brak 

średnich wyników z egzaminu) 

Tabela 11a  wyniki w skali staninowej ( tylko dla tych przedmiotów ze średnim wynikiem 

%-owym) 

Przedmiot  LO w 
DW 

I II III V VI VIII IX LO 
w N 

LO w 
P 

LO 
wO 

LO 
w T 

j. polski 5 6 7 6 6 - 5 3 - - - - 

j. angielski  5 5 6 7 6 5 6 4 - - - - 

biologia 5 5 7 7 6 4 6 4 - 3 - - 

chemia 4 - 6 6 5 - 5      - - - - - 

geografia 5 5 7 8 7 - 5 - - - - - 

Wniosek:  

1. absolwenci PLO w Dobrzeniu Wielkim, w części dodatkowej, uzyskali średnie wyniki z 

80% przedmiotów  na poziomie “średnim” wg klas – skale stanionowe wyników 
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

Stan na 30.09.2021r. (www.oke.wroc.pl) 

Tabela. 12. Zdawalność  – tylko szkoły zaoczne 

 

Zdawalność (%) 

LOD w DM  LOD w powiecie 

(tylko DM) 

LOD w Opolu LOD w woj. 

opolskim 

62,5 62,5 33,6 32,2 

Wniosek: absolwenci LOD w Dobrzeniu Małym osiągnęli wyższą zdawalność w odniesieniu do 

szkół dla Dorołsych funkcjonujacych w Opolu jak  i woj. opolskim 

Ze względu na ilość absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego mniejszą niż 10, 

nie podano informacji dot. średnich wyników uzyskanych przez zdających (brak danych na 

www.oke.wroc.pl ) 

Tabela 13. Porównanie zdawalności (%)-  szkoły w Opolu – część pisemna – poziom 
podstawowy  

 

Przedmiot  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,0 27,0 14,0 31,0 100,0 59,0 58,0 0,0 30,0 50,0 25,0 21,0 

j. polski 100,0 82,0 64,0 75,0 100,0 94,0 100,0 50,0 70,0 50,0 50,0 79,0 

matematyka 0,0 27,0 14,0 31,0 100,0 65,0 58,0 0,0 30,0 50,0 25,0 21,0 

j. angielski  100,0 88,0 36,0 82,0 100,0 100,0 82,0 100,0 60,0 100,0 80,0 74,0 

j. niemiecki  - 67,0 100,0 100,0 - 50,0 100,0 0,0 - 100,0 50,0 100,0 

Wniosek: absolwenci jedenastu  szkół funkcjonujących w Opolu osiągnęli niższą zdawalność 

niż absolwenci LOD w Dobrzeniu Małym (patrz tabelka nr 12) 

Tabela 14. Ilość słuchaczy/Średni wynik % – część dodatkowa – LOD zaoczne w Opolu i 

w DM 

Przedmiot  DM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

chemia 1/- - 2/- - - - - - - 1/- - 1/- 1/- 

geografia 1/- 2/- - - - 1/- - - - 1/- - - - 

historia 1/- 2/- - - 1/- - - - 1/-- - - - 2/- 

j. angielski 3/- 11/69 7/- - - 4/- - 1/- 1/- 1/- - 5/- 5/- 

Gdzie: 1-12-  Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych – forma zaoczna w Opolu  

LOD w Dobrzeniu Małym – jedyne w powiecie opolskim  

Wnioski 

1.  w części dodatkowej egzaminu maturalnego  brak możliwości doknania analizy pod 
wzgledem  średnich 

2. j. angielski – przedmiot  dodatkowy – najczęściej  deklarowany wśród absolwentów Liceów 
dla Dorołsych 

http://www.oke.wroc.pl/
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Publiczne Technikum  z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

Stan na 30.09.2021r. (www.oke.wroc.pl) 

Tabela 15. Zdawalność  

 

Zdawalność (%) 

PT w DM PT w powiecie  PT w Opolu PT w woj. 

opolskim 

PT w OKE 

Wrocław 

PT w 

kraju  

79,2 81,5 84,3 74,7 71,2 75,0 

Wniosek: zdawalność 79,2 % uzyskana przez absolwentów PT z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

jest najwyższa w porównaniu ze zdawalnością osiągniętą w województwie opolskim, OKE 

Wrocław i w kraju  

 

Tabela 16. Średni wynik – część pisemna- poziom podstawowy 

 

Przedmiot 

Poziom podstawowy (obowiązkowy) 

Liczba uczniów Zdawalność % Średni wynik % 

język polski 24 100,0 53,0 

matematyka 24 79,2 47,0 

język angielski  16 100,0 80,0 

język niemiecki  8 75,0 brak inf. 

 Wniosek: 100%-wej zdawalność uzyskano z 50% edukacji, z których przystąpiono do 

egzaminu maturalnego 

 

Tabela 17. Porównanie zdawalności (%)-  szkoły w Opolu i powiecie opolskim (oprócz 

DM– część pisemna – poziom podstawowy  

Przedmiot  I II III IV V VI VII VIII IX O T 

93,5 69,6 97,1 70,6 98,4 95,2 71,4 46,0 27,3 78,6 87,5 

j. polski 99 98 99 91 99 95 92 82 82 100 100 

matematyka 95 72 98 74 99 95 72 52 27 86 88 

j. angielski  97 98 100 100 100 94 95 80 75 93 94 

j. niemiecki  96 93 100 94 96 100 95 50 50 brak 
inf. 

brak 
inf. 

Wniosek: najwyższa zdawalność egzaminów maturalnych jaka została osiągnięta prze 

absolwentów opolskich techników to 98,4% 
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Tabela 18. Średni wynik (%) – część obowiązkowa – technika w Opolu i powiecie 

opolskim (oprócz DM) 

przedmiot I II III IV V VI VII VIII IX O T 

j. polski 57 56 60 47 58 48 52 42 40 45 54 

matematyka 58 39 60 43 80 45 38 33 23 45 50 

j. angielski  75 69 83 72 91 61 66 59 brak 
inf. 

72 74 

j. niemiecki  77 58 77 67 88  brak 
inf. 

64 brak 
inf. 

brak 
inf. 

brak 
inf. 

brak 
inf. 

 

Wniosek: najwyższy średni wynik procentowy jaki został osiągnięty to 91% (j. angielski) a 

najniższy to 23% (matematyka)  

 

Tabela 19. Ilość zdających/Średni wynik (%) – część  dodatkowa – technika w powiecie 

opolskim i w Opolu 

 
przedmiot DM O T I II III IV V VI VII VIII IX 

biologia 1/- - 10/22 25/23 19/13 3/- 3/- - 1/- 6/- 7/- 1/- 

historia 2/- - 2/- 2/- 2/- 9/- 1/- 4/- - 2/- 3/- - 

informatyka 1/- 5/- - 3/- - 1/- - 37/36 - - 4/- 1/- 

j. angielski 13/58 12/47 8/- 50/59 37/53 113/60 42/45 143/74 8/- 49/41 18/56 4/- 

j. niemiecki 4/- - 1/- 21/67 7/- 31/58 24/37 20/76 5/- 12/58 - 2/- 

matematyka 11/9 5/- - 61/14 1/- 48/16 21/8 176/25 3/- 10/11 9/- 1/- 

WOS 4/- - - 1/- 1/- 9/- 2/- 4/- - 1/- - 2/- 

 

Tabela 19a – wyniki w skali staninowej  ( tylko dla tych przedmiotów ze średnim 

wynikiem %-owym) 

 
przedmiot DM O T I II III IV V VI VII VIII IX 

j. angielski 5 4 - 5 4 5 4 5 - 4 4 - 

matematyka 4 - - 4 - 4 - 5 - 4 - - 

 

Gdzie: 1-9 technika w Opolu;  O, T,  DM– technika w powiecie opolskim 
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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 2020/2021 – 22 osób 

a) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OKE Wrocław) – 6 osób  (jedna 

osoba się nie zgłosiła w części pisemnej- AU.20.)  

 b) egzamin czeladniczy (Izby Rzemieślnicze) – 16 osób  (sesja egzaminacyjna zakończy 

się w grudniu 2021r.) 

UWAGA: uczniowie technikum składają egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje 

nie jako absolwenci lecz jako uczniowie 

Tabela 20. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie  (sesja: styczeń 

– luty oraz czerwiec – lipiec) 

a) zdawalność 

 
l. p. 

 
Zawód/ 

kwalifikacja  

 
Przystąpiło 

Zdawalność (%) 

szkoła  powiat woj. op kraj 

1 Slusarz  
(MG.20.) 

1 100 100 86,0 87,0 

2 Operator obrabiarek 
skrawajacych 
(MG.19.) 

 

2 

 

0 

 

0 

 

78,0 

 

76 

3 Monter zabudowy i 
robót 
wykończeniowych 
(BD.04.) 

 

1 

 

100 

 

100 

 

55 

 

68 

4 Monter sieci i 
instalacji 
sanitarnych  
(BD.05.) 

 

1 

 

0 

 

0 

 

88 

 

82 

5 Technik logistyk 
(SPL.01) 

13 84,6 84,6 93 86 

6 Technik logistyk 
(AU.32) 

 

11 

 

95,5 

 

95,5 

 

88,0 

 

86,0 

7 Technik informatyk 
(EE.08) 

 

10 

 

60,0 

 

60,0 

 

79,0 

 

77,0 

8 Technik informatyk 
(EE.09) 

 

14 

 

57,1 

 

71 

 

58 

 

66 

Razem 53 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

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

praktyczna 

 

L.p. Kwalifikacja  Część  

pisemna  Praktyczna 

1 MG.19 48 91,5 

2 MG.20 55,0 90,0 

3 BD.04 50,0 93,0 

4 BD.05 43,0 92,0 

5 SPL.01 92,3 88,5 

6 AU.20 0 98,0 

7 AU.32 69,2 82,9 

8 EE.08 63,5 78,7 

9 EE.09 68,1 75,4 

 

Wniosek  

1. W przypadku dwóch kwalifikacji (MG.20 oraz BD.04) absolwenci BSI  uzyskali 
najwyższą zdawalność w odniesieniu do zdawalności  
w woj. opolskim oraz kraju. 

2. W przypadku dwóch kwalifikacji (MG.19 oraz BD.05) zdawalność egzaminów 
przez absolwentów BSI wynosi „0%” 

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

IV. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe 

 

Egzamin DSD I - przystąpiło 7 uczniów. 
5 uczniów zdało go na poziomie B1. 
2 uczniów otrzymało zaświadczenie o uzyskaniu stopnia A2. 
 
Egzamin DSD II - przystąpiło 5 uczniów. 
3 uczniów zdało go na poziomie C1. 
2 uczniów zdało go na poziomie B2. 
 
Egzamin FCE – nie odbył się ze względu na czas pandemii. 
 

V. Konkursy przedmiotowe 

 

Tabela 21. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim 
 

 

L.p. 

 

Nazwa konkursu 

 

Uczniowie szkoły 

podstawowej 

Eliminacje 

gminne 

Eliminacje 

wojewódzkie 

1 J. polski 9 0 

2 J. angielski 10 0 

3 J. niemiecki 9 2 

4 Historia 1 0 
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5 Matematyka 5 0 

7 Biologia 12 0 

8 Geografia 2 0 

9 Fizyka 2 0 

10 Chemia 5 0 

 Ogółem: 55 2 

 
Wykaz uczniów, którzy najlepiej napisali etap gminny i wojewódzki Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/ 2021: 
 
Etap gminny: 

 j. angielski – Maksymilian Paprocki – 78% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 matematyka – Agnieszka Pęcherz – 67,5% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 j. niemiecki – Emily Przybyła – 93,93% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), Sonia 
Kociok– 88,57% (PSP w Chróścicach), awans do etapu wojewódzkiego, 

 historia – Jakub Wójcik – 57% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim), 

 j. polski – Alicja Kołodziej – 78% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), 

 geografia – Adam Gajowczyk – 70% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), 

 fizyka – Aron Kobienia – 60% (PSP w Chróścicach), 

 biologia – Wiktoria Kopczewska – 57,5% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim), 

 chemia – Agnieszka Pęcherz – 74% (PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim). 
 
Etap wojewódzki: 

 j. niemiecki – Emily Przybyła – 97,50% (PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim) – laureat; 
Sonia Kociok – 97,50% (PSP w Chróścicach) – laureat.  

 
3 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym uczestniczyło  
w XXVIII Wojewódzkim Turnieju Matematycznym dla uczniów Szkół Branżowych.  
Aneta Warzecha i Adam Balicki zostali finalistami Turnieju, a Szymon Jaceniuk, Aneta 
Warzecha i Adam Balicki uzyskali I miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
 
Oprócz ww. konkursów, uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup oraz uczennica  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach brali udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Do finału ww. Turnieju zakwalifikowały się cztery uczennice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Kup: Nikola Ogrodnik, Lena Dzieszko, Maja Masternak i Lea Chodorowska. 
Maja Masternak z kl. IV w finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym otrzymała tytuł finalisty. 
  
 

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. 
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W dniu 20 października 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Dobrzeński Talent" za 

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/ 2021.  

Liczba wyróżnionych uczniów – 24 

Wiktor Burnecki – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Gabriela Dudek - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Emilia Gross - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Nikola Halupczok – PSP w Chróścicach 

Magdalena Kasperek - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Blanka Kaźmierczak - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Sonia Kociok - PSP w Chróścicach 

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

Paweł Lazik - PSP w Chróścicach 

Filip Ledwolorz - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Wiktoria Mateja - PSP w Chróścicach 

Julia Owsiak - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Marek Ozimek - ZS w Dobrzeniu Wielkim (LO) 

Agnieszka Pęcherz - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Karolina Piekorz - ZS w Dobrzeniu Wielkim (PSP Nr 3) 

Damian Pierskalla - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Emily Przybyła - ZS w Dobrzeniu Wielkim (PSP Nr 3) 

Weronika Siejka - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Julia Smolińska - PSP w Chróścicach 

Alex Świerc - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Sara Witczak - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

Liwia Worobiec - 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 w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali następujący 
uczniowie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim:  

 Paweł Gryszczyk (PT)  

 Mateusz Tarara (PT) 

 Mateusz Kozyra (LO) 

 Krystian Zawierta (LO) 
Dyplomy dla stypendystów wręczone zostały przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki na uroczystej 
gali w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim dnia 21 grudnia 2020 r. 
 
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego 
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/ 2021   
dla najlepszych uczniów w woj. opolskim „Wspieramy najlepszych III” otrzymali następujący 
uczniowie z Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim: 

 Laura Kokot (PSP nr 3)  

 Zofia Brzerzańska (PSP nr 3) 

 Oliwier Kokot (LO) 
 

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego: 
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Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 
otrzymali następujący uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  
w Dobrzeniu Wielkim:  

 Szymon Kodura – za osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki 

 Weronika Siejka - za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej 
 

Certyfikaty - Dyplomy: 

PSP Chróścice: 

 Certyfikat za udział w szóstej edycji międzynarodowego święta edukacji w naturze – 

“Dzień pustej klasy” 

 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 Szkolenia przygotowujące do pracy na platformie TEAMS  – Urząd Marszałkowski  

w Opolu, RZPWE Opole 

 Szkolenia z e-liderami przedmiotowymi na platformie TEAMS  – Urząd Marszałkowski  

w Opolu, RZPWE Opole 

 „Dzień po – czyli jak dobrze wrócić do tradycyjnego nauczania” 

 Jak rozpocząć rok szkolny 2020/2021?. Procedury i przepisy.” 

 „Zrozumieć działanie i zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych” – EduLex 

 „Jak uczyć się uczenia” - EduLex 

 IB DP, History Category (uprawnia do nauczania historii na poziomie matury 

międzynarodowej) 

 „Bezpieczeństwo i prywatność podczas nauczania online”- Ambasada Amerykańska  

w Polsce 

 „10 Activities for Incorporating Critical Thinking and Media Literacy Into Your Class” – 

Polskie Towarzystwo Retoryczne 

 „Zmiany wymagań na egzaminie maturalnym z matematyki, języka polskiego 2021” –

RZPWE Opole 

 „Zmiany wymagań na egzaminie ósmoklasisty w 2021”– RZPWE Opole 

 „Nie ma złych emocji, są tylko nieprzyjemne. Jak poradzić sobie z lękiem i strachem?” – 

Vulcan 

 „Materiały i narzędzia Nowej Ery do nauki zdalnej plus Google Classroom” – Nowa Era 

 „Jak prowadzić sprawdziany i testy online” – Nowa Era 

 “Zadania zamknięte z matematyki” – Nowa Era 

 „Asertywność w pracy nauczyciela – trudna droga między agresją a uległością” – Nowa 

Era 

 „Dlaczego rodzice nie współpracują, kiedy pojawiają się trudności w pracy z dzieckiem” 

– Nowa Era 

 „Angażujące metody pracy zdalnej i stacjonarnej - pokój zagadek i Design Thinking” 

 „Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w trakcie Twojej lekcji z Office 365 Education  

i Microsoft Teams” 

 Mediacje w szkole w ramach projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja 

bez przemocy i mediacje w szkole” 

 „Jak zmotywować mózg do zdalnego nauczania”  

 „Edukacja na czasie. Oswoić lęk - praca w pandemii” – Nowa Era 

 „Geocaching i gry terenowe w edukacji” 

 „Jak efektywnie i efektownie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka 

polskiego” – Nowa Era 

 „Bibliotekarz z pracy zdalnej” – VII Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych  
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 Podstawy w Canvie. 

 Tworzenie filmów – Canva 

 „Jak przygotować dyplomy w programach Canva i Genially. 

 „Materiały i narzędzia do nauki zdalnej” – Nowa Era 

 „Jak uczyć uczenia się” – Nowa Era 

 „Sztuka wyrazu – podręczniki, które przemawiają do uczniów” 

 „Myśl wizualnie, czyli niebanalne lekcje języka polskiego” 

 „5 wisienek na torcie neurodydaktyki” 

 Dzielenie się dobrymi praktykami, cz. I i II 

 Uzyskanie uprawnień egzaminatora OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie Technik Logistyki z kwalifikacji AU.22, AU.23, SPL.01, SPL.04 

 „Nauczyciele zawodu na start” 

 „Gumy treningowe Power Band Mini”  

 „Prawdziwa podstawa, prawdziwe rozszerzenie – matematyka” – GWO 

 „Niewinne żarty czy już prześladowanie” – GWO 

 „Zaplanuj swoją karierę z Amazon” 

 XV Forum nauczycieli Logistyki 

 „Neurospace – sztuczna inteligencja w Logistyce” 

 Neurodydaktyczna rola wolnej zabawy w edukacji szkolnej 

 Szkolenie Teams – „Opolskie dla podstawówek” 

 „Gdy zmiana goni zmianę - róbmy swoje. Debata o kompetencjach współczesnych 

nauczycieli z udziałem topowych belfrów” – Operon 

 „Jak tworzyć nowoczesny warsztat pracy nauczyciela?” – Operon 

 „Idealna lekcja z przedmiotów ścisłych to taka… Właściwie jaka? – Operon 

 

Projekty - Programy: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

 Deutsch-AG w projekcie ZfA dla szkół dwujęzycznych „Schlesien ABC” 

 “Akademia Cisco”  

 Promocja szkół ponadpodstawowych poprzez udział w lekcjach wychowawczych online 

dla uczniów kl. VIII szkół podstawowych z ternu gminy oraz gmin ościennych, projekt 

„Poznaj dobrzeński Zespół Szkół – dlaczego warto uczyć się w Dobrzeniu” 

 „Nasze AED Dobrzeń Wielki” – kontynuacja realizacji projektu 

 Międzygminny Konkurs Matematyczny „Z Bankiem na Ty” 

 Szkolny „Dzień tabliczki mnożenia”, „Dzień liczby PI” 

 projekt „Żonkile” – organizator: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie 

upamiętniający 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 

 „Dać nadzieję” – Samorząd Uczniowski LO 

 „Mała Książka – wielki Człowiek”  

 realizacja cyklu lekcji i wykładów dla uczniów LO z pracownikami Uniwersytetu 

Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej  

 udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 

 obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich  

 Projekt biblioteczny realizowany przy współudziale Samorządu Uczniowskiego LO 

„Świąteczna uczta czytelnicza” 

 „Zielone wyzwania” - projekt organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej 

 „Lekkoatletyka dla Każdego”- projekt MDNKiS oraz PZLA 

 Dzień Zdrowia 

 Dzień Wody 
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 Dzień Ziemi 

 “Przygotujmy lepszy świat” – program dot. zdrowego odżywiania 

  „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” 

  “Mistrzowie kodowania” 

 „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” 

 Program dla kl. I „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 „Lektura na zdjęciu” 

  „Dać nadzieję” oraz „Ewangelia na czas pandemii” 

Innowacje pedagogiczne: 

 program autorski  z języka polskiego „Dziedzictwo literatury i języka” dla uczniów LO 

 „Od Platona do Kena Robinsona” – program autorski z pedagogiki dla uczniów LO 

(Indywidualny Program Nauczania Fizyki dla ucznia kl. II LO) 
 
ZS-P w Kup: 

 „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” 

Zagadnienia projektu zostały podzielone na trzy grupy tematycznie:  

”Piękno i bogactwo śląskiego stroju ludowego - element dziedzictwa kulturowego 

naszego regionu” - spotkanie i warsztaty hafciarskie prowadzone przez panią Gabrielę 

Kolmann i Sylwię Radzik dla uczniów klasy VI i zaproszonych gości z Klubu Seniora.   

“Jak to dawniej na wsi się jadło” – warsztaty kulinarne prowadzone przez Patryka 

Buchtę. 

„Na papierze malowane – Kup w oczach dzieci i młodzieży” - warsztaty plastyczne  

w plenerze prowadzone przez panią Alicję Kasprzak. 

Innowacje pedagogiczne:  

 „Spotkania z regionem – badawczo-kulturowa działalność uczniów” – zagadnienia 

innowacji realizowane były w postaci: zajęć warsztatowych, wycieczek, spotkań  

z ciekawymi ludźmi, samodzielnych prac badawczych (m. in. uczniowie brali udział  

w prelekcji „Magia ziół”, której kontynuacją było zorganizowanie konkursu plastycznego 

„Obrazy odbijane z natury”, opracowanie i wydanie kalendarza na 2021 „Spotkanie   

z regionem”, popularyzowanie śląskiej gwary, utrwalanie lokalnych tradycji, rozwijanie 

szacunku do historii i dziedzictwa kulturowego miejscowej społeczności – „Słyszę, 

rozumiem, wiem – Wigilia po Śląsku” – opracowanie quizu sprawdzającego rozumienie 

tekstu w gwarze śląskiej)  

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

 „Anioły ze Szkoły” 

 „Czytanie ma moc” – rozwijanie i promowanie czytelnictwa 

 „Od grosika do złotówki” – umiejętne gospodarowanie pieniędzmi 

 „EKOeksperymentarium” – projekt edukacyjny 

 „Owoce w szkole” 

 „Szklanka mleka” 

 „Dzień pustej klasy”   

 „Podwórko Nivea” – w ramach konkursu przygotowanie filmu prezentującego aktywne 

spędzanie wolnego czasu przez uczniów 

 „Bądź kumplem, nie dokuczaj” – udział w kampanii społecznej 

 „Bezpieczny Puchatek” - poprawa bezpieczeństwa pierwszoklasistów w czterech 

obszarach: na drodze, w szkole, w domu oraz w internecine 

 „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” – promocja zdrowego odżywiania  



20 

 

 „D jak Dobrzeń” – projekt dot. edukacji kulturowej opolszczyzny (wycieczka na Górę  

św. Anny i zwiedzanie Muzeum Czynu Powstańczego) 

 „Deutsch AG” – prowadzenie kursu z j. niemieckiego w szkole 

 

PSP w Chróścicach: 

 „Ekonomia na co dzień”  

  “Szkoła e-WF Sprawność i zdrowie” 

 “Głos mają ryby” 

 “Deutsch AG” – program edukacyjny 

 “Zaczytana szkoła” 

 “Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty” 

 "Dobrze jemy ze szkołą na widelcu" 

 „D jak Dobrzeń” EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” 

 “Postawa ciała a równowaga u dzieci w krytycznych okresach posturogenezy” – projekt 

zewnętrzny 

 “Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” – ogólnopolski projekt edukacyjny 

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: 

 „Na sportowo jest zdrowo” - ogólnopolski program wychowania zdrowotnego, spotkanie 

z dietetykiem 

 „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program zdrowotny 

 „Bezpieczna droga do przedszkola” – ogólnopolski program bezpiecznego 

przedszkolaka, spotkanie z policjantem 

  „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolska akcja czytania dzieciom, nagrywanie 

bajek czytanych przez rodziców i odtwarzanie ich w przedszkolu 

 

PP Chróścice: 

 „Dzień Nowych Technologii”  

 „Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program 

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny 

 „Szkolne przygody Fajniaków” – ogólnopolski program ekologiczny 

 “Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 “Przedszkole Misiowej mamy” – efektywne kształcenie na odległość 

Innowacje pedagogiczne:  

 „Super programowanie na dywanie z robotem Photon” 

 

Najważniejsze osiągnięcia wychowanków i uczniów: 

ZS Dobrzeń Wielki: 

- wysokie wyniki uczniów w klasyfikacji rocznej 

- udział 2 uczniów LO w 44. Olimpiadzie Języka Niemieckiego na etapie okręgowym 

- finalistka konkursu recytatorskiego „Młodzież recytuje poezję” - dla uczniów szkół 

podstawowych 

- I miejsce w „Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki” – organizator  Muzeum Czynu 

Powstańczego na Górze św. Anny oraz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
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-  przeprowadzenie na platformie Cisco (kl. 2PT) kursu IT Essentialis 

- wyróżnienie dla 3 uczniów LO w Międzynarodowym Konkursie „Juvenes Translatores” – 

organizator Komisja Europejska 

-  I miejsce w konkursie na Najlepszy Samorząd Szkolny w województwie opolskim – 

organizator Urząd Marszałkowski 

-  wygranie szeregu spotkań towarzyskich zespołu koszykarskiego Dobrzeń Rockers 

- wyróżnienie dla 8 uczniów LO w ogólnopolskim konkursie „Alchemik” 

- „Jagielloński Turniej Matematyczny” - ogólnopolski konkurs organizowany przez Wydział 

Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – uczeń LO zakwalifikował się do II  

(ostatniego) etapu 

- konkurs literacko-plastyczny „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich” –  

III miejsce uczeń LO, organizator Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny oraz 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

- udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Recytujemy poezję Cypriana Kamila 

Norwida” (współpraca z GOK w Dobrzeniu Wielkim – III miejsce uczeń PSP 

-  wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka” dla 4 uczniów LO 

-  laureat Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Religijnej „Żak – 2021” 

- udział uczniów w drugim etapie Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 

społecznych” 

- Olimpiada przedsiębiorczości (etap okręgowy) – 1 uczeń LO, 1 uczeń PT 

- Międzyszkolny Terenowy Konkurs Przyrodniczy, w kategorii klas I – I-IV miejsce uczniowie kl. 

I PSP nr 3, w kategorii klas II – I i III miejsce 

- wyróżnienie w konkursie plastycznym dla uczniów kl. II PSP nr 3 na okładkę płyty kolędowej 

zespołu Silver Brass - organizator ECO Opole 

- wyróżnienie  dla uczniów kl. I-III PSP nr 3 w konkursach: 

„Mój bezpieczny dom” – Komenda Główna Straży Pożarnej w Warszawie 

„Motyla noga” – Centrum Kultury Agora we Wrocławiu 

„Co wiemy o rolnictwie na podstawie danych statystycznych” – GUS w Opolu 

„Sport w wyobraźni dziecka” – SZS w Opolu 

Konkursy przeprowadzone w szkole, np: „Kartka wielkanocna”, „Mój komiks”, „Walentynka dla 

pisarza”, „Bajki Andersena”, „Wyzwanie czytelnicze”, „O psie, który jeździł koleją”, „Wieża 

czytelnicza”, recytatorski, fotograficzny. 

   

PSP Chróścice: 

 Konkurs wiedzy z języka niemieckiego  i o krajach niemieckojęzycznych organizowany 

o Puchar Dyrektora V LO w Opolu - I miejsce Sonia Kociok, II miejsce Filip Nowak 

 II Regionalny Konkurs Malarski „Śląsk na płótnie” – III miejsce Nina Weber 

 konkurs plastyczny "Sport w wyobraźni ucznia" 2020 – laureatka Nina Weber 

 II Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza A. Osieckiej -  

I miejsce Olivia Wilińska 

 II Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza A. Osieckiej - 

wyróżnienie Nina Weber 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Spojrzeć prawdzie w oczy" - wyróżnienie II stopnia 

Łukasz Wosz   

 Międzygminny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej – II miejsce: Maja Skupień, Julia 

Marszolek, Maja Długosz, Hanna Urbańska 

 Międzygminny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej – III miejsce Lena Cebula 



22 

 

 Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych „Olimpus” – laureaci: Maksymilian 

Taszycki, Paweł Stocki 

 Międzynarodowy Konkurs „Matematyczny Kangur” – wyróżnienie Marek Kotłowski 

 Mistrzostwa Województwa „Szachy online” – VIII miejsce Daniel Kampa 

 Konkurs „Z Bankiem na TY”- wyróżnienie Robert Malcharczyk 

 Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (tenis stołowy) 

- I miejsce: Izabela Matros, Karolina Lisowska 

 

PSP z OS Dobrzeń Wielki: 

 Międzynarodowy Konkurs Literacki “Młodzież pisze wiersze” - I miejsce Alicja Kołodziej, 

III miejsce Weronika Siejka 

 Gminny Konkurs Piosenki Niemieckiej - I miejsce Weronika Siejka, III miejsce Julia 

Radziszewska i Iga Wąsowicz 

 Międzynarodowy Konkurs PixBlocks “Wyzwanie Programowanie” – II miejsce Damian 

Pierskalla  

 Ogólnopolska szkolna olimpiada “Olimpusek” – tytuł laureata z j. angielskiego Adela 

Krzyżowska 

 Ogólnopolska szkolna olimpiada “Olimpusek” – tytuł laureata z j. angielskiego Filip 

Paprocki 

 Ogólnopolska szkolna olimpiada “Olimpusek” – tytuł laureata (6 miejsce w Polsce)  

z zakresu edukacji wczesnoszkolnej Martyna Ługowska 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie Agnieszka Pęcherz 

 Ogólnopolski Konkurs Ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” – 

uczennica Gabriela Dudek znalazła się wśród 15 finalistów jako jedyna z woj. 

opolskiego; ostatecznie zajęła 14 miejsce 

 Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK – II miejsce Magdalena Kasperek,  

III miejsce Liwia Worobiec, tytuł laureata: Julia Owsiak, Emilia Gross, Zuzanna 

Borkowska, Agnieszka Pęcherz  

 Konkurs plastyczny na okładkę płyty świątecznej – I miejsce Joanna Dowbor, Karolina 

Siwek, II miejsce Adam Cholewa, Zuzanna Kaczmarek, III miejsce Samanta Partyka, 

Hanna Waindok, Magdalena Wieszołek, wyróżnienie Magdalena Pelc 

 Diecezjalny Konkurs Artystyczny – Opole 2021 – wyróżnienie: Zuzanna Kaczmarek, 

Agnieszka Pęcherz 

ZS-P Kup: 

 Międzyszkolny Terenowy Konkurs Przyrodniczy – I miejsce Mikołaj Ochocki, II miejsce 

Emilia Nalewaja, III miejsce Paweł Baldy 

 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej – (kl. I-III) I miejsce Julia Krawczyk,  

III miejsce Julia Rozwadowska, (kl. IV-VI) III miejsce Lea Chodorowska 

 XXV Konkurs Fotograficzny “Zabytkowa architektura wsi opolskiej” – II miejsce Marta 

Mainusz  

 uczennica z najwyższą średnią w szkole – Lea Chodorowska (5,83) 

 

PP Chróścice: 

 konkurs „Odnawialne źródła energii” – wyróżnienie z nagrodami dla Julii M. 

 konkurs „Znam i dbam o przyrodę” – wyróżnienie z nagrodami dla Oliwii S. 

 

VIII. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne 
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1. Kontrola wewnętrzna dokumentacji szkolnej za lata 2017/2018 – 2019/2020 – Zespół 

Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

Czas trwania: 02-12.02.2021 r. oraz 30.03-13.04.2021 r.   

Prowadzona przez: Piotra Szlapę – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Gabrielę Szmolke – 

Inspektora ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Przedmiot kontroli: wykorzystanie i zgodność ilości wykazywanych godzin zajęć: na świetlicy, 

specjalistów oraz nauczycieli bibliotekarzy z zatwierdzonymi arkuszami/aneksami organizacji 

pracy szkoły. 

Zalecenia:  

- prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienników zajęć świetlicy oraz dzienników specjalisty) 

zgodnie z zapisami § 9 i § 18 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, 

- zwiększenie nadzoru nad prowadzoną dokumentacją szkolną w kontrolowanym zakresie, 

- podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły czasu pracy specjalistów 

oraz czasu pracy na świetlicy. 

 

2. Kontrola wewnętrzna dokumentacji szkolnej za lata 2017/2018 – 2019/2020 – Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Kup 

Czas trwania: 02.02.2021 r. - 04.05.2021 r.   

Prowadzona przez: Piotra Szlapę – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Gabrielę Szmolke – 

Inspektora ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Przedmiot kontroli: wykorzystanie i zgodność ilości wykazywanych godzin zajęć: na świetlicy, 

specjalistów oraz nauczycieli bibliotekarzy z zatwierdzonymi arkuszami/aneksami organizacji 

pracy szkoły. 

Zalecenia:  

- prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienników zajęć świetlicy oraz dzienników specjalisty) 

zgodnie z zapisami § 9 i § 18 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

3. Kontrola wewnętrzna dokumentacji szkolnej za lata 2017/2018 – 2019/2020 – 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

Czas trwania: 02.02.2021 r. - 04.05.2021 r.   

Prowadzona przez: Piotra Szlapę – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Gabrielę Szmolke – 

Inspektora ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Przedmiot kontroli: wykorzystanie i zgodność ilości wykazywanych godzin zajęć: na świetlicy, 

specjalistów oraz nauczycieli bibliotekarzy z zatwierdzonymi arkuszami/aneksami organizacji 

pracy szkoły. 

Zalecenia:  

- prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienników zajęć świetlicy oraz dzienników specjalisty) 

zgodnie z zapisami § 9 i § 18 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

4. Kontrola wewnętrzna dokumentacji szkolnej za lata 2017/2018 – 2019/2020 – 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach 



24 

 

Czas trwania: 02.02.2021 r. - 05.05.2021 r.   

Prowadzona przez: Piotra Szlapę – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Gabrielę Szmolke – 

Inspektora ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Przedmiot kontroli: wykorzystanie i zgodność ilości wykazywanych godzin zajęć: na świetlicy, 

specjalistów oraz nauczycieli bibliotekarzy z zatwierdzonymi arkuszami/aneksami organizacji 

pracy szkoły. 

Zalecenia:  

- prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienników zajęć świetlicy oraz dzienników specjalisty) 

zgodnie z zapisami § 9 i § 18 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

 
 
 
 
 

IX.   Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 
 

1. Stypendia szkolne 
W roku szkolnym 2020/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 
wypłacił 17 uczniom stypendia szkolne za okres IX-XII 2020r. na łączną kwotę 8 870,00 zł oraz 
17 uczniom za okres I-VI 2021r. na łączną kwotę 12 180,00 zł. 
 

2. Zasiłki szkolne 
W roku szkolnym 2020/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 
wypłacił 2 uczniom zasiłki szkolne za okres IX-XII 2020r. na łączną kwotę 1 000,00 zł oraz  
3 uczniom za okres I-VI 2021r. na łączną kwotę 1 500,00 zł. 
  

3. Dofinansowanie na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 

W roku szkolnym 2020/2021 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 i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum; 

-  zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów: 

 słabowidzących, 

 niesłyszących, 

 słabosłyszących, 
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 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: klas I i II 

branżowej szkoły I stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego 

czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum; 

- zakupu podręczników do kształcenia w zawodach 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: klasy III 

branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnim technikum. 

W roku szkolnym 2020/2021 z pomocy skorzystało łącznie 4 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 1.513,02 zł. 
 

4. „Posiłek w szkole i w domu” 

Rządowy program dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  

i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

W kwietniu 2021r. Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 

na realizację zadania pn. „Przystosowanie pomieszczenia do spożywania posiłków do 

pełnienia wyłącznie funkcji jadalni w Szkole Podstawowej w Kup”.  

Całkowity koszt zadania – 29 999,92 zł, w tym: 

- wnioskowana kwota wsparcia finansowego – 23 999,94 zł  

- wysokość wkładu własnego gminy – 5 999,98 zł. 

Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. 
   

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

Dowóz uczniów niepełnosprawnych odbywa się na podstawie:  

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

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

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. 
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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 XX/152/2020 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok 

szkolny 2020/2021. 

Z dowozu, w roku szkolnym 2020/2021, nie korzystało żadne dziecko niepełnosprawne. 
 

X. Język mniejszości narodowej 

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowana była w szkołach i przedszkolach publicznych 

nauka języka mniejszości narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej uczniów. 

Tabela 22.  

 

        (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2020 r.) 
 
 

XI. Współpraca zagraniczna realizowana przez: 

 

ZS w Dobrzeniu Wielkim: 

- Bad Marienberg w Niemczech – w ramach programu Erasmus+ 

- współpraca ze szkołą partnerską w Wil w Szwajcarii 

- współpraca z austriacką firmą LKW Walter 

- organizacja ogólnoszkolnej wycieczki do Anglii-Kornwalii 

 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim: 

W ramach projektu eTwinning jednostka współpracowała ze szkołą podstawową w Słowacji. 

Nazwa szkoły/przedszkola 
Liczba dzieci i młodzieży 

uczących się języka 
mniejszości narodowej 

PSP - Chróścice 129 

PSP - Kup 83 

PSP Nr 3 – Dobrzeń Wielki 67 

PSP z OS – Dobrzeń Wielki 285 

PP – Dobrzeń Wielki 100 

PP - Kup 50 

Razem  714 
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XII. Realizacja  projektów unijnych 

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

podnoszenie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych, rozwój współpracy szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, zakup 

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

oraz Publicznym Technikum w Dobrzeniu Małym. 

2) „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” – w ramach projektu nauczyciele 

Publicznego Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z siedzibą w Dobrzeniu Małym otrzymali  

komputery wraz z oprogramowaniem oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu 

zdalnego nauczania. Ponadto szkoła otrzymała w ramach projektu urządzenie wielofunkcyjne 

Brother MFC - L2752DW, monitor interaktywny TouchScenn 5 Lite 55 AVTEK oraz licencję na 

program dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk - "Wirtualne Laboratorium". 

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

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

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

przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

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

przedszkole nieodpłatnie otrzymało różnorodne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele prowadzą 

codziennie 1 godzinę zajęć z języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych, 

wykorzystując dostępny sprzęt elektroniczny. W ramach projektu w roku 2020 dzieci 

wyjeżdżały w różne ciekawe miejsca. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2021 r. 

 

4) „Przedszkola Przyjazne 2” – projekt partnerski, w którym uczestniczą wszystkie 

przedszkola publiczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej oraz zakup wyposażenia 

przedszkoli. W ramach projektu Gmina otrzymała w 2020 r. dofinansowanie w wysokości  

42 630,00 zł na modernizację placu zabaw Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim. 

 

5) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego” – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest 

umożliwienie nauki zdalnej uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia 

uczestnictwo w nauce przez internet. Dofinansowanie projektu – 69 894,77 zł. 

 

6) „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” – projekt dofinansowany 

z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest umożliwienie nauki zdalnej uczniom, których 

sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia uczestnictwo w nauce przez internet. 

Dofinansowanie projektu – 54 974,22 zł. 

 

7) „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża” – projekt realizowany  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego 

celem był zakup laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych do pomocy  

w prowadzeniu nauki na odległość. 
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8) „Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża” – nauczyciele Liceum 

Ogólnokształcącego uczestniczący w projekcie otrzymali laptopy z oprogramowaniem. 

Szkole przekazane zostały monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, 

wizualizery, kamery internetowe ze statywami, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. Oprócz 

otrzymanego sprzętu, przeprowadzone zostały  także szkolenia przez Regionalny Zespół 

Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, których celem będzie uatrakcyjnienie procesu 

edukacyjnego. Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu zdalnego nauczania oraz 

uczestniczyli w szkoleniach przedmiotowych z eLiderami. 

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

w ramach projektu nauczyciele szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki otrzymali 

laptopy wraz z oprogramowaniem i uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zdalnego nauczania. 

  

 

XIII. Programy oświatowe 

1) „Niepodległa” (lata 2017-2022) 

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuacja programu w:  

PSP w Chróścicach: 

- przystąpienie do akcji "Szkoła do hymnu" - odśpiewanie on-line przez wszystkich uczniów  

i nauczycieli hymnu narodowego, 

- wysłuchanie on-line koncertu patriotycznego “Polska nasz wolny kraj” (kl. I-III), 

- zorganizowanie on-line apelu z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 

- pokaz prezentacji multimedialnej (kl. IV-VIII), 

- pokaz filmiku “Z albumu dziadka” (kl. I-III). 

2) “BohaterON” – celem programu było upamiętnienie Powstańców Warszawskich  

i podziękowanie im za ofiarną służbę, odwagę, niezłomność i walkę o wolność. W programie 

uczestniczyli uczniowie kl. VII PSP w Chróścicach. 

3) “Szkoła Pamięta” – w akcji uczestniczyli uczniowie z PSP w Chróścicach zapalając znicze 

na mogiłach poległych. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat nieżyjących bohaterów 

narodowych.   

4) “Zdrowo jem, więcej wiem” - głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw 

prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na 

temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Projekt skierowany 

do uczniów i nauczycieli z zerówek i klas I-III ze szkół podstawowych. Szkołą, która brała 

udział w projekcie była PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim. 

5) “Dobrze jem ze szkołą na widelcu” – celem programu jest edukacja w zakresie 

prawidłowego żywienia, uczestniczą w nim uczniowie kl. I-III z PSP w Chróścicach. 

6) “Mała książka wielki człowiek” – celem programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród 

najmłodszych – uczestnictwo klas I z PSP w Chróścicach. 

7) “Ekonomia na co dzień” – w programie uczestniczyli nauczyciele PSP w Chróścicach, 

którzy uczestniczyli w szkoleniach on-line oraz otrzymali materiały edukacyjne, z których 

korzystają w trakcie lekcji z uczniami. Celem programu był właściwy wybór drogi edukacyjnej, 

gospodarowanie własnymi zasobami, poznanie rynku pracy, planowanie działań.      

8) “Aktywna tablica” – 27 października 2020r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
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informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – “Aktywna tablica”. Program będzie 

finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu 

własnego organów prowadzących szkołę. Wymaganiem podstawowym dla szkoły 

przystępującej do Programu będzie posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej  

30 Mb/s. Jest to kontynuacja Programu realizowanego w latach 2017-2019. Wszystkie szkoły 

podstawowe funkcjonujące na terenie gminy otrzymały wsparcie w latach poprzednich. 

Pomimo tego Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący szkoły, będzie ubiegać się  

o udzielenie wsparcia finansowego w następnych latach szkolnych. 

 

XIV. Programy zdrowotne 

1. Szczepienia przeciwko HPV 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Dobrzeń Wielki wstrzymała realizację działań związanych 

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

farmaceutycznych szczepionki Gardasil / Silgard. Dnia 26 marca 2021 roku zgodnie z art. 48a 

ust 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku – O świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (dz. u z 2020 poz 1378 wraz ze zm.) przesłano do 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, raport końcowy z realizacji Programu 

Polityki Zdrowotnej -  „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na 

lata 2014-2020”. Raport również zamieszczono na BIP-e Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki  

w zakładce „Programy profilaktyczne”. 

 

2. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka 

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie szkoły podstawowe 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 

przeszkolony uczeń w ramach tego programu mógł zostać środowiskowym ambasadorem  

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

 

Tabela 23. Udział szkół w programie profilaktyki czerniaka 

 

SZKOŁA 

 

liczba 

 

klasy biorące 
udział w 
programie zrealizowanych zajęć uczniów/uczestników 

programu 
nauczycieli  

PSP w Chróścicach 6 53 4 7a,7b,8 

PSP nr 3 3 51 1 7 i 8 

PSP z OS  8 174 4 7a,7b,8a,8b 

PSP w Kup 4 51 1 7 i 8 

RAZEM  21 329 10 - 

 



30 

 

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 2020 rok. Zarejestrowano 6 działań zdrowotnych.  

 

Gmina Dobrzeń Wielki współpracowała z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi  

się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną w następujących obszarach: 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu: 

- przekazywanie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

do jednostek oświatowych Gminy Dobrzeń Wielki, 

- przekazywanie materiałów informacyjnych dot. zagrożenia i profilaktyki związanej  

z wirusem Sars-CoV-2, 

- przekazywanie informacji dot. organizacji pracy niepublicznego żłobka oraz jednostek 

oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w czasie pandemii.  

 Starostwo Powiatowe w Opolu - zaopiniowanie pozytywne projektu uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego w 2021 r., 

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

- „Profilaktyka uzależnień w gminach woj. opolskiego”, 

- „Psychologiczne aspekty przemocy seksualnej - perspektywa dziecka”, 

- „Problemy seksualne dzieci i młodzieży”, 

- „Psychologiczne aspekty przemocy seksualnej w rodzinie”, 

- „Problemy seksualne dorosłych” 

 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”. 

W ramach zapisów ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami na rok szkolny 2020/2021 

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. 

W związku z trwającą pandemią, profilaktyczna opieka zdrowotna nie mogla być 

przeprowadzona zgodnie z zaleceniami i harmonogramem zadań pielęgniarki i stomatologa 

szkolnego. 

W związku z trwającą nieobecnością uczniów w szkołach, NZOZ PARTNER-DENTAL  

w ramach bezpłatnej opieki profilaktycznej, przeprowadził w dniu 13.01.2021r. badania 

stomatologiczne dzieci z: Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim, Publicznego 
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Przedszkola w Chróścicach, Publicznego Przedszkola w Kup oraz Niepublicznego Przedszkola 

w Dobrzeniu Małym. 

W ramach szeroko rozumianej opieki zdrowotnej nad uczniami, Publiczne Przedszkole  

w Chróścicach nawiązało współpracę z firmą Protec i pozyskało wysokiej jakości sprzęt do 

dezynfekcji sprzętów przedszkolnych i pomieszczeń. 

W czerwcu 2021 r. w PSP w Chróścicach przeprowadzono lekcje edukacyjno-pokazowe  

w kl. I-VIII o tematyce prawidłowej higieny rąk i bezpiecznych wakacjach pn. „Twoje zdrowie  

w Twoich rękach”.   

 

XV. Programy rozwoju kultury fizycznej 
 

1. „Lokalny Animator Sportu” 2020 

Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu wyłoniła w marcu 2020 r. 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 

sfinansowania zadań realizowanych na Orliku przez Animatorów.  

Gmina Dobrzeń Wielki złożyła w terminie wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia 

dwóch osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych. Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie od strony formalnej.  

W lipcu 2021 r. wznowiono nabór wniosków do projektu. Gmina Dobrzeń Wielki zaktualizowała 

poprzednio złożony wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie i tym samym animatorzy 

sportu otrzymali dofinansowanie wynagrodzeń za okres 3 miesięcy.    

2. „Szkolny Klub Sportowy 2020” 

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 fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych  

w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 r. w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego 

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

W Gminie Dobrzeń Wielki do programu przystąpiły dwie szkoły: PSP w Chróścicach i ZS-P  

w Kup. 

W PSP w Chróścicach utworzone były dwie grupy 16 osobowe. Zajęcia prowadzone były przez 

Panów: Mateusza Młynka i Marcina Kondzielę (gry zespołowe).   

W ZS-P w Kup utworzona była jedna grupa 17 osobowa. Zajęcia prowadzone były przez Pana 

Radosława Brylaka (gry zespołowe). 

3. „Umiem Pływać” 

W dniu 20 listopada 2020r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił konkurs 

na realizację w 2021r. programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu „Umiem 

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

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

wyrównuje szanse w dostępie do infrastruktury sportowej uczniów zamieszkałych  

w miejscowościach, w których nie ma pływalni. 

W okresie od marca do czerwca roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas I-III z PSP w Kup 

oraz z PSP Nr 3 w Dobrzeniu Wielkim korzystali z pływalni WODNA NUTA w Opolu. W ramach 
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10 wyjazdów na basen, w miesiącu marcu odbył się tylko jeden wyjazd ze względu na stan 

pandemii w kraju. W maju 2021r. wznowione zostały wyjazdy na basen. 

Uczniowie z pozostałych szkół będą uczestniczyć w Programie w przyszłym roku szkolnym, 

zgodnie z wcześniej złożonymi deklaracjami. 

 

 

 

 

 

XVI. Ciekawe inicjatywy 

PP w Dobrzeniu Wielkim: 

- „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolska akcja czytania dzieciom, nagrywanie bajek 

czytanych przez rodziców i odtwarzanie ich w przedszkolu 

- wykonywanie kartek świątecznych dla podopiecznych z domu starców w Dobrzeniu Wielkim 

- poszukiwanie nowych działań edukacyjnych w dobie pandemii koronawirusa 

- występ artystyczny dzieci na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym dla seniorów 

Akcje charytatywne: 
- „Góra grosza” – zbiórka na leczenie dziecka w ramach akcji Fundacji Siepomaga 

- indywidualne przekazywanie 1% podatku na leczenie dziecka – Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

- zbiórka karmy dla zwierząt – podopiecznych Miejskiego Schroniska Zwierząt w Opolu 

- „Ile waży św. Mikołaj” – zbiórka monet dla wychowanków z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

- całoroczna zbiórka nakrętek dla chorych dzieci 

- „Gaszyn Challenge” – wspólne ćwiczenia dzieci i całego personelu, zbiórka pieniędzy na 

szczytny cel – akcja charytatywna Fundacji Siepomaga 

 
PP w Chróścicach: 
- organizacja Europejskiego Tygodnia Kodowania (Code Week) 

- udział dzieci w zajęciach on-line “Segregujemy odpady” 

-  pozyskanie środków z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

budowę altany ogrodowej w celu prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu w zakresie 

innowacji “Podwórkowe podróże do krainy zdrowia i wiedzy” 

 -  udział dzieci w zajęciach na świeżym powietrzu z alpakami 

 

ZS-P w Kup: 

- porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Kup w ramach akcji „Pamiętamy” 

- Akcja “Sprzątanie Świata” 

- zainicjowanie Święta Drzewa – zbiórka 1 zł całej społeczności szkolnej, zakup i posadzenie 

dwóch drzew wokół szkoły  

- zainicjowanie Akademii Młodego Ogrodnika – zajęcia ogrodnicze, sadzenie roślin, edukacja 

opieki nad roślinami 

- udział kl. I-V w Europejskim Tygodniu Kodowania (Code Week) 

Akcje charytatywne: 
- „Pomagamy zwierzętom” – zawiezienie karmy dla zwierząt ze schroniska w Paryżu 

(współpraca z Fundacją Mali Bracia) 

- “Świąteczna paczka" – pakowanie produktów żywnościowych dla Domu “Nadzieja” w Opolu  

- organizacja Dnia Dziecka w oddziale szpitalnym Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup 
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- “Podaruj Serce” – organizacja Walentynek i poczęstunku w oddziale szpitalnym 

Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup   

- “Pomagamy-odśnieżamy” – pomoc przy odśnieżaniu starszym mieszkańcom Kup  

 
ZS w Dobrzeniu Wielkim 
- publikacja „przeTŁUMACZ się „ – słownik polsko-śląski opracowany przez uczniów 

- praca w strukturach Komitetu Honorowego obchodów rocznic powstań śląskich 

-  udział w licznych działaniach 100 rocznicy powstań śląskich 

- organizacja uroczystości związanej z 50 rocznicą nadania szkole imienia Powstańców 

Śląskich, wykład dla uczniów LO prof. Marka Białokura 

-  zorganizowanie akcji „Kapsuła czasu” (zbiór opowiadań i wspomnień dot. dobrzeńskiego LO) 

z okazji 50 rocznicy nadania LO imienia Powstańców Śląskich. Kapsuła czasu została 

zakopana na 20 lat na terenie szkoły (atrium) podczas uroczystości poświęconej obchodom  

50 rocznicy 

- organizacja debaty oxfordzkiej „Plebiscyt był najlepszą formą rozwiązania przynależności 

państwowej Górnego Śląska po I wojnie światowej”. Uroczystość miała charakter wojewódzki, 

gośćmi byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz przedstawiciele świata  

nauki i kultury województwa opolskiego 

- spotkanie dla uczniów LO z lokalnym poetą Panem F. Sośnikiem 

- zorganizowanie spotkań  Pana Piotra Szlapy - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z uczniami 

nagrodzonymi Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz laureatami konkursów wojewódzkich  

- kontynuacja współpracy z British Council w Opolu 

- współpraca z Wydziałem Katechetycznym Kurii Opolskiej 

- współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu 

-  podjęcie współpracy z X Brygadą Logistyczną w Opolu 

- nawiązanie współpracy ze SPK w Ładzy w ramach opracowania monografii poświęconej 

Stabrowskiemu Parkowi Krajobrazowemu 

- współpraca z Uniwersytetem Opolskim oraz SPK podczas badań ptaków szponiastych na 

Górnym Śląsku 

- Wielka Powtórka z Historii – organizator Instytut Historii UO 

- Licealny Klub Dyskusyjny - na platformie Google Met 

-  przygotowanie i nakręcenie filmików promujących szkołę, materiałów reklamowych 

-  w ramach promocji szkoły uczeń LO stworzył grę komputerową „Szkoła w Minecraft” 

- organizacja „Dni Otwartych”  online w ramach promocji szkół ponadpodstawowych 

-  indywidualne spotkania online z doradcami zawodowymi w ramach promocji szkół 

ponadpodstawowych „Wyznacz sobie cel” 

-  bieg w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Policz się z cukrzycą” 

- szkolna impreza sportowa  „Spalamy kalorie na wiosnę” 

- „Sprzątanie świata” 

-  „Europejski dzień Języków Obcych” 

- „Odjazdowy Bibliotekarz” – ogólnopolska akcja 

- „Dzień bezpiecznego Internetu pt. Działajmy razem” 

- organizacja spotkań czytelniczych w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim, 

stworzenie nagrania opowieści wigilijnych dla przedszkolaków 

-  organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka 

- Dzień Teatru online w PT i BS 

- Matematyczne ćwiczenia interaktywne 
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- Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Kota, 

Dzień Wiosny, Mikołajki, Klasowe Wigilie, Walentynki, Pasowanie na czytelnika, Pasowanie na 

Pierwszaka, Wielkanocne śniadanko, Bal karnawałowy 

- udział uczniów klas I-III PSP nr 3 w Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week 

-  realizacja programów przez uczniów klas I-III PSP nr 3 „Przygotujmy lepszy świat”, „Dzieci 

uczą rodziców” 

- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – projekt 

-  współpraca z firmą logistyczną GEIS 

- Dobrzeń Rockers dla chłopców i dziewcząt – aktywność fizyczna poprzez prowadzenie zajęć 

drużyny koszykarskiej 

- bieg w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Policz się z cukrzycą” 

- zorganizowanie szkolnej imprezy sportowej „Spalamy kalorie na wiosnę” 

Akcje charytatywne: 
- pomoc rodzinie uczniów, którzy stracili dom w pożarze 

- „Szlachetna paczka” – udział w akcji Samorządu Uczniowskiego LO 

- „Pełna miska dla pieska” – zbiórka karmy, misek, kocy itp. dla zwierząt w Paryżu/ filia Opole 

- świąteczna kartka dla podopiecznych DPS w Dobrzeniu Wielkim 

- życzenia i podarunki świąteczne dla mieszkańców DPS – Samorząd Uczniowski LO  

Inne: 
- Narodowe Czytanie – „Balladyna” Juliusza Słowackiego - udział w akcji ogłoszonej przez 

Prezydenta RP 

 

PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 

- „Dzień pustej klasy” – uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych z udzielania 

pierwszej pomocy przeprowadzonej przez ratownika medycznego w siedzibie pogotowia  

w Dobrzeniu Wielkim 

- „SOS dla Ziemi – Ruszamy z workiem na spacer” 

- zorganizowanie Dnia św. Patryka 

- organizacja szkolnych obchodów „Dnia Dinozaura” 

- organizacja szkolnego konkursu piosenki angielskiej „Sing it out” 

- nagranie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki 

- obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia – konkursy 

- #sadziMy – posadzenie własnych drzew w okolicach szkoły    

Akcje charytatywne: 

Szkolne Koło „Anioły ze szkoły”:  

- “Walentynkowa paka dla psiaka” 

- ogólnopolska akcja PCK „Gorączka złota” - zbiórka złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 

groszowych przeznaczonych na dofinansowanie kolonii dla najuboższych dzieci 

- ogólnopolski program edukacyjny PCK „Dziel się Uśmiechem” - edukacja dzieci w zakresie 

prawidłowej higieny jamy ustnej. Każdy uczeń z klas I - VI otrzymał zeszyt ćwiczeń do pracy na 

lekcjach wychowawczych oraz upominki w postaci gumy do żucia, pasty do zębów  

i szczoteczki do zębów 

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

250 zł - sprzedaż cegiełek będących równocześnie pomocami dydaktycznymi. Fundacja 

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

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

ręka”. Uzyskane  pieniądze rodzice będą mogli przeznaczyć na zakup protez rąk i nóg dla 

dziecka. Dodatkowo szkoła zbierała także dla Bartka metalowe nakrętki z butelek i słoików oraz 

aluminiowe puszki 
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-  pomoc w leczeniu i rehabilitacji Bartka (700 zł) oraz Ani – byłej uczennicy naszej szkoły, która 

choruje na dystrofię mięśniową (700 zł) 

- kontynuacja akcji „Adopcja na Odległość”, która związana jest z duchową adopcją grupy 

uczniów ze szkoły Garden w miejscowości Lusaca w Zambii na kontynencie afrykańskim- 

zbieranie środków finansowych dla uczniów z adoptowanej duchowo grupy na zakup pomocy 

dydaktycznych, żywności i lekarstw; szkoła przekazała na adopcję 1000 zł 

 
PSP w Chróścicach 
- Konferencja „Asy Internetu” - Fundacja „Szkoła z klasą” 

- „Mała książka – wielki człowiek” - kampania służąca rozwojowi czytelnictwa wśród dzieci 

- pedagogizacja rodziców on-line  „Dzieci w wirtualnej sieci” 

- spotkanie z psychologiem z PPP w Opolu w ramach pedagogizacji rodziców w temacie: 

„Elementy rozwoju społeczno emocjonalnego istotne dla funkcjonowania dziecka  

w szkole”, „ Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zachęcanie do samodzielności” 

- „Razem na Święta” – patronat MEN 

- organizacja uroczystej Gali „Dobrzeński Talent” 

- szkolna kampania „STOP PRZEMOCY!” 

- Akcja  „Bo Polska nam smakuje” 

- spotkania z przedszkolakami w Publicznym i Niepublicznym Przedszkolu w Chróścicach – 

program rekrutacji i promocji szkoły 

- nagranie dla przedszkolaków bajek czytanych przez uczniów kl. III 

- nagranie filmiku promującego szkołę 

- przeprowadzenie XX Szkolnego Przeglądu Artystycznego 

-  zorganizowanie wyjazdu na „Zieloną Szkołę” do Międzybrodzia Żywieckiego 

- Szkolny Konkurs recytatorski „Wierszoklatka” 

- przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Piosenki Świątecznej – online dla klas I-VIII 

- nagranie, zmontowanie i opublikowanie filmu „Szkolne Jasełka 2020” 

- Obchody - Międzynarodowy Dzień liczby Pi 

- udział uczniów w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia 

- udział uczniów w akcji „Z workiem na spacer” w ramach Dnia Ziemi 

- udział  w akcji Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta RP 

- organizacja DNIA DZIECKA – pokaz strażacki, ognisko integracyjne, wycieczki plenerowe  

i rowerowe /przy współpracy Rady Rodziców/ 

- udział uczniów w obchodach Światowy Dzień Książki 2021 

- udział uczniów w obchodach Światowego Dnia Misia 

- udział uczniów w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Ucznia 

Akcje charytatywne: 
- pomoc szkole na Ukrainie w gminie Strzelczyska – zbiórka środków czystości  

 

XVII. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

 

1. Wypoczynek zimowy 

Akcja „Zima 2021” 
Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021, z uwagi na pandemię Covid-19, odbyły się dla 

wszystkich uczniów w całej Polsce w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021r. Zgodnie  

z art. 86 ustawy Prawo oświatowe, wypoczynek zimowy dla uczniów mógł być organizowany  

w formie półkolonii dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych. Półkolonie mogły być 

organizowane tylko na terenie szkoły przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez 

organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły. 
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Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki żadna ze szkół nie organizowała podczas ferii zimowych 

wypoczynku dla uczniów w formie półkoloni.  
 

2. Wypoczynek letni 

Letnia Akademia Kreatywności - 2021 
W dniach od 5 do 16 lipca 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia 

wakacyjne, w których uczestniczyło 23 dzieci. Podczas 40 aktywnych i kreatywnych godzin, 

uczestnicy próbowali gry na bębnach afrykańskich, robotyki, ceramiki, ekologii, gotowania  

i kuchni molekularnej. W trakcie spotkania z Jakubem Bokiszem mogli posłuchać ciekawostek 

o dzikich ptakach oraz ich dotknąć. Dzieci miały też możliwość spotkania z animatorami ze 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, którzy opowiadali im ciekawostki o życiu zwierząt. 

Tworzyli także ciekawe prace plastyczne. Zorganizowany był również całodzienny wyjazd do 

ZOO w Opolu. Ostatni dzień wakacyjnych zajęć upłynął na wspólnej zabawie pod okiem 

animatora Seledynka, który przygotował dla dzieci gry i zabawy.   
Opracował: Piotr Szafrański – Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim 

 

Kuratorium Oświaty w Opolu przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 7 miejsc na bezpłatną kolonię 

dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wypoczynkowym „Willa nad rzeką” w Milówce, której 

organizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych  

im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie. Dzieci uczestniczyły w kolonii od 06 do 15 lipca 2021 r. 

Dzieci, młodzież i dorośli, podczas tegorocznych wakacji, mogli skorzystać z kąpieliska na 

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

XVIII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

 

W roku szkolnym 2020/2021 liczba pracowników w publicznych placówkach oświatowych 

wynosiła ogółem 236, co w przeliczeniu na etaty daje 205,6. 

 

Tabela 24. Struktura zatrudnienia pracowników w publicznych jednostkach oświatowych 

 

Grupa zawodowa 

 

W osobach 

 

W etatach przeliczeniowych 

 
1 2 3 

Nauczyciele 

 
151 138,4 

Administracja 

 
26 14,45 

Obsługa 

 
59 52,75 

Ogółem 

 
236 205,6 

(dane wynikają z Arkuszy Organizacyjnych aktualnych na dzień 30.09.2020r.) 
 

 

Tabela 25. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli  

w publicznych jednostkach oświatowych. 

 

Stopień awansu  

zawodowego 

 

W osobach 

 

% 

 
1 2 3 

 

Dyplomowany  

 

 

103 

 

68,21 



37 

 

 

Mianowany  

 

 

20 

 

13,25 

 

Kontraktowy  

 

 

24 

 

15,89 

 

Stażysta  

 

 

4 

 

2,65 

 

Bez stopnia 

  

 

0 

 

0,00 

 

Ogółem 

 

 

151 

 

100 

(dane wynikają z Arkuszy Organizacyjnych aktualnych na dzień 30.09.2020r.) 

 
XIX. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 

 
1. Medale za Długoletnią Służbę 
W dniu 13.01.2021r. po raz kolejny Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący szkoły, 

złożyła dwa wnioski do Kuratorium Oświaty w Opolu o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią 

Służbę dla Pani Gabrieli Matyszok – dyrektora PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim oraz Medalu 

Srebrnego za Długoletnią Służbę dla Pani Doroty Gajdy-Szczegielniak – dyrektora ZS  

w Dobrzeniu Wielkim. Oba wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie. 

 

2. Nagroda Kuratora Oświaty 

W dniu 19.05.2021r. Gmina Dobrzeń Wielki, jako organ prowadzący przedszkole, złożyła 

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

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

dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścicach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

  

3. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
W dniu 19 października 2021r. odbyła się uroczystość rozdania nauczycielom Nagród Wójta  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku 

szkolnym 2020/ 2021. 

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, 

Iwona Dużyńska – nauczycielka PP w Dobrzeniu Wielkim, 

Sylwia Kokot - nauczycielka PP w Dobrzeniu Wielkim, 

Gabriela Matyszok – dyrektor PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, 

Beata Cholewa – nauczycielka PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, 

Katarzyna Palt - nauczycielka PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, 

Joanna Pałgan - nauczycielka PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, 

Barbara Slabik – nauczycielka ZS-P w Kup, 

Monika Ledwolorz-Gierok – nauczycielka ZS-P w Kup, 

Gabriela Kampa - nauczycielka ZS w Dobrzeniu Wielkim, 

Anna Babicka - nauczycielka ZS w Dobrzeniu Wielkim, 

Gabriela Jaźwińska - nauczycielka ZS w Dobrzeniu Wielkim, 
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Małgorzata Długosz - nauczycielka ZS w Dobrzeniu Wielkim, 

Marta Zdzuj - nauczycielka ZS w Dobrzeniu Wielkim, 

Jolanta Kansy-Budzicz - nauczycielka 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 2020/2021 prowadzona była korespondencja z rodzicami dzieci podlegającymi 

obowiązkowi nauki. Monitorowanie spełniania obowiązku nauki przez Gminę, możliwe było też 

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

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

2020/2021 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki nie wydał żadnego postanowienia o nałożeniu grzywny 

w celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ponieważ uczniowie 

z roczników 2003-2005 spełniali ten obowiązek w szkołach funkcjonujących na terenie kraju  

i za granicą.  

 

XXI. Finansowanie zadań oświatowych 

 

Kwota subwencji oświatowej – 14 095 309,00 zł 
Dodatkowa kwota subwencji oświatowej – 56 500,00 zł (dofinansowanie zakupu usługi 
dostępu do internetu, sprzętu w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli). 
Rezerwa subwencji oświatowej - 64 955,00 zł. 
 

Tabela 26. Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2020 r. - szkoły 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

oświatowe 

1 Szkoły podstawowe 9 319 757,29 zł 

2 Gimnazja 60 003,93 zł 

3 Licea Ogólnokształcące 2 242 559,47 zł 

4 Branżowe Szkoły I i II St. 254 443,13 zł 

5 Technika 678 871,07 zł 

6 Szkoły zawodowe 974 940,76 zł 

7 Stołówki szkolne i przedszkolne 403 598,07 zł 

8 Dowożenie uczniów do szkół 20 047,45 zł 

9 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 40 685,98 zł 

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

9 075,62 zł 

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

212 568,39 zł 

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

91 388,44 zł 
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13 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych  

79 759,15 zł 

14 Pozostała działalność 217 499,67 zł 

15 Świetlice szkolne 545 761,37 zł 

16 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 232,72 zł 

17 Pomoc materialna dla uczniów 20 983,02 zł 

 Razem: 15 172 175,53 zł 

 

 

 

Tabela 27. Wydatki Gminy na oświatę (ogółem) w 2020 r. – przedszkola 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

oświatowe 

1 Przedszkola publiczne i niepubliczne 4 308 922,32 zł 

2 Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Kup 406 574,05 zł 

3 Inne formy wychowania przedszkolnego 6 473,87 zł 

 Razem: 4 721 970,24 zł 

 

Tabela 28. Wydatki majątkowe Gminy w 2020 r. 

 

 

1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

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

i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębniane są środki z budżetów poszczególnych 

szkół i przedszkoli na ich realizację. 

 
Tabela 29. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szkołach  
i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020. 
 

 

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 
22 241,00 3 779,00 18 462,00 

2. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim 

 

20 246,00 

 

20 136,73 

 

109,27 

3. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Kup 
11 136,00 4 301,00 6 835,00 

L.p. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe 

1 Przedszkola 42 630,00 zł 

 

Razem: 42 630,00 zł 
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4. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej  

w Chróścicach 

 

9 984,00 

 

7 818,00 

 

2 166,00 

5. 
Publiczne Przedszkole w 

Dobrzeniu Wielkim 
4 447,00 1 065,97 3 381,03 

6. 
Publiczne Przedszkole w 

Chróścicach 
3 473,00 3 452,39 20,61 

RAZEM 71 527,00 39 842,66 31 684,34 

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

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 2020”- otrzymanego z każdej publicznej placówki 

oświatowej. 

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

2. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

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

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

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń 

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

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

placówek oświatowych. Na realizację zadania w roku 2020 zaplanowano 12.150,00 zł,  

a wydatkowano 850,00 zł, co stanowi 7% przyznanych środków. Wsparciem finansowym 

objętych zostało 2 nauczycieli. 

 

 

Tabela 30. Rozliczenie roczne – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2020 r. 

Nazwa placówki 

        % realizacji   

Plan Wypłaty Wypłaty 
Razem    
(3+4) 

w 
odniesieniu 

Pozostałe 

2020 r. 
I 

półrocze 
II 

półrocze 
do planu środki 

        
(kol 5*100/kol 

2) 
  

1 2 3 4 5 6 7 

PP Dobrzeń Wielki         807,00 zł  
                

-   zł  
        

500,00 zł       500,00 zł  
61,96 

        307,00 zł  

PSP Chróścice      1 645,00 zł  
        

350,00 zł  
                

-   zł       350,00 zł  
21,28 

     1 295,00 zł  

PP Chróścice         615,00 zł  
                

-   zł  
                

-   zł               -   zł  
0,00 

        615,00 zł  

ZS Dobrzeń Wielki      4 114,00 zł  
                

-   zł  
                

-   zł               -   zł  
0,00 

     4 114,00 zł  

ZS-P Kup      1 885,00 zł  
                

-   zł  
                

-   zł               -   zł  
0,00 

     1 885,00 zł  

PSP z OS w 
Dobrzeniu Wielkim      3 084,00 zł  

                
-   zł  

                
-   zł               -   zł  

0,00 
     3 084,00 zł  

 Razem:     12 150,00 zł  350,00 zł 500,00 zł      850,00 zł  7,00    11 300,00 zł  

 

3. Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 



41 

 

W 2020 r. Gmina Dobrzeń Wielki złożyła wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy w 2020 r. biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście 

liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia 

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. - kwota dofinansowania 

jaką otrzymała Gmina - 60 390,00 zł 

 dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli  

w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy KN albo przechodzących 

na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy KN w związku z art. 225 lub z art. 226 

ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ustawy KN - 

kwota dofinansowania jaką otrzymała Gmina - 4 565,00 zł  
 

4. Jednorazowy dodatek uzupełniający 

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

szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń, 

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

jednorazowy dodatek uzupełniający.  

W tabeli poniżej przedstawiona jest szczegółowa analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli  

w 2020 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 sierpnia (B1) 

                           

       

                                                                        od dnia 1 września do dnia  

                                                                                   31 grudnia  (B2)  

 

Tabela 31. 

2020 

8 
3 337,55 zł 

3 537,80 zł 

 
 

Stopnie 
awansu 

zawodowego 
nauczycieli 

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 
poszczególnyc

h kwot 
bazowych 

8x (kol. 3 x kol. 
5) + 4x (kol. 4 x 

kol. 6) 

Wydatki 
poniesione  
w roku na 

wynagrodz.  
w 

składnikach 
wskazanych  

w art. 30  
ust. 1 KN 

Kwota 
różnicy 

 
(kol. 8 –  
kol. 7) 

 
od 

dnia 1 
styczni

a do 
dnia 31 
sierpni

a 

(kol 
2xB1) 

 
od dnia  

1 
września 
do dnia 

31 
grudnia 

(kol 
2xB2) 

 
od 

dnia 1 
styczni

a do 
dnia 31 
sierpni

a 

 
od dnia 

 1 
września 
do dnia 

31 
grudnia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stażysta 100% 3 337,55 3 537,80 2,70 3,88 126 997,74 127 123,24 
 

125,50 
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Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń w roku 2020 

została osiągnięta przez nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. 
 

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 2020 ww. dofinansowanie z Funduszu Pracy Wojewody Opolskiego, otrzymało  

10 pracodawców, którzy wykształcili w następujących zawodach: (kucharz – 1, mechanik 

pojazdów samochodowych - 3, fryzjer – 1, monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie – 1, sprzedawca – 2, monter sieci i instalacji sanitarnych - 2)  

10 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania z Funduszu Pracy w roku 2020 

wyniosła 75 355,26 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 2020r. obrazuje poniższa 

tabela.  

 

Kontraktowy 111% 3 704,68 3 926,96 21,50 20,39 957 487,82 1 083 708,09 
 

126 220,27 
 

Mianowany 144% 4 806,07 5 094,43 15,72 16,77 946 145,73 1 007 615,46 
 

61 469,73 
 

Dyplomowany 184% 6 141,09 6 509,55 97,08 90,94 7 137 330,05 7 467 406,34 
 

330 076,29 
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Tabela 32. Zestawienie zbiorcze dzieci w żłobku w 2020 r. 

Miejscowo
ść 

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

Dobrzeń 
Wielki 

21 17 21 21 22 24 22 25 21 21 20 21 256 

Dobrzeń 
Mały 

3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 31 

Chróścice 6 5 6 6 8 8 5 5 4 5 5 4 67 

Kup 
4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 2 41 

Razem z 
Gminy 

31 29 35 35 37 38 33 38 29 30 29 28 392 

Dotacja na 
dzieci z 
Gminy DW 

12400,
0 

11600,
0 

14000,0 14000,0 14800,0 15200,0 13200,0 15200,0 11600,0 12000,0 11600,0 11200,0 156800,0 

               

Miasto 
Opole 

12 12 11 11 10 10 10 10 6 7 7 6 112 

Gmina 
Popielów 

9 9 9 9 7 6 7 6 7 8 8 6 91 

Gmina 
Pokój 

4 4 5 5 5 6 7 7 7 6 6 8 70 

Gmina 
Murów 

4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Gmina 
Łubniany 

3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 28 

Gmina 
Turawa 

1(*) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 

Inne Gminy 
33 33 32 32 27 27 29 27 24 26 25 24 339 

Dotacja na 
dzieci z 
innych 
gmin 

9800,0 
9800,0

0 
9400,00 9400,00 8000,00 8000,00 8400,00 7800,00 6400,00 7200,00 6800,00 6400,00 97400,00 

Łączna 
liczba 
dzieci 
dotowanyc
h 

64 62 67 67 64 65 62 65 53 56 54 52 731 

Łączna 
kwota 
dotacji 

22200,
0 

21400,
0 

23400,0
0 

23400,0
0 

22800,0
0 

23200,0
0 

21600,0
0 

23000,0
0 

18000,0
0 

19200,0
0 

18400,0
0 

17600,0
0 

254200,0
0 

% dzieci 
spoza 
Gminy 
(wszystkic
h) 

51,5 53,2 47,8 47,8 42,2 41,5 46,8 41,2 45,3 46,4 46,3 46,2 46,4 

Łączna 
liczba 
dzieci w 
żłobku 

64 62 67 67 64 65 62 65 53 56 54 52 731 
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