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I. Wprowadzenie 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  
gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  
który stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,  
w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 

Na jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla przedszkoli i 
szkół podstawowych, na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Zakres 
ten określają poniższe akty prawne.: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; 
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; 
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 
6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
7. Uchwały Rady Gminy Radłów. 
 
Gmina Radłów w roku szkolnym 2020/2021, realizując wynikające z powyższych aktów zadania 

gminy, zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także 
umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych 
kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów 
oświatowych oraz realizowane zadania inwestycyjne. Szkoły i placówki na bieżąco doposażane były 
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 
wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 
statutowych. Zapewniana była obsługa organizacyjna, prawna, finansowa i księgowa. 

 Poniższa Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 została 
opracowana na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej, danych 
zawartych w arkuszach organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz na podstawie sprawozdań, analiz i 
informacji gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy Radłów.  

Zapraszam do lektury niniejszego opracowania. 
 

II. Analiza demograficzna  

Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci przedszkoli i szkół  
podstawowych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, tym samym przy analizie kształtu 
sieci nieodzowna jest precyzyjna analiza sytuacji demograficznej na terenie Gminy. 

 
UWAGA: rok 2021 – stan na 30.09.2021 r. 
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Powyższa tabela obrazuje liczby dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy 
Radłów w latach 2006 – 2021. Analiza danych wskazuje, że na przełomie lat 2006-2017 wahania w 
zakresie demografii utrzymywały się na podobnym poziomie. W roku 2018 nastąpił znaczny spadek 
liczby urodzeń, który utrzymał się jedynie do 2019 roku. W kolejnym okresie, nastąpiła stabilizacja. 
W bieżącym roku kalendarzowym daje się ponownie zauważyć spadek liczby urodzeń dzieci.  

 
Przekładając powyższy wykres na sytuację szkolną należy analizyjąc rok szkolny 2020/2021, 

uzmysłowić sobie prognozę demograficzną na kolejne lata szkolne. W omawianym roku szkolnym 
do gminnych szkół uczęszczali uczniowie urodzeni w latach 2007-2013. Dla zobrazowania kolejnych 
lat szkolnych poniżej wykres przedstawiający prognozowaną liczbę dzieci w wieku od 7 do 15 lat w 
latach 2020-2027. 

 
 

 
 
Prognoza demograficzna na najbliższe lata szkolne pokazuje, że liczba dzieci w dwóch 

kolejnych latach nieco wzrośnie ale będzie się utrzymywać na podobnym poziomie. Przełomowy 
będzie rok szkolny 2023/2024 gdzie liczba uczniów spadnie do 280 osób, aby w kolejnym roku 
drastycznie poszybować w górę do 309 uczniów w roku szkolnym 2024/2025. Wzrost ten zostanie 
spowodowanym faktem, iż rocznik 2009 opuści mury naszej szkoły w Radłowie, a pierwszą klasę 
rozpocznie najbardziej liczny rocznik 2017-ty.  

 
Prognozowany spory wzrost liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024, który winien 

przekładać się na wzrost subwencji oświatowej złudnie wydaje się być optymistyczny, gdyż będzie 
to rok przełomowy. W roku szkolnym 2023/2024 zakończy edukację ostatnia ósma klasa złożona z 
wszystkich uczniów Gminy Radłów. Od roku szkolnego 2024/2025 w gminnych szkołach będą 
funkcjonowały już 22 oddziały klasowe i nie będzie możliwości wskazywania uczniom  klas VI miejsca 
realizacji obowiązku szkolnego w klasie VII-ej i VIII-ej w innej szkole.  

 

III. Placówki oświatowe na terenie Gminy Radłów 

Na terenie gminy Radłów w roku 2020/2021 funkcjonowały dwa publiczne przedszkola z 
oddziałami zamiejscowymi oraz trzy publiczne szkoły podstawowe. 

1. Wykaz przedszkoli 
 

Spośród dziewięciu sołectw w Gminie Radłów w sześciu z nich prowadzone są przedszkola 
publiczne. Są to: 
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1) Publiczne Przedszkole w Kościeliskach: 
a) Oddział Zamiejscowy w Radłowie, 
b) Oddział Zamiejscowy w Karmonkach Nowych, 

2) Publiczne Przedszkole w Sternalicach: 
a) Oddział Zamiejscowy w Wichrowie, 
b) Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej. 
 

2. Wykaz szkół podstawowych 
 

Gmina Radłów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych. W dwóch z nich w 
analizowanym roku szkolnym funkcjonowały oddziały klasowe od I do VI. Do klas od III do VI 
uczęszczali uczniowie z obwodów ustalonych zgodnie ze starą uchwałą tzn. obwody tych szkół 
obejmowały następujące miejscowości:  

 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach: miejscowości Sternalice, Ligota Oleska, 

Psurów, Wolęcin, Wichrów, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach: miejscowości Kościeliska, 

Biskupice, Biskupskie Drogi, Kolonia Biskupska, Radłów, Stare Karmonki, Nowe Karmonki. 

 

Do klas pierwszych i drugich chodziły dzieci zgodnie z Uchwałą Nr 27/V/2019 Rady Gminy Radłów w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów od dnia 1 
września 2019 r. tj.: 
 

 
Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie objęły natomiast zgodnie z 

wspomnianą wyżej uchwałą: 
 
1) w I i II klasie: uczniów miejscowości Radłów, Nowe Karmonki, Stare Karmonki, Wichrów, 

Kolonia Biskupska, 

2) oraz w VII i VIII klasach: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów. 

 

IV. Dane statystyczne 

 
1. Dane liczbowe dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym 

Do przedszkoli na terenie Gminy Radłów w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 152 dzieci tj.: 
1) do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach 87 dzieci, 

2) do Publicznego Przedszkola w Sternalicach 65 dzieci, w tym jedno odroczone od obowiązku 

szkolnego ze względu na niedojrzałość szkolną. 

Poniższa tebela przedstawia liczbę dzieci z podziałem na wiek. 

 

Nazwa szkoły Granice obwodu szkoły  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach    Sternalice, Ligota Oleska, Psurów, Wolęcin 

Publiczna Szkoła Podstawowa  Pomnik 1000-
lecia w Kościeliskach 

Kościeliska, Biskupice, Biskupskie Drogi 
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Lp Nazwa szkoły Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach Liczba 
dzieci ogółem 

2,5-
latki 

3-

latki 

4-
latki 

5-
latki 

6-
latki 

Odro-
czone 

   

1. PP w Kościeliska  5 10     15  
 
87 

2. PP w Kościeliskach    14 10 1  25 

3. OZ w Radłowie   9 8 8   25 

4. OZ w Karmonkach N.  7 5 6 4   22 

5. PP w Sternalicach 1 5 5 5 8   24  
65 6. OZ w Ligocie  7 5 6 6   24 

7. OZ w Wichrowie  3 7 4 3   17 

 RAZEM 1 27 41 43 39 1  152 152 

 

2. Dane liczbowe dotyczące uczniów szkół 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów 
uczęszczało 284 uczniów tj.: 

1) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie 103 uczniów, w tym: 73 uczniów klas VII i VIII 

oraz 30 uczniów I i II klasy, 

2) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach 91 uczniów, 

3) do Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 90 uczniów. 

Poniżej liczba uczniów w poszczególnych klasach. 

 

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII  

1. PSP w Radłowie 14 16     24 + 21 14 + 14 103 

2. PSP w Kościeliskach 9 13 20 13 8 27   90 

3. PSP w Sternalicach 10 8 20 23 9 21   91 

 
W analizowanym roku szkolnym odnotowano spadek liczby uczniów w szkołach 

podstawowych w Sternalicach i Kościeliskach, a wzrost liczby dzieci w Radłowie w związku z 
przyjęciem kolejnego rocznika. Poniższy wykres obrazuje liczbę uczniów podstawówek w latach 
2017-2021. 
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V. Struktura zatrudnienia pracowników oświaty 
 

1. Kadra kierownicza 
 
Kadrę kierowniczą szkół i przedszkoli tworzy:  
• 4 nauczycieli, którym Wójt Gminy Radłów powierzył sprawowanie stanowisk dyrektorów,  

• 1 nauczycieli, któremu Wójt Gminy Radłów powierzył pełnienie obowiązków dyrektora.  

Szkołami zarządzali: 
1) Publiczną Szkołą Podstawową w Radłowie – Dyrektor Leszek Bartela, 

2)  Publiczną Szkołą Podstawową w Sternalicach – Dyrektor Marian Pęcherz, 

3) Publiczną Szkołą Podstawową Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach – Dyrektor Marek Mendel, 

a na czas jego usprawiedliwionej nieobecności tj.: do 28 lutego 2021 r. zastepujący Dyrektora 

Pan Ryszard Knysak. 

Przedszkolami zarządzali: 
1) Publicznym Przedszkolem w Kościeliskach – Dyrektor Teresa Siwik, 

2) Publicznym Przedszkolem w Sternalicach – pełniąca obowiązki Dyrektora Marzanna Kmita-

Zagrodnik. 

Powołani przez Wójta dyrektorzy posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, nadto 
spełniają wymagania formalne określone w Rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w 
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, posiadają ukończone 
studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą. W roku szkolnym 
2020/2021 Zarządzeniem Nr 0050116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Radłów ogłosił 
konkursy na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach. W wyniku 
przeprowadzonej procedury konkursowej oraz braku wpływu ofert powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora nauczycielowi przedszkola, posiadającemu stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 

2. Kadra nauczycielska 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 
wiedza, zrozumienie współczesnych potrzeb ale i problemów, z którymi borykają się uczniowie. 
Istotny w całym procesie zawodowym nauczyciela jest element samokształcenia. Dobór kadry 
pedagogicznej do właściwej realizacji procesu dydaktycznego należy do kompetencji dyrektora 
placówki. We wszystkich placówkach oświatowych pracują nauczyciele zatrudnieni zgodnie z 
posiadanymi kwalifikacjami. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby 
oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach. W roku 
szkolnym 2020/2021 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było łącznie 73 nauczycieli.  
Poniższa tabela przedstawia etaty nauczycielskie w poszczególnych placówkach: 
 

Lp. Nazwa placówki Liczba 
nauczycieli 

ogółem 

w tym niepełno- 
zatrudnionych 

w tym uzupełniających etat 

1. PSP Radłów 19 9 4  

2. PSP Sternalice 17 6  

3. PSP Kościeliska 14 4  

4. PP Kościeliska 12 8  

5. PP Sternalice 11 8  

 Razem 73 35  
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Natomiast liczbę nauczycieli szkół podstawowych  i przedszkoli w Gminie Radłów w przeliczeniu na 
etaty przedstawiono w kolejnej tabeli.  
 

Lp. Nazwa szkoły Nauczyciele wg. stopni awansu - stan na 30 września 2020 r. 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

1. PSP w  
Radłowie 

0,28 0,5 0,11 13,38 14,27 

2. PSP w 
Kościeliskach 

0,00 0,57 0 11,41 11,98 

3. PSP w 
Sternalicach 

3,16 1,09 1,08 8,21 13,54 

4.  PP w 
Kościeliskach 

0,61 1,80 2,00 1,44 5,85 

5.  PP w 
Sternalicach 

0,28 1,55 1,09 1,05 3,97 

 RAZEM 4,33 5,51 4,28 35,49 49,61 

 
Karta Nauczyciela nakłada na samorządy obowiązek zabezpieczenia finansowego na 

doskonalenie zawodowe z planowanego funduszu płac na wynagrodzenia nauczycieli. Nauczyciele 
doskonalili posiadane umiejętności, aktualizowali umiejętności wcześniej zdobyte i uzyskiwali nowe. 
Ważnym elementem tego procesu było zdobywanie umiejętności z zakresu nauczania zdalnego oraz 
poszerzenie wiedzy z zakresu IT. Nauczyciele chętnie brali udział w  szkoleniach online (warsztaty, 
seminaria, webinaria), a szkoły współpracowały w związku tym z: PODN Kluczbork, RZPWE Opole, 
Wydawnictwami oraz uczestniczyli w Programie Niwki 2021. Nauczyciele pracujący w szkołach i 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów, doskonalili się także w celu 
uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. W roku szkolnym 2020/2021 awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego uzyskało 3 nauczyciel. Poniżej kadra pedagogiczna wg stopni awansu 
zawodowego. 

 

 
 

3. Pracownicy niepedagogiczni 

9%
11%

9%

71%

Stopnie awansu zawodowego

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany
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Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminnych jednostkach 
zatrudnieni byli pracownicy obsługi. Kolejna tabela przedstawia liczbę etatów pracowników obsługi 
w placówkach oświatowych Gminy Radłów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na potrzeby placówek oświatowych funkcjonowało w Urzędzie Gminy Radłów -Biuro Usług 

Wspólnych. Biuro obsługuje wszystkie placówki oświatowe Gminy Radłów, zatrudniając na 
wszystkich stanowiskach łącznie 4 pracowników. 

 

VI. Baza lokalowa 
 

Samorządowe przedszkola i ich oddziały zamiejscowe mają swoje siedziby w 6 budynkach. Szkoły 
podstawowe prowadzone przez Gminę zlokalizowane są w 3 budynkach. Infrastruktura oświatowa 
oraz jej wyposażenie, jak i dostępne dla uczniów obiekty sportowe, stanowią majątek gminy 
bezpośrednio służący potrzebom dzieci i nauczycieli, których stan wpływa zarówno na warunki 
nauczania, jak i pośrednio również na jego efekty.  

We wszystkich jednostkach na bieżąco wyposaża się sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, 
biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, zgodne 
ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi. 

 
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, a także bezpiecznych 

i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza placówką należy do 
zakresu zadań dyrektora. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom wymaga zaś 
dokonywania ocen stanu bezpieczeństwa uwzględniających całokształt zagadnień mających na nie 
wpływ. W związku z powyższym dyrektorzy:  
• przeprowadzają systematycznie, co najmniej raz w roku, kontrolę warunków korzystania z 
obiektów należących do szkoły/przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
oraz określają kierunki ich poprawy (tj. oceny stanu bezpieczeństwa),  
• ustalają program wychowawczo-profilaktyczny na podstawie wyników corocznej diagnozy potrzeb 
rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka.  
 
Przeprowadzane kontrole bhp obejmują swym zakresem:  
• teren placówki (ogrodzenie, oświetlenie, plac zabaw i boiska oraz urządzenia sportowe będące na 
ich wyposażeniu, wejście oraz kontrola nad osobami wchodzącymi i opuszczającymi budynek),  
• budynek (stan zewnętrzny, instalacje i urządzenia, sale lekcyjne, pracownie i znajdujące się tam 
wyposażenie, sala gimnastyczna i urządzenia sportowe, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-
sanitarne, szatnie, ciągi komunikacyjne - korytarze, klatki schodowe, schody, instrukcje i regulaminy 
umieszczone w widocznym miejscu, apteczki pierwszej pomocy i ich wyposażenie).  
 

1. Stan bazy lokalowej 
 

Bazę lokalową i wyposażenie, oferowane przez poszczególne szkoły i placówki prowadzone przez 
Gminę Radłów, prezentuje poniższa tabela: 
 

Lp. Nazwa placówki Etaty pracowników obsługi 

1. PSP Radłów 4 

2. PSP Sternalice 4 

3. PSP Kościeliska 3 

4. PP Kościeliska 4,5 

5. PP Sternalice 3 

 Razem 18,5 
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Placówka Sale 
lekcyjne 

Dod. 
gabinety 

Boiska/ 

Place 
zabaw 

Sale 
gimn. 

 

Kuchna/ 

Pom. 
obsługi 

Biblio-
teka 

Gab 

Piel. 

 

Wyposażenie 

PP 
Kościeliska 

2 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 Laptopy 
2 Radiomagnetofony 
Tablica interaktywna 
Ksero + Drukarka 

OZ Radłów 2 1 1 

 

 1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
1 Radiomagnetofon 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

OZ 
Karmonki 
N. 

2  1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
Radiomagnetofon 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

PP 
Sternalice 

3 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 Laptopy 
1 Radiomagnetofon 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Ksero + Drukarka 

OZ 
Wichrów 

1 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
1 Radiomagnetofon 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

OZ Ligota 
Oleska 

2 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
1 Radiomagnetofon 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

PSP 
Radłów 

13 4 
 

2 1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

14 Komputerów 
26 Laptopów 
25 Tabletów 
8 Projektorów 
2 Telewizory, 3 DVD 
6 Radiomagnetofonów 
2 Monitory interaktywne 
5 Tablic interaktywnych 
2 Kserokopiarki 
3 Drukarki 
16 Kamer 

PSP 
Kościeliska 

8 5 
 

3 1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

50 Laptopów, 1 Tablet 
7 Projektorów 
1 Telewizor, 1 DVD 
5 Radiomagnetofonów 
2 Mixery 
3 Tablice interaktywne  
2 Monitory interaktywne 
1 Ksero, 5 Drukarek 
8 Kamer 

PSP 
Sternalice 

8 + 2 5 
 

2 1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

39 Laptopów 
4 Projektory 
2 Telewizory, 1 DVD  
6 Radiomagnetofonów 
1 Tablica interaktywna 
5 Tablic multimedialnych 
2 Drukarki 
2 Kserokopiarki  
11 Kamer 



10 

 

 
2. Remonty i prace konserwatorskie 
 
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe nakłady finansowe na poprawę sprawności i estetyki 

obiektów przedszkoli i szkół. Do zadań zrealizowanych o większym zaangażowaniu finansowym 
zaliczyć należy:  
 

Placówka Wykonane prace 

PSP Radłów zagospodarowanie placu przy szkole, modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy, 

wykonanie ogrodzenia, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

PSP Sternalice wymiana posadzki na korytarzy 

PSP Kościeliska malowanie sali, wykonanie opaski wokół szkoły 

PP Kościeliska budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana wykładziny, remont 
placu zabaw,  wymiana  ogrodzenia 

PP Sternalice termomodernizacja budynku - projekt 

OZ Ligota Ol. wymiana instalacji elektrycznej, demontaż pieca w kuchni, malowanie, 
obniżenie sufitów, montaż oświetlenia 

OZ Wichrów modernizacja toalet 

 

VII. Jakość pracy placówek oświatowych 
 

1. Edukacja, opieka i wychowanie w publicznych przedszkolach 
 

Przedszkola publiczne realizują programy uwzględniające podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 
godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w przypadku wolnych 
miejsc dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
realizują dzieci 6-letnie. W prowadzonych przez Gminę Radłów przedszkolach publicznych można 
zapewnić wychowanie przedszkolne dla 190 dzieci. 

Nasze gminne przedszkola są miejscem nauki, wychowania i zapewnienia opieki. Wszystkie 
przedszkola mają zaplecza kuchenne i wydają herbatkę. W PP Kościeliska działa kuchnia, która 
zapewnia wyżywienie dla 40 dzieci, a w OZ w Radłowie dowożony jest catering. Godziny otwarcia 
placówek przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp Nazwa szkoły Czas pracy przedszkoli Max. czas pobytu 

1. PP w Kościeliska (maluchy) 8.30-13.30 5 h 

2. PP w Kościeliskach (starszaki) 7.00-16.00 9 h 

3. OZ w Radłowie 7.30-15.30 8 h 

4. OZ w Karmonkach N. 8.00-13.30 5,5 h 

5. PP w Sternalicach 8.00-13.30 5,5 h 

6. OZ w Ligocie 8.00-13.30 5,5 h 

7. OZ w Wichrowie 8.00-13.30 5,5 h 

 
We wszystkich oddziałach naszych przedszkoli prowadzone były zajęcia z języka mniejszości 

narodowej (j. niemieckiego) w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Prowadzone były także zajęcia języka 
obcego nowożytnego tj. j. angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
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Przedszkola zapewniały również organizację zajęć religii. Dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną prowadzone były zajęcia specjalistyczne. Dzieci z opiniamii Publicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagowicznej korzystały z pomocy specjalistów: tj. logopedów, 
oligofrenopedagogów i terapeutów pedagogicznych. 

Przedszkola realizowały także projekt unijny pod nazwą Akademia Przedszkolaka w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dot. wsparcia edukacji 
przedszkolnej. W ramach projektu we wszystkich przedszkolach prowadzone były zajęcia 
dodatkowe tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne oraz zajęcia 
techniczne/doświadczalne. Dzięki udziałowi w projekcie zostały wydłużone godziny pracy oddziału 
w Kościeliskach o 2,5 godziny (tj. z 6,5 h do 9 h). Realizowana była także dodatkowa oferta pomocy  
specjalistycznej, umożliwiająca organizację zajęć wyrównawczych, w celu niwelowania 
stwierdzonych deficytów rozwojowych  

Przedszkola organizowały imprezy i akademie takie jak: Dzień Przedszkolaka, Pasowanie na 
przedszkolaka, Dzień Ziemi, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Święto jabłka, Dzień Drzewa, 
Mikołajki, spotkanie wigilijne, Bal przebierańców, Walentynki, dzień Książki, Dzień Dziecka oraz 
występy artystyczne dla lokalnej społeczności z okazji Dnia Babci i Dziadka, dnia Matki, Dnia Ojca, 
Dożynek. Dzieci miały możliwość poznania ciekawych osób np. pielęgniarki, lekarz, strażak, 
bibliotekarz podczas spotkań lub lekcji pokazowych, policjanta na zajęciach organizowanych w 
ramach bezpieczeństwa najmłodszych. Przedszkolacy brali także udział akcja takich jak: Szkoła do 
Hymnu, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, Czyste 
powietrze wokół nas, Wiem czuję rozumiem, Dzień trzeźwości, Wychowanie do wartości, Zdrowo 
jem więc wiem, Chociaż mało mamy lat, poznajemy świat. Organizowane były wycieczki 
krajoznawcze po okolicy i wyjazdy do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Wdrażano w ramach 
realizacji podstawy programowej nawyki zdrowego żywienia oraz prowadzono szereg akcji takich 
jak np. sprzątanie świata, zbierania nakrętek, zbiórka bloczków herbaty Lipton, zbiórka środków 
chemicznych dla Domu Dziecka w Sowczycach i Chorzowie. Przedszkolaki brały także udział w 
konkursach takich jak:  

- XI Festiwal  "Jesienne Nutki" – wyróżnienie , 
- Konkurs dla dzieci „Ulepimy dziś bałwana, 
- Konkurs ,,Czyste powietrze wokół nas’’ 
-  Konkurs „Śpiewamy i wirusom się nie damy” – wyróżnienie, 
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Odbicie duszy, zwierciadło serca- baśniowy portret w ramie 
zamknięty”. 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego wszystkie oddziały 
przedszkolne na terenie Gminy Radłów działały w reżimie sanitarnym. Pracownicy placówek 
przestrzegali wszystkich procedur bezpieczeństwa. W czasie zdalnego nauczania tj. w okresie od 
29.03.2021 do 02.05.2021 nauczyciele nawiązali współpracę online poprzez WhatsApp z rodzicami 
swoich podopiecznych, w ramach której przygotowywano i przekazywano rodzicom materiały 
dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu. Dyrektorzy przedszkoli, w celu realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych opracowali na czas pandemii plany pracy w ujęciu tygodniowym. 
Informacje przesyłane do rodziców zawierały szczegółowy opis codziennie realizowanych zabaw oraz 
wykorzystywanych środków dydaktycznych.  

2. Organizacja edukacji w publicznych szkołach podstawowych 
 

Uczniowie spełniają obowiązek szkolny uczęszczając do szkół podstawowych. W szkole 
podstawowej nauka trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki został podzielony na dwa etapy:  
– I etap edukacyjny obejmujący klasy I -III - tzw. edukacja wczesnoszkolna,  
– II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII – tu: wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne. 

Gminne placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, 
stworzają dobre warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności.  
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Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów, liczbę oddziałów oraz średnią liczbę uczniów w 
oddziale: 

 

Lp. Nazwa placówki Adres Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Średna liczba 
uczniów w 
oddziale 

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Sternalicach 

Sternalice 8  
46-333 Sternalice 

91 6 15,16 

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
Pomnik 1000-lecia 
w Kościeliskach 

Kościeliska 28 
46-324 kościeliska 

90 6 15,00 

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Radłowie 

ul. Oleska 1 

46-331 Radłów 

103 
 

6 17,16 

 
Szkoły wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, kształtują wiedzę i umiejętności 

wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak również prowadzą działania 
pozaprogramowe, profilaktyczne i uspołeczniające. 

We wszystkich szkołach oprócz realizowanych zajęć wynikających z ramowych planów 
nauczania zapewniona była nauka języka mniejszości narodowe – j. niemieckiego (3 godziny 
tygodniowo w kl. I-VI w PSP Kościeliska i PSP Sternalice oraz w I i II kl. PSP Radłów) oraz nauka własnej 
historii i kultury (1 godzina tygodniowo – w kl. V i VI w PSP Kościeliska i PSP Sternalice). Dodatkowo 
dla uczniów kl. VII i VIII stworzono możliwość udziału w projekt Związku Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce pod nazwa „Deutsch AG”, którego celem jest wsparcie 
samorządów w utrzymaniu nauczania j. niemieckiego w szkołach podstawowych. W ramach 
projektu zapewnione zostało pokrycie kosztów dwóch dodatkowych lekcji j. niemieckiego 
tygodniowo w kl. VII i VIII. Projekt służy przygotowaniu do egzaminu z j. niemieckiego. Dla uczniów 
wykazujących trudności w nauce organizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a w ramach 
rozwoju własnych zainteresowań proponowano uczniom koła zainteresowań. Były to dodatkowe 
godziny lekcyjne nie wynikające z ramowych planów nauczania a przyznane przez organ prowadzący 
w celu podnoszenia jakości edukacji oraz pomocy słabszym uczniom w ramach wyrównywania szans 
oraz efektywności kształcenia. 

W związku z sytuacja epidemiologiczną czasowo zostało ograniczone funkcjonowanie 
placówek szkolnych naszej gminy.  Od dnia 9 listopada 2020 r. do 2 maja 2021 r. zajęcia szkolne były 
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podczas nauki zdalnej 
wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych (każdy nauczyciel 
był  dostępny w czasie danej lekcji z daną klasą on-line np. pytania w e-dzienniku i inne 
komunikatory). Uczniowie oraz rodzice zostali poinformowani o zasadach realizacji zdalnego 
nauczania. Komunikacja z nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami odbywała się za 
pomocą e-dziennika, poprzez pocztę elektroniczną, a w przypadku trudności z dostępem do 
Internetu, za pomocą kontaktu telefonicznego. Spotkania on-line odbywały się również na   
platformach edukacyjnych lub utworzonych grupach wybranych komunikatorów dostępnych dla 
Ucznia i Nauczyciela  / ZOOM, TEAMS/. Powrót uczniów do nauczania stacjonarnego odbył się w 
surowym reżimie sanitarnym. 

 
 

3. Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej 
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          W roku 2020/2021 działalności szkół w zdecydowanej większości roku szkolnego przypadała 
głównie na okres zdalnego nauczania. Prawidłowy rozwój społeczny u dzieci, jest ściśle związany z 
rozwojem emocjonalnym, kształtującym się już od najmłodszych lat w najbliższym otoczeniu – 
klasie, grupie rówieśniczej, społeczności szkolnej. Relacje społeczne odgrywają istotną rolę w życiu 
młodego człowieka – są źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego samopoczucia. Wskazuje się, że 
ograniczenie kontaktów i izolacja epidemiologiczna, wpływają negatywnie na samopoczucie 
psychofizyczne dzieci i młodzieży – mogą nawet przyczyniać się do rozwoju chorób. Uczestnictwo w 
życiu społecznym i kontakty z rówieśnikami sprzyjają zdrowemu rozwojowi, chronią przed:  stresem 
emocjonalnym, osłabieniem funkcji poznawczych, nadmierną masą ciała (regularna aktywność 
fizyczna, nieprzejadanie się). 

Stąd też stosując się do wymogów reżimu sanitarnego uczniów naszych szkół motywowani 
byli do udziału w różnych akcjach, projektach i programach profilaktycznych. Najważniejsze z nich:  

1) projeky: 
- UNICEF Polska – projekt „TO(działa)MY  
-  UNICEF Polska -  „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka’ 
- Projekt Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Wydawnictwem Operon  
 - Dzień Tabliczki Mnożenia 
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
- Cała Polska Czyta Dzieciom 
- Lepsza Szkoła 
- Dzień Języków Obcych 
 
     2) innowacja pedagogiczna: 
- „E - katecheza” – nowe technologie na katechezie jako znak czasu realizowane w PSP Radłów 
- „Dzień Drzewa“ – realizowane w PSP Kościeliska 
 
     3) programy profilaktyczne: 
- „Trzymaj formę”  - Sanepid Olesno  
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Sanepid Olesno 
- Światowy Dzień HIV/AIDS 
 - Światowy Dzień Niepełnosprawności 
 - Światowy Dzień Rzucania Palenia  
- Program dla szkół (mleko, owoce i warywa w szkole) 
- narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
 - Bezpieczny Internet 
- Program Szkolny Klub Sportowy 
- „Śniadanie daje moc“ 
 
4) akcje charytatywne: 
- Sprzątenie Świata 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- „Pomóż i Ty” – dla Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 
- Szkolny Klub Wolontariatu 
- „Szlachetna paczka”, 
- Zbiórka zużytych baterii w ramach akcji RABA „Edukujemy-Pomagamy”Program „Edukujemy-
Pomagamy” w kategorii „Pomagamy jak szlachetne pszczółki”, 
-  Charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek dla dziecka chorego na zespół Dravet 
- Góra Grosza,  
- Zbiórka karmy dla zwierząt, 
- Akcja „Kartka świąteczna dla seniora i osób samotnych” 
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5) Akcje online: 
- Święta Bożego Narodzenia – uroczysta akademia dla społeczności szkolnej PSP Radłów 
 -  Wirtualny Dzień Odkrywców Zawodów – dla uczniów klas 8 (wirtualna wizyta w zakładzie pracy 
Olesno Tec. 
- Czytamy Bajki J.Ch. Andersena (klasy 1 i 2) 
- Przedstawienia teatralne Teatru Guliwer z Warszawy – „Gwiazdka” i „Ale Kino” dla klas 1 i 2  
- Mikołajki online 
- Wywiadówki online 
- Święta Majowe – online  
- Dzień Matki i Ojca – uroczysta akademia dla rodziców uczniów PSP Radłów 

 

 
4. Oferta edukacyjna w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 
Uczniowie naszych szkół, wymagajacy dodatkowego wsparcia, objęci byli pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, której udzielają nauczyciele specjaliści. Podobnie jak w latach 
ubiegłych szkoły zapewniały zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z opiniami 
PPPP oraz pomoc pedagoga szkolnego. 

Szczególną uwagę poświęcono uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich placówkach naszej gminy były zapewnione 
godziny finansowane przez organ prowadzący, dotyczące zajęć rewalidacyjnych dla dzieci 
wymagających pomocy na podstawie orzeczeń Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną lub sprzężoną. 
Było to 10 osób. Poniższa tabela określa rodzaj zajęć, łączną liczbę godzin tych zajęć oraz liczbę osób 
objętych pomocą.  

 

 

Lp Rodzaj zajęć PP 
Kościeliska 

PP 
Sternalice 

PSP 
Kościeliska 

PSP 
Sternalice 

PSP 
Radłów 

 

Godzin Osób godzin osób godzin osób godzin osób godzin osób 

1. Zajęcia 
rewalidacyjne 

    2 1 12 6 4 2 21 

2. Zajęcia korek.-
komp. 

  1 1 2 8 1 3   5 

3. Zajęcia 
logopedyczne 

4 16 3 6 9 22 6 20   25 

4. Nauczyciel 
wspomagający/po
moc nauczyciela 

      48 3   20 
 
 
15 

5. Zajęcia 
rozwijające 
komunikowanie i 
kreatywność 

    4 1     1 

6. Zajęcia 
rozwijające 
funkcjonowanie 
osobiste 

    5 1     1 

7. Zajęcia 
terapeutyczne 

          2 

Łącznie godzin 4 4 22 67 4 101 
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5. Oferta zajęć pozalekcyjnych oraz godziny przyznane przez organ prowadzący 
 

W ofercie poszczególnych placówek w roku szkolnym 2020/2021 były także zajęcia pozalekcyjne, 
koła zainteresowań, zajęcia sportowe i inne.  

Poniższe dane tabelaryczne obrazują liczby godzin jakie przydzielono poszczególnym 
szkołom poza planem nauczania tzw. siatką godzin, finansowanych z budżetu gminy. Przydział 
dodatkowych zajęć w ramach godzin organu prowadzącego, poprzedzany był analizą potrzeb i 
uzasadnieniem merytorycznym oraz wynikał z przepisów prawa. Jednostka samorządu 
terytorialnego zobowiązana jest zarówno do ich przydzielenia jak i finansowania. 
 

 

 
6. Osiągnięcia uczniów  

 

Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez 
odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa w różnych olimpiadach, konkursach 
przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. W tym zakresie nasze szkoły mogą poszczycić się 
różnymi osiągnięciami swoich uczniów. W związku z trwającą pandemią stosując się do wymogów 
reżimu sanitarnego udział uczniów w rywalizacji pozaszkolnej był utrudniony a czasem wręcz 
niemożliwy. Poniżej udział uczniów z podziałem na daną placówkę: 

 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach  

 
- Wewnątrzszkolne zawody sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły  

Lp Nazwa placówki Liczba godzin tygodniowo Razem 

PSP Radłów PSP Kościeliska PSP Sternalice  

1. Religia 12 12 12 36 

2. Biblioteka 3 3 3 9 

3. Świetlica 11 6 7 24 

4. Pedagog 8 3 3 14 

5. Zajęcia wyrównawcze 6 3 3 12 

6. WDŻ 2 1,5 1,5 5 

7. Kółka matematyczne/ matematyka 3 1 2,5 6,5 

8. Koło przyrodnicze/ biologia 2 1 1 4 

9. Koło fizyczne 2   2 

10. Koło polonistyczne/j. polski  2  2 

11. Koło dziennikarskie  1 1 2 

12. Koło historyczne  1  1 

13. Koło artystyczne  1  1 

14. Koło informatyczne   2 2 

15. SKS 1 1 1 3 

                                Łącznie 50 36,5 37 123,5 
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- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  na etapie  szkolnym z j. angielskiego, j. niemieckiego, 
historii, matematyki 

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
- Wewnątrzszkolny Konkurs Plastyczny przeprowadzony przez pedagoga szkolnego  

pt.,,Prawa Dziecka" 
- Diecezjalny  Konkurs Wiedzy Religijnej Żak - etap szkolny 
- ,,Bajkowy Quiz" - wewnątrzszkolny  konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną online 
- Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny  pt. ,, Kartka świąteczna" 
- Wewnątrzszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek online 
- Wewnątrzszkolny konkurs pt. ,, Najciekawsze  przebranie karnawałowe"- konkurs 

zorganizowany na platformie Facebook przez Samorząd Uczniowski i Bibliotekę Szkolną 
- Ogólnopolski konkurs Olimpus z j. angielskiego i j. niemieckiego 
- Diecezjalny  Konkurs Wiedzy Religijnej Żak - etap rejonowy 
- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ,, Kangur"; 
- Wewnątrzszkolny Konkurs „Mój ulubiony bohater  książkowy” 
- Diecezjalny  Konkurs Wiedzy Religijnej Żak - finał przeprowadzony na platformie Testportal 

– tytuł Laureata    
- Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny  pt.,, Dzień Bezpiecznego Internetu" przeprowadzony 

przez pedagoga szkolnego 
- Wewnątrzszkolny konkurs talentów pt. ,, Mam talent" przeprowadzony przez Samorząd 

Uczniowski. 
- Egzamin na kartę rowerową 

 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 

KONKURSY W KLASACH MŁODSZYCH: 
etap szkolny/gminny:  
- klasowy konkurs plastyczny : „Zachowaj bezpieczeństwo w Sieci” 
- konkurs plastyczny-  ,,Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka” plakat (klasy I-VI), 
- konkurs plastyczny „Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa, 
- konkurs „Dobry uczynek dla Ziemi” z okazji Dnia Ziemi, 
- konkurs matematyczny -„Wybieramy mistrza dodawania i odejmowania w zakresie 100-- -
- Konkurs recytatorski „Maskotka olimpijska”  
- akcja „Kartka dla seniora”- dzieci robiły kartki bożonarodzeniowe dla osób samotnych, 
- akcja „Cała Polska czyta dzieciom” :- czytanie fragmentów książek, 
- akcja „Masz prezent”,  na uczniów w   tradycyjnych  skrzynkach pocztowych czekały  
prezenty / materiały do wykonania ozdób świątecznych, które dzieci wykorzystały  w czasie 
spotkania wigilijnego odbywającego się online/, 
- projekt  „Nagraj teledysk” przygotowanie kolęd na spotkanie wigilijne /on-line/ 
- projekt "Prezent dla klasy pierwszej- nagrywamy videobook „Nasza mama czarodziejka" 
- projekt  "Pożegnanie klasy trzeciej"- czas realizacji 2 tygodnie zakończeniem projektu było 
rodzinne spotkanie na placu zabaw w Ligocie Oleskiej, 
- program „Śnieżnobiały uśmiech” /dotyczący higieny jamy ustnej/  

 
KONKURSY W KLASACH  STARSZYCH: 
Etap szkolnym/gminnym:  

- Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak 2021”  
- Diecezjalny Konkurs Artystyczny - Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
- Konkurs poetycki dla kl. IV pod hasłem:  „Grzeczność na co dzień” 
- Konkurs poetycki dla klas IV-VI pod hasłem: „Wiosna”  
- Konkurs literacki dla kl. IV pod hasłem:  „Wielkanocne zwyczaje w naszych domach”  
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- Konkurs kolęd –online. 
- Konkurs plastyczny dla  kl. IV - plakat z okazji Dnia Ziemi  
- Konkurs na plakat z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja- etap szkolny 
- wojewódzkie konkursy przedmiotowe (polonistyczny, matematyczny, historyczny, j. 

niemieckiego i j. angielskiego)- na etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego - I miejsce 

 
Etap   powiatowy/regionalny:  
- Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak 2021 
- Diecezjalnego Konkursu Artystycznego - Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego  
Etap   diecezjalny/ ogólnopolski:  

- Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak 2021” – laureat i finalista 
- Diecezjalny Konkurs Artystyczny Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
- Konkurs plastyczny na okładkę świątecznej płyty zespołu instrumentalnego Silver Brass, 

którego patronatem objął Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu (dwa II miejsca 
i 2 wyróżnienia  

- Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej - organizator - Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu- II miejsce  

- V Ogólnopolskim Konkursie literacko - plastycznym „Siatkówka sport co łączy a nie dzieli 
Byczyna 2020”  

- XXIX Konkursie Plastyki Obrzędowej Rudniki 2020  
- Konkurs na plakat z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja- etap szkolny. 

 
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 

 

- Konkursy przedmiotowe z: języka polskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, 
geografii, chemii, biologii, języka angielskiego (uczniowie zakończyli swój udział w 
konkursach na etapie gminnym) 

-     I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Siatkówka – sport co łączy a      
nie dzieli”  
-     5 uczennic został  laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Religijnej „Żak 2021” 

      -     laureatka Wojewódzkiego  Konkursu Artystycznego pt. „Droga do beatyfikacji Prymasa 
            Stefana Wyszyńskiego” 
      -     wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur  

-     udział w Konkursie „wygraj szansę”  
-     udział uczniów w Konkursie Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej 
-     udział w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym 
-     udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Doświadczenia zdalnego nauczania” 
-     udział w Ogólnopolskim sprawdzianie czytania ze zrozumieniem.  
 
 

7. Wyniki egzaminów zewnętrznych 
 

Ważnym egzaminem kończącym II etap edukacji, który odbył się w roku szkolnym 2020/2021 był 
egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy 
uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ma formę pisemną. 
Egzamin ósmoklasisty ma na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczniów w czasie ośmioletniej 
nauki w szkole podstawowej.  W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.  Poniżej zamieszczone dane 
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obrazują wyniki uzyskane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie w zestawieniu 
z wynikami na poziomie powiatu i województwa. 
 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty: 

 Procent uzyskanych punktów 

Język 
polski 

matematyka j. niemiecki j. angielski 

PSP RADŁÓW 55 37 43 85 

POWIAT 57 43 51 60 

WOJEWÓDZTWO 68 45 60 66 

STANIN 4 4 5 8 

Skala staninowa:  
1 - najniższy     6 – wyżej średni  

2 – bardzo niski    7 – wysoki  

3 – niski     8 – bardzo wysoki  

4 – niżej średni    9 - najwyższy 

5 - średni  

 

VIII. Stan realizacji innych zadań oświatowych 
 

1. Projekty i programy, których beneficjentem było JST 
 

1) Projekt unijny Akademia Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego dot. Wsparcia edukacji przedszkolnej - Celem projektu jest 

zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty 

przedszkoli o zajęcia dodatkowe, doskonalenie nauczycieli, wydłużenie godzin pracy PP 

Kościeliska, dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury, dostosowanie 

istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

oraz realizację dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych umożliwiających wyrównywanie 

stwierdzonych deficytów. Wsparcie finansowe środkami pieniężnymi przyznanymi z RPO na 

realizację projektu wynosi 403.212,50 zł. Wkład własny Gminy Radłów stanowiący 15 % 

wartości projektu zostanie wniesiony w postaci kosztów udostępnienia pomieszczeń  na 

dodatkowe godziny otwarcia przedszkoli oraz kosztów pośrednich. 

2) Program Szkolny Klub Sportowy organizowany przez Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” 
- szkoły podstawowe  kontynuowały program SKS, którego ideą jest organizacja i 
prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 
60 minut w grupach 15 -20 osobowych. Koszt prowadzenia wszystkich zajęć poniosło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Gmina była jednostką współfinansującą. 

3)  „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” - dzięki staraniom Zarządu 
Województwa Opolskiego na czele z Marszałkiem Województwa pozyskano dodatkowe 
środki z Funduszy Europejskich na zakup laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie otrzymała 12 laptopów, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Sternalicach 11, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach również 11 
laptopów. Laptopy zostały użyczone nauczycielom na czas trwania pandemii, w celu 
wsparcia edukacji zdalnej. 
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2. Dowóz 

 
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do dowozu 

dzieci do szkół w określonych ustawą przypadkach. Obowiązek ustawowy realizowany jest w formie 
zakupu biletów miesięcznych. Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie transportu dzieciom 
niepełnosprawnym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zapewnienie opieki podczas 
dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowóz dziecka do szkoły/ośrodka zapewniają rodzice. Do 
szkół  na terenie gminy dojeżdżają autobusem szkolnym  uczniowie uprawnieni i nieuprawnieni, a 
dowóz zapewnia PKS Kluczbork. W opinii dyrektorów dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając 
bezpieczny i terminowy przewóz. Dzieci w trakcie dowozu znajdują się pod stałą opieką opiekunów. 
Zawarto 3 umowy zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.  

Dowozami w roku szkolnym 2020/2021 objętych był 200 dzieci z terenu gminy. Sześcioro 
uczniów było dowożonych Mikrobusem Gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. Gmina 
finansowała także dowóz uczniów poza jej teren tj. dwóch uczniów do ośrodków z internatem. 
Poniżej tabela przedstawiająca liczbę uczniów dowożonych na koszt gminy. 

Uczniowie dowożeni na koszt gminy 
 

Lp. Nazwa Liczba 
dowożonych 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 74 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach 51 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 55 

4. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 12 

5. Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 6 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach 1 

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku 1 

 
3. Nadzór nad działalnością placówek oświatowych 

 
W ramach nadzoru nad placówkami oświatowymi przeprowadzane są kontrole  zarówno organu 
prowadzącego jak i innych organów administracji publicznej. 
 

a) Kontrole przedszkoli i szkół przeprowadzone przez JST  
 

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono kontrole we wszystkich placówkach 
oświatowych naszej Gminy: w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do bazy danych SIO na 
dzień 30 września 2019 r.  

 
b) Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne  

 
W analizowanym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach naszej gminy zostały 

przeprowadzone kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie bieżącego 
stanu sanitarno-higienicznego i technicznego placówki oświatowej oraz kontrole tematyczne  dot. 
przygotowania placówki oraz spełnienia wymagań w zakresie COVID-19. 

 
4. Stypendia szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym) 

 
      Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Radłów przysługuje pomoc materialna o charakterze 
socjalnym, w formie stypendium szkolnego.  
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Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, 
brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych lub gdy rodzina jest niepełna. 
W roku szkolnym 2020/2021 stypendia socjalne pobierało w okresie wrzesień –grudzień 2020 r. -  
28 uczniów na kwotę 14.136 zł a w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.  – 29 uczniów na kwotę 
22.319 zł. Łącznie stypendia socjalne  przyznano w wysokości 36.455,91 zł.  
 

5. Stypendia za wyniki w nauce  
 
Stypendia Dyrektora za wyniki w nauce wypłacane były ze środków własnych gminy. 

Otrzymali je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskali z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę z 
zachowania. 
Za wyniki w nauce otrzymało  stypendium: 
1) w PSP w Sternalicach za I semestr 6 uczniów, za II semestr  13 uczniów; 
2) w PSP w Kościeliskach za I semestr i II semestr 11 uczniów; 
3) w PSP w Radłowie za I semestr 12 uczniów, za II semestr 10 uczniów.   
Na stypendia za wyniki w nauce wydano kwotę  12.700 zł.  
 

6. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 
 
 Z tej formy pomocy skorzystali wszyscy uczniowie szkół podstawowych klas I - VIII. 

Zakupiono z dotacji celowej podręczniki na kwotę 30.344,78 zł.  
 

7. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
 
Pracodawcy, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania 

zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego 
przez pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina 
otrzymuje środki z Funduszu Pracy. Ze zwrotu kosztów skorzystali pracodawcy kształcący łącznie 18 
młodocianych pracowników. Środki wypłacone w 2020 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
kształcenia to kwota 81.745,05 zł.  
 

IX. Finansowanie zadań oświatowych 
 

Zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętym modelem finansowania edukacji, jednym ze 
źródeł finansowania oświaty i wychowania jest część oświatowa subwencji ogólnej. Udział środków 
pochodzących z budżetu państwa ma spore znaczenie, ale również spore znaczenie mają wydatki 
ponoszone z dochodów własnych.  

 
1. Wysokość przyznanej subwencji oświatowej 

 
Lp. Nazwa placówki Subwencja oświatowa 

na 2020 r. 
W tym: 
subwencja mniejszościowa 

W tym:  
na dzieci niepełnosprawne 

1. PSP Radłów 1.367.489 477.874               (55 os.) 82.207,85 

2. PSP Kościeliska 1.794.902 721.824               (108 os.) 24.060,83 

3. PSP Sternalice 1.659.360 654.988               (98 os.) 18.713,98 

4. PP Kościelska 114.289 0 0 

5. PP Sternalice 133.671 0 43.443,17 
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Lp. Nazwa placówki Subwencja oświatowa 

na 2021 r. 
W tym: 
subwencja mniejszościowa 

W tym:  
na dzieci niepełnosprawne 

1. PSP Radłów 1.373.185 267.565       (30 os.)    74.781,02 

2. PSP Kościeliska 1.541.381 617.458       (90 os.)    24.698,32 

3. PSP Sternalice 1.597.261 583.155       (85 os.) 109.084,24 

4. PP Kościelska 142.015 0 0 

5. PP Sternalice 126.304 0   19.895,87 

 
2. Pozostałe źródła finansowania 

 

 
3. Wydatki na oświatę 

Oświata w przeciwieństwie do innych zadań własnych samorządu z uwagi na swoją specyfikę 
jest trudna do oszacowania na etapie planowania budżetu gminy na kolejny rok budżetowy. Wynika 
to m.in. z faktu, że dany rok budżetowy obejmuje 2 różne stany organizacyjne oświaty tj. wrzesień-
grudzień i styczeń-sierpień. W przypadku stanu organizacyjnego oświaty styczeń-sierpień większa 
część wydatków (wynagrodzenia nauczycieli) zostaje ustalona już w maju w roku poprzedzającym 
realizację danego budżetu JST, znacznie wyprzedzając etap planowania budżetu danej gminy. 
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym arkusze organizacyjne szkół i placówek 
oświatowych są zatwierdzane przez organ prowadzący do 29 maja danego roku, a te determinują 8 
miesięcy wydatków na oświatę roku następnego. Z kolei co się tyczy okresu wrzesień – grudzień, 
trudność w zaplanowaniu optymalnych wydatków jest spowodowana niemożnością dokładnego 
przewidzenia naboru do szkół, mających wpływ na liczbę godzin nauczycielskich. Jednocześnie wiele 
wydatków jest zupełnie nieprzewidywalna i pojawia się w trakcie realizacji budżetu (np. dodatkowe 
godziny z nauczania indywidualnego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, awans zawodowy 
nauczycieli czy urlopy dla poratowania zdrowia). Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie 
przedszkoli i szkół, ale również zadań pozaszkolnych. Należą do nich m.in. koszty działalności m.in. 
świetlic, dowożenie uczniów, a także koszty ponoszone w związku z przebywaniem nauczycieli na 
urlopach dla poratowania zdrowia. Na koszt utrzymania ma wpływ także szereg czynników takich 
jak:  
• liczebność oddziałów,  

• kwalifikacje nauczycieli,  

• liczba godzin dodatkowych zajęć,  

• liczba godzin na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

• uczniowie objęci kształceniem specjalnym.  
 

Struktura wydatków oświatowych przedstawia się następująco: 

 
Źródła finansowania 

2020 r. 2021 r.  (plan) 

zł % do 
wydatków 
budżetu 

zł % do 
wydatków 
budżetu  

subwencja oświatowa 5.092.676,00 22,9 % 4.790.647,00 19,1 % 

dotacje na zadania bieżące z budżetu 
państwa (tj. podręcznikowa, 
przedszkolna, stypendia socjalne) 

 
223.891,38 

 
1 % 

 
242.935,06 

 
0,97 % 

Inne dochody placówek oświatowych 
(żywienie, dodatkowe godziny PP) 

 
14.344,30 

 
0,06 % 

 
20.500,00 

 
0,08 % 

SUMA 5.330.911,68  5.054.082,06  
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 2020 r. 2021 r.  (plan) 

Wydatki bieżące 6.270.219,48 27,9 % 7.151.675,86 32,1 % 

w tym: 
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 
(ZUS, Fundusz Pracy, umowy zlecenia)  

5.083.025,14 22,8 % 5.647.871,15 25,4 % 

wydatki na remonty 86.698,60 0,39 % 147.858,00 0,66 % 

pozostałe wydatki bieżące (zakup 
towarów i usług, opłaty stałe) 

1.100.495,74 4,73 % 1.355.946,71 6,09 % 

Wydatki majątkowe 225.183,00 1,01 % 215.000,00 0,97 % 

SUMA 6.654.894,37  6.947.425  

 
4. Wydatki inwestycyjne 

 

 
 
 

5. Ogół wydatków na oświatę z budżetu gminy 
 

Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje gmina wynosiły w roku 2020 
– 22.274.115,43 zł  natomiast na oświatę (na wydatki bieżące i majątkowe)wydano  6.449.090,68 zł   
co stanowi  28,9 %. 
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X. Działalność legislacyjna Gminy Radłów 
 

1. Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
1) w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego;  
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i 
przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, 
psychologa, logopedy i doradcy zawodowego; 

3) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Radłów; 
4) w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów. 

2. Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia w ramach nadzoru nad placówkami 
oświatowymi: 
1) w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach; 
2) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w 

Sternalicach; 
3) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach; 
4) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w 

Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola; 
5) w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły 
wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty oraz specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2021 roku; 

6) w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów, składania dokumentów, na rok szkolny 
2021/20222 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów; 

7) w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów, składania dokumentów, na rok szkolny 
2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Radłów. 
 

XI. Podsumowanie 
 

Wersja elektroniczna niniejszego Raportu zostanie opublikowana na stronie BIP Urzędu 
Gminy Radłów w zakładce  Oświata. 
 
 
        Sporządziła: Dorota Famuła 


