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Wprowadzenie 

 
Celem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie 

Gminy Radłów oraz lokalnej społeczności jasnego i syntetycznego obrazu, w jaki sposób gmina 
wypełnia swoje zobowiązania w zakresie oświaty, poprzez prezentację danych 
statystycznosprawozdawczych dotyczących różnych obszarów działalności edukacyjnej. 

Informacja została sporządzona w oparciu o dane przekazywane do Systemu Informacji 
Oświatowej oraz dane zawarte w arkuszach organizacji szkół i przedszkoli, jak również na 
podstawie sprawozdań, analiz i informacji gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy 
Radłów.  

 
1. Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Radłów w roku szkolnym 

2021/2022 
 

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Radłów była organem prowadzącym dla 3 szkół 
podstawowych i 2 przedszkoli z siedmioma oddziałami zamiejscowymi. 
 

1.1. Publiczne szkoły podstawowe 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 

 
 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 

 
 
 
 



 Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 

 
 

W PSP Kościeliska i PSP Sternalice w analizowanym roku szkolnym funkcjonowały oddziały 
klasowe od I do VI. Do klas od III do VI uczęszczali uczniowie z obwodów ustalonych uchwałą Nr 
167/XXIII/2001 z 25 kwietnia 2001 tj. 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: 

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

Kolonia Biskupska, 

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

 
1.2. Publiczne przedszkola 

 
Spośród dziewięciu sołectw w gminie w sześciu z nich prowadzone są przedszkola publiczne. Są to: 

 Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 

 

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 



 Oddział Zamiejscowy w Radłowie 
 Oddział Zamiejscowy w Karmonkach Nowych 

 Publiczne Przedszkole w Sternalicach 

 
 Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej 
 Oddział Zamiejscowy w Wichrowie 

 
2. Organizacja pracy placówek w roku szkolnym 2021/2022 

 

2.1. Dane liczbowe dotyczące uczniów szkół 

W roku szkolnym 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów 

uczęszczało 296 uczniów tj.: 

1) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie 143 uczniów, w tym: 95 uczniów klas VII i VIII 

oraz 48 uczniów klas I - III, 

2) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach 81 uczniów, 

3) do Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 72 uczniów. 

W związku z konfliktem zbrojnym trwającym na Ukrainie dnia 28 marca 2022 r. do PSP 

Kościeliska przyjęto dwoje dzieci uchodźców z Ukrainy. Poniżej tabela prezentująca liczbę uczniów w 

poszczególnych klasach z uwzględnieniem dzieci z Ukrainy: 

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 16 14 18    27 22 24 22 143 

2. PSP w Kościeliskach 10+1 8 12+1 21 13 8     72+2 

3. PSP w Sternalicach 11 10 8 19 23 10     81 

 

W analizowanym roku szkolnym odnotowano spadek liczby uczniów w szkołach 

podstawowych w Sternalicach i Kościeliskach, a wzrost liczby dzieci w Radłowie. Związane to było z 

przyjęciem kolejnego rocznika klas początkowych oraz dość licznymi klasami VII i VIII. Poniższy wykres 

obrazuje liczbę uczniów podstawówek w ostatnich pięciu latach szkolnych tj. od czasu reformy. 
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Poniżej prognoza demograficzna na najbliższe lata, która jasno pokazuje, że przełomowy 
będzie rok szkolny 2023/2024 gdzie liczba uczniów spadnie do 284 osób, aby w kolejnym roku wzrosnąć 
do 304 uczniów w roku szkolnym 2024/2025. Wzrost ten zostanie spowodowanym faktem, iż pierwszą 
klasę rozpocznie jeden z najbardziej licznych roczników ostatniej dekady tj. dzieci urodzonych w 2017-
tym roku.  

 

W roku szkolnym 2023/2024 zakończy edukację ostatnia ósma klasa złożona z wszystkich 
uczniów Gminy Radłów, a w PSP Kościeliska i PSP Sternalice pojawią się VII klasy. Od roku szkolnego 
2024/2025 w gminnych szkołach będą funkcjonowały 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, zatem w PSP Radłów brak będzie klas VII i VIII. Dwa lata później w roku szkolnym 2026/2027 
wszystkie placówki osiągną pełną strukturę organizacyjną, a ich liczebność będzie się przedstawiała 
następująco: 

 

2.2. Dane liczbowe dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym 
Do przedszkoli na terenie Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 155 dzieci tj.: 

1) do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach 89 dzieci, 
2) do Publicznego Przedszkola w Sternalicach 60 dzieci, w tym jedno odroczone od obowiązku 

szkolnego ze względu na niedojrzałość szkolną. 

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie również do naszych przedszkoli zgłosili się uchodźcy 
zainteresowani opieką przedszkolną. Organ prowadzący podjął decyzję o umieszczeniu dzieci w PP 
Sternalice ze względu na wolne miejsca oraz dobrą bazę lokalową. Dzieci były dowożone do placówki 
na koszt gminy. Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci z podziałem na wiek: 

Lp Nazwa szkoły Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach Liczba 
dzieci ogółem 

2,5-
latki 

3-latki 4-latki 5-latki 6-latki Odr
. 

   

1. PP w Kościeliska  1 13     14  
 
89 

2. PP w Kościeliskach    11 15   26 

3. OZ w Radłowie   6 11 8   25 

4. OZ w Karmonkach N. 1 2 8 6 7   24 

5. PP w Sternalicach  4 6+4 4+1 4   18+5  
60 
+6 

6. OZ w Ligocie 2 3 6 5 6 1  23 

7. OZ w Wichrowie 2+1 3 3 7 4   19+1 

 RAZEM 5+1 13 42+4 44+1 44 1  149+6 155 
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3. Baza lokalowa i wyposażenie placówek oświatowych 
 

     Zgodnie z art. 10 ust 1, pkt 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący ma za 
zadanie zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, między innymi 
poprzez wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych. 

3.1. Stan bazy lokalowej 
 

Bazę lokalową i wyposażenie, oferowane przez poszczególne placówki prowadzone przez 

Gminę Radłów, prezentuje poniższa tabela: 

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 
Tablica interaktywna 
Ksero + Drukarka 

OZ Radłów 2 1 1 

 

 1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

OZ 
Karmonki 
N. 

2  1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

PP 
Sternalice 

3 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 Laptopy 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Ksero + Drukarka 

OZ 
Wichrów 

1 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

OZ Ligota 
Oleska 

2 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 Laptop 
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 
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 
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  
1 Tablica interaktywna 
5 Tablic multimedialnych 
2 Drukarki 
2 Kserokopiarki  

11 amer 



3.2. Prace remontowe i inwestycyjne zrealizowane w placówkach w roku 
szkolnym 2021/2022 
 

Bieżąca eksploatacja i stały rozwój placówek wymagają remontów, modernizacji i 

dostosowania pomieszczeń do nauki. Prace w jednostkach finansowane były ze środków 

budżetowych gminy. W okresie sprawozdawczym do zadań zrealizowanych w celu poprawy 

sprawności i estetyki obiektów należą:  

Placówka Wykonane prace 

PSP Radłów Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy, prace konserwatorskie w kotłowni 

PSP Sternalice Naprawa dachu na budynku gospodarczym, wymiana okien, malowanie sal, 
wymiana rynien 

PSP Kościeliska Malowanie sali, wymiana stopni wejściowych 

PP Kościeliska Wymiana drzwi, remont pieca kuchennego, malowanie pomieszczeń 

OZ Radłów Malowanie pomieszczeń, zamontowanie wsadu do komina 

OZ Karmonki N. Malowanie wejścia i łazienek, wymiana oświetlenia w łazienkach 

OZ Wichrów Montaż poręczy przy schodach zewnętrznych 

 
4. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 
Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i przedszkolach 

wynika z zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacji roku szkolnego. Wpływ 
na wysokość zatrudnienia mają, m.in. liczba oddziałów w danej placówce, liczba godzin 
wynikająca z podziału na grupy, liczba godzin danego przedmiotu zgodna z ramowymi planami 
nauczania, liczba zajęć dodatkowych i świetlicowych. W roku szkolnym 2021/2022 w 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów, 
zatrudnionych było 74 nauczycieli o łącznym wymiarze 52,82 etatu. 
 

4.1. Kadra kierownicza 

W roku szkolnym 2021/2022 w związku z upływem okresu powierzenia stanowiska 

dyrektorów  Wójt Gminy Radłów ogłosił konkursy na stanowiska dyrektora Publicznego 

Przedszkola w Kościeliskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach, Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sternalicach oraz Publicznego Przedszkola w Sternalicach. W wyniku 

przeprowadzonej procedury konkursowej placówkami będą zarządzali: 

1) Publicznym Przedszkolem w Kościeliskach – Dyrektor Teresa Siwik, 

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

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

Mendel. 

 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.  

  Ze względu na brak wpływu ofert na stanowisko dyrektora PP Sternalice powierzono 

pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi przedszkola, posiadającemu stopień 

nauczyciela mianowanego- pełniąca obowiązki Dyrektora Marzanna Kmita-Zagrodnik. 

Publiczną Szkołą Podstawową w Radłowie kierował Dyrektor Leszek Bartela, który z 

ostatnim dniem roku szkolnego 2021/2022 złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora. 



4.2. Kadra nauczycielska wg stopni awansu zawodowego 
 

Dobór kadry pedagogicznej do właściwej realizacji procesu dydaktycznego należy do 
kompetencji dyrektora placówki. We wszystkich placówkach oświatowych pracują nauczyciele 
zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  

Struktura zatrudnienia nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Radłów według stopnia awansu zawodowego 
przedstawia się następująco: 

Stopień awansu zawodowego Ilość etatów % liczba etatów Ilość nauczycieli 

Nauczyciel stażysta 2,14 4,05 4 

Nauczyciel kontraktowy 9,25 17,51 17 

Nauczyciel mianowany 4,25 8,05 5 

Nauczyciel dyplomowany 37,18 70,39 48 

 

 
 

4.3. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach 
 

Stan zatrudnienia wraz z łączną liczba etatów wszystkich pracowników szkół podstawowych  i 

przedszkoli w Gminie Radłów przedstawiono w kolejnej tabeli: 

 
 

4%
18%

8%

70%

Nauczyciele zatrudnieni w Gminie Radłów 
wg stopni awansu zawodowego

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

L
p. 

Nazwa szkoły Wymiar etatu nauczycieli wg. stopni awansu Pracownicy 
obsługi 

RAZEM 

Staży
-sta 

Kontra
-ktowy 

Miano- 
wany 

Dyplomo- 
wany 

Etaty 
łącznie 

Osoby 
łącznie 

Etaty 
łącznie 

Osoby 
łącznie 

Etaty Osób 

1. PSP w  
Radłowie 

0,88 0,88 0,00 14,41 16,17 20 4 5 20,17 25 

2. PSP w 
Kościeliskach 

0,00 0,60 0,00 11,28 11,88 16 3 3 14,88 19 

3. PSP w 
Sternalicach 

1,17 3,26 1,16 9,00 14,59 16 4 4 18,59 20 

4.  PP w 
Kościeliskach 

0,09 2,92 2,00 1,45 6,46 13 4,5 5 10,96 18 

5.  PP w  
Sternalicach 

0,00 1,59 1,09 1,04 3,72 9 3 3 6,72 12 

 RAZEM 2,14 9,25 4,25 37,18 52,82 74 18,5 20 71,32 94 



4.4. Doskonalenie i awans zawodowy  
 

Doskonaleniu zawodowemu służą środki dedykowane specjalnie na ten cel z budżetu 
Gminy Radłów. Do budżetów jednostek oświatowych trafia obligatoryjny odpis na 
doskonalenie zawodowe wynoszący 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia 
nauczycieli. Środki przeznaczana są na szkolenia, konferencje, dofinansowanie studiów 
podyplomowych, zakup i prenumeratę pism branżowych itp. 

Środki wydatkowane na doskonalenie zawodowe w r.sz. 2021/2022 zostały 
przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Placówka Kwota wykorzystana w roku budżetowym 

PSP Radłów 7.568,82 

PSP Sternalice 5.279,56 

PSP Kościeliska 1.295,76 

PP Kościeliska 1.779,00 

PP Sternalice 1.444,00 

 
W roku szkolnym 2021/2022 awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 

dwoje nauczycieli. Nauczyciele ci złożyli odpowiednią dokumentację i przeszli pozytywnie 
postępowanie egzaminacyjne, a następnie w drodze decyzji administracyjnej Wójta Gminy 
Radłów został im nadany stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
 

4.5. Urlop dla poratowania zdrowia 
 

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy etatu, po 
przepracowaniu w placówkach oświatowych minimum 7 lat, przysługuje urlop dla 
poratowania zdrowia, który może być udzielony w związku z chorobą zawodową lub leczeniem 
uzdrowiskowym. Nauczyciel może skorzystać z 3 lat urlopu dla poratowania zdrowia w okresie 
trwania całego jego zatrudnienia, nieprzekraczają jednorazowo jednego roku. Nauczyciel w 
tym okresie zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za 
wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. W 
roku szkolnym 2021/2022 z urlopu na poratowanie zdrowia korzystał jeden nauczyciel. 

 
5. Organizacja pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 

 
5.1. 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. 

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. Przedszkola zapewniały również organizację zajęć religii. Dla dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną prowadzone były zajęcia specjalistyczne. Dzieci z opiniami 
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej korzystały z pomocy specjalistów: tj. 
logopedów, oligofrenopedagogów i terapeutów pedagogicznych. 

Przedszkola kontynuowały do końca grudnia 2021 r. realizację projektu unijnego pod 
nazwą Akademia Przedszkolaka. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dodatkowe tj. 
zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne oraz zajęcia 
techniczne/doświadczalne oraz specjalistyczne. Dzięki udziałowi w projekcie zostały 
wydłużone godziny pracy oddziału w Kościeliskach, zapewnione dodatkowe żywienie w 
postaci deseru oraz sfinansowane wyjazdy edukacyjne.  

Przedszkola organizowały imprezy i akademie takie jak: Dzień Przedszkolaka, 
Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie wigilijne, Bal przebierańców, 
Walentynki, 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 policjanta na zajęciach 
organizowanych w ramach bezpieczeństwa najmłodszych.  

 
5.2. Edukacja i wychowanie w publicznych szkołach podstawowych 

 
Gminne placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i 

wychowania, stwarzają bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania 
umiejętności, ze względu na komfort pracy w małolicznych grupach oddziałowych. 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 

81 6 13,50 

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
Pomnik 1000-lecia 
w Kościeliskach 

Kościeliska 28 
46-324 
Kościeliska 

74 6 12,33 

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Radłowie 

ul. Oleska 1 

46-331 Radłów 

143 
 

7 20,42 



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 - III kl. PSP Radłów) oraz nauka własnej historii i kultury (1 
godzina tygodniowo – w kl. V i VI). 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. 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. 

 

5.3. Oferta programowa placówek w roku szkolnym 2021/2022 

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. Uczestnictwo w życiu społecznym i 

kontakty z rówieśnikami sprzyjają zdrowemu rozwojowi. Stąd też w placówkach oświatowych 

z terenu Gminy Radłów organizowany był szereg różnych akcji, projektów i programów. 

Najważniejsze z nich przedstawia poniższa tabela: 

 PROJEKTY 

PSP Radłów - UNICEF Polska – projekt „Wszystkie Kolory Świata”  ; 
-  UNICEF Polska -  „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”; 
- Projekt Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Wydawnictwem Operon;  
 - Dzień Tabliczki Mnożenia; 
- Szkoła Pamięta ; 
- Szkoła do Hymnu; 

PSP Sternalice - Projekt - Mamy rady na odpady; 
- ogólnopolski projekt „English Special Days”; 
- projekt PPIS „Trzymaj formę; 

PSP Kościeliska - Śniadanie daje moc; 
- Zbieramy elektrośmieci; 
- Akademia Bezpiecznego Puchatka; 
- Kodowanie na ekranie; 
- Tydzień bezpiecznego Internetu; 
- Światowy Dzień Książki  
- Międzynarodowy dzień Ziemi; 
- Sprzątamy naszą planetę; 
- Dzień drzewa; 
- Światowy Dzień Roweru – rajd rowerowy do źródeł Prosny”; 
- Międzynarodowy Dzień Wody; 
- Dzień Pluszowego Misia; 
- Europejski Dzień języków; 

PP Kościeliska   i 
PP Sternalice 

- Czyste powietrze wokół nas; 
- Kubusiowi przyjaciele natury; 

- Dzień trzeźwości; 

 PROGRAMY 



PSP Radłów - „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Sanepid Olesno; 
- Trzymaj formę; 

- Mleko, warzywa i owoce w szkole; 
- Światowy Dzień HIV/AIDS; 

       - Światowy Dzień Niepełnosprawności; 
       - Światowy Dzień Rzucania Palenia; 

- Światowy Dzień Zespołu Downa”; 
- Światowy Dzień Autyzmu; 
- Światowy Dzień bez Tytoniu; 

PSP Sternalice - Mleko, warzywa i owoce w szkole; 
- Bezpieczny Internet; 
- Szkolny Klub Sportowy; 
- Program Lepsza Szkoła; 

PSP Kościeliska - Cała Polska czyta dzieciom; 
- Mleko, warzywa i owoce w szkole; 
- Szkolny Klub Sportowy; 

PP Kościeliska 
 

- Wychowanie do wartości; 
- „Chociaż mało mamy lat, poznajemy matematyczny świat”; 

PP Sternalice - Mały miś w świecie wielkiej literatury; 
- Akademia żubra Pompika; 
- „Wiem, czuję, rozumiem”; 

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE 

PSP Radłów „E-katecheza” – nowe technologie na katechezie jako znak czasu; 

PSP Sternalice „Angielski z aplikacją Lingos” – nauka słówek i wyrażeń online; 

PSP Kościeliska „Osiedle dla jerzyków”- stworzenie przestrzeni dla budek lęgowych ptaków 
jerzyków; 

 Akcje charytatywne 

PSP Radłów - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 
- „Pomóż i ty” – dla Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych; 
- Kartka świąteczna – akcja na święta;  
- Góra Grosza; 

PSP Sternalice - „Szlachetna paczka dla dziecka więźnia”- Kuria Diecezjalna w Opolu; 
- zbiórka zużytych baterii w ramach akcji RABA „Edukujemy-Pomagamy w 
kategorii „Pomagamy jak szlachetne pszczółki”; 
- zbiórka plastikowych nakrętek dla dziecka chorego na zespół Draveta; 
- Góra Grosza;  
- zbiórka karmy dla zwierząt; 
- akcja „Kartka świąteczna dla seniora i osób samotnych”; 
- udział w akcji charytatywnej pod hasłem "Solidarni z Ukrainą"; 

PSP Kościeliska - Świąteczna Paczka dla mieszkańców naszej gminy; 
- „Pomoc Ukrainie” – zbiórka darów; 

PP Kościeliska - zbieranie plastikowych nakrętek; 
- zbieranie bloczków z herbaty Lipton; 

PP Sternalice - Świąteczna Paczka dla dzieci z Domu Dziecka w Gliwicach; 
- zbiórka plastikowych nakrętek; 
- Prezent na Dzień Dziecka dla dzieci z Gliwic; 
- Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy. 

 

5.4. Oferta edukacyjna w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 
W gminnych szkołach i przedszkolach, które są placówkami ogólnodostępnymi, 

prowadzone były zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli uczniów/wychowanków posiadających opinię lub 
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Placówki edukacyjne zobowiązane są do 
dostosowania organizacji procesu kształcenia do potrzeb i możliwości takich uczniów. 



Dyrektorzy zaplanowali w arkuszu organizacji godziny przeznaczone na realizację takiej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zatrudnieni zostali specjaliści i ustalano formy, w 
jakich udzielana byłą pomoc oraz okres i wymiar godzin, w których poszczególne formy winny 
być realizowane. Podobnie jak w latach ubiegłych szkoły zapewniały zajęcia logopedyczne i 
korekcyjno-kompensacyjne, pomoc pedagoga szkolnego oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną. Było to 10 osób. Poniższa tabela określa 
rodzaj zajęć, łączną liczbę godzin tych zajęć oraz liczbę osób objętych pomocą.  

 

 

 
5.5. Oferta zajęć pozalekcyjnych oraz godziny przyznane przez organ 

prowadzący 

Prawidłowe funkcjonowanie szkół i przedszkoli to nie tylko zadania edukacyjne, ale 

również opiekuńczo-wychowawcze, rozwijające zdolności i zainteresowania czy sportowe. W 

ofercie poszczególnych placówek znalazły się w związku z tym w roku szkolnym 2021/2022 

zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań czy zajęcia sportowe. W 

związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej  

proponowane były również uczniom zajęcia wspomagające, mające na celu uzupełnienie 

braków edukacyjnych spowodowanych odosobnienie związanym z pandemią koronawirusa. 

Poniższe dane tabelaryczne obrazują liczby godzin jakie przydzielono poszczególnym 

placówką 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. 

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 

      12 6 4 2 16 

2. Zajęcia korek.-
komp. 

    3 9 1 3   4 

3. Zajęcia 
logopedyczne 

4 16 5 7 9 27 6 20 2 7 26 

4. Nauczyciel 
wspomagający/po
moc nauczyciela 

  4 1   31 2 9 1 44 
 
 

5. Zajęcia 
specjalistyczne 
dla niepł. 
umiarkowanej 

      20 1   20 

6. Zajęcia z eduk. 
wczesnoszkolnej 
dla zespołu 
Aspergera 

      9 1   9 

7. Zajęcia 
terapeutyczne 

2 1 1 1       3 
 

8. Pedagog szkolny     4  3  8  15 

Łącznie godzin 6 10 16 82 23 137 



 

6. Osiągnięcia uczniów  

 
6.1. Egzamin ósmoklasisty 

W roku szkolnym 2021/2022 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 95 uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie. Egzamin miał formę pisemną i składał się z trzech 
przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia klasy ósmej. Zadania we wszystkich 
arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i 
szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych. Poniżej zamieszczone dane 
obrazują wyniki uzyskane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie w 
zestawieniu z wynikami na poziomie powiatu i województwa. 
 

 
 

0

20

40

60

80

J. polski Matematyka J. angielski J. niemiecki

Wyniki gminne na tle powiatu i województwa 2022
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Lp Nazwa placówki Liczba godzin tygodniowo Razem 

PP 
Kościeliska 

PP 
Sternalice 

PSP 
Radłów 

PSP 
Kościeliska 

PSP 
Sternalice 

 

1. Zajęcia opiekuńcze 37,5 7,5    45 

2. Religia   14 12 12 38 

3. Biblioteka   3 3 3 9 

4. Świetlica   17 5 8 30 

5. WDŻ   2 1,5 1,5 5 

6. Zajęcia wyrównawcze   6 2 5 13 

7. Kółka matematyczne/ 
matematyka 

  4 2 3,5 9,5 

8. Koło przyrodnicze/ 
biologia 

  1 1 1 3 

9. Koło europejskie    1  1 

10. Koło 
polonistyczne/czytelnicze 

   2  2 

11. Koło dziennikarskie     1 1 

12. Koło historyczne    1  1 

13. Koło artystyczne    1  1 

14. Koło informatyczne     1 1 

15. SKS   3 4 1 8 

                                Łącznie 37,5 7,5 50 35,5 37 167,5 



Najwyższe wyniki ósmoklasiści uzyskali z języka angielskiego. Są one o 3 p. p. wyższe niż w 
powiecie, ale 3 p. p. niższe niż w województwie. 
Zadowalające są też wyniki uzyskane przez uczniów klas ósmych z języka polskiego, które są 
porównywalne z wynikami wojewódzkimi i o 4 p. p. wyższe niż wyniki w powiatowe. 
Wyniki z matematyki są  na poziomie niski, o 15 p. p. niższe niż w województwie i 12 p. p. 
niższe niż w powiecie.  
Najgorzej poradzili sobie uczniowie z j. niemieckim, gdzie wyniki szkoły są o 19 p. p. niższe od 
wojewódzkich i o 13 p. p. niższe od powiatowych. 
Poniżej wyniki egzaminu zgodnie ze skala staninową: 
 

 
Stanin 1 Stanin 2 Stanin 3 Stanin 4 Stanin 5 Stanin 6 Stanin 7 Stanin 8 Stanin 9 

najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy 

 
 

6.2. Udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach 
 

Ważnym zadaniem placówek jest promowanie dzieci i uczniów szczególnie 

uzdolnionych poprzez odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa w różnych 

olimpiadach, konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. W tym zakresie nasze 

szkoły oraz przedszkola  mogą poszczycić się różnymi osiągnięciami swoich uczniów/ 

wychowanków.  

Poniżej udział uczniów z podziałem na daną placówkę szkolną: 

Lp.  SZKOŁY PODSTAWOWE 
NAZWA KONKURSU  

 

PSP Radłów PSP Sternalice PSP 
Kościeliska  

1. Konkursy przedmiotowe 
Opolskiego Kuratora Oświaty 

 Finalista konkursu 
biologicznego 

Udział  Udział 

2.  Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Rynku Pracy 

Finalista   

3. Konkurs recytatorski z języka 
polskiego “Wierszem i prozą”  

 III miejsce i 
wyróżnienie 

Udział Wyróżnienie 

4. Konkurs piosenki w języku 
niemieckim “Superstar 2022”  

 Udział  Udział 
 

Wyróżnienie 

5. Kangur matematyczny  
  

 Wyróżnienie  Udział 
 

6. “Olimpus” - sesja zimowa- 
konkurs z języka angielskiego  

  Laureatka 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

J. niemiecki

J. angielski

Matematyka

J. polski

J. niemiecki J. angielski Matematyka J. polski

Kraj 6 6 5 5

Województwo 7 5 5 5

Powiat 6 5 4 4

PSP Radłów 3 5 3 5

Wyniki egzaminu zgodnie ze skalą staninową

Kraj Województwo Powiat PSP Radłów



7. Konkurs historyczno – plastyczny 
“Korfanty”  

  III miejsce 
 

8. Wojewódzki konkurs piosenki 
religijnej  

 I, II i III miejsce  III miejsce III miejsce 
 

9. Konkurs recytatorski z języka 
niemieckiego “Jugend trägt 
Gedichte vor”  

 2 finalistów  Udział II miejsce 
 

10. Regionalny Konkurs Literacki „Ze 
Śląskiem na ty”  

III miejsce  
 

11. Diecezjalny konkurs wiedzy 
religijnej Żak  

 2 finalistki  Udział 
 

Udział 
 

12. Zawody lekkoatletyczne  
 
 

 2 x III miejsce  Udział III miejsce  

13. Zawody w mini piłkę nożną 
chłopców  

  VI miejsce   

14. Zawody sztafetowe chłopców  
  

 2 x I miejsce  I miejsce  

15. Zawody sztafetowe dziewczyny  
  

 II i III miejsce  III miejsce  

16. Biegi przełajowe chłopców  
  

 3 x I miejsce w pow. 
 2 x II miejsce w pow. 
 IV miejsce w woj. 

 II miejsce   

17. Biegi przełajowe dziewcząt  
  

2 x II i III miejsce  III miejsce   

18. Piłka nożna dziewczyn  Półfinał wojewódzki  
III miejsce 

 Mistrzostwa powiatu                  
II miejsce 

 

19. Halowa piłka nożna chłopców 
 

 I  i II miejsce   

20. Koszykówka dziewcząt 
 

 II miejsce   

21. Koszykówka chłopców 
 

 II  i III miejsce   

22. Piłka siatkowa chłopców 
 

 III miejsce   

23. Piłka ręczna dziewcząt 
 

 III miejsce   

24. Tenis stołowy drużynowy 
dziewcząt 

 III miejsce   

 

Również nasi najmłodsi mieszkańcy mogli się pochwalić swoimi umiejętnościami w 
konkursach organizowanych dla przedszkolaków. Poniżej najważniejsze z nich: 
 

Lp.  PRZEDSZKOLA 
NAZWA KONKURSU  

 

PP Kościeliska PP Sternalice 

1. Konkurs plastyczny „Kartka 
Wielkanocna” 

 Udział Udział 

2.  Konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna” 
 

Udział  

3. Konkurs piosenki niemieckojęzycznej 
 „Jeder singt so gut er kann” 

I, II i III miejsce  

4. Konkurs Ekoludek- drugie życie śmiecia 
  

 II miejsce 

5. Konkurs kolęd i pastorałek 
  

 I i II miejsce 

6. Konkurs recytatorski „Kwitnąca wiosna 
  

 I, II i III miejsce 

7. Konkurs ogrodniczy „Wiosna w twoim 
ogrodzie”  

 Udział 

 



7. Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów w roku szkolnym 2021/2022 
 

7.1. Programy i projekty 
a) w pierwszym semestrze roku szkolnego był kontynuowany projekt dot. wsparcia 

edukacji przedszkolnej pod nazwą Akademia Przedszkolaka. W ramach projektu 
prowadzone były zajęcia dodatkowe oraz specjalistyczne, odbyły się dwie darmowe 
wycieczki edukacyjne, wszystkie dzieci otrzymywały miniposiłek oraz bogato 
wyposażono placówki przedszkolne w sprzęt i materiały dydaktyczne; 

b) kontynuowany był także 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; 

c) szkoły prowadziły również projekt „Szkolny Klub Sportowy” finansowany przez 
Ministerstwo Sportu, w ramach którego uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych 
zajęć sportowych na terenie swojej szkoły; 

d) gmina aplikowała również o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
0,4%, dzięki którym do 20 grudnia 2022 r. będą organizowane zajęcia specjalistyczne z 
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w celu niwelowania problemów 
powstałych w wyniku pandemii, odosobnienia i nauki zdalnej; 

e) gmina otrzymała także fundusze w ramach programu Laboratoria przyszłości, którego 
celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, 
uatrakcyjnienia procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności 
w  obszarach IT.  Do gminnych szkół trafił nowoczesny sprzęt taki jak: drukarki 3D, 
mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań, wirtualne gogle i inne nowoczesne 
wyposażenie, które będzie wykorzystywane podczas zajęć.  

 

7.2. Dowóz dzieci  

Gmina Radłów zgodnie z zapisami prawa oświatowego, zapewnia dzieciom bezpłatny 

dowóz do szkół i przedszkoli na terenie gminy. Obowiązek ustawowy realizowany jest w formie 

zakupu biletów miesięcznych. Do gminny placówek oświatowych dojeżdżają autobusem 

szkolnym zarówno  uczniowie uprawnieni jak i nieuprawnieni, a dowóz realizuje na podstawie 

umowy PKS Kluczbork. W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i opieki w czasie 

przewozu, zawarto 2 umowy zlecenie z opiekunami w dowozie.  

Dowozami w roku szkolnym 2021/2022 objętych był 190 dzieci uczęszczających do 
placówek na terenie gminy. Poniższy wykres pokazuje liczbę dzieci i uczniów dowożonych do 
poszczególnych placówek: 

 



 

Gmina Radłów zapewnia również uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i 
opiekę w czasie dowozu do placówek specjalnych lub zwrot kosztów przejazdu uczniów 
dowożonych przez rodziców. Uczniowie niepełnosprawni byli codziennie dowożeni busem 
gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce oraz dwa razy w tygodniu do Ośrodka z 
internatem w Uszycach. Zawarta została również jedna umowa z rodzicami dziecka, 
dojeżdżającego do Specjalnego Ośrodka w Kluczborku, którym zwracano koszty przewozu. 
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów niepełnosprawnych, korzystających z dowożenia: 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

Lp. Nazwa Liczba 
dowożonych 

Forma dowozu 

1. Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 6 Dowożenie busem gminy 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Uszycach 

2 Dowożenie busem gminy 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Kluczborku 

1 Umowa z rodzicami 

 

7.3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Radłów przysługuje pomoc materialna o 
charakterze socjalnym, w formie stypendium lub zasiłku szkolnego.  Stypendium szkolne 
przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich 
dochodów w rodzinie, 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. Zaś zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 W roku szkolnym 2020/2021 stypendia socjalne pobierało: 
 

 w okresie wrzesień – grudzień 2021 r. -  25 uczniów 

 ogólna kwota wsparcia to 13.390,63 zł 

 w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. -  29 uczniów 

 ogólna kwota wsparcia to 23.808,00 zł 

 zasiłek szkolny został przyznany 2 uczniom 

 ogólna kwota wsparcia to 1.950,00 zł 

 
Łącznie na pomoc socjalną  wydano kwotę:  39.148,63 zł.  
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7.4. Stypendia za wyniki w nauce  

 

Stypendia 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:  

 w PSP w Sternalicach za I semestr 3 uczniów, za II semestr  8 uczniów; 

 w PSP w Kościeliskach za I semestr 2 uczniów, za II semestr 12 uczniów; 

 w PSP w Radłowie za I semestr 11 uczniów, za II semestr 14 uczniów 

 
Łącznie na stypendia za wyniki w nauce  wydano kwotę:  11.145,00 zł.  
 

7.5. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

 Z tej formy pomocy skorzystali wszyscy uczniowie szkół podstawowych klas I - VIII. 
Zakupiono z dotacji celowej podręczniki do szkół na kwotę 38.261,97 zł.  

7.6. Obowiązek nauki 

Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do czasu ukończenia 
szkoły podstawowej, a obowiązkowi nauki uczniowie w szkołach ponadpodstawowych do 
ukończenia 18 r.ż. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w 
obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki - gmina. Liczba uczniów 
zobowiązanych do spełnienia obowiązku nauki skontrolowanych przez gminę w roku szkolnym 
2021/2022 wyniosła  127 osób. 
 

7.7. 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. W roku 2021 ze zwrotu kosztów skorzystali 
pracodawcy kształcący łącznie 8 młodocianych pracowników.  

8. Nadzór nad działalnością placówek oświatowych 

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

8.1. Kontrole przedszkoli i szkół przeprowadzone przez JST  

W roku szkolnym 2021//2022 przeprowadzono kontrole we wszystkich placówkach 
oświatowych naszej Gminy, w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do bazy danych 
SIO na dzień 30 września 2021 r.  

8.2. 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 placówek oświatowych. 

8.3. Nadzór pedagogiczny 

Nadzór pedagogiczny nad gminnymi placówkami oświatowymi sprawuje Opolski 
Kuratora Oświaty. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji i Nauki podstawowymi 
kierunkami polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, zadania wizytatorów 
kontrolujących placówki polegają na: 



- obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz 
efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkół i placówek; 
- ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 
innej działalności statutowej szkół i placówek; 
- udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań; 
- inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w 
procesie kształcenia. 
W roku szkolnym 2021/2022 odbyły się 3 kontrole placówek z terenu gminy. Były to PP 
Kościeliska, PSP Kościeliska oraz PSP Sternalice, w związku z postępowaniem oceniającym 
pracę dyrektorów placówek. 
 

9. Finansowanie oświaty 
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 (jak np. wynagrodzenia 
nauczycieli) zostaje ustalona już w maju w roku poprzedzającym realizację danego budżetu 
JST, znacznie wyprzedzając etap planowania budżetu danej gminy. 

Finansowanie oświaty samorządowej realizowane jest ze środków pochodzących z 
budżetu państwa, czyli z części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych na zadania 
własne i zlecone oraz z dochodów własnych gminy. Poniższa tabela przedstawia źródła 
finansowania w 2021 roku oraz plan na bieżący rok budżetowy: 

 
Wydatki na oświatę to oprócz finansowanie przedszkoli i szkół, również zadania 

pozaszkolnych. Należą do nich m.in. koszty działalności 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, czy uczniowie objęci kształceniem 

specjalnym. Struktura wydatków oświatowych w roku 2021 oraz plan bieżącego roku 

budżetowego w Gminie Radłów przedstawia się następująco: 

 2021 r. 2022 r.  (plan) 

Wydatki bieżące 6.768.912,75 30,56 % 7.706.637,22 21,89 % 

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

5.228.667,71 23,61 % 5.982.258,40 17,0 % 

wydatki na remonty 128.200,88 0,58 % 48.000,00 0,14 % 

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

1.412.044,16 6,38 % 1.676.378,82 4,76 % 

 
Źródła finansowania 

2021 r. 2022 r.  (plan) 

zł % wydatków 
budżetu 

zł % wydatków 
budżetu  

subwencja oświatowa 4.819.784,00 21,8 % 5.196.173,00 14,76 % 

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

 
232.302,40 

 
1,05 % 

 
221.733,40 

 
0,63 % 

Inne dochody placówek oświatowych 
(żywienie, dodatkowe godziny PP, COVID) 

 
140.648,84 

 
0,64 % 

 
63.500,00 

 
0,18 % 

SUMA 5.192.735,24  5.417.969,90  



Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje gmina wynosiły w roku 
2021 – 22.146.097,85 zł  natomiast na oświatę (na wydatki bieżące i majątkowe) wydano  
6.956.198,76 zł   co stanowi  31,41 %.     

                              

10. Działalność legislacyjna Gminy Radłów 
 

10.1. Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
 

1) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Radłów dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec 
obniżenia przez Parlament RP wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie 
języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”; 

2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów; 

3) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Radłów; 
4) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga 

specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego; 
5) zmieniająca uchwałę 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. 

 

10.2. Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia: 
 

1) w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów, składania dokumentów, na rok szkolny 
2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów; 

2) w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów, składania dokumentów, na rok szkolny 
2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Radłów. 

3) 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 2022 roku; 

4) cztery zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Kościeliskach i Publicznego Przedszkola w Sternalicach oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Sternalicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach; 

5) cztery zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora; 

6) trzy zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Kościeliskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach i Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Sternalicach; 

7) trzy zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w 
Kościeliskach, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach i Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach; 

8) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w 
Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola. 

Wydatki na oświatę a budżet

Wszystkie zadania gminy Oświata



 
 

Podsumowanie 
 

Niniejsza Informacja opracowana została zgodnie z 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 tej jednostki za poprzedni rok szkolny. 

 
 
       Przygotowała: Dorota Famuła 


