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INFORMACJA O SANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RADŁÓW
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia Radzie Gminy przez Wójta, w
terminie do 31 października każdego roku informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i
egzaminów, wynika z dyspozycji art.5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty.
Prowadzenie przez gminę zadań oświatowych zapisano w ustawach:
-z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
-z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
-z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.
Z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in. w zakresie edukacji publicznej – należy
do zadań własnych gminy.
W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał,
iż w szczególności do zadań własnych gminy należy:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zdań inwestycyjnych
w tym zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej ,finansowej i organizacyjnej szkoły
lub placówki;
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów
wychowania oraz innych zadań statutowych.
W ustawie –Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m. in.
następujące zadania:
1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia
nauczycieli;
2) pomoc finansowa dla nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia
zawodowego.

I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku 3- 6 lat,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 .
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego
określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Uczęszczanie do przedszkoli nie jest obowiązkowe, lecz prawem każdego
dziecka. Jedynie dzieci 6 –letnie od roku szkolnego 2004/2005 zostały objęte
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
W roku szkolnym 2008/2009 wychowaniem przedszkolnym objęte było łącznie
110 dzieci, które uczęszczały do 6 Przedszkoli tj. Publicznego Przedszkola
w Kościeliskach i dwóch Oddziałów Zamiejscowych w Radłowie i Nowych
Karmonkach oraz Publicznego Przedszkola w Sternalicach i dwóch Oddziałów
w Ligocie Oleskiej i Wichrowie.
Sieć publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009 nie uległa zmianie,
stwarzała ona możliwość korzystania z usług przedszkoli dla ponad 67% dzieci
w wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat i odpowiadała obserwowanemu popytowi.
W przedszkolach w okresie sprawozdawczym nie zwiększyła się, ani też nie
zmniejszyła liczba oddziałów tj. 6 oddziałów.
Stan organizacji przedszkoli określa tabela Nr 1 i Nr 2.
Tabela Nr 1. Liczba przedszkoli, oddziałów i dzieci w roku szkolnym 2008/2009

Typ placówki

Liczba
placówek

Liczba
Liczba dzieci
oddziałów ogółem w
przedszkolach

Przedszkole

6

6

110

Razem:

6

6

110

W tym liczba
dzieci
urodzonych
w latach 20022005
164
164

Średnia
liczebność
dzieci
w oddziale
18
18

Tabela Nr 2. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych według roku urodzenia
w roku szkolnym 2008/2009

Typ placówki

Przedszkole

Ogółem
urodzeni
w latach
2002-2005 i
uczęszczających
do przedszkoli
110 (164)*

Z tego
urodzeni
w roku
2005

Z tego
urodzeni
w roku
2004

Z tego
urodzeni
w roku
2003

Z tego
urodzeni
w roku
2002

12 (45)*

35(44)*

30(37)*

33(39)*

( w %)

67%

27%

79%

81%

85%

Razem:

110

12

35

30

33

*

Dzieci zameldowane w Gminie Radłów, lecz nie wszystkie zamieszkałe.
(przebywają w innych miejscowościach w kraju i za granicą).

Przedszkola zatrudniają nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje w
zakresie wychowania przedszkolnego, oraz pracowników obsługi.
W sześciu przedszkolach zatrudnione było w roku szkolnym 2008/2009,
14
nauczycieli , w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz
7 pracowników obsługi. W przeliczeniu na pełny etat – nauczyciele 8,43
pracownicy obsługi 7,00.
Liczbę zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi przedstawia tabela
Nr 3.
Tabela Nr 3. Liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolach,
w roku szkolnym 2008/2009
Nazwa placówki

zatrudnienie
etaty

osoby

w tym
nauczyciele
etaty

Publiczne Przedszkole
w Kościeliskach
Publiczne
Przedszkole
w Sternalicach
Razem:

Pracownicy obsługi

osoby

etaty

osoby

8,29

13

4,29

9

4

4

7,14

8

4,14

5

3

3

15,43

21

8,43

14

7

7

W zależności od czasu pracy w przedszkolach na jeden oddział przedszkolny
przypada 1,40 etatu nauczycielskiego oraz 1,17 etatu pracowników obsługi.

II EDUKACJA SZKOLNA
W szkołach podstawowych i gimnazjum realizowany jest obowiązek szkolny.
Rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym ,
w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum , nie dłużej
jednak niż do 18 roku życia. W przypadkach szczególnych naukę w szkole może
rozpocząć dziecko 6-letnie lub 8-letnie.
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczestniczenie do szkół publicznych
i niepublicznych.
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum należy
do zadań własnych gminy.
Sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
oraz granice obwodów ustala Rada Gminy.
Ustalona przez Radę Gminy sieć Szkół Podstawowych i Gimnazjum w pełni
zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców naszej Gminy.
Do Szkół Podstawowych i Gimnazjum uczęszczało 416 uczniów.
Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009
obrazuje tabela Nr 4.
Tabela Nr 4. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009
Typ szkoły i jej nazwa

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Sternalicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Kościeliskach
Razem:
Publiczne Gimnazjum w
Radłowie
Razem:
Ogółem

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Średnia
liczba
uczniów w
oddziale

W tym liczba uczniów
w oddziałach
I

II

III

IV

V

VI

6

129

22

25

21

21

26

14

21,50

6

136

19

30

18

17

28

24

22,66

12

265

41

55

39

38

54

38

22,08

6
6
18

151
151
416

51
51
X

51
51
X

49
49
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

25,17
25,17
X

Pewna grupa uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczy się w innych
szkołach (w Gminie Olesno), tę grupę uczniów przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. Liczba uczniów uczących się w innych szkołach
Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
Nazwa szkoły
przyjętych z innych szkół

uczących się w innych szkołach

Publiczne Gimnazjum w Radłowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Sternalicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Kościeliskach

0

10

1

0

0

11

Wszystkie Szkoły są objęte pomocą pedagogiczną, której udzielają zatrudnieni w
Szkołach pedagodzy ( na jedną szkołę przypada od 0,45 do 0,55 etatu).
W Szkołach nie są zorganizowane biblioteki szkolne, lecz w każdej miejscowości
gdzie występuje szkoła, dobrze funkcjonuje Biblioteka Publiczna.
W Szkołach Podstawowych i gimnazjum zatrudnieni są nauczyciele o wysokich
kwalifikacjach. W roku szkolnym 2008/2009 pracowało 46 nauczycieli
w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć i 12 pracowników obsługi.
W przeliczeniu na pełny etat – nauczycieli 38,89, pracowników obsługi 10,00.
Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 6.
Tabela Nr 6. Liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach, w roku
szkolnym 2008/2009
Nazwa szkoły

Zatrudnienie
etaty

Publiczne
Gimnazjum w
Radłowie
Razem
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Kościeliskach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Sternalicach
Razem
Ogółem
zatrudnionych

W tym
osoby

nauczyciele

pracownicy obsługi

etaty

osoby

etaty

osoby

18,06

22

15,56

18

2,50

4

18,06

22

15,56

18

2,50

4

16,12

20

12,62

16

3,50

4

14,71
30,83

16
36

10,71
23,33

12
28

4,00
7,50

4
8

48,89

58

38,89

46

10,00

12

W Szkołach Podstawowych na jeden oddział przypada 1,94 etatu
nauczycielskiego oraz 0,63 etatu pracownika obsługi, natomiast w Gimnazjum
na jeden oddział przypada 2,59 etatu nauczycielskiego oraz 0,63 etatu
pracownika obsługi.

III OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2008/2009 były kontrole
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają
uczniowie w wieku od 7lat do ukończenia gimnazjum tj.16 lat, a obowiązkowi
nauki uczniowie w wieku 17-18 lat. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego
przeprowadzili Dyrektorzy Szkół, natomiast obowiązku nauki Wójt Gminy.
Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i nauki
zawarto w tabeli nr 7.
Tabela Nr 7. Kontrola obowiązku szkolnego i nauki
Lp.
1.
2.

3.

Wyszczególnienie
Liczba uczniów w wieku 16-18 lat spełniających obowiązek szkolny
Liczba młodzieży spełniających obowiązek nauki
w tym
- w szkołach ponadgimnazjalnych:
- przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy

Liczba uczniów
57
132
125
7

4.

Liczba młodzieży zameldowanej , lecz nie zamieszkałej na terenie gminy, co
do której brak informacji o spełnieniu bądź niespełnianiu obowiązku nauki
Ogółem

9
198

5.

Liczba młodzieży zameldowanej, na terenie Gminy Radłów

198

IV ANALIZA DEMOGRAFICZNA
Dzieci z Gminy Radłów w poszczególnych miejscowościach zameldowanych na
pobyt stały lub czasowy według roczników przedstawia tabela Nr 8.
Tabela Nr 8. Wykaz dzieci z Gminy Radłów w poszczególnych miejscowościach
zameldowanych na pobyt stały lub czasowy według roczników
Lp.
1
2

Nazwa miejscowości
Biskupice
Kolonia Biskupska

2002
3
0

2003
1
1

2004
3
2

2005
5
0

2006
2
4

3

Kościeliska

5

3

3

4

4

4
5
6
7
8
9
10
11

Ligota Oleska
Nowe Karmonki
Radłów
Stare Karmonki
Sternalice
Wichrów
Wolęcin
Biskupskie Drogi

4
5
7
1
9
4
1
0

3
3
8
1
10
4
2
1

6
6
5
1
7
8
3
0

4
5
8
0
8
5
4
2

5
0
8
0
9
5
1
0

12

Razem

39

37

44

45

38

Jak wynika z przedstawionych danych, dzieci w wieku przedszkolnym ( 6 i 5 lat),
w roku szkolny 2008/2009 było według zameldowania: 2002 rok – 39,
a uczęszczało do przedszkoli 33 dzieci co stanowi 85 %, natomiast 2003 rok –
37
a uczęszczało do przedszkoli 30 dzieci co stanowi 81%. Istnieje
prawdopodobieństwo, że dzieci zameldowane, a nieuczęszczające do
przedszkoli przebywają poza terenem Gminy.
Szkoły Podstawowe według danych z ewidencji ludności winny przyjąć w roku
szkolnym 2011/2012 - 38 dzieci urodzonych w 2006 roku, będą to dzieci
sześcioletnie rozpoczynające edukację szkolną.
Według obowiązującego podziału Gminy na obwody, 1 klasa Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sternalicach winna liczyć 20 uczniów, natomiast 1 klasa
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach winna liczyć 18 uczniów.
Liczby 20 i 18 mogą ulec zmianie. ( rodziny zameldowane, ale nie przebywające
na terenie Gminy Radłów).
Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą liczebności oddziałów, zarówno
w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Obecna sieć przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjum w zupełności jest
wystarczająca na liczbą dzieci, które należy objąć wychowaniem przedszkolnym
oraz edukacją szkolną.
V UWARUNKOWANIA KADROWE, STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Zatrudnieni nauczyciele w naszych Szkołach i Przedszkolach są bardzo dobrze
przygotowani do wykonywanego zawodu. Na 38 nauczycieli
pełnozatrudnionych, 35 posiada tytuł zawodowy magistra, 26 nauczycieli
awans nauczyciela dyplomowanego i co najmniej jedne ukończone studia
podyplomowe.
Szczegółowe dane dotyczące kwalifikacji, stopni awansu zawodowego oraz
stażu pracy nauczycieli zawierają tabele Nr 9, 10 i 11.

Tabela Nr 9. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na osoby i na etaty w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjum w roku 2008 według poziomu kwalifikacji
Rodzaj kwalifikacji
Typ zatrudnienia Przedszkola Szkoły
Gimnazjum
Razem
podstawowe
Tytuł zawodowy
magistra z
przygotowanie
pedagogicznym
Tytuł zawodowy
magistra bez
przygotowania
pedagogicznego,
tytuł zawodowy
licencjata
(inżyniera) z
przygotowanie
pedagogicznym
Tytuł zawodowy
licencjata
(inżyniera) bez
przygotowania
pedagogicznego ,
dyplom ukończenia
kolegium
nauczycielskiego,
nauczycielskie
kolegium języków
obcych

pełnozatrud.

5

18

12

35

niepełnozatrud.

5

8

5

18

1

-

-

1

niepełnozatrud.

1

2

1

4

pełnozatrud.

-

-

niepełnozatrud.

-

-

-

Pozostałe
kwalifikacje

pełnozatrud.
niepełnozatrud.
pełnozatrud.
niepełnozatrud

2
8
6
14

-

12
6
18

Razem
Razem

pełnozatrud.

Razem

-

18
10
28

-

-

2
38
22
60

Tabela Nr 10. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008 według stopni awansu zawodowego
Typ placówki/
stopień
awansu

Ogółem

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Przedszkola

14

-

3

8

3

Szkoły
Podstawowe
Gimnazjum
Razem

28

-

10

5

13

18
60

2
2

3
16

3
16

10
26

Tabela Nr 11. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum w 2009 r. według staży pracy
Staż pracy nauczycieli w latach
Staż pracy nauczycieli dyplomowanych w przeliczeniu na osoby i etaty
4 lata i mniej

osoby

etaty

x

x

X

X

13

6,55

2

1,28

15

7,83

5 -9 lat

osoby

10- 14 lat

etaty

osoby

etaty

15-19 lat

osoby

20 i więcej lat
razem
etaty

osoby

Etaty

1
0,67
3
3,00
4
3,05
18
Staż pracy nauczycieli mianowanych w przeliczeniu na osoby i etaty
1
1,00
4
2,55
X
X
11
Staż pracy nauczycieli kontraktowych w przeliczeniu na osoby i etaty
2
2,00
X
X
X
X
1
Staż pracy nauczycieli stażystów w przeliczeniu na osoby i etaty
X
X
X
X
X
X
X
Razem nauczyciele według stażu pracy w przeliczeniu na osoby i etaty
4
3,67
7
5,55
4
3,05
30

17,05
10,06
0,11
X
27,22

W roku szkolnym 2008/2009 Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi oraz
Gimnazjum zarządzała bardzo dobrze przygotowana Kadra Kierownicza.
Są oni dobrymi pedagogami. Wzorowo kierują placówkami oświatowymi.
Posiadają duże doświadczenie zawodowe. W sposób należyty wywiązują się
wobec organu prowadzącego z nałożonych im obowiązków .
W omawianym roku szkolnym jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla
poratowania zdrowia ( cały rok szkolny).
Wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia wyniosło 45.199 zł.
W każdym roku w budżecie Gminy zgodnie z dyspozycją prawa oświatowego
wyodrębnia się środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenia zawodowe
nauczycieli w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
W roku 2008 kwota ta wynosiła 16.066,00 zł.

Z czego 30 % tj. kwotę 4.820,00 zł przeznaczono zgodnie z porozumieniem na
doradztwo metodyczne ( Porozumienie ze Starostwem w Kluczborku), a 70%
pozostało do dyspozycji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. tj. kwota 11.246,00 zł.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach oraz wydatki z tym związane wynosiły
W Przedszkolach - 1.784,00 zł
W Szkołach Podstawowych- 5.741,00 zł,
W Gimnazjum – 3.721,00 zł.
Środki finansowe zostały przeznaczone na częściowe dofinansowanie studiów
magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.
Sfinansowano kursy doskonalące nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych,
warsztaty nauczycielskie i delegacje służbowe.
W roku 2008 wszyscy nauczycieli korzystali z różnych form doskonalenia.

VI UWARUNKOWANIA GMINNEJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ
Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum prowadzone przez Gminę
mieszczą się w dziewięciu budynkach.
Wszystkie budynki są własnością Gminy, nie przekazano ich Dyrektorom
w trwały zarząd.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń
sportowo- rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych
i znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat.
Stan bazy lokalowej oświaty oraz urządzeń rekreacyjno –sportowych w roku
szkolnym 2008/2009 przedstawiają tabele Nr 12 i Nr 13.

Tabela Nr 12. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2008/2009
Nazwa placówki/
powierzchnia
użytkowej
(w m2)

Publiczne
Gimnazjum
w
Radłowie
- 550 m2
Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Sternalicach
- 1056 m2
Publiczna
Szkoła
Podstawowa w
Kościeliskach
-494 m2
Publiczne
Przedszkole
w Kościeliskach
- 440 m2
Publiczne
Przedszkole
w Sternalicach
- 480 m2

w tym:
pow.
terenów
zielonych
(w m2)

1175m2

Pomieszczenia ilość
sale lekcyjne

pracownie
komputero
we

8

język.

1

-

Sale
gimnastycz
ne

Gabinet
higienistki

zastępcza
sala
wiejska

Świetlice

1
1

1

2072m2

6

1

-

1

1
1

3800m2

6

1

-

1

2701 m2

5

-

-

-

-

-

2391m2

5

-

-

-

-

-

1

1

Objaśnienie
W powierzchni użytkowej przedszkoli
zostały uwzględnione Przedszkola i Oddziały Zamiejscowe

Stołówka występuje tylko w jednym przedszkolu tj. Publicznym Przedszkolu
w Kościeliskach, w pozostałych placówkach oświatowych brak stołówek.

Tabela Nr 13. Urządzenia rekreacyjno- sportowe
Wyszczególnienie
Publiczne Przedszkole w
Kościeliskach z Oddziałami
Zamiejscowymi
Publiczne Przedszkole w
Sternalicach z Oddziałami
Zamiejscowymi
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Sternalicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Kościeliskach
Publiczne Gimnazjum w Radłowie

Rodzaj urządzeń rekreacyjnosportowych (place zabaw, boiska)
Place zabaw

Liczba urządzeń
3

Place zabaw

3

Nie występują

0

Boisko asfaltowe
Boisko do gry w piłkę nożną
(trawiaste)
Boisko asfaltowe
Boisko do gry w piłkę nożną
(trawiaste)

1
1
1
1

Szkoły Podstawowe posiadają Sale Gimnastyczne. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sternalicach ma pełnowymiarową Salę Gimnastyczną, lecz nie posiada boisk,
natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach posiada Salę
Gimnastyczną niepełnowymiarową oraz boisko trawiaste i asfaltowe. Najgorsza
sytuacja jest w Gimnazjum w Radłowie, uczniowie ćwiczą na zajęciach
wychowania fizycznego w zastępczej Sali ( sala wiejska ). Gimnazjum posiada
boisko asfaltowe i dodatkowo korzysta z trawiastego boiska.
Oblicze współczesnej szkoły, przedszkola charakteryzuje poziom wyposażenia w
środki techniczne do nauki i zajęć.
W okresie sprawozdawczym prowadzono stałe działania dla poprawy bazy
lokalowej oświaty w tym wyposażania w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne szkół i przedszkoli przedstawia
tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne.
Wyszczególnienie

Komputery

Projektory
Multimedialne,

Ogółem

w tym
do
użytku
uczniom

-

-

-

-

-

Publiczne
Przedszkole
w Sternalicach
Publiczne
Przedszkole
w Kościeliskach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Sternalicach
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Kościeliskach

24

21

10

Publiczne
Gimnazjum w
Radłowie

21

10

1

18

Aparaty
cyfrowe

Kamery
wideo

DVD
VHD
Odtw.

Ksero

Telewizor
Kamery
Monit.

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

1

1

Rzutniki
pisma
1

-

2

1

2

Rzutniki
pisma
4

1

4

2

9

-

Tablica
interaktywna
1
1

2

1

Wszystkie Szkoły posiadają pracownie komputerowe a zajęcia z informatyki
dzielone są na grupy w taki sposób, że każdy uczeń ma indywidualne
stanowisko komputerowe.
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty
wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych ( socjalnych ) i zasiłków
szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjum, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują Gminę
Radłów. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy wynosiło
351 zł. na członka rodziny.
Na powyższe zadanie wykorzystano przyznaną dotację Wojewody Opolskiego.
W II półrocze 2008 r. otrzymano dotację w wysokości 23.668,00 zł.
Wykorzystano w wysokości 18.816,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w
kwocie 4.852,00 zł.
W I półroczu 2009r. dotacja Wojewody Opolskiego na stypendia szkolne
(socjalne) wynosiła 24.190,00 zł.
Wykorzystano zaś kwotę 24.057,00 zł.
Zwrócono Wojewodzie Opolskiego niewykorzystaną dotację w kwocie
132.20 zł.

Średnia wysokość otrzymanego stypendium szkolnego to 210,00 zł.
Na zasiłki szkolne wydzielono kwotę w wysokości zadysponowanych środków
finansowych na stypendia tj. 2.183,00 zł.
Średnia wysokość otrzymanego zasiłku szkolnego to 255,00zł.
Liczbę uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne (socjalne)
i zasiłki szkolne obrazuje tabela Nr 15.
Tabela Nr 15. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2008/2009
Wyszczególnienie

Stypendia szkolne
II półrocze I półrocze
2008r.
2009 r.
88
-

1.Liczba wniosków
2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych
– ogółem
szkół podstawowych

w tym uczniów

Zasiłki szkolne

4

4

75

75

4

4

34

34

3

3

gimnazjum

27

27

1

1

szkół
ponadgimnazjalnych
innych

14

14

-

-

Nakłady finansowe

17.920,00

22.912,00

896.00

1.145,80

Innym zadaniem o charakterze materialnym było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2008 r. „Wyprawka szkolna”.
Z tej formy pomocy korzystali w roku szkolnym 2008/2009 uczniowie klas I ,II
i III, oraz dzieci rozpoczynające obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego tj. klasa „O”.
Finansowanie programu w całości pokrywane było z budżetu państwa.
Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację od Wojewody Opolskiego
w wysokości 3.330,00 zł. Wykorzystano zaś kwotę 3.238,00zł. Wysokość kwoty
przyjętej w rządowym programie , na zakup podręczników wynosiła w klasie I –
do kwoty 130,00 zł, w klasie II do kwoty 150,00 zł, w klasie III do kwoty
170,00 zł. natomiast dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne do kwoty 70,00 zł.
Sfinansowanie podręczników szkolnych w pełni pokryło wydatki poniesione
przez rodziców.

Tą pomocą objęto 25 dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium
dochodowe o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej tj. 351,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Liczbę dzieci oraz wysokość wykorzystanego dofinansowania obrazuje Tabela
Nr 16.
Tabela Nr 16. Liczba dzieci oraz wysokość wykorzystanego dofinansowania na podręczniki
szkolne
Klasa

Klasa „0”
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Liczba uczniów, którzy
otrzymali
dofinansowanie do
podręczników szkolnych
5
7
7
6

Kwota wydana na zakup podręczników
szkolnych

70zł x 5
123,25zł x 7
150zł
x7
162,56 zł x 6

= 350,00 zł
= 862,77 zł
=1.050,00 zł
= 975,38 zł

Razem

3.238,00

W roku szkolnym 2008/2009 Publiczne Gimnazjum w Radłowie przyznało
stypendia za wyniki w nauce. Z tej formy pomocy stypendialnej skorzystali
najlepsi uczniowie tj. 10 uczniów na ogólną kwotę 1.600,00 zł.
Wysokość jednorazowego stypendium wynosiła od 100,00 zł do 300,00 zł.
Środki na stypendium za wyniki w nauce pochodziły z subwencji oświatowej
zgodnie ze sporządzonym planem finansowym Gimnazjum na rok 2009 i na
podstawie regulaminu przyznawania tego stypendium.
Kolejnym zadaniem oświatowym Gminy, to wykonywanie obowiązków
wynikających z art. 70b ustawy o systemie oświaty w zakresie dofinansowania
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników.
Środki na ten cel w 2008 r. pochodziły z budżetu państwa, a od 2009 r.
pochodzą ze środków Funduszu Pracy.
Wielu uczniów w naszej Gminie rozpoczyna edukację ponadgimnazjalną
w szkołach zawodowych.
Gmina Radłów rozpatrzyła i pozytywnie załatwiła w 2008 r. 24 wnioski od
17 pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianym pracownikiem
w celu przygotowania zawodowego i spełnili warunki :
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo
osoba zatrudniona o pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do

prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone
w odrębnych przepisach;
2) młodociany pracownik ukończył naukę lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika
uzależniona jest od okresu kształcenia.
W przypadku nauki zawodu:
4.587,00 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące;
7.645,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.
Od 1 stycznia 2005 wymienione kwoty zostały zwaloryzowane do 105%.
Liczbę złożonych i rozpatrzonych wniosków oraz poniesione z tego tytułu
wydatki przedstawia tabela Nr 17.
Tabela Nr 17. Dofinansowanie kształcenia młodocianych
Liczba
pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie

Liczba młodocianych
którzy ukończyli naukę zawody

Liczba decyzji
odmawiających
przyznanie
dofinansowania

Kwota jaką w
2008r.
wypłacono
pracodawcom w
ramach
dofinansowania

Wysokość
dotacji
pozyskanej
w 2008r. o
Wojewody
Opolskiego

161.615,00

161.615,00

w tym w cyklu
kształcenia
Ogółem

17

24

24
miesiące

36
miesięcy

10

14

0

Liczbę młodocianych, którzy ukończyli naukę zwodu o pracodawcy w układzie
zawodów, w których zdali egzamin w 2008 roku przedstawia tabela Nr 18.

Tabela Nr 18. Liczba uczniów młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu.
Lp.

Nazwa zawodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kucharz
Stolarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Malarz
Fryzjer
Cukiernik
Monter instalacji i urządzeń wodnych
Krawiec
Sprzedawca
Razem:

Liczba uczniów młodocianych
według ukończonego zawodu
1
5
1
8
3
2
2
1
1
24

VII REMONTY I INWESTYCJE
W każdym roku w budżecie Gminy wyodrębnia się środki pieniężne na
remonty szkół i przedszkoli.
Z zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy na rok szkolny
2008/2009 wykonano i zapłacono remonty na ogólną kwotę 90.347,00 zł.
to jest w:
1. Publicznym Gimnazjum w Radłowie
-11.872,00 zł;
2. Publicznej Szkole Podstawowej w Kościeliskach
- 12.550,00 zł;
3. Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach
- 41.106,00 zł;
4. Publicznym Przedszkolu w Kościeliskach
- 9.287,00 zł;
5. Publicznych Przedszkolu w Sternalicach
- 15.532,00 zł.
Część wykonanych robót do końca sierpnia 2009 r. zostało bądź zostanie
zapłacone do końca 2009r. a wydatki uwzględnione w informacji na rok
następny.
Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań remontowych oraz poniesionych
wydatków przedstawiono za okres od września 2008r. do grudnia 2008r.
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Radłów w 2008 r. a za okres
od 1 stycznia 2009r. do 31 sierpnia 2009r. zostanie przedstawione
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r.
Gmina w roku szkolnym 2008/2009 nie prowadziła inwestycji oświatowych.
VIII POTRZEBY REMONTOWO-INWESTYCYJNE – PRORYTETY

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych uznać należy za
dobry. Jednak budynki zajęte przez Szkoły i Przedszkola się starzeją i wymagają
systematycznego prowadzenia remontów i modernizacji w każdym roku.
W roku szkolnym 2009/2010 z ważnych potrzeb remontowych i inwestycyjnych
to :
1.w Publicznej Szkole Podstawowej w Kościeliskach:
1) dokończenie głównego wejścia do PSP w Kościeliskach;
2) przeprowadzenie remontu Sali gimnastycznej tzn. remontu parkietu,
wymiany drabinek i wymiany obudowy kaloryferów;
3) przeprowadzenie remontu w pracownik komputerowej;
4) budowa boiska do piłki plażowej;
5) budowa bieżni;
6) zagospodarowanie terenu przy szkole.
2.w Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach:
1) brukowanie podwórka;
2) prace przygotowawcze pod budowę boisko szkolnego;
3) dokończenie ogrodzenia szkoły;
4) malowanie części Sali i korytarzy przy Sali gimnastycznej.
3.w Publicznym Przedszkolu w Kościeliskach:
1) Kościeliska - remonty nie planowane;
2) Radłów – dalsza wymiana okien;
3) Nowe Karmonki – remont schodów wejściowych i założenie kostki
brukowej na chodniku przed budynkiem.
4.w Publicznym Przedszkolu w Sternalicach:
1)Sternalice remont to, dalsza wymiana okien, wymiana wejściowych drzwi,
naprawa ogrodzenia wokół placu zabaw;
2) Ligota Oleska -wymiana okien,
3) Wichrów- wymiana pieca co, naprawa ogrodzenia wokół placu zabaw
i remont schodów wejściowych.
Wymienione wyżej remonty w placówkach oświatowych są potrzebne
i niezbędne, jednak dla Gminy Radłów głównym priorytetem powinna być
rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie polegająca na przebudowie
obejmującej istniejącą klatkę schodową od strony wschodniej budynku oraz
rozbudowie obejmującej część dydaktyczną oraz część techniczną ( kotłowni
z zapleczem).Część dydaktyczna składać się będzie z przestrzeni komunikacyjnej

i szatniowej na parterze, dwóch pracowni lekcyjnych na parterze wraz
z komunikacją i węzłem sanitarnym oraz część sportową tj. sala gimnastyczna,
siłownia wraz z zespołem sanitarno-szatniowym oraz komunikacją wewnętrzna.
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację na rozbudowę
Gimnazjum oraz opracowania do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie
firmy, która to zadanie inwestycyjne wykona.
Ogólny koszt rozbudowy Gimnazjum wyniesie około 6 milionów złotych.
IX BEZPIECZEŃSTWO BHP W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
Protokół z kontroli na temat bezpieczeństwa BHP w jednostkach oświatowych
przeprowadził specjalista ds. BHP Jacek Bator ( protokół w załączeniu).
X DOWÓZ I DOJAZDY UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono
lub refundowano wydatki związane z dowożeniem w roku szkolnym 2008/2009
do szkół uczniów niepełnosprawnych i uczniów zamieszkałych w znacznym
oddaleniu od szkół. Tabela Nr 19 przedstawia stan realizacji tego obowiązku.
Tabela Nr 19. Dowożenie uczniów do szkół
Wyszczególnienie
Uczniowie
Nazwa szkoły
Zespół Placówek
Specjalnych w Praszce
Publicznej Gimnazjum,
Publiczne Szkoły
Podstawowe w
Sternalicach i
Kościeliskach
Publiczne Gimnazjum w
Oleśnie
Razem dowożeni i
dojeżdżający

Niepełnosprawni
dowożeni
Zamieszkali
uczniowie w znacznym
oddaleniu od szkół

Niepełnosprawni
dojeżdżający do szkół
X
Nakłady

2008r.
od 1.09.2008 do 31.12
2008
8

2009r.
od 1.01.2009 do
19.06.2009r.
8

284

284

2
294

2
294

107.760.78

126.223,50

Nakłady finansowe związane z dowozem uczniów do szkół , zawarte w w/w
tabeli uwzględniają wszystkie składniki tj. zapłata faktur , wynagrodzenie dla

opiekunów w trakcie dowozu do szkół z ubezpieczeniem społecznym
i Funduszem pracy oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego „Gimbusa”.
W okresie od 1 września 2008 do 31 grudnia 2008 – wydano 88.237.00 zł
natomiast w okresie od 1 stycznia 2009 do 19 czerwca 2009 ( zakończenie roku
szkolnego 2008/2009) wydano 105.466 ,00 zł.
Wydatki na dowóz uczniów pełnosprawnych do szkół w roku szkolnym
2008/2009 wyniosły 193.703,00 zł.
Uczniowie do szkół dowożeni są przez prywatną firmę przewozową
ROB-TRANS Robert Plewa. Firma ta zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych wygrała przetarg na dowóz uczniów do szkół na dwa lata.
Uczniowie dowożeni są dwoma autobusami szkolnymi ( jeden autobus
prywatnego przewoźnika, a drugi stanowiący własność Gminy).
Niepełnosprawni uczniowie od września 2008r. do 16 stycznia br. byli dowożeni
na podstawie obowiązującego Porozumienia z Gminą Praszka),
od 2 lutego 2009 r. Gmina własnym Mikrobusem dowozi uczniów do Zespołu
Placówek Specjalnych w Praszce.
Mikrobus został zakupiony ze środków PFRON i środków Gminy.
Koszt przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkół wyniósł od 1 września
2008 r. do 31 grudnia 2008 r. łącznie ze zwrotem za bilety miesięczne
19.523,00 zł., natomiast od 1 stycznia do 19 czerwca 2009 r. 20.757.00 zł.
Razem dowóz 8 uczniów niepełnosprawnych do szkół, oraz zwrot za bilety
miesięczne 2 uczniom dojeżdżającym do szkoły w Oleśnie ( na podstawie
zawartych umów o zwrot kosztów przejazdu) wynosił 40.280,00 zł.
Ogólny koszt dowozu uczniów do szkół pełnosprawnych i niepełnosprawnych
poniesiony przez Gminę ze środków własnych w roku szkolnym 2008/2009 to
233.983,00 zł.
Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego
dowozu na zajęcia w szkołach jednak koszty dowozu nie będą się zmniejszać
a zwiększać, podyktowane jest to wieloma czynnikami np. ceną paliwa.

XI UWARUNKOWANIA FINANSOWE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki na przedszkola na tle całkowitych wydatków budżetu Gminy Radłów
w latach 2007 i 2008 przedstawia tabela Nr 20.
Tabela Nr 20. Wydatki na przedszkola na tle całkowitych wydatków budżetu Gminy w latach
2007 i 2008.
PRZEDSZKOLA
Lp.

Rodzaj wydatków

2007

2008

1.

Wydatki bieżące ogółem

601,036

674,300

2.

w tym :
a) wynagrodzenia osobowe
b) remonty i pozostałe wydatki

466.025
135.011

501.192
173.108

-

-

8.999.697
7%

9.826.290
7%

3.

Wydatki majątkowe

4.
5.

Wydatki budżetu Gminy ogółem
% ( poz. 1 /poz.4)

XII UWARUNKOWANIA FINANSOWE EDUKACJI SZKOLNEJ

Na realizację obowiązku szkolnego i wszystkich zadań z tym związanych w roku
2008 Gmina Radłów wydatkowała w 2007r.3.897.219 zł. a 2008 r. 3.672.687 zł.
Tabela poniżej zawiera dane dotyczące wydatków na prowadzenie Szkół
Podstawowych i Gimnazjum na tle wydatków budżetu Gminy.

Tabela Nr 21. Wydatki na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum w latach 2007 i 2008

SZKOŁY PODSTAWOWE
Lp. Rodzaj wydatków
1.
Wydatki bieżące ogółem

2.

w tym:
a) wynagrodzenia osobowe
b) remonty i pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe

2007
1.451.109

2008
1.555.263

1.109.120
341.990
535,603

1.199.654
355.608
-

GIMNAZJUM
3.

Wydatki bieżące ogółem

818.442

904.171

w tym:
a) wynagrodzenia osobowe

669.795

719.508

148.683

184.663
-

b) remonty i pozostałe wydatki
4.

Wydatki majątkowe

114.680

5.

Szkoły i Gimnazjum wydatki
ogółem ( łącznie z zakupami
inwestycyjnymi i inwestycjami)

2.909.834

2.459.434

6.

Część oświatowa subwencji

2.524.056

2.827.379

7.

Wydatki budżetu Gminy - ogółem

8.999.697

9.826.290

32,3%

25,9%

8.

% (poz. 5/poz. 7)

Wydatki związane z prowadzeniem Szkół Podstawowych i Gimnazjum
w 2007r. wynosiły -2.909.834 zł, natomiast 2008 r. -2.459.434zł.
Średni koszt oddziału szkolnego wynosił w 2007r. - 161.657 zł,
w 2008 r. -136.635 zł.

XIII WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW
Analiza wyników sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej w latach
2008 i 2009 wskazuje, że uczniowie szkół podstawowych w miarę dobrze
radzą sobie z umiejętnościami czytania i pisania, słabiej radzą sobie
z umiejętnościami rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Pogłębiona
analiza tych wyników wskazuje, że po ocenie w ramach stosownej w oświacie
metody oceny tzw. skali stanin należy uznać, że nauczanie utrzymuje się na
dobrym poziomie.
W dalszych działaniach dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania
lepszych wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej
projektuje się m.in. zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ,
zwłaszcza z języka polskiego i matematyki, zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń
dla poprawy umiejętności, które sprawiają uczniom najwięcej trudności oraz
utrwalanie posiadanej wiedzy i umiejętności.
Dyrektorzy wraz z nauczycielami
przedmiotów objętych końcowym
sprawdzianem dokonują analizy wyników sprawdzianów w celu wyboru
obszarów tej wiedzy, która wypadła najsłabiej.
Organizowane są w szkołach egzaminy próbne dla klas szóstych w celu
przygotowania i sprawdzenia wiedzy przed końcowym sprawdzianem.
Wyniki sprawdzianów na zakończenie nauki w szkole podstawowej w latach
2008 i 2009 przestawia tabela Nr 22.
Tabela Nr 22.Wyniki sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej
w skali punktowej i stanin rok 2008 i 2009
Rok
punkty

Szkoły Podstawowe
staniny

Gmina

Województwo

Publiczna Szkoła Podstawowa
W Sternalicach
2008
2009

21,4
21,6

2008
2009

23,2
21,3

2
5
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kościeliskach
3
4

22,4
21,4

25,7
22,5

Miernikiem poziomu nauczania w Gimnazjum jest egzamin gimnazjalny.

W trakcie egzaminu na zakończenie gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009
uczniowie Gimnazjum w Radłowie w części humanistycznej radzili sobie gorzej
niż w części matematyczno- przyrodniczej.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali punktowej i stanin w roku szkolnym
2008/2009 przedstawia tabela Nr 23.
Tabela Nr 23. Wyniki egzaminu na zakończenie gimnazjum
Rok
szkolny

Publiczne Gimnazjum
W Radłowie
H

2008/2009

28,8

MP
23,1

Województwo
Opolskie
H
31,2

MP
25,4

Objaśnienie:
H- CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
MP – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZA

Wyniki egzaminu w części języka obcego- język niemiecki w roku 2009 osiągnął
37,9 punktów ( dla języka obcego nie opracowano skal stanikowych)
w województwie opolskim średni wynik 33,1 punktów.
XIV ANALIZA WYNIKÓW WARTOŚCI DODANEJ
Ocena edukacyjnej wartości dodanej czy wykorzystanie wyników egzaminu
gimnazjalnego do oceny efektów każdego ucznia przy uwzględnieniu jego
uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia
szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego
i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych
takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy
warunki nauczania.
Opracowanie Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Radłowie przedstawia
wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej obliczone na
podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006- 2008.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W RADŁOWIE
UL. OLESKA 1 RADŁÓW, 46-331 RADŁÓW
Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i
edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 168.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
W zakresie egzaminu w części matematyczno – przyrodniczej, pozycja zielonej
elipsy wskazuje na to, że mamy do czynienia ze szkołą neutralną, statystycznie
przeciętną (szkoły neutralne to najliczniejsza kategoria gimnazjów. Dzieje się tak
dlatego, że zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej
przyjmuje wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej.

Część humanistyczna
Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 168.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

W części humanistycznej, pozycja niebieskiej elipsy wskazuje na to, że mamy do
czynienia ze szkołą wymagającą pomocy. W związku z niskimi wynikami
egzaminu z części humanistycznej szkoła opracowała program i harmonogram
poprawy wyników egzaminu w tej części. Zajęciami wyrównawczymi objęto
większość uczniów mających problemy w nauce. Dla uczniów zdolnych
w ramach projektów unijnych przygotowano propozycje zajęć dodatkowych
(kółek zainteresowań). Poza tym w ramach projektów zaplanowano wycieczki
do kina, teatru, muzeum itp.

XV ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW W RANKINGU KONKURSÓW I OLIMPIAD
Rok szkolny 2008/2009 i lata wcześniejsze były okresami w którym uczniowie
szkół osiągali sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego.
Wiele
uczniów
uczestniczyło
w
konkursach
przedmiotowych
i innych.
Osiągnięcia uczniów :
I. Publiczne Gimnazjum w Radłowie
Konkursy przedmiotowe
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie PG Radłów brali udział w konkursach
przedmiotowych z: języka polskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki,
fizyki, geografii, chemii, biologii. Swój udział zakończyli na etapie gminnym.
W poprzednich latach szkolnych uczniowie Gimnazjum zdobywali tytuły
finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Byli to:
Dominika Famuła – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego;
Kamil Bednarz - finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego,
Małgorzata Kamuś - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Gabriela Wloszyk - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Kamil Małek - finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.
Konkursy inne:
Uczniowie Gimnazjum w minionych latach zdobywali
najwyższe laury
w konkursach i olimpiadach innych.
Na etapie wojewódzkim:
Grand Prix w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Przyroda
w obiektywie” – Sylwia Pisula;
I miejsce drużyna PG Radłów w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
o Regionie „Nasze Korzenie”;
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – Łukasz Jabłonka;
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Ze Śląskiem na Ty” – Mateusz Wengel;
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Ze Śląskiem na Ty” – Kornelia Pakuła;
II miejsce w Konkursie „Lichtowanie czyli ucieczki mieszkańców przed frontem
radzieckim w 1945 roku” – Eryka Raport;
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza.

Na etapie powiatowym:
I i II miejsca w Konkursach recytatorskich Języka Polskiego
i Niemieckiego;
II miejsce w Olimpiadzie Obrony Cywilnej;
I miejsce w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
II miejsce w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
II.Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach
Konkurs recytatorski z języka polskiego
na poziomie gminy i powiatu kl. I- III / A. Pęcherz i M. Wieczorek , kl. -I,
A.Pownuk – kl. II, K. Wieczorek – kl III.
na poziomie gminy i powiatu kl. IV-VI /M. Barcz, kl. IV, J. Świtała i D. Wengel
kl. VI, Viktoria Gnot kl. V – wyróżnienie w powiecie.
Mały Finał Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego – „Słowo daję”/Jakub
Mycka –II miejsce/.
Konkurs recytatorski język niemiecki
Na poziomie gminy i powiatu /K.Klohs, D. Wengel, P.Barcz/.
Ogólnopolska Olimpiada z języka niemieckiego K.Klohs- II miejsce, K. Trzaska –
III miejsce, M. Wieczorek IV miejsce/.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” – III miejsce w województwie –Jakub
Mycka.
Udział w powiatowym Konkursie Plastycznym „ Krajobrazy Polski”.
III.Publiczna Szkołą Podstawowa w Kościeliskach
Uczniowie szkoły w roku szkolnym 2008/2099 brali udział w wielu konkursach
przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowych, wojewódzkim
i ogólnopolskim, a mianowicie w:
Ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg” wyróżnienie otrzymał Michał
Globisz.
Gminnym konkurs recytatorski z języka niemieckiego dla klas I –III
I miejsce Alicja Grzesik i Artur Brodacki
Wojewódzkim konkursie „Jarmarki Bożonarodzeniowe – Najładniejszy stragan
i najlepszy występ artystyczny IV - miejsce.

Ogólnopolskim konkursie z języka niemieckiego – uczeń klasy IV Florian
Jendrossek zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.
Powiatowym konkursie recytatorskim z języka niemieckiego – szkołę
reprezentowali Weronika Przewała, Żaneta Dziubek i Andreas Maruska.
„Wir” – konkursie gramatycznym z języka niemieckiego – I miejsce na szczeblu
wojewódzkim Florian Jendrossek klasa IV, Krystian Jamrozy kl. V i Szymon
Bednarz klasa VI.
Powiatowym konkursie recytatorskim z języka polskiego – wyróżnienie Sara
Kulesza.
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z języka niemieckiego „OLIMPUS” –
tytuł laureata otrzymali Szymon Bednarz z klasy VI i Florian Jendrossek z klasy
IV.
Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” – I miejsce na etapie
szkolnym Michał Sokołowski klasa IV.
Gminnym Konkursie „Chłopskie jadło” – organizowanym przez GOK i GBP
w Radłowie- wyróżnienie otrzymał Michał Sokołowski z klasy IV.
Konkursie czytelniczym „Wizyta na zielonym wzgórzu” dla klas IV – VI,
organizowany przez Bibliotekę w Kościeliskach – I miejsce Weronika Zawada, II
Michał Globisz i III miejsce Patryk Wanat.
XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod
hasłem „Klęska powódź czy huragan” straż pożarna Ci pomaga- II miejsce
na szczeblu powiatowym Julia Podstawa klasa II.
Powiatowym konkursie przyrodniczym „Funkcje lasu” organizowanym przez
Nadleśnictwo w Oleśnie – III miejsce Weronika Przewała.
Już przedszkolaki uczestniczą w różnych konkursach.
IV. Publiczne Przedszkole w Sternalicach
W roku szkolnym 2008/2009 troje dzieci zakwalifikowało się do Konkursu
piosenki przedszkolnej na szczeblu powiatowym.
V. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach
Udział w Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej;
Udział 3 dzieci w Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Oleśnie.

XVI ANALIZA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH
Nie tylko uczniowie szkół brali udział w konkursach przedmiotowych czy też
pozaprzedmiotowych mają również osiągnięcia w sporcie na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim.
I.Publiczne Gimnazjum w Radłowie
Na etapie wojewódzkim uczniowie Gimnazjum stawali na najwyższym stopniu
podium. Mistrzem województwa opolskiego został Kamil Małek w rzucie
oszczepem (53,01)
Wicemistrzem województwa opolskiego – Klaudia Wieczorek w pchnięciu kulą
(11,10)
Wicemistrzami województwa opolskiego została drużyna piłki nożnej
VI miejsce w biegu na 2000 m – Rafał Ligendza
III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce nożnej chłopców
IV miejsce w półfinale wojewódzkim w halowej piłce nożnej dziewcząt
Na etapie powiatowym:
I miejsce drużyna piłki nożnej;
I miejsce w pchnięciu kulą – Krzysztof Górski;
II miejsce w pchnięciu kulą – Iwona Pyrach;
I miejsce w biegach przełajowych – Rafał Ligendza ;
I miejsce (2 razy) w rzucie oszczepem Kamil Małek;
I miejsce (3 razy) w pchnięciu kulą – Klaudia Wieczorek;
I miejsce w skoku w dal – Emanuel Książek;
II miejsce w rzucie oszczepem – Emanuel Książek;
II miejsce w piłce halowej dziewcząt;
II miejsce w sztafecie 4 x 100 m dziewcząt;
II miejsce w piłce nożnej chłopców;
II miejsce w piłce nożnej dziewcząt;
III miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym;
II miejsce w piłce ręcznej chłopców.
/ osiągnięcia sportowe w PG w Radłowie –dane zebrane z różnych lat/.

II.Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach w roku szkolnym
2008/2009 uczestniczyli w zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu
W zawodach sportowych na szczeblu gminy w:
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców;
„dwa ognie”;
piłce koszykowej dziewcząt i chłopców;
sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców.
W zawodach sportowych na szczeblu powiatu w:
indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców;
halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców;
Małym Olimpijczyku /chłopcy/;
tenisie stołowym / chłopcy/;
piłce nożnej dziewcząt i chłopców.
III.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie reprezentowali PSP Kościeliska
w corocznych wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej na szczeblu gminy,
powiaty, województwa.
Wygrywając zawody gminne uczniowie PSP w Kościeliskach reprezentowali
Gminę Radłów na zawodach powiatowych i wojewódzkich. Do osiągnięć na
zawodach powiatowych zaliczyć można:
I miejsce chłopców w czwórboju 1.a. Szymon Bednarz, Piotr Świerc, Patryk
Grzebiela, Kamil Syma, Krystian Jamrozy.
dziewczyny w klasyfikacji szkół w zawodach l.a.
II miejsce – dziewcząt w czwórboju 1.a.Dominika Knysak, Żaneta Kiczmach,
Żaneta Dziubek, Martyna Stasiak, Anna Pielok, Aleksandra Pisula.
Dominika Knysak – w biegu na 300 m – w zawodach l.a.
Martyna Stasiak – w skoku w dal, w zawodach l.a.
Piotr Świerc – w biegu na 500 m , w zawodach l.a.
III miejsce drużyny szachowej w składzie: Dominika Knysak, Piotr Świerc, Michał
Globisz, Szymon Bednarz.
Chłopcy w klasyfikacji szkół w zawodach l.a.
Nikola Kubik – w skoku w dal, w zawodach l.a.
Marcelina Piastowska – w pchnięciu kulą, w zawodach l.a.
Aleksandra Pisula, Martyna Stasiak, Dominika Knysak, Nikola Kubik- w sztafecie
4x100 , w zawodach l.a.

IV miejsce- chłopców w mini piłce koszykowej – Patryk Wanat, Szymon Bednarz
,Piotr Świerc, Andreas Maruska, Dawid Kozioł, Kamil Syma, Damian Pawełczyk,
Krystian Jamrozy, Pilip Nowak, Karol Wieczore, Samuel Grzemba.
W l.a. Aleksandra Pisula – w pchnięciu kulą.
W l.a. Szymon Bednarz, Piotr świerc, Krystian Jamrozy, Patryk Grzebielaw sztafecie 4x100 m
Dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych
V miejsce – Kamil Syma w indywidualnych biegach przełajowych.
Dziewcząt w mini piłce ręcznej.
Dziewcząt w „Małym Olimpijczyku”.
Uczniowie startowali w tenisie stołowym, piłce ręcznej chłopców, dwóch
ogniach, biegach przełajowych chłopców i indywidualnych finałach zawodów
l.a. – zajmując miejsce szóste.
W zawodach wojewódzkich w roku szkolnym 2008/2009 uczniowie startowali
w:
Indywidualnych biegach przełajowych – Kamil Syma.
I.a. Dominika Knysak, Martyna Stasiak, Piotr Świerc
Czwórboju l.a. chłopców – Szymon Bednarz, Piotr Świerc, Krystian Jamrozy,
Patryk Grzebiela, Dawid Kozioł, Dawid Żłobiński.
Czwórboju 1.a. dziewcząt – Aleksandra Pisula, Dominika Knysak, Martyna
Stasiak, Nikola Kubik, Anna Pisula, Żaneta Dziubek .
*
l. a. lekkoatletyka.
XVII ANALIZA INNYCH OISIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKÓŁ
Publiczne Gimnazjum w Radłowie brało udział w konkursach ogólnopolskich
zdobywając:
w latach 2005 -2006 udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej
„Szkoła Marzeń”.
Udział w projekcie „Młodzi głosują” – wybory samorządowe .
Udział w projekcie „Młodzi głosują” – wybory parlamentarne i prezydenckie.
Udział w konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
Udział w programie „Otwarta szkoła”.
Udział w programie „Janko Muzykant”.

Udział w projekcie „Radłowska Jesień”.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach szczyci się następującymi
certyfikatami:
Szkoła z klasą;
Certyfikat dla Nauczycieli i Uczniów uczestniczących w projekcie edukacyjnym
„Pomoc dla ciebie i twojej szkoły”.
Certyfikat uczestnictwa uczennic , uczniów i nauczycieli w projekcie
edukacyjnym „ Biblia w każdej szkole”.
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie szkoły brali również udział
w Ogólnopolskich Olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego
i matematyki „OLIMPUS”.
Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce organizowanym przez Sejm i MEN, w
Przeglądzie Piosenki Śląskiej Radłów 2008, w VI Powiatowym Przeglądzie
Szkolnych Zespołów Artystycznych w kategorii szkół podstawowych.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach w roku szkolnym 2008/2009
realizowała również innowacje pedagogiczne.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach realizowała
innowację
pedagogiczną.
Uczniowie Szkoły w roku szkolnym
2007/2008
wygrali na szczeblu
wojewódzkim Jarmark bożenarodzeniowy. ( występy w języku niemieckim
związane z tradycjami i świętami Bożego Narodzenia).
Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Radłów przyjmują codziennie około 500
uczniów i dzieci oraz zatrudniają 38 nauczycieli w pełnym wymiarze
i 22 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy.

