INFORMACJA
O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RADŁÓW W ROKU
SZKOLNYM 2009/2010
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zadania oświatowe należą do najważniejszych obowiązków samorządów
terytorialnych. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty przez zadania
oświatowe jednostek samorządu terytorialnego należy rozumieć zadania
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie
właściwych warunków działania szkoły lub przedszkola , w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki , wychowania i opieki, wykonywanie remontów
obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie
obsługi administracyjnej i finansowej, wyposażanie szkoły lub przedszkola w
pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania
oraz programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Ponadto organ wykonawczy samorządu realizuje inne zadania oświatowe
wynikające z ustawy o systemie oświaty, w tym związane z prowadzeniem
ewidencji, udzielaniem i rozliczaniem dotacji szkół, przyznawaniem pomocy
materialnej dla uczniów , kontrolą obowiązku nauki do 18 roku życia.
Katalog zadań oświatowych dla organów prowadzących rozszerza się wraz
z przekazywaniem samorządom nowych uprawnień, również o zadania , które
wcześniej pozostawały w gestii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Organ wykonawczy samorządu realizuje także zadania z ustawy Karty
Nauczyciela, w tym związane z wynagrodzeniem nauczycieli, prowadzeniem
spraw dotyczących postępowań na stopień nauczyciela mianowanego,
dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
Wykonując zadania wynikające z upoważnień określonych w ustawach
związanych z funkcjonowaniem oświaty i przepisów wykonawczych do tych
ustaw, Wójt Gminy jest zobowiązany do przygotowania oświatowych aktów

prawa miejscowego, opracowywania informacji , zbierania danych do celów
statystycznych, w tym do systemu informacji oświatowej. Przedstawiony
materiał dotyczy realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.
oraz częściowo dla porównania z roku szkolnego 2008/2009.
Informacja obejmuje istotne elementy zadań oświatowych :
organizację sieci szkół i przedszkoli , wielkość szkół i liczbę dzieci , wyniki
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz inne zadania oświatowe.
I.

STAN ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Radłów była organem prowadzącym dla
Publicznego Gimnazjum w Radłowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Sternalicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach oraz Publicznego
Przedszkola w Sternalicach z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Oleskiej i
Wichrowie i Publicznego Przedszkola w Kościeliskach z Oddziałami
Zamiejscowymi w Radłowie i Nowych Karmonkach.

1. ORGANIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W RADŁOWIE

Lp.

Rok szkolny

Liczba
uczniów
w
szkole

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Ia

II a

III a

Ib

II b

III b

1.

2008/2009

151

6

51

51

49

2.

2009/2010

135

6

33

53

49

Komentarz:
Liczba uczniów w Publicznym Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010
w porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 zmniejszyła się aż o 16 uczniów.

2.

Lp.

1.

2.

ORGANIZACJA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nazwa szkoły

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Sternalicach

Rok
szkolny

Liczba
uczniów
w szkole

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów w poszczególnych klasach
I

II

III

IV
21

V

VI

26

14

2008/2009

129

6

22

25

21

2009/2010

136

6

18

25

24

20

21

28

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w
Kościeliskach
Razem

2008/2009

136

6

19

30

18

17

28

24

2009/2010

127

6

15

19

30

18

17

28

2008/2009

265

X

X

X

X

X

X

X

Razem

2009/2010

263

X

X

X

X

X

X

X

Komentarz;
W Publicznej Szkole Podstawowej w Kościeliskach jest zauważalny spadek
uczniów w rocznikach. Porównując rok szkolny 2008/2009 było w szkole 136
uczniów, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 było 127 uczniów tj.
o 9 uczniów mniej. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach jest
o 7 uczniów więcej.

3.

ORGANIZACJA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ LICZBA DZIECI
WEDŁUG ROKU URODZENIA W LATACH 2003-2006

Typ placówki
Przedszkola

Ogółem urodzeni w
latach 2003-2006

2003

2004

2005

2006

37

45

45

38

2003

2004

2005

2006

33

42

34

14

61

20

23

14

4

62

13

19

20

10

Ogółem
uczęszczających
do przedszkoli
według rocznika w
roku szkolnym
2009/2010
Publiczne
Przedszkole w
Sternalicach
z Oddziałami
Zamiejscowymi
Publiczne
Przedszkole
w Kościeliskach z
Oddziałami
Zamiejscowymi

Dzieci zameldowane na pobyt stały w Gminie Radłów, lecz nie wszystkie tu
przebywają.
Komentarz;
W roku szkolnym 2009/2010 wychowaniem przedszkolnym objęto 163 dzieci
tj. o 13 dzieci więcej w porównaniu do roku szkolnego 2008/2009.
II OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIAZEK NAUKI

Ważnym zadaniem dla Gminy i Dyrektorów Szkół realizowanym w roku
szkolnym 2009/2010 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki .
Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia
16 lat, a obowiązkowi nauki uczniowie do 18 –tego roku życia.
Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przeprowadzili Dyrektorzy Szkół,
natomiast obowiązku nauki Wójt Gminy.
Podstawowe informacje w zakresie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki
przedstawia tabela
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny

59

2.

Liczba młodzieży spełniających obowiązek nauki

112

3.

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na
terenie gminy, co do której brak informacji o spełnieniu bądź
niespełnieniu obowiązku nauki
Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie
gminy
w tym:
dziewcząt
chłopców

4.

Liczba uczniów

5

176

96
80

III ZATRUDNIENIE W SZKOŁA I PRZEDSZKOLACH
1. ZATRUDNIENIE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

Zatrudnienie
Lp.

Rok szkolny

Zatrudnienie ogółem

w tym

etaty

nauczyciele

osoby

pozostali
pracownicy

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

2008/2009

17,34

21

14,84

17

2,5

4

2.

2009/2010

19,28

24

16,78

20

2,5

4

Komentarz:
Liczba nauczycieli wzrosła w roku szkolnym 2009/2010 , ponieważ dwóch
nauczycieli odeszło na roczny urlop zdrowotny, w związku z tym zatrudniono
trzech dodatkowo nauczycieli na czas zastępstwa w wymiarach niepełnych
etatów.
Liczba nauczycieli Publicznego Gimnazjum według stopnia awansu
zawodowego
Lp.

Rok szkolny

Stopień awansu zawodowego
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Ogółem

1.

2008/2009

1

3

3

10

17

2.

2009/2010

2

4

3

11

20

Komentarz;
Wszyscy nauczyciele Publicznego Gimnazjum posiadają wykształcenie wyższe
i pełne kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku. Sukcesywnie
zwiększa się liczba nauczycieli posiadający statut nauczyciela dyplomowanego.

2. ZATRUDNIENIE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zatrudnienie
Lp.

Rok szkolny

Zatrudnienie ogółem

w tym

etaty

osoby

nauczyciele

pracownicy obsługi

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

2008/2009

31,04

36

23,54

28

7,5

8

2.

2009/2010

30,48

36

22,98

28

7,5

8

Komentarz:
Zmniejszyło się zatrudnienie w etacie o 0,56, sytuacja taka powstała w związku
z mniejszą liczbą godzin w podziale na grupy w oddziałach.
Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego
Lp.

Rok szkolny

Stopień awansu zawodowego
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Ogółem

1.

2008/2009

-

10

5

13

28

2.

2009/2010

-

6

8

14

28

Komentarz:
Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i pełne
kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku.
W roku szkolnym 2009/2010 jeden nauczyciel otrzymał awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego a trzech nauczycieli awans na stopień nauczyciela
mianowanego.

3. ZATRUDNIENIE W PRZEDSZKOLACH
Zatrudnienie
Lp.

Rok szkolny

Zatrudnienie ogółem

w tym

Nauczyciele
etaty

osoby

etaty

Pozostali pracownicy
osoby

etaty

Osoby

1.

2008/2009

15,38

21

8,38

14

7

7

2.

2009/2010

15,52

22

8,52

15

7

7

Komentarz:
Zwiększyło się zatrudnienie doszedł w trakcie roku szkolnego jeden nauczyciel
do nauki języka niemieckiego. Nauczyciele Przedszkoli posiadają pełne
kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku.
Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego
Lp.

Rok szkolny

Stopień awansu zawodowego w osobach
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Ogółem

1.

2008/2009

-

3

8

3

14

2.

2009/2010

-

5

8

2

15

Komentarz:
Nastąpiły zmiany w zatrudnieniu nauczycieli religii i nauki języka niemieckiego
(dotyczy nauczycieli zatrudnionych na niepełnych wymiarach).
W roku szkolnym 2009/2010 ani jeden nauczyciel nie został zwolniony z pracy
oraz żaden z nauczycieli nie odszedł na zasłużoną emeryturę.
IV DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Każdy rok w budżecie Gminy zgodnie z dyspozycją prawa oświatowego
wyodrębnia się środki na dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli
w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.
W roku 2009 kwota ta wynosiła 17.138,00zł.

Z czego 30% tj. 5.141,00 zł. przeznaczono zgodnie z porozumieniem na
doradztwo metodyczne. ( obowiązujące Porozumienie ze Starostwem w
Kluczborku), a 70% tj. kwotę 11.997,00 zł przekazano do dyspozycji
Dyrektorom Szkół i Przedszkoli.
Wydano w roku 2009 na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 10.924,00
zł. zgodnie z zapisami w wieloletnich planach doskonalenia poszczególnych
szkół i przedszkoli.
Z wymienionej kwoty między innymi sfinansowano szkolenia nauczycieli,
kursy kwalifikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych oraz dopłatę do czesnego –
studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli i studia magisterskie dla jednego
nauczyciela.
W roku 2009 każdy nauczyciel miał możliwość skorzystać z różnych form
doskonalenia zawodowego.
Plan na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2010 wynosi 19.873,00 zł.

V UWARUNKOWANIA GMINNEJ INFRASTRYKTURY 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 na oświatę czynionych od kilku lat.
Stan bazy lokalowej oświaty oraz urządzeń rekreacyjno –sportowych w roku
szkolnym 2009/2010 przedstawiają tabele

Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2009/2010
Nazwa placówki/
powierzchnia

w tym:
pow.

Pomieszczenia ilość

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

terenów
zielonych
(w m2)

1175m2

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

Objaśnienia:
W powierzchni użytkowej przedszkoli
zostały uwzględnione Przedszkola i Oddziały Zamiejscowe.
W jednej placówce oświatowej jest stołówka tj. w Publicznym Przedszkolu
w Kościeliskach.

Urządzenia rekreacyjno- sportowe

Wyszczególnienie
Publiczne Przedszkole w
Kościeliskach z Oddziałami
Zamiejscowymi w Radłowie i
Nowych Karmonkach
Publiczne Przedszkole w
Sternalicach z Oddziałami
Zamiejscowymi w Ligocie Oleskie i
Wichrowie.
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

1
1
1

Szkoły Podstawowe posiadają sale Gimnastyczne. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Sternalicach ma pełnowymiarową salę Gimnastyczną, lecz nie posiada
urządzeń rekreacyjno-sportowych, 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 ( sali wiejskiej ). Gimnazjum
posiada boisko asfaltowe i korzysta z trawiastego boiska LZS Radłów.
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 poniżej.

Wyszczególnienie

Publiczne
Przedszkole

Komputery
Ogółem

w tym
do
użytku
uczniom

-

-

Projektor
Multime
dialy,

-

Tablice
interakty
wne

Aparaty
Cyfrowe/
Rzutniki
pisma

Kamera
wideo

DVD

Ksero

Telewizor

-

-

-

-

-

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

1

-

24

18

1

1

1/1

1

21

10

1

-

1

Publiczne
Gimnazjum w
Radłowie

21

10

3

2

2/4

-

-

-

-

1

1

2

1

1

-

2

1

1

1

4

2

3

Wszystkie Szkoły posiadają pracownie komputerowe a zajęcia z informatyki
dzielone są na grupy w taki sposób, by każdy uczeń miał indywidualne
stanowisko komputerowe.
VI ZAPEWNIENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DZIECIOM I MŁODZIEŻY
Z BIEDNYCH RODZIN W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI
1.

Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników w ramach
Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Realizując Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”
Gmina pomagała uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach I –III szkół
podstawowych i uczniom I klasy gimnazjum . Na to zadanie otrzymano kwotę
dotacji w wysokości 4.480,00 zł.
Dofinansowanie do podręczników przyznano 23 uczniom.

2. Zapewnienie uczniom pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym
Mając na uwadze potrzebę podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży, uczniom z rodzin, które
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej udzielana była pomoc materialna
o charakterze socjalnym - stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

Jest to kolejne zadanie własne gminy, które wynika z ustawy o systemie
oświaty.
W roku szkolnym 2009/2010 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze
socjalnym Gmina otrzymała 57.573,00 zł oraz ze środków własnych musiała
dołożyć do stypendiów 8.636,00 zł ( obowiązek ten wynika z ustawy o
finansach publicznych od 2010 r.) Razem kwota na stypendia wynosiła
66.209,00 zł.
Wydatkowano na stypendium i zasiłki szkolne kwotę 63.886,50 zł .
Zwrócono Wojewodzie kwotę 1.856,80 zł.
.
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2009/2010 przyznano 64 uczniom szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , natomiast
z zasiłki szkolne przyznano 4 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej.
VII DOWÓZ I DOJAZDY UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Realizując obowiązek określony w art. 17 ustawy o systemie oświaty,
dowożono oraz refundowano wydatki związane z dojazdem do szkół w roku
szkolnym 2009/2010 uczniów pełno i niepełnosprawnym.
Do Publicznego Gimnazjum w Radłowie, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sternalicach i w Kościeliskach dojeżdżało 270 uczniów.
Do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce 6 uczniów niepełnosprawnych.
Do Publicznego Gimnazjum w Oleśnie 2 uczniów z ustalonym orzeczeniem
o niepełnosprawności – ( tym uczniom zwracano za bilety miesięczne ).
Wszystkie wydatki związane z dowozem oraz dojazdem dzieci do szkół w roku
szkolnym 2009/2010 wynosiły 243.906, 00 zł.

VIII WYDATKI FINANSOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI

PUBLICZNE GIMNAZJUM W RADŁOWIE
Lp.

Rodzaj wydatków

IX – XII 2009 rok

I-VIII 2010 rok

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

Wydatki ogółem
343.271,34
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe
304.974,53
b) pozostałe wydatki
38.296,81
Wydatki majątkowe
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STERNALICACH
Wydatki ogółem
330,376,81
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe
231.443,17
b) pozostałe wydatki
98.933,64
Wydatki majątkowe
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŚCIELISKACH
Wydatki ogółem
359.327,46
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe
270.927,70
b) pozostałe wydatki
88.399,76
Wydatki majątkowe
PUBLICZNE PRZEDSZKOLA
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STERNALICACH
Wydatki ogółem
128.734,74
w tym:
a) wynagrodzenia osobowe
96.921,56
b) pozostałe wydatki
31.813,18

2.

Wydatki majątkowe

1.

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

2.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOŚCIELISKACH
156.262,63
112.064,31
44.198,32
-

742.348,74
667.965,93
74.382,81
-

544.319,50
481.269,87
56.549,64
6.499,99

627.934,65
557.550,18
70.384.47
-

260.628,98
210.465,17
50.163,81
262.072,05
226,632,73
35.439,68
-

Wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum i szkół podstawowych za cztery
miesiące 2009 roku wyniosły 1.032.975,61 zł. natomiast za osiem miesięcy
2010 roku wyniosły 1.914.602.89 zł.
Wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli za cztery miesiące 2009 roku
wyniosły 284.997,37 zł, natomiast za osiem miesięcy 2010 roku wyniosły
522.701,03 zł.
Po raz pierwszy od roku 2009 Gmina była zobowiązana zgodnie z art. 30a ust.2
Karty Nauczyciela do zapewnienia średnich wynagrodzeń nauczycieli , w
przypadku niespełnienia tego wymogu należało wypłacić dodatek
uzupełniający. Gmina ze środków własnych na ten cel musiała przeznaczyć
razem z ZUS 15.362,00 zł.

Ogółem w Gminie Radłów na oświatę w roku szkolnym 2009/2010 wydano
4.014.544,90 zł.

IX REMONTY I NAPRAWY
W okresie wakacji Gmina nie prowadziła wielkich remontów w placówkach
oświatowych.
W szkołach podstawowych : w PSP w Kościeliskach przeprowadzono
cyklinowanie parkietu w sali Gimnastycznej i zakupiono drabinki do sali.
W PSP w Sternalicach pomalowano korytarz, klatkę schodową i szatnię.
W PG w Radłowie wyremontowano co, pomalowano sanitariaty , korytarz
i klatkę schodową.
W przedszkolach:
1) w Radłowie – pomalowano salę zajęć;
2) w Nowych Karmonkach – wyremontowano schody wejściowe , położono
kostkę na chodniku wejściowym do przedszkola,;
3) w Wichrowie- pomalowano ubikację, korytarz i wejście do przedszkola;
4) w Sternalicach – pomalowano klatkę schodową, szatnię i korytarz;
5) w Ligocie Oleskiej – przeprowadzono demontaż i montaż okien i
parapetów oraz remont podłogi w sali do zajęć , oraz położono
wykładzinę.
Jak wynika z informacji w okresie wakacji przeprowadzono tylko najważniejsze
remonty w placówkach oświatowych , w związku z rozbudową budynku
Publicznego Gimnazjum oraz budową sali Gimnastycznej.
Koszt tej inwestycji wynosić będzie około 5 milionów zł. Do chwili obecnej już
wydano 1.126.573,00 zł.
X. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYUCH I INNYCH
ORAZ ZAWODACH SPORTOWYCH
1.Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum w Radłowie
1) Konkursy przedmiotowe
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie PG w Radłowie brali udział w
konkursach przedmiotowych z : języka polskiego, języka niemieckiego, historii,
matematyki, fizyki, geografii, chemii. Swój udział zakończyli na etapie gminnym.

W konkursie przedmiotowym z biologii uczennica Magdalena Kansik zdobyła
tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.
2) Konkursy poza przedmiotowe
- udział w V Mistrzostwach Powiatu w Rozwiązywaniu Łamigłówek;
- udział w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym na etapie
wojewódzkim.
Na etapie powiatowym
- VII miejsce w Konkursie Wiedzy o Powiecie Oleskim;
- udział w konkursie recytatorskim z języka polskiego;
- udział w konkursie recytatorskim z języka niemieckiego;
- udział w Powiatowym Dyktandzie.
3) Osiągnięcia sportowe
Na etapie wojewódzkim nasi uczniowie brali udział w indywidualnych biegach
przełajowych.
Na etapie powiatowym:
- II miejsce w piłce koszykowej chłopców;
- III miejsce w biegu na 100 m ;
III miejsce w sztafecie 4x100 m chłopców;
-IV miejsce w piłce halowej dziewcząt.
4) Udział w projektach unijnych
- Nowe Technologie na Usługach Edukacji we współpracy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Poligraficznego w Opolu- zajęcia w
czterech grupach „Mamy coś do udowodnienia” - projekt realizowany we
współpracy ze szkołami podstawowymi.
5) Udział w projektach ogólnopolskich
„ Młodzi głosują- akcja we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
2.Udział uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
w konkursach i zawodach sportowych
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach uczestniczyli :
1) w przeglądzie kolęd w języku niemieckim – wyróżnienie na etapie
wojewódzkim;
2) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z języka niemieckiego
( 3 i 7 miejsce etap ogólnopolski);

w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Daję słowo” ( etap szkolny ,
i regionalny);
4) w małym finale ogólnopolski – otrzymując wyróżnienie;
5) w Konkursie recytatorskim z języka polskiego ( etap gminny, powiatowy
–I miejsce)
6) w Konkursach plastycznych:
- „Anioł z moich marzeń” ( etap gminny);
- „Las nas zachwyca”- ( organizator Elektrownia Opole );
- Jak bezpiecznie pomagamy rodzicom w gospodarstwie (organizator
KRUS Olesno);
7) w Konkursie piosenki Śląskiej ( etap powiatowy I miejsce;
8) w Konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski:
- „Super szkoła”;
- „Mister szkoły”;
- „Wiersz Walentynkowy”;
- „Dla Ciebie mamo”;
- „Mam talent”;
- „Kocham Cię Polsko”;
- „Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”.
9) Udział w zawodach sportowych
- Mini piłka ręczna;
- Mini piłka siatkowa;
- Mini piłka nożna;
- Halowa piłka nożna;
- Dwa ognie;
- Indywidualne biegi przełajowe ( etap gminny, powiatowy i wojewódzki);
- Mały Olimpijczyk.
3. Udział uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach w
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
3)

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach uczestniczyli :
1) w Olimpusach ogólnopolskich:
z matematyki,
z języka polskiego;
z historii - 17 miejsce;

z języka angielskiego.
2) w Kangurze matematycznym –ogólnopolskim;
3) w Konkursach:
-recytatorskim z języka polskiego ( etap gminny i powiatowy),
wyróżnienie w etapie gminnym;
- Der, Die, Das KENNER ( etap wojewódzki wyróżnienie );
- EKO-PLANETA – ogólnopolski – wyróżnienie;
- historyczny „Krąg” – ogólnopolski;
- recytatorski z języka niemieckiego ( etap gminny – wyróżnienie,
powiatowy;
- z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – ogólnopolski – wyróżnienie;
- plastyczny „Dary lasu” ,pt.”Funkcje lasu”- powiatowy –wyróżnienie;
- plastyczny „Woda, ogień – pracy strażaka – ogólnopolski;
4) w Zawodach sportowych:
- w indywidualnych biegach przełajowych (etap wojewódzki -miejsce 20);
- w czwórboju lekkoatletycznym – drużyna ( etap powiatowy 1,3 miejsce),
(etap wojewódzki 3,3 miejsce)
- w czwórboju lekkoatletycznym- indywidualnie (etap powiatowy,1,2,3,4)
(etap wojewódzki 2,3,4,4)
- w trójboju lekkoatletycznym (etap powiatowy – 1,3,4,4);
- w lekkiej atletyce ( etap powiatowy- 2,2,2,3,3,3,3,3);
- w „Dwa ognie” ( etap powiatowy 2 miejsce);
- w szachy ( etap powiatowy 2 miejsce);
- w piłkę ręczną ( etap powiatowy 3 miejsce);
- „Mały Olimpijczyk „ (etap powiatowy 3 miejsce).

XI.WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW
1.Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2009/2010 w Publicznym Gimnazjum w
Radłowie.
1) Egzamin z części humanistycznej
- Klasa III a – 26,5
- Klasa III b - 31,5
- średnia szkoły – 29,1

- Stanin -4
2) Egzamin z części matematyczno- przyrodniczej
- Klasa III a – 19,8
- Klasa III b - 20,1
- średnia szkoły - 19,9
- Stanin – 3
3) Egzamin z części język niemiecki
- Klasa III a - 34,6
- Klasa III b - 32,6
- średnia szkoły – 33,3
2. Wyniki uczniów ze sprawdzianów w roku szkolnym 2009/2010
w Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach
- Szkoła suma 23,1
- Stanin 4
- Czytanie – 7.1
- Pisanie 4.9
3.Wyniki uczniów ze sprawdzianów w roku szkolnym 2009/2010 w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kościeliskach
- Szkoła suma 23.2
- Stanin -4
- Czytanie 7.1
- Pisanie 5.0
Gmina Radłów 23,1
- Czytanie 7.1
- Pisanie 5.0
Województwo opolskie 24.5
- Czytanie 7.4
- Pisanie 5.1
XII. POZYSKANIE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Radłów przystąpiła do realizacji dwóch
projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Równamy szanse już od przedszkola” POKL Kapitał Ludzki w ramach

działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, w ramach EFS, na łączna kwotę 196. 825,00 zł.
2. „Mamy coś do udowodnienia” POKL Kapitał Ludzki w ramach Działania
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, w ramach EFS, na łączną kwotę 400. 000,00 zł.
W ramach pierwszego projektu wsparciem unijnym zostało objętych 90
przedszkolaków w wieku 3-5 lat. We wszystkich oddziałach przedszkolnych
wydłużono czas pracy o 1 do 2 godzin. Największą atrakcją edukacyjną dla
przedszkolaków były darmowe zajęcia dodatkowe, w tym język angielski,
logopedia, gimnastyka korekcyjna oraz rytmika. Dzięki uczestniczeniu w
projekcie udało się zaszczepić w najmłodszych dbałość o poprawną wymowę
oraz zniwelować problemy wady wymowy w trakcie zajęć indywidualnych.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach z j. angielskiego, poznając podstawowe
słownictwo i umiejętność liczenia do 10. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz
taneczno- rytmiczne pozwoliły na rozwijanie poczucia rytmu oraz doskonalenie
sprawności fizycznej i ruchowej dzieci.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano wycieczki do Filharmonii Opolskiej
na Koncert z cyklu Musica Viva, do Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie na
przedstawienie teatralne oraz do Teatru Aktora i Lalki w Opolu na
przedstawienie: „Tygrysek Pietrek”.
W ramach drugiego projektu wsparciem unijnym zostało objętych 397 uczniów
wszystkich 3 szkół z terenu gminy. W Gimnazjum powstał Szkolny Ośrodek
Kariery (Szok). W ramach zajęć uczniowie zapoznawali się z ofertą pracy
różnych zakładów działających na naszym terenie. Zajęcia pomogły
w przygotowaniu do wyboru nowej szkoły i zawodu. Młodzież uczestniczyła
także w Powiatowych Targach Edukacji i Pracy.
W ramach zajęć dodatkowych takich jak warsztaty informatycznych uczniowie
rozwijali umiejętności posługiwania się sprzętem ICT, oraz poznawali nowe
programy, które posłużyły do redagowania i wydawania Gazetki Gimnazjalisty
–-miesięcznika. W ramach projektu unijnego uczniowie uczestniczyli w
dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, które pozwoliły

zniwelować braki w wiadomościach i umiejętnościach z poszczególnych
przedmiotów. Dodatkowe zajęcia takie jak: chór szkolny, tańce pozwoliły, język
angielski na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Istotnym sukcesem projektu jest możliwość zakupu sprzętu multimedialnego
oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.
Ponadto w ramach projektu uczniowie brali udział w wyjazdach do kina, teatru
i filharmonii. Organizowane były także wycieczki do Wrocławia, Warszawy,
Chorzowa, Tarnowskich Gór, Krasiejowa i Częstochowy.

XIII PODSUMOWANIE
Już po raz drugi Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie
Gminy Informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych.
Zgodnie z wymogiem ustawy o systemie oświaty, która to wskazuje do
uwzględnienia okres sprawozdawczy za poprzedni rok szkolny, nie
precyzuje ona ani zakresu, ani formy, ani też poziomu szczegółowości
prezentowanych zadań.
Nie sposób było odnieść się do wszystkich obszarów realizowanych zadań,
które wpływają na efekty zadań oświatowych, ale zamieszczono
najważniejsze zadania oświatowe , szczególnie istotne dla funkcjonowania
edukacji na stopniu gminnym.

