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I. Wprowadzenie 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 została opracowana 
na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej, danych zawartych w 
arkuszach organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz na podstawie sprawozdań, analiz i informacji 
gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy Radłów.  

Sposób realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego określają 
poniższe akty prawne.: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t. j. ); 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 t. j.); 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); 
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 17 z późn. zm.); 
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 t. j.); 
6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j.); 
7. Uchwały Rady Gminy Radłów. 
 
Gmina Radłów w roku szkolnym 2019/2020, realizując wynikające z powyższych aktów zadania 

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

W celu uszczegółowienia wymienionych zadań zapraszam do lektury niniejszego opracowania. 
 

II. Placówki oświatowe na terenie Gminy Radłów 

Na terenie gminy Radłów w roku 2019/2020 funkcjonowały dwa publiczne przedszkola z 
oddziałami zamiejscowymi oraz trzy publiczne szkoły podstawowe. 

1. Wykaz przedszkoli 
 

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

1) Publiczne Przedszkole w Kościeliskach: 
a) Oddział Zamiejscowy w Radłowie, 
b) Oddział Zamiejscowy w Karmonkach Nowych. 

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

2. Wykaz szkół podstawowych 
 

Gmina Radłów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych. W dwóch z nich w 
analizowanym roku szkolnym funkcjonowały oddziały klasowe od I do VI. Obwody tych szkół 
obejmowały następujące miejscowości:  

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

Psurów, Wolęcin, Wichrów, 



3 

 

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

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

 

Do klas od drugiej do szóstej uczęszczały dzieci ze wskazanych wyżej miejscowości, natomiast do 
klas pierwszych zrekrutowano dzieci zgodnie z Uchwałą Nr 27/V/2019 Rady Gminy Radłów w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów od dnia 1 
września 2019 r. tj.: 

 
Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie objęły natomiast zgodnie z 

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

Biskupska, 

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

Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta była o arkusz organizacyjny 

opracowywany przez dyrektora danej szkoły/przedszkola, zatwierdzany przez Wójta Gminy Radłów, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty. 

 

III. Dane statystyczne 

1. Dane liczbowe dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym 

Do przedszkoli na terenie Gminy Radłów w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 150 dzieci tj.: 
1) do Publicznego Przedszkola w Kościeliskach 84 dzieci, 

2) do Publicznego Przedszkola w Sternalicach 66 dzieci, w tym jedno odroczone od obowiązku 

szkolnego ze względu na niedojrzałość szkolną. 

Poniższa tebela 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 

Odro-
czone 

   

1. PP w Kościeliska  3 14     17  
 
84 

2. PP w Kościeliskach    10 11   21 

3. OZ w Radłowie  4 8 7 6   25 

4. OZ w Karmonkach N. 1 8 5 5 2   21 

5. PP w Sternalicach 1 4 5 8 3   21  
66 6. OZ w Ligocie 1 5 6 6 6 1  25 

7. OZ w Wichrowie 1 7 4 3 5   20 

 RAZEM 4 31 42 39 33 1  150 150 

 

Nazwa szkoły Adres siedziby 
szkoły  

Granice obwodu szkoły  

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Sternalicach    

Sternalice 8 
46-333 Sternalice 

Do obwodu szkoły w Sternalicach należą: 
Sternalice, Ligota Oleska, Psurów, Wolęcin. 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  Pomnik 1000-
lecia w Kościeliskach 

Kościeliska 28 
46-324 Kościeliska 
 

Do obwodu szkoły w Kościeliskach należą: 
Kościeliska, Biskupice, Biskupskie Drogi. 
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2. Dane liczbowe dotyczące uczniów szkół 

 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów 
chodziło 292 uczniów (34 uczniów mniej niż w roku ubiegłym) tj.: 

1) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie 83 uczniów, w tym: 67 uczniów klas VII i VIII 

oraz 16 uczniów I klasy, 

2) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach 101 uczniów, 

3) do Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 108 uczniów. 

Poniżej liczba uczniów w poszczególnych klasach. 

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach 

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

1. PSP w Radłowie 16      15 + 14 18 + 20 83 

2. PSP w Kościeliskach 12 21 14 9 27 25   108 

3. PSP w Sternalicach 8 19 23 9 21 21   101 

 RAZEM 36 40 37 18 48 46 29 38 292 

 
W analizowanym roku szkolnym odnotowano spadek ogólnej liczby uczniów w szkołach 

podstawowych, spowodowany zakończniem działalności publicznych gimnazjów w związku z 
przeprowadzoną reformą oświaty.  

W omawianym  roku do szkół podstawowych uczęszczali uczniowie z dziewięciu roczników. 
Było to spowodowane tym, że w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem szkolnym zostały objęte 
sześciolatki, czyli uczniowie urodzeni w 2009 r. Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem 
szkolnym ponownie objęte zostały dzieci od 7 roku życia czyli uczniowie z tego samego rocznika 
2009, którzy rozpoczęli już edukację, ale na wniosek rodziców mogli kontynuować naukę w klasie 
pierwszej. Efektem powyższych zmian jest zmniejszona liczba uczniów w klasach czwartych a 
zwiększona liczba uczniów w klasach piątych szkół podstawowych.  

 
3. Demografia i prognoza na przyszłość 

 
Jak, w związku z powyższym, przedstawia się prognoza na przyszłość? Poniższy wykres ilustruje 

dane dotyczące liczby urodzeń w Gminie Radłów w latach 2006-2020. 
 

 
UWAGA: rok 2020 – stan na 30.09.2020 r. 
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Analizując powyższy wykres można dostrzec, że najmniejszą liczbę urodzeń odnotowano 
najpierw w roku 2013. Od roku 2013 liczba urodzeń nieznacznie ale stale rosła aż do roku 2017. 
Najniższą liczbę urodzeń mieliśmy w 2018, gdzie liczba urodzeń drastyczne spadła z 48 na 36 
urodzeń. Przekładając powyższy wykres na sytuację szkolną – w roku szkolnym 2019/2020 do 
gminnych szkół uczęszczali uczniowie urodzeni w latach 2006-2012. Dla zobrazowania kolejnych lat 
szkolnych poniżej wykres przedstawiający prognozowaną liczbę dzieci w wieku 7-15 lat w latach 
2020-2027. 

 

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

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

 

IV. Struktura zatrudnienia pracowników oświaty 
 

1. Kadra nauczycielska 
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 72 nauczycieli.  

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

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

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

a na czas jego usprawiedliwionej nieobecności tj.: od 24 stycznia 2020 r. zastepująca 

Dyrektora Pani Anna Macioł. 

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

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

Zagrodnik. 

Wszyscy nauczyciele szkół i przedszkoli mają zatrudnienie. Dwoje nauczycieli szkoły oraz jeden 
nauczyciel przedszkola przeszło na emeryturę. Jeden nauczyciel przebywał w pierwszym semestrze 
w stanie nieczynnym, po którym przeszedł także na emeryturę. Czworo nauczycieli uzupełnia etaty 
w innych placówkach na terenie gminy. 
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Poniższa tabela przedstawia etaty nauczycielskie w poszczególnych placówkach: 
 

Lp. Nazwa placówki Liczba 
nauczycieli 

ogółem 

w tym niepełno- 
zatrudnionych 

w tym uzupełniających etat 

1. PSP Radłów 19 11 4 uzupełnia w innej szkole 

2. PSP Sternalice 13 3  

3. PSP Kościeliska 16 4 1 uzupełnia w innej szkole 
1 w stanie nieczynnym (I semestr) 

4. PP Kościeliska 13 9  

5. PP Sternalice 11 8  

 Razem 72 35  

 
Natomiast liczbę nauczycieli szkół podstawowych  i przedszkoli w Gminie Radłów w przeliczeniu na 
etaty przedstawiono w kolejnej tabeli. 
 
Lp. Nazwa szkoły Nauczyciele wg. stopni awansu - stan na 30 września 2018 r. 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

1. PSP w  
Radłowie 

0,28 0,5 0,89 11,88 13,55 

2. PSP w 
Kościeliskach 

0,28 0,62 0 11,72 12,62 

3. PSP w 
Sternalicach 

1,84 1,00 1,00 8,26 12,10 

4.  PP w 
Kościeliskach 

0,77 0,63 3,00 1,79 6,19 

5.  PP w 
Sternalicach 

0,41 1,68 1,09 1,49 4,67 

 RAZEM 3,58 4,43 5,98 35,14 49,13 
 

Jak wynika z powyższego zestawienia szkoły i przedszkola zatrudniały wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną.  Karta Nauczyciela nakłada na samorządy obowiązek zabezpieczenia finansowego na 
doskonalenie zawodowe z planowanego funduszu płac na wynagrodzenia nauczycieli. Nauczyciele 
doskonalili posiadane umiejętności, aktualizowali umiejętności wcześniej zdobyte i uzyskiwali nowe. 
Ważnym elementem tego procesu było zdobywanie kwalifikacji do nauczania dodatkowych 
przedmiotów, co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej, jak i znalezienie zatrudnienia 
bądź jego uzupełnienie. W ramach wyodrębnionych środków dofinansowane były również koszty 
kształcenia pobierane przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowaniem do 
studiów podyplomowych objętych było troje nauczycieli. 

Rokrocznie nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Radłów, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. W gminnych 
placówkach pracowało w analizowanym roku  65,28 % nauczycieli dyplomowanych, 9,72 % stanowili 
nauczyciele mianowani, 8,33 % to nauczyciele kontraktowi, a nauczycieli stażystów było 
zatrudnionych 16,67 %.  W roku szkolnym 2019/2020 awans na stopień nauczyciela kontraktowego 
uzyskało 2 nauczyciel, natomiast akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego przypadł w udziale 1 nauczycielowi. 
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2. Pracownicy niepedagogiczni 
 
Oprócz pracowników pedagogicznych przedszkola i szkoły zatrudniały pracowników obsługi 
placówek oświatowych. Pracownicy niepedagogiczni placówek dbają o ład i porządek oraz stan 
techniczny budynków. Działania w tym zakresie powodują, że baza lokalowa spełnia określone 
standardy i normy użytkowe. Kolejna tabela przedstawia liczbę etatów pracowników obsługi w 
placówkach oświatowych Gminy Radłów. 
 

 

 
 

V. Baza lokalowa 
 

Placówki oświatowe Gminy Radłów dysponują obiektami wraz z wyposażeniem, służącymi 
prowadzeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. 
Samorządowe przedszkola i ich oddziały zamiejscowe mają swoje siedziby w 6 budynkach. Szkoły 
podstawowe prowadzone przez Gminę zlokalizowane są w 3 budynkach. Właścicielem budynków 
jest Gmina Radłów. 
 

1. Stan bazy lokalowej 
 

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

Placówka Sale dydaktyczne Dodatkowe sale i obiekty Wyposażenie 

PP Kościeliska 2 Gebinet dyrektora 
Kuchnia/pomieszczenie obsługi 
Kotłownia 
Plac zabaw 

1 Laptop 
2 Radiomagnetofon 
Tablica interaktywna 
Ksero 
Drukarka 

OZ Radłów 2 Kotłownia 
Kuchnia/pomieszczenie obsługi 
Plac zabaw 

1 Laptop 
1 Radiomagnetofon 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

OZ Karmonki N. 2 Kotłownia 
Kuchnia/pomieszczenie obsługi 
Plac zabaw 

1 Laptop 
Radiomagnetofon 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

PP Sternalice 2 Gebinet dyrektora 
Gab. do zajęć specjalistycznych 
Kuchnia/pomieszczenie obsługi 
Kotłownia 
Plac zabaw 

1 Laptop 
1 Radiomagnetofon 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Ksero 
Drukarka 

Lp. Nazwa placówki Etaty pracowników obsługi 

1. PSP Radłów 4 

2. PSP Sternalice 4 

3. PSP Kościeliska 3 

4. PP Kościeliska 4,5 

5. PP Sternalice 3 

 Razem 18,5 



8 

 

OZ Wichrów 1 Kotłownia 
Kuchnia/pomieszczenie obsługi 
Plac zabaw 

1 Laptop 
1 Radiomagnetofon 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

OZ Ligota Oleska 2 Gab. do zajęć specjalistycznych 
Kuchnia/pomieszczenie obsługi 
Kotłownia 
Plac zabaw 

1 Laptop 
1 Radiomagnetofon 
Sprzęt nagłaśniający 
Tablica interaktywna 
Drukarka z ksero 

PSP Radłów 11 Pracownia komputerowa 
Świetlica 
Pokój nauczycielski 
Gabinet dyrektora 
Winda 
Gabinet pielęgniarki 
Gabinet pedagoga 
Biblioteka szkolna 
Hala gimnastyczna z zapleczem 
Boisko asfaltowe i trawiaste 
Skocznia do skoku w dal 
Kotłownia 
Pomieszczenia obsługi 
Pomieszczenia gospodarcze 
Parking 

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

PSP Kościeliska 8 Pracownia komputerowa 
Świetlica 
Pokój nauczycielski 
Gabinet dyrektora 
Gabinet pielęgniarki 
Gabinet pedagoga 
Biblioteka szkolna 
Sala gimnastyczna z zapleczem 
Kompleks boisk 
Plac zabaw 
Kotłownia 
Pomieszczenia obsługi 
Pomieszczenia gospodarcze 
Parking 

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

PSP Sternalice 8 + 2 Pracownia komputerowa 
Świetlica 
Pokój nauczycielski 
Gabinet dyrektora 
Gabinet pielęgniarki 
Gabinet pedagoga 
Biblioteka szkolna 
Sala gimnastyczna z zapleczem 
Boisko trawiaste 
Plac zabaw 
Kotłownia 
Pomieszczenia obsługi 
Pomieszczenia gospodarcze 
Parking 

39 Laptopów 
4 Projektory 
2 Telewizory 
1 DVD  
6 Radiomagnetofonów 
1 Tablica interaktywna 
5 Tablic multimedialnych 
2 Drukarki 
2 Kserokopiarki  
11 Kamer 
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2. Remonty i prace konserwatorskie 
 
Utrzymanie obiektów we właściwym stanie wymaga remontów i inwestycji. Poniższa tabela 

przedstawia zakres prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych oraz prac konserwatorskich: 
 

Placówka Wykonane prace 
PSP Radłów generalny remont trzech sal i dwóch korytarzy 

PSP Sternalice wymiana posadzki na korytarzy 

PSP Kościeliska generalny remont gabinetu dyrektora 

PP Kościeliska wymiana 4 okien, założenie rolet, wymiana oświetlenia, malowanie sali, wymiana 
grzejnika, wykonanie opaski wokół budynku 

OZ Radłów hydroizolacja piwnicy 

PP Sternalice uzupełnienie tyku w cokole budynku 

OZ Ligota Ol. malowanie sal 

OZ Wichrów hydroizolacja kotłowni, zaadaptowanie powierzchni pod sanitariaty 

 

VI. Jakość pracy placówek oświatowych 
 

1. Edukacja, opieka i wychowanie w publicznych przedszkolach 
 

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. 

W roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Radłów opieką przedszkolną objętych było 94,96 % dzieci 
w wieku 3-6 lat, w tym 0,66 % odroczonych. Należy podkreślić, że jesteśmy w stanie przyjąć do 
przedszkoli wszystkie gminne dzieci w wieku od 3 do 6 lat, jednakże nie zawsze w ich miejscu 
zamieszkania. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z dyrektorami przedszkoli na podstawie 
ustawowych wytycznych do przeprowadzenia rekrutacji, w pierwszej kolejności przyjmowane są 
dzieci zamieszkałe na terenie Gminy spełniające kryteria rekrutacyjne, następnie dzieci spoza 
obwodu czy spoza gminy. Podczas rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 
2019/2020 największe problemy związane z przyjęciem dzieci pojawiły się w przedszkolach w 
Kościeliskach (3 dzieci) i Radłowie (4 dzieci) oraz Ligocie Ol. (2 dzieci). Natomiast w pozostałych 
przedszkolach wszystkie dzieci zostały przyjęte. Dzieciom nieprzyjętym do wybranych placówek 
Wójt Gminy wskazał miejsce w innych placówkach na terenie gminy, dysponującymi wolnymi 
miejscami. 

Nasze gminne przedszkola są miejscem nauki, wychowania i zapewnienia opieki. Wszystkie 
przedszkola mają zaplecza kuchenne i wydają herbatkę oraz trzy razy w tygodniu w czasie realizacji 
zajęć dodatkowych mini-posiłek tj. jogurt/bułka słodka/owoc. W PP Kościeliska działa kuchnia, która 
zapewnia wyzywienie 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 
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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 oraz zatrudniona pomoc nauczyciela. Dzieci z 
opiniamii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej korzystały z pomocy specjalistów: tj. 
logopedów, oligofrenopedagogów i terapeutów pedagogicznych. 

Przedszkola realizowały także projekt unijny pod nazwą Akademia Przedszkolaka w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dot. wsparcia edukacji 
przedszkolnej. W ramach projektu we wszystkich przedszkolach prowadzone były zajęcia 
dodatkowe tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne oraz zajęcia 
techniczne/doświadczalne. Dzięki udziałowi w projekcie zostały wydłużone godziny pracy oddziału 
w Kościeliskach o 2,5 godziny (tj. z 6,5 h do 9 h). Realizowana była także dodatkowa oferta pomocy  
specjalistycznej, umożliwiająca organizację zajęć wyrównawczych, w celu niwelowania 
stwierdzonych deficytów rozwojowych. Bardzo bogato została dostosowana i doposażona istniejąca 
infrastruktura (za kwotę ok. 100.000 zł). Stworzono gabinet do zajęć specjalistycznych dla dziecka z 
niepełnosprawnością oraz doposażono wszystkie oddziały w sprzęt do zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  

Przedszkola organizowały imprezy i akademie takie jak: Dzień Przedszkolaka, Pasowanie na 
przedszkolaka, Dzień Ziemi, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Dzień 
Marchewki, Dzień Dyni, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal przebierańców, oraz występy artystyczne 
dla lokalnej społeczności. Dzieci miały możliwość poznania ciekawych osób np. pielęgniarki, 
hodowca psów, leśnika, aktora podczas spotkań lub lekcji pokazowych, policjanta na zajęciach 
organizowanych w ramach bezpieczeństwa najmłodszych. Przedszkolacy brali także udział akcja 
takich jak: Szkoła do Hymnu, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Mały Miś w Świecie Wielkiej 
Literatury, Czyste powietrze wokół nas, programie „Polskę, Ojczyznę naszą, wszyscy dobrze znamy, 
jej historię, kulturę i uroki podziwiamy”. Organizowane były wycieczki krajoznawcze po okolicy, 
wyjazdy do Muzeum Regionalnego w Praszce, wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, 
Wesołego Miasteczka w Lublińcu, Piekarni w Radłowie. Wdrażano w ramach realizacji podstawy 
programowej nawyki zdrowego żywienia oraz prowadzono szereg akcji takich jak np. sprzątanie 
świata, zbierania nakrętek, zbiórka bloczków herbaty Lipton, zbiórka środków chemicznych dla 
Domu Dziecka w Sowczycach czy Szlachetna Paczka dla potrzebujących.  

Dnia 10 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Radłów swoim zarządzeniem ogłosił konkurs na 
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach. Na stanowisko Dyrektora 
przedszkola nie zgłosił się żaden kandydat. Pełnienie obowiązków dyrektora na 10 miesięcy 
powierzono Pani Marzannie Kmita-Zagrodnik – nauczycielce przedszkola.  

Z dniem 12 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r. zostało  zawieszone prowadzenie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli naszej gminy. W dniach 16-24 
marca 2020 r. działania prowadzono z własnej inicjatywy, nieobowiązkowo, a od 25 marca 2020 r. 
zdalna realizacja zadań edukacyjnych przedszkola stała się obowiązkiem. Nauczyciele nawiązali 
współpracę online poprzez WhatsApp z rodzicami swoich podopiecznych, w ramach 
której przygotowywano i przekazywano rodzicom materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi 
w domu. Dyrektorzy przedszkoli, w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych opracowali na 
czas pandemii plany pracy w ujęciu tygodniowym. Dla usystematyzowania organizacji 
oraz określenia wzajemnych kontaktów wypracowano strategię oraz formy i zasady pracy nauczycieli 
w aspekcie ich współdziałania z rodzicami. Ustalono sposób i dzienny czas edukacji  na odległość. 
Informacje przesyłane do rodziców zawierały szczegółowy opis codziennie realizowanych zabaw oraz 
wykorzystywane środki dydaktyczne. Realizowano program wychowania przedszkolnego oraz 
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kontynuowano rozpoczęty proces realizacji podstawy programowej, korzystając z ćwiczeń, kart 
pracy, materiałów w formie elektronicznej zawartych w ogólnopolskich programach edukacyjnych. 
Efekty pracy dzieci rodzice przesyłali wychowawcom w formie zdjęć, filmików i komentarzy. Podczas 
edukacji zdalnej była udzielana także pomoc  psychologiczno-pedagogiczna z zakresu logopedii, 
kompensacji i rewalidacji. 

2. Organizacja edukacji w publicznych szkołach podstawowych 
 

Uczniowie spełniają obowiązek szkolny uczęszczając do szkół podstawowych. Obowiązek szkolny 
dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 
roku życia.  

Placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, winny 
stworzyć optymalne warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by uczniowie 
mogli realizować edukację na kolejnym etapie edukacyjnych, a jednocześnie pozytywnie i 
zadawalająco zakończyć dany cykl poprzez złożenie egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej. 

W roku szkolnym 2019/2020 sieć szkół podstawowych w pełni zaspokaja potrzeby w zakresie 
spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w danym obwodzie. Poniższa tabela 
przedstawia liczbę uczniów, liczbe 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 

101 6 16,83 

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
Pomnik 1000-lecia 
w Kościeliskach 

Kościeliska 28 
46-324 kościeliska 

108 6 18,00 

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Radłowie 

ul. Oleska 1 

46-331 Radłów 

83 
 

5 16,60 

 
Szkoły wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, mobilizują uczniów do działania i 

konstruktywnego myślenia, kształtują wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego, jak również prowadzą szerokie działania pozaprogramowe, profilaktyczne i 
uspołeczniające, a podczas licznych imprez i przedsięwzięć współpracują z lokalną społecznością. 

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

Podobnie jak w przedszkolach z dniem 12 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej  zostało  zawieszone prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
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opiekuńczej szkół naszej gminy w związku z pandemią COVID-19 . Od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia 
szkolne były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podczas nauki 
zdalnej wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych (każdy 
nauczyciel był  dostępny w czasie danej lekcji z daną klasą on-line np. pytania w e-dzienniku i inne 
komunikatory). Uczniowie oraz rodzice zostali poinformowani o zasadach realizacji zdalnego 
nauczania. Komunikacja z nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami odbywała się za 
pomocą e-dziennika, poprzez pocztę elektroniczną, a w przypadku trudności z dostępem do 
Internetu, za pomocą kontaktu telefonicznego. Spotkania on-line odbywały się również na   
platformach edukacyjnych lub utworzonych grupach wybranych komunikatorów dostępnych dla 
Ucznia i Nauczyciela  / ZOOM, TEAMS/. Działania w ramach nauczania zdalnego były prowadzone w 
oparciu m.in. o:  

 
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych; 
 zintegrowaną platformę edukacyjną: https://epodreczniki.pl/ ; 
 programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 
 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły ; 
 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiadał.  

 
Przez e-dziennik nauczyciele wysyłali  uczniom: 
 
-  informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się lub powtórzenia z 
podręcznika, ćwiczeń, itp., 
-  linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp., 
-  zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania, 
-   inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy. 
Informacje wysłane  dla uczniów przez nauczycieli były przesyłane także do wiadomości dyrektora 
szkoły. Uczniowie pracowali samodzielnie według podanych wskazówek, w razie potrzeby pisali do 
nauczyciela przedmiotu, wyjaśniali  wątpliwości w wiadomościach e-dziennika lub w czasie 
spotkania on-line. Nauczyciele  przekazywali uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach 
podanych wcześniej zadań, przekazywali niezbędne informacje. Nauczyciele informowali uczniów, 
które zadania będą oceniane, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. W ramach projektów 
grantowych Zdalna Szkoła zostały zakupione i przkazane do szkoł laptopy do pracy zdalnej. 

 
 

3. Oferta edukacyjna w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

Uczniowie naszych szkół, wymagajacy dodatkowego wsparcia, objęci byli pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, której udzielają nauczyciele specjaliści. Podobnie jak w latach 
ubiegłych szkoły zapewniały zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z opiniami 
PPPP oraz pomoc pedagoga szkolnego. 

Szczególną uwagę poświęcono uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich placówkach naszej gminy były zapewnione 
godziny finansowane przez organ prowadzący, dotyczące zajęć rewalidacyjnych dla dzieci 
wymagających pomocy na podstawie orzeczeń Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 
potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną lub sprzężoną. 
Było to 9 osób. Poniższa tabela określa rodzaj zajęć, łączną liczbę godzin tych zajęć oraz liczbę osób 
objętych pomocą.  
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4. Oferta zajęć pozalekcyjnych oraz godziny przyznane przez organ prowadzący 

 
W ofercie poszczególnych placówek w roku szkolnym 2019/2020 były także zajęcia pozalekcyjne, 

koła zainteresowań, zajęcia sportowe i inne.  
Poniższe dane tabelaryczne obrazują liczby godzin jakie przydzielono poszczególnym 

szkołom i przedszkolom 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. 
 

Przedszkola 

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 

  7 2 2 1 6 3 6 3 21 

2. Zajęcia korek.-
komp. 

  2 3 2 8 1 3   5 

3. Zajęcia 
logopedyczne 

4 12 6 8 9 22 6 18   25 

4. Nauczyciel 
wspomagający/po
moc nauczyciela 

   
 
 

15 

 
 
 

1 

  20 1   20 
 
 
15 

5. Zajęcia 
rozwijające 
komunikowani 

    1 1     1 

6. Zajęcia 
rozwijające 
kompetencje 
emocjonalne 

    1 1     1 

7. Zajęcia 
terapeutyczne 

    2 1     2 

Łącznie godzin 4 30 17 33 6 90 

Lp Nazwa placówki Liczba godzin tygodniowo Razem 

Zajęcia 
rewali-
dacyjne 

Zajęcia 
korek.- 

komp. 

Zajęcia 
logope- 
dyczne 

Pomoc 
nauczy- 
ciela 

Religia Zajęcia 

powyżej 5 

godz. 

1. PP Kościeliska   2  2 1,5 5,5 

2. OZ  w Radłowie   1  2 3 6 

3. OZ w Karmonkach N.   1  2  3 

4. PP  Sternalice  1 1  2  4 

5. OZ  w Ligocie Ol. 7 1 5 15 2  30 

6. OZ w Wichrowie     2  2 

                                            Łącznie 40,5 
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Szkoły podstawowe 

 
 

5. Osiągnięcia uczniów oraz programy realizowane przez szkoły 

Dzieci w wieku szkolnym, uczęszczające do placówek oświatowych na terenie Gminy Radłów, 
mogły pochwalić się sukcesami w konkursach, olimpiadach i zawodach oraz innych 
przedsięwzięciach proponowanych przez szkoły. Poniżej najważniejsze z nich z podziałem na daną 
placówkę. 

 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach  

Szkoła bierze udział w licznych programach i projektach. Najważniejsze z nich to:  
1. Akcja „Sprzątanie świata“; 
2. Projekt „Dzień języków obcych“; 
3. Warsztaty papiernicze; 
4. Akcja promowania czytelnictwa; 
5. Program „Śniadanie daje moc“; 
6. Dzień drzewa; 
7. Projekt „Rzem przepisujemy Biblię“; 

Lp Nazwa placówki Liczba godzin tygodniowo Razem 

PSP Radłów PSP Kościeliska PSP Sternalice  

1. Zajęcia rewalidacyjne 6 2 6 14 

2. Zajęcia korek.-komp.  2 1 3 

3. Zajęcia logopedyczne  9 6 15 

4. Nauczyciel wspomagający   20 20 

5. Religia 10 12 12 34 

6. Biblioteka 3 3 3 9 

7. Świetlica 13 6 6 25 

8. Pedagog 8 4 4 16 

9. Zajęcia wyrównawcze 8 4 3 15 

10. WDŻ 2 1,5 1,5 5 

11. Kółka matematyczne/ matematyka 3 3 3,5 9,5 

12. Koło przyrodnicze/ biologia 2 1 1 4 

13. Koło fizyczne 2   2 

14. Koło polonistyczne/j. polski  2  2 

15. Koło dziennikarskie  1 1 2 

16. Koło historyczne  1  1 

17. Koło muzyczno-taneczne  1  1 

18. Koło informatyczne   2 2 

19. SKS 1  1 2 

                                Łącznie 58 52,5 71 181,5 
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8. Projekt „Trzymaj formę“; 
              Swoje umiejętności oraz wiedzę uczniowie mogą prezentować reprezentując szkołę podczas 

różnych konkursów i zawodów sportowych osiągając  następujące wyniki: 

 

L.p. Rodzaj konkursu Etap Zajęte miejsce  

1. Wojewódzki Konkurs Historyczny gminny I i II miejsce 

2. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej  wojewódzki udział 

3. Konkurs recytatorski z języka niemieckiego gminny udział 

4 Kangur matematyczny międzynarodowy udział 

5 Konkurs j. angielskiego Pingwin ogólnopolski udział 

6 Konkursy biblioteczne szkolny I-III miejsce 

7 Święto Piernika - Lebkuchenfest Gminy Olesno 

I miejsce zespół w 
kategorii klas I –IV,   
I miejsce solista, 
II miejsce zespół w 
kategorii klas V-VIII, 
II miejsce – chatka. 

8 „Śląsk – moja mała ojczyzna“ Region Gliwice 
2 wyróżnienia w 
kategorii klas I-VI 

9 Igrzyska Dzieci powiatowy 

II i V m- biegi 
przełajowe, drużynowe 
biegi przełajowe, III i IV 
miejsce koszykówka,  
2 x II m- gry i zabawy 

10 Rywalizacja szkół powiatu oleskiego powiatowy 
II miejsce chłopcy, 
III i IV miejsce 
dziewczynki 

11 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ogólnopolski 

Nagroda  
– pracownia 
multimedialna  
na 16 stanowisk. 

 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 

Szkoła realizuje projekty i programy : 
• PROGRAM DLA SZKÓŁ - / mleko i owoce w szkole/ ; 
• SZTUCZNA INTELIGENCJA 1 –PROGRAMOWANIE W SZKOŁACH  OPOLSKIEGO ; 
• Zajęcia w Centrum Nauki i Eksperymentu „Zaczarowany Świat“; 
• SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU: „Szlachetna paczka”, Zbiórka zużytych baterii, 

„Edukujemy-Pomagamy” w kategorii „Pomagamy jak szlachetne pszczółki”, Zbiórka 
plastikowych nakrętek na rzecz dzieci chorych, Góra Grosza,  Zbiórka karmy dla zwierząt, 
Zbiórka pieniędzy   na rzecz Julki Szczerby; 

• KLUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW,I IN.; 
• TRZYMAJ FORMĘ" PROJEKCIE  - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej w Oleśnie; 
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Warsztaty:  
- Warsztaty plastyczne i drukarskie we współpracy z  Biblioteką Gminną  w Radłowie. 
Innowacje pedagogiczne: 

-  „Polubić matematykę” - realizowana przez cały rok szkolny w klasie I; 

-  „Każdy może uratować życie”. 
 
KONKURSY W KLASACH MŁODSZYCH: 
etap szkolny/gminny:  
- Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak” – 15 uczniów, 
- Diecezjalnym Konkursie Artystycznym -11 uczniów, 
- klasowy konkurs plastyczny : Kolory łąki” - wyróżnieni wszyscy uczniowie, 
- szkolny konkurs plastyczny „Pastelowy stragan”, 
- konkurs biblioteczny  „Czy znasz lekturę „ Czarna owieczka – 19 osób, 
- konkurs plastyczny organizowany przez KRUS Olesno – 13 dzieci, 
- konkurs plastyczny „Niepełnosprawni oczami pełnosprawnych”– 16 uczniów, 
- konkurs plastyczny organizowany przez SU „Najładniejszy stroik, najładniejsza piernikowa 
choinka” - 10 osób, 
- zawody sportowe „Dwa ognie” - 7 dziewczynek, 6 chłopców, 
- konkurs plastyczny SU „Najładniejszy stroik”, 
-Konkurs plastyczny „Maskotka olimpijska” -I m-ce. 
 
etap   powiatowy/regionalny/ diecezjalny:  
- Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak” – 7 uczniów, 
- Diecezjalnym Konkursie Artystycznym -8 uczniów (wyróżnienie specjalne),  
- Projekt „Razem przepisujemy Biblię” – 11 uczniów, 
- ogólnopolski konkurs wiedzy i umiejętności „Olimpusek” - 8 osób (I-III miejsce), 
-   Konkurs kolęd  i pastorałek w j. niemieckim (Borki Wielkie) - I miejsce dla zespołu. 
 
KONKURSY W KLASACH  STARSZYCH: 
etap szkolnym/gminnym:  
- Wojewódzki  Konkurs Matematyczny -1 uczestnik, 
- Wojewódzki  Konkurs Polonistyczny – 1 uczestnik. 
etap   powiatowy/regionalny:  
-   Konkurs kolęd  i pastorałek w j. niemieckim (Borki Wielkie)- III miejsce dla zespołu 
 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 
etap szkolnym/gminnym: 
I miejsce w etapie gminnym w piłce ręcznej dziewcząt, 
I miejsce w etapie gminnym w piłce siatkowej dziewcząt, 
I miejsce w etapie gminnym w piłce siatkowej chłopców 
I miejsce w etapie gminnym w „Dwa ognie” dziewcząt. 
 
etap   powiatowy/regionalny:  
- IV miejsce  w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w „Dwa ognie” dziewcząt, 
- III  miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w piłce ręcznej dziewcząt, 
-  V  miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego piłce siatkowej chłopców, 
- IV  miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego piłce siatkowej dziewcząt. 
 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 

Udział w projektach ogólnopolskich: 
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- UNICEF Polska – projekt „Prawa dziecka” - Certyfikat Placówki Społecznie Zaangażowanej  
- Projekt Próbny Egzamin Gimnazjalny z Wydawnictwem Operon  

Realizowano innowację pedagogiczną: 
- Znaki czasu – Koło katechetyczno – informatyczne  

Szkoła realizowała programy profilaktyczne: 
- „Trzymaj formę”  - Sanepid Olesno 
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Sanepid Olesno 

PSP Radłów brało udział w akcjach charytatywnych: 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- Kiermasz bożonarodzeniowy 
- Kartka świąteczna 
- „Pomóż i Ty” – dla Fundacji na rzecz Osób Niewidomych 
 

  W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie PSP Radłów brali udział w konkursach 
przedmiotowych z: języka polskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, geografii, chemii, 
biologii, języka angielskiego. 
Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: 

-  laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,  
-  laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. 

 
Konkursy pozaprzedmiotowe: 

- I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Rynku Pracy Powiatu Oleskiego, 
- laureat (II miejsce) Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Religijnej, 

      - finalistka Wojewódzkiego  Konkursu Wiedzy   Religijnej, 
      - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, 

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Olimpus, 
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym. 
 

W zawodach sportowych: 
- powiatowe: 

- I miejsce w koszykówce chłopców 3x3 
- II miejsce w półfinale wojewódzkim koszykówki 3x3 
- II miejsce w koszykówce dziewcząt 
- II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych 
- III miejsce w szachach 
- III miejsce w koszykówce chłopców 
W podsumowaniu zawodów powiatowych PSP Radłów zajęło II miejsce w klasyfikacji 
generalnej szkół powiatu oleskiego.  
 

6. Wyniki egzaminów zewnętrznych 
 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na 

zakończenie II etapu edukacyjnego. Należy zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają 

wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych 

korekt i modyfikacji. Poniżej zamieszczone dane obrazują wyniki uzyskane przez uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Radłowie w zestawieniu z wynikami na poziomie powiatu i województwa. 
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Wyniki egzaminów ósmoklasisty: 

 Procent uzyskanych punktów 

Język
polski 

 matematyka j. niemiecki j. angielski 

PSP RADŁÓW 62  40 46 71 

POWIAT 57  42 52 46 

WOJEWÓDZTWO 60  45 56 54 

STANIN 6 4 6 8 

Skala staninowa:  
1 - najniższy     6 – wyżej średni  

2 – bardzo niski    7 – wysoki  

3 – niski     8 – bardzo wysoki  

4 – niżej średni    9 - najwyższy 

5 - średni  

 
7. Projekty i programy, których beneficjentem było JST 

 
1)  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – w czerwcu 2019 r. wojewoda udzielił 

dotacji celowej na realizację ww. zadania w wysokości 12.000 zł. Wkład własny Gminy 

opiewał na kwotę 3.000 zł. Założenia projektowe były realizowane w okresie od 1 września 

do 31 grudnia 2019 r. Kwota dotacji została przeznaczona na doposażenie bibliotek szkolnych 

w lektury i nowości czytelnicze. 

2) Projekt unijny Akademia Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego dot. Wsparcia edukacji przedszkolnej - 08 sierpnia 2019 r. 

została podpisana umowa z instytucją organizującą konkurs tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Opolu na okres od 1.05.2019 r. – do 31.08.2021 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia 

dodatkowe, doskonalenie nauczycieli, wydłużenie godzin pracy PP Kościeliska, dostosowanie 

i doposażenie istniejącej infrastruktury (za kwotę ok. 100.000 zł), dostosowanie istniejących 

miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz realizację 

dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych umożliwiających wyrównywanie stwierdzonych 

deficytów. Wsparcie finansowe środkami pieniężnymi przyznanymi z RPO na realizację 

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

projektu zostanie wniesiony w postaci kosztów udostępnienia pomieszczeń  na dodatkowe 

godziny otwarcia przedszkoli oraz kosztów pośrednich. 

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

4) W związku z pandemią Covid-19 Gmina Radłów aplikowała o środki w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki pozyskane w ramach projektów grantowych pn. 
Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +  umożliwiły sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów 
i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 
Celem projektu było wsparcie gminnych szkół przez organ prowadzący w procesie 
kształcenia na odległość. Wysokość dofinansowania z UE wyniosła 99.990 zł. Zakupionych i 
przekazanych do szkół zostało 41 laptopów. 
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8. Dowóz 

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

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

W związku z dowozem funkcjonują w naszych placówkach szkolne świetlice z dostosowanym 
czasem pobytu dziecka na zajęciach świetlicowych zgodnie z dowozem oraz w czasie 
funkcjonowania szkoły na podstawie zapisów statutowych poszczególnych szkół. Nauczyciele w 
ramach zajęć świetlicowych, odprowadzają na przystanki uczniów odjeżdżających z zajęć szkolnych 
do domów. Dwa autobusy  w ciągu dnia robią po 4 trasy przejazdu.  

Dowozami w roku szkolnym 2019/2020 objętych był 217 dzieci z terenu gminy. Sześcioro 
uczniów było dowożonych Mikrobusem Gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. Gmina 
finansowała także dowóz uczniów poza jej teren tj. dwóch uczniów do ośrodków z internatem i 
jednego ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Poniżej tabela przedstawiająca liczbę uczniów 
dowożonych na koszt gminy. 

Uczniowie dowożeni na koszt gminy 
 

Lp. Nazwa Liczba 
dowożonych 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie 62 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach 73 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 62 

4. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 11 

5. Zespół Placówek Specjalnych w Praszce 6 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach 1 

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku 1 

8.  Zespół Szkół Ekonomicznych I Ogólnokształcących w Oleśnie 1 

 
9. Nadzór nad działalnością placówek oświatowych 

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

a) Kontrole przedszkoli i szkół przeprowadzone przez JST  
W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono kontrole we wszystkich placówkach 

oświatowych naszej Gminy: w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do bazy danych SIO na 
dzień 30 września 2019 r.  

 
b) Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne  
W analizowanym roku szkolnym w przedszkolach i szkołach naszej gminy zostały 

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

Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni stan oświaty jest wielkość 
nakładów finansowych na tę sferę.  

Zadania realizowane w ramach wychowania przedszkolnego są finansowane z dochodów 
własnych jst i wspierane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie tych zadań oraz od 
2018 r. subwencją oświatową na dzieci 6-letnie i dzieci niepełnosprawne. Obok dotacji celowej 
gmina pozyskuje dochody z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. 
Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, poza 5-godzinnym bezpłatnym 
czasem pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł za rozpoczętą godzinę zajęć dzieci do 5 roku życia 
włącznie. Sześciolatki są zwolnione z tej opłaty. Gmina Radłów ponosi także koszty pobytu dzieci w 
przedszkolach usytuowanych poza terenem gminy. W roku 2019 była to kwota 13.895,68 zł. 

Podstawowymi kosztami związanymi z prowadzeniem szkół są: koszty płacowe (w skład których 
wchodzą wynagrodzenia osobowe i pochodne, nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół), koszty 
pozapłacowe (rzeczowe) związane z bieżącym utrzymaniem odpowiedniej bazy oświatowej (przede 
wszystkim ogrzewanie, energia, woda), remonty i inwestycje związane z poprawą bazy oświatowej.  
Równocześnie subwencja oświatowa przekazywana jednostce samorządu terytorialnego nie 
obejmuje wszystkich zadań, ujętych jako zadania własne gminy. Dotyczy to m.in. inwestycji, dowozu 
uczniów i prowadzenia przedszkoli. 

W przypadku nauczycieli samorząd ma niewielki wpływ na wysokość ich wynagrodzenia (może 
je tylko zwiększać). Zgodnie z ustawą budżetową samorządy są zobowiązane do zapewnienia 
nauczycielom średnich wynagrodzeń. W roku 2019 nauczyciele otrzymali 2 razy podwyżkę 
wynagrodzeń: od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r. Uchwałą Rady Gminy został także 
zwiekszony, zgodnie z wymogami ustawowymi, dodatek za wychowawstwo. 

Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zależą od polityki poszczególnych 
samorządów. Dnia 1 stycznia 2019r. nastąpiła ustawowa regulacja wynagrodzeń związana z 
podwyższeniem płacy minimalnej, której podporządkowała się również Gmina Radłów. 
 
1. Analiza finansowa 

 
Poniższa tabela przedstawia zródła finansowania oświaty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródła finansowania 

2019 r. 2020 r.  (plan) 
zł % do 

wydatków 
budżetu 

zł % do 
wydatków 
budżetu  

subwencja oświatowa 5.297.956,00 25,1 % 5.071.676,00 19,3 % 
dotacje na zadania 
bieżące z budżetu 
państwa (tj. 
Podręcznikowa, 
przedszkolna, 
stypendia socjalne) 

 
204.063,32 

 
1 % 

 
145.637,77 

 
0,6 % 

Inne dochody 
placówek 
oświatowych 
(żywienie, dodatkowe 
godziny PP) 

 
23.028,67 

 
0,1 % 

 
23.925,15 

 
0,1 % 

SUMA 5.525.048  5.241.239  



21 

 

 
Struktura wydatków oświatowych przedstawia się następująco: 

 2019 r. 2020 r.  (plan) 

Wydatki bieżące 6.016.254,60 28,5 % 6.707.425,25 25,5 % 

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

4.799.043,31 22,7 % 5.393.914,00 20,5 % 

wydatki na remonty 114.519,17 0,5 % 102.300,00 0,4 % 
pozostałe wydatki bieżące 
(zakup towarów i usług, 
opłaty stałe) 

1.102.692,12 5,2 % 1.211.211,25 4,6 % 

Wydatki majątkowe 638.639,77 3,0 % 240.000,00 0,96 % 
SUMA 6.654.894,37  6.947.425  

 
Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje gmina wynosiły w roku 2019 
– 20.064.503,64 zł  natomiast na oświatę (na wydatki bieżące i majątkowe)  wydano  6.654.894,37 
zł   co stanowi  33,2 %. 
Zadłużenia Gminy w wyniku rozbudowy Publicznego Gimnazjum  w Radłowie (hala sportowa) 
według stanu na 30 września 2020 r. wynosi  50.001,00 zł. 
 

2. Pomoc uczniom 
 

a) Stypendia szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym) 
      Pomoc uwarunkowana jest dochodem w rodzinie na jednego członka. W roku szkolnym 

2019/2020 stypendium socjalne pobierało w okresie wrzesień –grudzień 2019 r. -  28 uczniów na 
kwotę 14.384 zł a w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.  – 28 uczniów na kwotę 21.576 zł. Łącznie 
stypendium socjalne  przyznano w wysokości 35.960 zł.  
 

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

Otrzymali je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskali z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę z 
zachowania. 
Za wyniki w nauce otrzymało  stypendium: 
1) w PSP w Sternalicach za I semestr 6 uczniów, za II semestr  13 uczniów; 
2) w PSP w Kościeliskach za I semestr i II semestr 13 uczniów; 
3) w PSP w Radłowie za I semestr 10 uczniów, za II semestr 16 uczniów.   
Na stypendia za wyniki w nauce wydano kwotę  10.600 zł.  
 

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

Zakupiono z dotacji celowej podręczniki na kwotę 24.380,72 zł.  
 

3. Zwrot kosztów za przygotowanie zawodowe uczniów  
Na podstawie art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pracodawcy, który zawarł umowę z 

młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie 
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kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę, Wójt przyznaje 
dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki z Funduszu Pracy. 

Ze zwrotu kosztów skorzystało 14 pracodawców kształcących 17 młodocianych 
pracowników, którzy uzyskali określone kwalifikacje. Środki wypłacone w 2019 r. na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształcenia to kwota 141.663,14 zł.  
 

VIII. Działalność legislacyjna Gminy Radłów 
 

1. Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników 
wynagrodzenia; 

2) uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze; 

3) uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów; 

4) uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w 
Radłowie; 

5) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Radłów; 
6) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania. 

2. Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia w ramach nadzoru nad placówkami 
oświatowymi: 
1) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w 

Sternalicach; 
2) w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach podczas jego nieobecności 
3) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach; 
4) 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 2020 roku; 

5) w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów, składania dokumentów, na rok szkolny 
2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów; 

6) w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, w tym terminów, składania dokumentów, na rok szkolny 
2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Radłów; 

7) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w 
Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola; 

8) w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców, opiekunów  lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, 
przedszkola lub ośrodka, umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub 
opiekunów prawnych. 
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IX. Podsumowanie 
 

       Niniejsza Informacja opracowana została zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t. j.), 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.  

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


