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Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 

910) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację 

o stanie zadań oświatowych w gminie Wilków za rok szkolny 2019/2020. 

W roku szkolnym 2019/2020 do 3 szkół podstawowych uczęszczało 296 uczniów do 

klas od I do VIII.  

Do publicznych przedszkoli uczęszczało 119 dzieci w wieku 6,5,4,3 i 2,5 lata.  

W roku szkolnym 2019/2020 gmina zapewniła miejsca w oddziałach przedszkolnych  

i przedszkolach. 

I. 

 

Jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Wilków – 

liczba uczniów w poszczególnych szkołach: 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie: 

 

Klasa 
I 

Klasa 
II 

Klasa 
III 

Klasa 
IV 

Klasa 
V 

Klasa 
VI 
 

Klasa  
VII 

Klasa 
VIII 

Razem 

14 15 9 --- 10 12 --- 12 72 

 

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym  

w Bukowiu: 

 

Oddział 
Przed- 
Szkolny 
 

Klasa  
I 

Klasa 
II 

Klasa 
III 

Klasa 
IV 

Klasa 
V 

Klasa 
VI 

Klasa 
VII 

Klasa 
VIII 
 

Razem 
 

16 9 14 12 10 12 13 6 10 102 
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3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Idzikowicach: 

 

klasa 
I 

Klasa 
II 

Klasa 
III 

Klasa 
IV 

Klasa 
VA 

Klasa 
VB 

Klasa 
VIA 

Klasa 
VIB 

Klasa 
VII 

Klasa 
VIII 
 

Razem 
 

14 15 18 5 19 14 15 11 13 13 137 

 

 

4. Publiczne Przedszkole w Idzikowicach: 

 

Oddziały 
przedszkolne 

Oddział 
zerowy 

Dzieci 
młodsze 

ogółem 

Liczba  
dzieci 

17 43 60 

 

5. Publiczne Przedszkole w Wilkowie: 

 

Oddziały 
przedszkolne 

Oddział 
zerowy 

Dzieci 
młodsze 

ogółem 

Liczba  
dzieci 

14 29 43 

 

Razem: 414 dzieci     

Źródło: sprawozdanie SIO - 2020 r. 

II. 

Kadra pedagogiczna: w etatach 

 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów  

i godzin zajęć obowiązkowych oraz godzin zajęć dodatkowych w szkołach  

i w przedszkolach. W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych 

i przedszkolach ogółem było zatrudnionych 78 nauczycieli z czego 43 pracowało  

w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 35 w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

W jednostkach oświatowych było zatrudnionych 25 pracowników administracji  

i obsługi. 

 

Źródło: Sprawozdanie - Spis SIO-wrzesień 2019 r. oraz arkusze organizacji szkół  

i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 

 



Stan realizacji zadań oświatowych 2019/2020 

 

  
 Strona 5 
 

Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. 

Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na 

wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym. Zdecydowana większość 

nauczycieli i pedagogów szkół posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas się 

doskonali. Dane z roku szkolnego 2019/2020 wykazują, że kadra pedagogiczna to 

nauczyciele z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. 

 

Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego w Gminie Wilków: 

1. Nauczyciele stażyści – 2 

2. Nauczyciele kontraktowi – 14 

3. Nauczyciele mianowani – 14 

4. Nauczyciele dyplomowani – 45 

5. Bez stopnia (asystent, wspomagający) - 3 

Razem – 78 nauczycieli. 

 

III. 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów 

Egzamin ósmoklasistów składa się z trzech części:   

• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka 

polskiego; 

•    matematycznej z zakresu matematyki; 

•    z języka obcego nowożytnego. 

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna 

 i matematyczna trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego  

i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy  

o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część 

egzaminu z języka obcego  nowożytnego trwa 60 minut na każdym  

z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu 

zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów 
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edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 

sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Do egzaminu ósmoklasisty na terenie Gminy przystępowało 38 uczniów. 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów przedstawią się następująco: 

 Egzamin Wynik 
gminy 

Wynik 
województwa 

Wynik 
powiatowy 

1 Język polski 56,16 
 

59,96 52,52 

3 Matematyka 35,05 
 

44,64 36,05 

5 Język angielski 
Poziom podstawowy 

46,58 53,96 44,13 

 

Nauczyciele skupieni w zespołach przedmiotowych dokonują analizy wyników, na 

podstawie których wytyczone zostaną cele do dalszej pracy. W roku szkolnym 

2019/2020 klasy ósme to grupy o różnym potencjale i tak szkoły osiągnęły średnie 

wyniki z egzaminu polonistycznego i języka angielskiego. Widoczny jest niski wynik  

z matematyki, który jest niższy od średniej powiatowej i wojewódzkiej. 

IV. 

Programy profilaktyczne w szkołach 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie: 

Działania wychowaczo – profilaktyczne na terenie placówki: 

1. Pogadanki i warsztaty dla uczniów: 

 Warsztaty kulinarne ”Zdrowe śniadanko” dla klasy II – poznanie wartości 

odżywczych składników, samodzielne przygotowanie kanapek, 

 Warsztaty bożonarodzeniowe dla wszystkich uczniów – pielęgnowanie tradycji 

bożonarodzeniowej, dekorowanie bombek, 

 Prelekcja i pokaz dla uczniów klasy I i II dotycząca prawidłowej techniki mycia 

zębów, 

 Prelekcja leśnika nt. walorów spędzania czasu wolnego na świeżym 

powietrzu, zdrowego stylu życia, relacji człowiek – środowisko dla klasy II, III i 

V, 
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 Warsztaty dla uczniów klasy V, VI i VIII „Techniki aktywnej nauki – wiem, jak 

się uczyć”, 

 Prelekcja dla rodziców „Motywowanie dziecka do nauki – rola rodziców” 

przeprowadzone przez trenera z PCP w Krakowie, 

 Prelekcja w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie związana 

z bezpieczeństwem w ruchu ulicznym, 

 Zorganizowanie z uczniami klasy drugiej przedstawienia profilaktycznego dla 

uczniów szkoły nt. „Ważności przyjaźni w życiu każdego człowieka”, 

 Pogadanki na temat wartości życia i uzależnień, uwrażliwianie uczniów  

na zagrożenia dzisiejszego świata (projekcja filmów profilaktycznych 

opowiadających o zagrożeniach tj. sekty, narkotyki, alkohol, przemoc, hejt, 

zranienia słowem wulgarnym), 

 Promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – 

uczestniczenie uczniów w lekcjach bibliotecznych i konkursach, 

upowszechnianie wśród rodziców wiedzy na temat wpływu czytania na rozwój 

dzieci. 

 

2. Wycieczki przedmiotowe: 

 Jednodniowa wycieczka do Namysłowskiego Domu Kultury na przedstawienie 

teatralne pt.,,Lampa Alladyna’’, 

 Jednodniowa wycieczka do Namysłowskiego Domu Kultury na przedstawienie 

teatralne pt. „Opowieści biblijne”, 

 Jednodniowa wycieczka do Namysłowa - zwiedzaniem Komendy Powiatowej 

Policji, 

 Jednodniowe wycieczki do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy, do kina, 

zwiedzanie SKY TOWER, 

 Jednodniowa wycieczka do Nadleśnictwa Namysłów, Szkółki Leśnej „Zielony 

Dąb”, 

 Jednodniowa wycieczka do Centrum Nauki i Eksperymentu RZPWE w Opolu 

„Zaczarowany Świat” klasy I-III, 

 Jednodniowa wycieczka dla klasy V i VI do Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Namysłowie na podsumowanie projektu „Raduj się z nami” i Młodzieżowego 

Centrum Kariery w Namysłowie – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, 
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 Jednodniowa wycieczka dla klasy VIII do MCK w Namysłowie na Targi 

Edukacyjne, 

 W czasie zdalnego nauczania uczniowie klasy II w ramach projektu „Razem 

nawet wtedy, gdy osobno” indywidualnie wybrali się na krótkie wycieczki 

rowerowe po okolicy. 

 

a. Akcje charytatywne: 

 

 Szlachetna Paczka organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna, 

 WOŚP, 

 Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy, sprzedaży ciast w szkole, zabawek, 

zbiórki nakrętek, balu oraz koncertu charytatywnego, z których dochód 

przeznaczony był na pomoc w leczeniu Frania, podopiecznego Fundacji 

Siepomaga, 

 Ogólnopolska akcja #SzkołaPamięta – porządkowanie grobów w okolicy. 

 

b. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych: 

Rodzaje zajęć pozalekcyjnych: 

 zajęcia matematyczno-logiczne dla uczniów klasy V, VI i VIII, 

 zajęcia z kreatywności dla uczniów klasy II, 

 zajęcia umuzykalniające w klasach I-III, 

 dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w klasach młodszych, dodatkowe 

zajęcia z języka angielskiego, 

 koło teatralne – 12 uczniów klasy VI,  

 zespół wokalno – instrumentalny – 8 uczniów, 

 zajęcia ruchowe w ramach ogólnopolskiego programu SKS – 15 uczniów, 

 gimnastyka korekcyjna – 18 uczniów. 

Poza tym odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka 

polskiego i sprofilowane na pracę nad ortografią, gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna, dodatkowe zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy 

z j. polskiego, geografii, historii i biologii. W ramach zajęć specjalistycznych 

realizowane były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia indywidualnej  

terapii pedagogicznej i zajęcia logopedyczne. Zajęcia rewalidacyjne 
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z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem i pedagogiem specjalnym realizowane 

były z uczniami na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną. 

Pozostałe zagadnienia specyficzne dla placówki: 

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano w szkole cztery innowacje pedagogiczne. 

W klasie III ”Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, którego założeniem było 

zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. 

Kolejna innowacja ”Jak przygotować i przeprowadzić teleturniej – Jeden z dwunastu 

– na podstawie lektury H. Sienkiewicza ”W pustyni i w puszczy”. Ta innowacja była 

odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę zaciekawienia czytelnictwem i czytania ze 

zrozumieniem lektur szkolnych. Z zakresu umiejętności matematycznych była 

innowacja pt. Dzień Tabliczki Mnożenia”. Była ona adresowana do uczniów klasy III, 

V, VI i VIII. Jej celem było rozwijanie umiejętności posługiwania się tabliczką 

mnożenia, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i rozwijanie umiejętności 

logicznego myślenia. ”Wszyscy jesteśmy ważni – mamy i znamy swoje prawa”  

to temat kolejnej innowacji skierowanej do wszystkich uczniów szkoły, która 

zrealizowana była w 30 rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach 

Dziecka. Celem było nabywanie wiedzy o Prawach Dziecka, poznanie instytucji 

działających na rzecz ochrony Praw Dziecka, uwrażliwienie na problemy 

rówieśników, uświadomienie uczniom, że oprócz praw mają również obowiązki, 

rozumienie konsekwencji swojego postępowania, kształtowanie postawy tolerancji i 

otwartości. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu z Oddziałem Przedszkolnym  

w Bukowiu: 

1. Pogadanki i warsztaty dla uczniów: 

 Miś Uszatek uczy dobrego zachowania, 

 Bezpiecznie w szkole i na drodze, 

 Kultura na co dzień, 

 Emocje i uczucia, jak sobie z nimi radzić?, 

 Jaki jestem i co mogę dać innym?, 

 Potencjalne zagrożenie związane ze stosowaniem elektronicznych 

papierosów, 

 Jak rozwiązać konflikty, 
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 Powiedz Hej zamiast Hejt, 

 Bezpiecznie odpoczywamy na feriach, 

 Depresja to nie tylko smutek, 

 Jak chronić się przed grypą?, 

 Domowa szkoła, 

 Masz tę moc, 

 Radzenie sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym, 

 Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych, 

 Bezpieczeństwo dziecka w sieci, 

 Radzenie sobie ze stresem, 

 Jak się uczyć, żeby się nauczyć, 

 Czy jestem tolerancyjny, 

 Jesteśmy różni- jesteśmy równi, 

 Bezpiecznie na wsi, 

 Bezpieczne wakacje. 

 

Komenda Powiatowa Policji: 

„Bezpiecznie w szkole i na drodze” 

„Mowa nienawiści i hejt w sieci” 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” 

„Bezpieczne ferie” 

„ Cyberprzemoc” 

 

Nadleśnictwo: 

„Dary lasu” 

„Jak zachować się w lesie?” 

 

Małopolski Ośrodek Edukacji Profilaktycznej:  

Warsztaty nt. Profilaktyka uzależnień od dopalaczy, alkoholu, papierosów  

i narkotyków. 
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o Wycieczki przedmiotowe: 

 

Lp. Cel wycieczki Miejsce docelowe klasa Czas 
trwania 

1. Poznanie pracy policjanta 
 i strażaka 

Namysłów KPP, 
PSP 

0-III 5 godz. 

2. Obejrzenie spektaklu ”Kot  
w butach” 

Namysłów, Dom 
Kultury 

0-III 3 godz. 

3. Obejrzenie spektaklu: 
”Pinokio” 

Namysłów, Dom 
Kultury 

0-III 3 godz. 

4. Spędzenie aktywnie czasu 
wolnego, zwiedzenie stadionu 
sportowego 

Wrocław, Stadion, 
Park Rozrywki 
Arena Gigantów 

IV-
VIII 

Cały 
dzień 

5. Obejrzenie filmu: ”Jumanji” Wrocław, multikino 
”Cinema City- 
Korona” 

IV-
VIII 

Cały 
dzień 

6. Wycieczki tematyczne,  
np. Praca rolnika, obserwacja 
zmian zachodzących  
w przyrodzie 

Najbliższa okolica, 
Bukowie 

0-VIII Wg 
potrzeb 

 

o Akcje charytatywne: 
• Kredka od Mikołaja (zebrano 25 kg materiałów biurowych dla małych 
pacjentów z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej we 
Wrocławiu), 

• Zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych – ok.100 kg. (na wzór 
Szlachetnej Paczki- zebrane artykuły przekazano 5 rodzinom w trudnej 
sytuacji materialnej, których dzieci uczęszczają do szkoły, 

• Sprzedaż kalendarzyków - dochód przeznaczony na pomoc dla 
niepełnosprawnych - Fundacja na rzecz osób Niewidomych  
i Niepełnosprawnych: „Pomóż i ty”, 

• Przeprowadzenie kiermaszu na rzecz dzieci chorych na SMA, 

• Zbiórka karmy dla zwierząt - przekazanie zebranych produktów na rzecz 
Schroniska dla Zwierząt w Namysłowie, 

• Zbiórka plastykowych nakrętek i baterii na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• Zbiórka pieniędzy dla chorej na SMA. 

o Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych: 

Uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach organizowanych przez SKS ”Orlik”.  

W roku szkolnym 2019/2020 15 osobowa grupa uczniów wraz z nauczycielem 

wychowania fizycznego wyjechała do Płocka na spotkanie z Ministrem Sportu  

i sportowcami, gdzie m.in. transmitowany był film promujący ideę SKS w szkole 
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nakręcony we współuczestnictwie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Bukowiu.  

W ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

uczniowie szkoły mogli brać udział w kołach zainteresowań. Według przepisów 

oświatowych koła zainteresowań przypisane są do konkretnej klasy, ale w kilku 

przypadkach możliwe było uczestnictwo w zajęciach innych klas. Koła zainteresowań 

w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na klasy: 

a) Klasa I: koło plastyczno-techniczn, 

b) Klasa II: koło teatralne, 

c) Klasa III: Koło ”Mały Artysta”, koło muzyczne, 

d) Klasa V: koło muzyczne, 

e) Klasa VI: koło polonistyczne, 

f) Klasa VII: koło ”Mała Gospodyni”, koło plastyczne, 

g) Klasa VIII: koło matematyczno-logiczne, koło teatralne, koło j. angielskiego, 
koło TIK. 

Organ prowadzący przyznał szkole dodatkowe środki na organizację języka 

niemieckiego w klasach IV-VI (w klasach VII-VIII j. niemiecki jest drugim językiem 

nowożytnym obowiązującym w szkole) oraz dodatkową lekcję techniki w klasie IV,  

na której uczniowie przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. Ponadto  

w szkole zorganizowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej w liczbie 4 godz. w tygodniu. 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Idzikowicach:  

Działania Wychowawczo – Profilaktyczne w roku szkolnym 2019/2020 były 

dostosowane do aktualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Podejmowane działania 

zgodnie z przyjętymi założeniami miały na celu ujednolicenie oddziaływań 

wychowawczych, jak i profilaktycznych. Realizacja programu odbywała się w ramach 

codziennych zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych 

prowadzonych na terenie szkoły. 

Szkoła prowadziła systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. Działalność ta odbywała się w formie pogadanek, zajęć 
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warsztatowych dla uczniów, przedstawień profilaktycznych, spotkań w ze 

specjalistami w celu psychoedukacji rodziców, gazetek ściennych, ulotek, lekcjach 

wychowawczych, filmów multimedialnych o tematyce profilaktycznej, rozmów 

indywidualnych  

z pedagogiem szkolnym, konsultacji dla uczniów i rodziców. Ze względu na 

pandemię wirusa COVID19 program profilaktyczny został poszerzony o działania 

wynikające  

z prowadzonych obostrzeń i procedur przez MEN, MZ, GIS. W szkole zostały 

opracowane procedury zachowania i postępowania uczniów. 

W ramach działań profilaktycznych w ciągu roku odbyły się pogadanki  

w zakresie: 

 Integracja zespołu klasowego, 

 Rola rodziny w życiu młodego człowieka, 

 Choroby cywilizacyjne XXI wieku. Anoreksja, bulimia, używki, 

 Zasady zdrowego odżywiania - aktywne spędzanie czasu wolnego na 

powietrzu, 

 Cyberprzemoc – Internet i jego zagrożenia, 

 Wartości - Odpowiedzialność – za co i za kogo jesteśmy odpowiedzialni? - 

ponoszenie odpowiedzialności prawnej, społecznej, moralnej, 

 Rozwiązywanie konfliktów - nabywanie sposobów i umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, doskonalenie umiejętności negocjacyjnych - sztuka 

kompromis, 

 Moje mocne i słabe strony, akceptacja swoich zalet, wad, sukcesów i porażek; 

 Konsekwencje wynikające ze stosowania agresji oraz przemocy fizycznej, 

psychicznej i słownej, 

 Organizacja nauki domowej - warunki skutecznego uczenia się; 

 Zasady pracy w zdalnym nauczaniu, 

 Bezpieczeństwo w sieci podczas zdalnego nauczania, 

 Jak motywować dziecko do nauki? - wskazówki dla rodziców, 

 Wsparcie psychiczne uczniów i rodziców przez pedagoga szkolnego 

w zdalnym nauczaniu, 

 Jak zrozumieć kwarantannę?, 

 Jak zachować się w warunkach izolacji? - wskazówki dla rodziców i dzieci. 
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Warsztaty: 

• Warsztaty cukiernicze – manufaktura robienia lizaków (nauka poprzez 

zabawę), 

• Agresja i przemoc rówieśnicza – „Panuję nad emocjami” - Polskie Centrum 

Profilaktyki Kraków, 

• Profilaktyka uzależnień - od telefonu komórkowego, Interentu, portali 

społecznościowych i substancji psychoaktywnych - Polskie Centrum 

Profilaktyki Kraków, 

• Dopalacze – „Spustoszenia jakie wywołują w organizmie człowieka” – 

spotkanie z Funkcjonariuszem KPP Namysłów, 

• Cyberprzemoc- spotkanie z Funkcjonariuszem KPP Namysłów, 

• Odpowiedzialność prawna nieletnich - spotkanie z Funkcjonariuszem KPP 

Namysłów, 

• Udział szkoły w programach profilaktycznych – „Owoce, warzywa i mleko  

w szkole”; Program edukacyjny o dojrzewaniu „Między nami kobietami”. 

 

Wycieczki przedmiotowe: 

• Zwiedzanie Muzeum Polskiej Piosenki- październik 2019 r., 

• Radio Opole – Teatr Lalki i Aktora – luty 2020 r., 

• Wycieczka do Opola do Teatru Lalek spektakl „Smacznego Panie Wilku” – 

listopad 2019 r., 

• Teatr im. J.Kochanowskiego spektakl  „Za jeden uśmiech” – listopad 2019 r., 

• Teatr im. J.Kochanowskiego spektakl „Alicja w Krainie czarów” – grudzień 

2019 r., 

• Zwiedzanie miasta Opole i Amfiteatru Opolskiego – październik 2019 r., 

• Park Trampolin Opole – październik 2019 r., 

• Wycieczka rowerowa – „Razem, nawet wtedy, gdy osobno” – czerwiec 2020 r. 
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Akcje charytatywne: 

• Zbiórka rzeczy do higieny osobistej dla ZOL-u w Namysłowie, 

• Jarmark Bożonarodzeniowy zbiórka charytatywna dla Frania, 

• Zbiórka charytatywna na rzecz Mii. 

• Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych: 
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 2h, 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne sprofilowane na ortografię – 4h, 

• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego – 4h, 

• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki – 4h, 

• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 2h, 

• zajęcia rewalidacyjne – 2h, 

• terapia pedagogiczna – 8h, 

•  terapia logopedyczna – 5h, 

• zajęcia matematyczne – 1h, 

• kółko matematyczne – 1h, 

•  kółko polonistyczne – 1h, 

• gimnastyka korekcyjna - 8h, 

• SKS - szkolny klub sportowy – 4h. 

 

Publiczne Przedszkole w Wilkowie: 

 Działania wychowaczo – profilaktyczne na terenie placówki: 

1. Pogadanki i warsztaty dla dzieci:   

2. warsztay bomkowe – wykonanie ozdób choinkowych. 

Zgodnie z zapisami, dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia 

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu 

dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji 

programu wychowania przedszkolnego, wśród których są różnego rodzaju 

pogadanki, dotyczące omawianego tematu dnia. Np. pogadanka na teamt 

prawidłowego zachowania się na drodze, w przedszkolu, na placu zabaw, dbanie 
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o higienę, dbanie o swoje zdrowie, dbanie o bezpieczeństwo własne i  innych, 

dostrzeganie sytuacji zagrożenia, przestrzeganie ustalonych norm i zasad itd. Ważne 

są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na 

odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale 

i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa. W tym roku 

szkolnym  ze względu na Covid-19  zaplanowane działania dydaktyczne realizowane 

od 16 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. były w  trybie nauczania zdalnego. 

V. 

Realizacja projektów ze środków zewnętrznych w jednostkach 

oświatowych 

Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie:  

Rządowy program ”Aktywna Tablica” – zakup 2 interaktywnych monitorów 

dotykowych na łączną kwotę 17500 zł, przy wkładzie własnym organu prowadzącego 

w kwocie 3 500 zł. W ramach realizacji programu nauczyciele uczestniczyli 

w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, 

w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, 

wykorzystywali TIK na zajęciach edukacyjnych. Technologia ułatwiła wymianę 

materiałów w ramach dzielenia się wiedzą, dała możliwość szybszego przygotowania 

materiałów edukacyjnych na lekcję. Stosowanie TIK znacznie zwiększyło 

zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów w proces nauczania i uczenia się. 

Nauczyciele mają możliwość dobierać materiał do indywidualnych potrzeb uczniai 

możliwości danej klasy, pobudzać uczniów, ich kreatywność oraz skupienie 

i zainteresowanie tematem. Sytuacja ta motywuje do aktywnego udziału w zajęciach 

i pomaga łączyć naukę z zabawą. 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup nowości wydawniczych 

zgodnie z zainteresowaniami uczniów do biblioteki szkolnej za kwotę 5000 zł. 

przy wkładzie własnym organu prowadzącego 1000 zł. W ramach realizacji 

programu przeprowadzono wiele działań promujących i wspierających 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, np. współpraca z Biblioteką Publiczną 

w Namysłowie w zakresie planowania i zakupu książek. 

 Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Udział w programie umożliwi 
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szkole szerokopasmowy dostęp do bezpiecznego Internetu, podnoszenie 

poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, wspomaganie procesu kształcenia  

w szkole poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie, wyrównanie 

szans edukacyjnych uczniów.  

 Udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia 

zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. Pozyskanie 5 laptopów Dell, 4 laptopów HP i modemu LTE. 

 Szkoła bierze udział w „Programie dla szkół” uruchomionym przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dzięki któremu uczniowie z klasy I, II, III i V 

nieodpłatnie otrzymywali w ubiegłym roku szkolnym owoce i warzywa lub 

mleko i przetwory mleczne.  

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Idzikowicach: 

 W ubiegłym roku szkolnym oddano do użytku zewnętrzną siłownię sportową 

ufundowaną przez rodziców ze środków Rady Rodziców i wsparciem firmy 

Velux; 

 We wrześniu oddano do użytku nowe boisko szkolne – inwestycja organu 

prowadzącego pod nazwą” Przebudowa Boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Idzikowicach”; 

 Udział w projekcie „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – pozyskanie  

18 laptopów w celu nauki zdalnej; 

 Udział w Projekcie „Aktywna Tablica” – pozyskanie 2 monitorów aktywnych. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu:  

 W roku szkolnym 2019/2020  szkoła nie realizowała projektów ze środków 

zewnętrznych. W roku szkolnym 2018/2019 w czasie wakacji zostały 

przyznane środki na zakup monitorów interaktywnych z programu rządowego: 

”Aktywna tablica”. Zakupione zostały 2 monitory, a z budżetu szkoły 

dokupiono do jednego z nich podest mobilny. Szkoła brała udział w projekcie 

pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. Pozyskanie 5 laptopów Dell, 5 laptopów HP i modemu LTE. 
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VI. 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Opolskiego Kuratora 

Oświaty 

W roku szkolnym 2019/2020, w okresie od czerwca do lipca 2019 r. Opolski Kurator 

Oświaty przeprowadził kontrole doraźne dotyczące wykonywania zadań dyrektora 

dotyczących dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych 

w karcie oceny pracy. Kontrola doraźna została przeprowadzona w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wilkowie. W wyniku kontroli dyrektorowi wydano zalecenia: należy 

wykorzystywać w pełni uprawnienia rady pedagogicznej. 

 

VII. 

Stypendia naukowe Wójta Gminy Wilków 

 

Na podstawie uchwały Nr XXIX.229.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

30 listopada 2017 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium 

Wójta Gminy Wilków, stypendium może być udzielane w zakresie edukacji, sportu  

oraz działalności prospołecznej. Całkowita kwota przeznaczona w budżecie gminy  

na realizację powyższego zadania w roku szkolnym 2019/2020 to 63 638,96 zł. 

Komisja stypendialna przyznała 25 stypendiów uczniom ze szkół podstawowych. 

 

 VIII. 

  Bezpłatne podręczniki 

 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych prawo do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych. Zmiany wprowadzane są sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły 

podstawowej. W związku z przyjętym harmonogramem wprowadzenia bezpłatnego 

dostępu do podręczników złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej  

w 2019 r. na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne  

lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych  

w 2019 r. pokrytych ze środków dotacji celowej wyniosła 277. 977,40 zł. 
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IX. 

Dożywianie dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych 

 

Liczba dzieci 
 

PSP  
Wilków 

PSP  
z Oddziałem 
Przedszkolnym  
w Bukowiu 

ZSP 
 w Idzikowicach 

Publiczne 
Przedszkole  
w Wilkowie 

Liczba dzieci 
dofinansowanych 
przez OPS 

 
4 

 
13 
 

 
13 

 
3 

Liczba dzieci 
korzystających  
z dożywiania 

 

 
59 

 
60 

 
74 

 
43 

 

X. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 

Na podstawie obowiązujących przepisów obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki do szkoły. Powyższe 

zadanie w Gminie Wilków jest realizowane przez zewnętrzny podmiot. Gmina nie 

posiada własnego transportu i corocznie ogłasza przetarg na dowozy dzieci 

niepełnosprawnych. Dzieci dowożone są do trzech placówek oświatowych na terenie 

Gminy Namysłów. 

Gmina Wilków zawarła umowę z jednym rodzicem na zwrot kosztów dowozu dziecka 

niepełnosprawnego do szkoły podstawowej w Namysłowie. 

  

XI. 

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół na terenie gminy 

 

Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić 

wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) droga dziecka z domu do szkoły  

w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych nie może przekraczać 3 km,  

a w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych nie może przekroczyć 4 km. 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, 
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przekracza powyżej podane odległości, to obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Jeżeli droga dziecka z domu do 

szkoły nie przekracza powyższych odległości, to gmina może zapewnić 

i zorganizować bezpłatny transport. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć 

roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej czy w punkcie przedszkolnym. Jeżeli droga 

5-letniego dziecka przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.  

W 2019 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół  

i przedszkoli wyniósł 211. 562,67 zł. 

 
XII. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 
 
Na podstawie art. 122 ustawy o Prawie oświatowym pracodawcom, którzy zawarli 

umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego 

przez pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy 

cel gmina otrzymuje środki finansowe z Funduszu Pracy.  

W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowano kształcenie 8 młodocianych  

na łączną kwotę 48.486,00 zł. 

 

XIII.  

Szkolnictwo publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Wilków  

w roku szkolnym 2019/2020, dla którego Gmina Wilków nie jest 

organem prowadzącym 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. 
Powstańców Śląskich w Dębniku 

 Placówka rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 2000/2001. Pieczę nad nią 

objęło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które od 1990 r. 

skupia szkoły katolickie na wszystkich poziomach nauczania. 
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Gmina Wilków przekazała Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Dębniku dotację w wysokości 1.368 154,96 zł. Liczba dzieci 

uczących się wynosi 93. Przy PSPSPSK w Dębniku funkcjonuje przedszkole, liczba 

dzieci uczęszczających do przedszkola wynosi 45. 

XIV. 

 

Wydatki poniesione przez Gminę Wilków na zadania oświatowe  

w 2019 roku 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

L.p. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 
 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Wilkowie 

1. 777 875,44 zł 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa  
z Oddziałem Przedszkolnym 
w Bukowiu 

1. 668 867,22 zł 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Idzikowicach 

2.814 310,36 zł 

 
4. 

 
Publiczne Przedszkole w Wilkowie 

 
596.194,18 zł 

5.  RAZEM 6. 857.247 ,30 zł 
 

Źródło: Referat Finansowy Urzędu Gminy w Wilkowie 

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2019 

wyniosła 5.024.695,00 zł. 

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego na 2019 rok wyniosła 157.136,00 zł. 

Razem zadania oświatowe: 9.094.253,81 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Wilków, 30.10.2020 r. 

Opracowanie:  

Anna Jankowska – Podinspektor ds. kadr i oświaty, 

Alina Palińska – Skarbnik Gminy 

Dorota Czarna – Podinspektor ds. rady gminy. 

 


