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     Działając  na  podstawie  art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty  z dnia  7 września 
1991 r. (tj z 2004 r. Dz. U. Nr.256 poz.2572)   przedstawiam   Radzie  Gminy  informację  o 
realizacji  zadań  oświatowych  za rok szkolny 2014/2015. 
Informacja obejmuje: 

1) 6 letnie szkoły podstawowe w  Dobrej ,Komornikach , Racławiczkach,  
Strzeleczkach  i Zielinie  z uwzględnieniem  wyników sprawdzianu kompetencji      
po klasie VI 

2) 3  letnie gimnazjum w Strzeleczkach  z uwzględnieniem  wyników  egzaminów 
końcowych  

    W szkołach wymienionych  w pkt.1 i 2 zatrudnienie  nauczycieli w etatach  z podziałem          
na stopnie awansu zawodowego i pracowników administracji i obsługi przedstawiało            
się następująco: 
 
 
 
 
Jednostka Stopień  awansu  

Stażysta                                  0.53 
kontraktowy                                  1.00 
dyplomowany                                  6.00 

SP Dobra 

prac, administracji               
i obsługi 

                                 2.50 

 razem                                10.03 
kontraktowy                                  0.72 
mianowany                                  2.06 
dyplomowany                                  6.17 

SP Komorniki 

prac. administracji               
i obsługi 

                                 3.00 

 razem                                11.95 
kontraktowy                                  0.94 
mianowany                                  3.83 
dyplomowany                                  5.00 

SP Racławiczki 

prac. administracji                
i obsługi 

                                 2.50 

 razem                                12.27 
kontraktowy                                  1.22 
mianowany                                  1.17 
dyplomowany                                  8.00 

SP Strzeleczki 

prac. administracji                
i obsługi 

                                 2.75 

 razem                                13.14  
SP Zielina stażysta                                  0.67 

kontraktowy                                  2.89 
mianowany                                  2.00 
dyplomowany                                  4.00 

 

prac. administracji               
i obsługi 

                                 3.00 

 razem                                12.56  
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mianowany                                  2.00 
dyplomowany                                13.39 

Gimnazjum 

prac. administracji                
i obsługi 

                                 4.00 

 razem                                19.39 
 Przedszkole kontraktowy                                  1.00 
 mianowany                                  5.09            
 dyplomowany                                  8.00 
 prac. administracji i 

obsługi 
                               10.00 

 razem                                24.09 
 
 
 

   
 
Budżet na  oświatę  w roku 2014 to kwota  9.113.085,37 zł   z czego przeznaczono na : 
 
- wynagrodzenia  i pochodne                           6.316.890.83 zł 
- wydatki bieżące                                              1.964.983,11 zł 
-  wydatki majątkowe                                           165.396,81 zł 
                               Ogółem wydatki :               8.447.270,75 zł  
 
 
  
Z   środków     własnych     gminy     sfinansowano     wydatki     na  przedszkola                     
w  wysokości 1.608.886,50 ,dowóz uczniów do szkół  230.952,89zł . 
      W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. gmina 
poniosła koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej 
gminy a uczęszczających  do przedszkoli na terenie  Gminy Krapkowice. Obciążono nas 
kwotą 17.663,68 zł. za okres od IX do XII 2014r.Do  publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice uczęszczało w roku szkolnym 2014-2015      8 
dzieci .Obecnie do przedszkoli w Gminie Krapkowice uczęszcza 9 dzieci z naszej gminy. 
      W 2014  roku  12 pracodawców  złożyło wnioski   dotyczące  dofinansowania  kosztów 
kształcenia 13 młodocianych pracowników. Koszty dofinansowania  zrealizowano  ze 
środków fundusz pracy w  kwocie  89.262,80 zł. 
      Pomocą   finansową  na  zakup  podręczników – Wyprawka  szkolna - objęto  31  
uczniów . Koszt zakupu podręczników to kwota 7.580,43 zł.. 
      W roku szkolnym 2014/2015  na sport  w szkole  ( dowóz na zawody sportowe, zakup 
sprzętu sportowego) wydatkowano  kwotę 14.988,60 zł. 
     Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 
uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum, którzy  zamieszkują na terenie gminy Strzeleczki. Kryterium 
dochodowe uprawniające do uzyskania pomoce określone było w kwocie 456 zł na 
członka rodziny. Wnioski złożyło  102 osoby a przyznano  stypendium 99 uczniom. Na 
powyższe  zadanie wykorzystano  dotację z budżetu Wojewody Opolskiego w wysokości 
44.143,00 zł oraz  środki  własne w  kwocie  11.036,00zł. 
      Po raz pierwszy w naszej gminie wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe. Stypendium otrzymało 58 uczniów w wysokości 200,00zł każdy. 
Ogólna przyznana kwota stypendium dla uczniów szkół gminy Strzeleczki wyniosła 
11.600,00 zł. 
           W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będącym 
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jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza  analizę poniesionych    w poprzednim 
roku kalendarzowym  wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta 
Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. 
           W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 organ prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego ustala  kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na 
wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby etatów 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 
wynagrodzeń nauczycieli. Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i 
pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w 
terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ,dla którego 
wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniaj ącego  ustalonego 
proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela. 
Wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego kształtują się następująco:            
 
 
stopie ń awansu      średnioroczne wynagr.      średnioroczne wynagr.        % osi ągniętego 
zawodowego                   w kraju                            w gminie                        wynagr .w gminie 
 
stażysta                               2.717,59                             2.432,01                                89,5 %  
    
kontraktowy                        3.016,52                             3.210.09                               106,4 % 
 
mianowany                          3.913,33                             3.869,66                                98,9 % 
 
dyplomowany                      5.000,37                             4.942.18                                97,4% 
 
 
W związku z nie osiągnięciem  w naszej gminie średnich krajowych wynagrodzeń za rok 
2014 w bieżącym roku w styczniu  zostały wypłacone   nauczycielom  dodatki 
wyrównawcze na ogólna kwotę   57.363,69 zł,  
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Sprawozdanie z realizacji zada ń dydaktyczno – wychowawczo – opieku ńczych  
w placówkach o światowych gminy 

 
 

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w S trzeleczkach 
 
 

Praca przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowana była w 11 oddziałach (3 
oddziały mieszane – 3-4-5-6 latków,  4 oddziały  - 5-6 latków oraz 3 oddziały do których 
uczęszczały dzieci 3-4 letnie), ogółem zostało przyjętych 193 dzieci. Obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne realizowało 91 dzieci (1 dziecko odroczone, 30 – 6 latków, 61 
– 5 latków).  
Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna kierowała  się dążeniem                  do 
wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości, 
odkrywaniem jego najlepszych cech w ramach określonej grupy oraz przygotowaniem do 
podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele kontynuowali tradycje domu    rodzinnego    
wychowanków,    ucząc    ich   równocześnie    samodzielności,            odpowiedzialności, 
umiejętności pokonywania trudności i  zdolności do nawiązywania prawidłowych relacji 
społecznych. Wszystkie działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze przebiegały 
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 
W  przedszkolu   realizowano  następujące  programy  wychowania  przedszkolnego: 

• Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej  – przeznaczony         do 
instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi, 
dostosowany do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego;  

• Moje dziecko idzie do szkoły  – program proponujący działania w zakresie potrzeb 
zdrowotnych dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej; 

• Kochamy dobrego Boga – program nauczania religii rzymskokatolickiej        w 
przedszkolach, wprowadzenie w życie religijne; 

• Czyste powietrze wokół nas – program realizowany przy współudziale 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, program edukacji antynikotynowej; 

• Szara myszka Agnieszka w szafie mieszka – program p racy logopedycznej , 
program własny opracowany przez nauczycieli naszego przedszkola, nastawiony 
na wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem 
uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby                i ich możliwości; 

• Program nauczania j ęzyka angielskiego  – program oparty na założeniach 
znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 
przeznaczony dla dzieci rozpoczynających naukę języka od zera; 

• Wir sprechen deutsch – program do nauczania j ęzyka niemieckiego jako 
języka mniejszo ści narodowej  – program własny opracowany przez nauczycieli 
naszego przedszkola, nastawiony na rozbudzanie zainteresowania językiem 
niemieckim i pozytywne nastawienie do jego przyswojenia; 

• Ksi ążka moim przyjacielem – program własny opracowany przez nauczycieli 
naszego przedszkola, wprowadzający dzieci w świat literatury, budzący 
zaciekawienie książką poprzez zabawy literacko – teatralne, plastyczne oraz 
atrakcyjny kącik ksiązki w każdej sali przedszkolnej. 

Wszystkie programy dostosowane były do potrzeb i możliwości wychowanków.         Po 
zakończeniu ich realizacji zostały poddane ewaluacji. 
W przedszkolu za zgodą rodziców prowadzone były zajęcia z języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej. Zajęciami tymi objętych było 121 dzieci. Wprowadzono 
również  naukę języka angielskiego. W zajęciach tych uczestniczyło 120 dzieci. Po 
dokonaniu badania gotowości do podjęcia nauki w szkole zorganizowano zajęcia w 
zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno – 
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kompensacyjnych (7 dzieci) oraz logopedycznych (61 dzieci). Jedno dziecko objęte 
zostało zajęciami rewalidacyjnymi.  
Placówka wyposażona jest w dużą ilość zabawek i pomocy dydaktycznych, które 
sprawiają iż podstawa programowa wychowania przedszkolnego została właściwe 
zrealizowana, a dzieci miały zapewnioną wystarczającą ilość bodźców                        do 
właściwego rozwoju. 
W ramach  współpracy ze środowiskiem lokalnym przedstawiono „Jasełka „ podczas wigilii 
dla samotnych zorganizowanej przez parafialny Caritas, aktywnie uczestniczono w 
obchodach uroczystości „Świętego Marcina”. Przedszkolaki brały udział w konkursach 
plastycznych: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Ulubiony bohater       z bajki”, „Baśniowa 
piosenka”. Przedszkole brało również udział w V edycji ogólnopolskiego Wielkiego 
Konkursu Ekologicznego „Zwierzakolubni” organizowanego przez Buliba oraz prowadziło 
przez cały rok szkolny akcję charytatywną polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek na 
zakup sprzętu specjalistycznego dla chorego chłopca.  W ramach współpracy ze szkołą 
przedszkole ma możliwość śledzenia losów swoich absolwentów, dzieci przedszkolne                 
zaś poznały budynek szkoły i zaprezentowały swoje umiejętności teatralne kolegom                        
z najmłodszych klas.  Współpracowano także z biblioteką, policją, strażą pożarną, 
gminnym ośrodkiem kultury, gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, służbą zdrowia i 
poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 
O sukcesie dydaktycznym i wychowawczym decyduje zdolność do współpracy.      Aby 
współpraca nauczycieli przyniosła pożądane efekty placówka kontynuowała realizację 
projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia  
nauczycieli  w  powiecie  krapkowickim”.  W  roku szkolnym 2014/2015  
w ramach projektu realizowane było zadanie „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu 
procesów edukacyjnych”. Dyrektor w ramach projektu uczestniczył  w sieci  dla dyrektorów 
nt. „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”. Ponadto nauczyciele 
podejmowali różnorodne formy doskonalenia zawodowego, uczestniczyły m.in. w 
warsztatach moderatorów pomocy psychologiczno – pedagogicznej, szkoleniu – 
„Monitorowanie realizacji podstawy programowej”, warsztatach - „Wspomaganie rozwoju 
myślenia logicznego i matematycznego             u przedszkolaków”, „Wspomaganie 
koncentracji uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym” oraz kursie doskonalącym – „Neurony 
na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI 
wieku”. 
Na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2014/2015 zameldowanych było 260 dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wychowaniem przedszkolnym objęto 188 dzieci w wieku     od 3 do 
6 lat, tj. 72,31%. Na poszczególne grupy wiekowe przedstawia                     się to 
następująco: 

• dzieci 3 letnie – 62,90%  dzieci zameldowanych, 
• dzieci 4 letnie – 88,06 % dzieci zameldowanych, 
• dzieci 5 letnie – 88,41%  dzieci zameldowanych, 
• dzieci 6 letnie – 46,77% dzieci zameldowanych. 

Liczba miejsc w przedszkolu: 300. 
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Dobrej  
 

W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Dobrej uczęszczało 43 
uczniów uczących się w 4 oddziałach (kl. I, kl. II-III, kl. IV-V, kl. VI), 17 uczniów dowożono 
ze wsi Pisarzowice i Buława. Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny. Status 
materialny u większości uczniów jest dobry, tylko nieliczna grupa wychowanków korzysta z 
pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej.   
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Dla dwójki uczniów prowadzono zajęcia rewalidacyjne. Wszystkich uczniów objęto opieką 
pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga szkolnego. 
Od klasy pierwszej do klasy szóstej, w wymiarze 3 godzin tygodniowo prowadzono naukę 
języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego. Prowadzono również zajęcia 
dodatkowe w ramach art.42 KN. Dużym zainteresowaniem cieszyły              się zajęcia 
kółka z języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego, języka angielskiego, 
historycznego, religii, przyrodniczego i informatycznego. Wsparciem objęto również 
uczniów, którzy mają trudności w uczeniu się i dla nich prowadzono zajęcia wyrównawcze 
z języka polskiego i matematyki. 
Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony nauczycieli i dobrej współpracy z rodzicami, 
mieszkańcami wsi zorganizowano w szkole wiele uroczystości. Do większych z nich 
należy zaliczyć: Jarmark Bożonarodzeniowy- uroczystość środowiskowa w której biorą 
udział nie tylko uczniowie i ich rodzice ale również mieszkańcy okolicznych wsi, 
Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Papieski, Halloween, Andrzejki, Mikołaja, Dzień 
Babci i Dziadka, Festiwal Twórczości Dziecięcej, Dzień Rodziny z okazji Dnia Matki     i 
Ojca oraz Dnia Dziecka. 
Zadania dydaktyczno -opiekuńczo - wychowawcze na rok szkolny 2014/2015 zostały 
zrealizowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz planem nadzoru                                      
pedagogicznego. 
 
      Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI  

 

 
 
 
Średnia szkoły Średnia gminy Średnia 

województwa 
opolskiego 

Średnia 
kraju  

76,2% 73,5% 71,9% 73% 
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Średnia szkoły Średnia gminy Średnia 

województwa 
opolskiego 

Średnia 
kraju  

76,7% 65,8% 60,0% 61,0% 

 
 
 

 
 
 

Średnia szkoły Średnia gminy Średnia 
województwa 
opolskiego 

Średnia 
kraju  

81,7% 81,6% 78,2% 78,0% 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
W szkole realizowano szereg programów i projektów: 

• „Zachowaj trze źwy umysł ” to akcja przeprowadzona na terenie szkoły                w 
ramach współpracy z Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która w przyjazny sposób podejmuje tak trudny temat jakim     są 
uzależnienia. W akcji uczestniczyli uczniowie klas IV-VI.    
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ KAMPANII 2015: 
PRZECIWDZIAŁANIE niepożądanym zachowaniom ryzykownym, jak sięganie po 
alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne, 
WZMACNIANIE procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkołach, 
WSPIERANIE rozwoju osobowości uczniów, 
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ROZWIJANIE umiejętności nawiązywania współpracy z rówieśnikami, 
MOTYWOWANIE młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska 
lokalnego i pozytywnego kierowania swoim życiem 

• „Mam kota na punkcie mleka”  to program zainicjonowany przez Polską Izbę 
Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.  Misją 
programu jest edukacja w zakresie walorów odżywczych mleka i produktów 
mlecznych oraz zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się.  

• „Szklanka mleka”-  unijny program promujący spożywanie mleka przez dzieci. W 
roku szkolnym 2014/2015 wzięli w nim udział wszyscy uczniowie szkoły. Akcja 
trwała od października do maja. 

• „Owoce w szkole”-  program skierowany do uczniów klas I-III. Głównym celem 
programu było propagowanie zdrowego żywienia poprzez działania edukacyjne 
oraz zamiana nawyków żywieniowych. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas 
I-III. W ramach realizowanego programu uczniowie otrzymywali owoce i warzywa, 
przygotowali na zajęciach proste potrawy z warzyw i owoców. Nauczyciele klas I-III 
przeprowadzili zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat 
zdrowego odżywiania, znaczenia warzyw i owoców  w codziennym jadłospisie. 

• „Klub Bezpiecznego Puchatka” był to program przeznaczony dla uczniów klas 
pierwszych. Celem programu była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które 
rozpoczynają naukę w szkole, wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania 
i reagowania na zagrożenia, edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 
zagrożeniami. Program zawierał cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo w drodze 
do szkoły, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w domu, bezpieczny 
wypoczynek. 

• „Lepsza szkoła” to ogólnopolski program organizowany przez Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe dla klas IV-VI z matematyki i języka polskiego. Uczniowie 
otrzymują gotowe testy (ułożone na wzór sprawdzianu szóstoklasisty) 
sprawdzające znajomość poszczególnych partii materiału. Wyniki wpisane są do 
bazy internetowej potem generowane są raporty. Celem jest oswojenie uczniów z 
testami, porównanie z wynikami ogólnopolskimi, przeprowadzenie analizy postępów 
z ukazaniem mocnych i słabych stron uczniów. Pozwala na porównywanie 
osiągnięć uczniów na tle województwa          i kraju, określanie ich słabych i 
mocnych stron, co pomaga lepiej przygotować się do sprawdzianu szóstoklasisty.   

• „Mi ędzy nami czytelnikami”-  program o zasięgu ogólnopolskim rozwijający 
kompetencje czytelnicze i  polonistyczne uczniów, organizowany przez GWO. 
Polegał na wspólnym lub w grupach rozwiązywaniu zadań o tematyce powiązanej z 
książkami, czytaniem, biblioteką, np. napisanie nowego zakończenia znanej książki 
(obecni uczniowie I klasy gimnazjum uzyskali wówczas wyróżnienie, ich praca była 
publikowana na stronie internetowej www. gwo.czytamy.pl, a nadesłano setki prac). 

• „Śniadanie daje moc!”-  w ramach akcji uczniowie dowiadują o tym,             jak 
ważne jest  prawidłowe odżywianie, jedzenie śniadania przed wyjściem z domu i 
przynoszenie drugiego śniadania do szkoły. Uczniowie dowiedzieli               się co 
powinni jeść, żeby mieć zdrowe zęby i żeby nie chorować. Na zajęciach wykonywali 
sok owocowo- warzywny i kolorowe kanapki.  

• „Mi ędzy nami kobietkami”-  celem programu było uzupełnienie wiedzy uczennic kl. 
V-VI z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych nawyków 
higienicznych.   

• „Fascynuj ący świat nauki i technologii”-  projektu współfinansowanego      ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.       W 
ramach projektu przeprowadzono diagnozy uczniów klas I- VI. Ponadto uczniowie 
klas IV -VI uczestniczyli w „Festiwalu Nauki”              w Zamku w Mosznej oraz brali 
udział w pomiarach z użyciem stacji meteorologicznej i skrzynki ekobadacza. 
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Odbyły się wycieczki do Krasiejowa do Parku Nauki i Ewolucji, gdzie uczestniczyli w 
zajęciach warsztatowych jak również do Ośrodka Akademickiego na Uniwersytecie 
Opolskim. Uczniowie klasy I wzięli udział          w zajęciach w Niwkach, które 
odbywały                   się               w pracowniach 
ECOLOGICUM, ASTRONOMICUM, KNEXARIUM,  MATHEMETRUM. 

• „Bezpieczniki TAURONA. Wł ącz dla dobra dziecka”- program edukacyjny 
skierowany do wszystkich uczniów szkoły, realizowany był zgodnie                  ze 
strategią społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Tauron. Jego celem była 
edukacja w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii 
elektrycznej. W ramach programu, Tauron Dystrybucja organizował                 w 
szkołach lekcje edukacyjne. Podczas zajęć dzieci dowiadują się, skąd        się 
bierze prąd, jak prawidłowo używać urządzeń zasilanych energią elektryczną, jak 
zachować się w trakcie burzy czy awarii elektrycznej. Lekcje te miały również na 
celu zwiększyć świadomość dzieci w zakresie rozsądnego gospodarowania energią 
elektryczną. 

• ”Odej ść na zawsze, by stale by ć blisko…– ks. Jan Twardowski w oczach 
młodych” , został ogłoszony przez Fundację „BO WARTO”. Zasadniczym celem 
projektu było upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. To 
programowe zadanie jest włączone w cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i 
popularnonaukowych realizowanych w różnych częściach Polski i za granicą 
organizowanych przez Społeczny Komitet Obchodów Jubileuszu z okazji 
nadchodzącej rocznicy. Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami przyjęła 
Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, a do Komitetu Honorowego, 
którego przewodniczącym jest ks. Kard. Kazimierz Nycz włączyło się prawie 30 
osób. Patronat medialny przyjęły TVP oraz PR. 
 
 
 
 

Przy współpracy z pielęgniarką szkolną realizowano w szkole programy promujące 
zdrowie: 

• „Nie pal przy mnie, prosz ę”  w klasach III. Celem programu było uświadomienie 
dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, kształtowanie odpowiedzialności za 
własne zdrowie oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu 
papierosowego związanego z biernym paleniem. 

• „Znajd ź właściwe rozwi ązanie”  w klasie VI, którego celem było zapobieganie 
paleniu tytoniu wśród uczniów. 

Pedaqog szkolny w ramach zajęć wychowawczo-profilaktycznych przeprowadził cykl zajęć 
na temat „Tworzymy grupę przyjaciół- integracja zespołu klasowego”. 
Przeprowadzono również spotkania z policjantem w ramach ogólnopolskiej akcji: 

•  „Dziewi ątka” – Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły - program realizowany 
we współpracy z Komendą Policji w Krapkowicach mający na celu uwrażliwienie 
dzieci na niebezpieczeństwa czyhające w drodze do i ze szkoły.  

Inną akcją, która była realizowany już pod koniec roku szkolnego była akcja:  
• „Bezpieczne wakacje”  której celem było zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Akcja 
adresowana była  do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich 
jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, 
ośrodki pomocy społecznej i inne. 

Ponadto nauczyciele uczestniczyli w projekcie współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, firmowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach: 
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• „ Kompleksowe wspomaganie szkól i przedszkoli w zakre sie doskonalenia 
nauczycieli w powiecie krapkowickim”.  W pierwszych dniach września  Szkolni 
Organizatorzy  Rozwoju Edukacji przeprowadzili                           w placówkach 
diagnozę wstępną i wspólnie z wybranymi Zespołami Zadaniowymi opracowane 
zostały  Roczne Plany Wspomagania uwzględniające  harmonogram działań  
prowadzonych w placówkach.  Doskonalenie prowadzone jest w szkołach wg 
wybranych ofert proponowanych  przez organizatora projektu ORE.   
Wykonawcami  zadania zostali eksperci Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji 
w Opolu wyłonienie w przetargu. 

Działania podejmowane przez nauczycieli przy współpracy rodziców zaowocowały. 
Uczniowie zajmowali wiele czołowych miejsc w różnego rodzaju konkursach              na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Należy tu wymienić: 
Osiągnięcia w sporcie: 
- mini piłka nożna chłopców – II miejsce w gminie  
                                                II Puchar Wójta 
- mini piłka nożna dziewcząt – IV miejsce w gminie 
                                                 V Puchar Wójta  
- V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii dziewcząt młodszych                                   
                                               -II miejsce - etap gminny 
- V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii chłopców starszych                                 
                                               -II miejsce - etap gminny 
- Mistrzostwa Polski U-12 czyli Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku               
                                              - w  kategorii dziewcząt- I miejsce- etap gminny  
- piłka nożna halowa – w kategorii chłopców - II miejsce – etap gminny 
- piłka nożna halowa – w kategorii dziewcząt- IV miejsce – etap gminny 
- IV mistrzostwa Gminy Strzeleczki w Wędkarstwie spławikowym Szkół Podstawowych    
  i Gimnazjum – drużynowo: I miejsce 
                       -  indywidualnie: I miejsce 
- Jesienny cross w Zdzieszowicach- I miejsce i finał wojewódzki- VII miejsce 
        - VIII miejsce 
 
Gminne indywidualne zawody lekkoatletyczne: 
 - IV miejsce w pchnięciu kulą 
 - I miejsce rzut piłeczką palantową 
 - II miejsce w skoku w dal 
 - II miejsce w biegu na 300m 
 - II miejsce w biegu na 600m 
 - Sztafeta chłopców 4*100m – III miejsce 

           dziewcząt 4*100m – V miejsce   
 - Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne – III miejsce w biegu na 1000m 
Konkursy przedmiotowe: 
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap gminny – II miejsce  
- Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny – II miejsce 
Inne: 
- IV Gminny Konkurs Recytatorski „ Miłość, radość, zabawa… poezja” –  
   kategoria szkoły podstawowe – II miejsce  
- IV Gminny Konkurs Recytatorski „ Miłość, radość, zabawa… poezja” –   
   kategoria szkoły podstawowe – III miejsce  
- Gminny Konkurs Fotograficzny „ Aktywnie i zdrowo w mojej gminie „ –  
                                                   - III miejsce 
- XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Bezpieczeństwo i rozwaga tego 
od Ciebie każdy wymaga” – kategoria uczniowie klas I-III szkół podstawowych  
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                                                   - IV miejsce – etap powiatu 
-Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Na śląską nutę”–w kategorii klas I-III 
                                                  - II miejsce  
-Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Na śląską nutę”–w kategorii klas IV-VI  
                                                  - I miejsce  
- Konkurs na Baranka Wielkanocnego zorganizowany przez Opolski Teatr Lalki                 i 
Aktora w Opolu – wyróżnienie - uczennica klasy IV  
- Ogólnopolski konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł”- laureaci 
 
 
Szkoła Podstawowa w   Komornikach 
 
 W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Komornikach uczęszczało 60 
uczniów uczących się do 01.02.2015r. w czterech oddziałach kl. I, kl. II-III, kl. IV, kl. V-VI. 
Od dnia 02.02.2015r. zwiększono liczbę oddziałów z 4 na 6. Przeciętna liczba uczniów w 
oddziale to 15 i od lutego 10 osób. Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny. 
Status materialny u większości uczniów jest dobry. Dla jednego ucznia prowadzono 
zajęcia rewalidacyjne. Wszystkich uczniów objęto opieką pielęgniarki szkolnej oraz 
pedagoga szkolnego.  
W wymiarze trzech godzin tygodniowo prowadzono naukę języka mniejszości narodowej – 
języka niemieckiego dla wszystkich uczniów szkoły oraz jedna godzina lekcyjna w klasie V 
– własna historia i kultura mniejszości narodowej – język niemiecki. Prowadzone były 
zajęcia dodatkowe w ramach art. 42 KN, na których uczniowie zdobywali dodatkową 
wiedzę i przygotowywani byli do konkursów przedmiotowych i sprawdzianu po klasie VI. 
Zajęcia te były również wsparciem dla uczniów mających problemy w nauce.  Dzięki 
dużemu zainteresowaniu nauczycieli      i rodziców organizowany był szereg imprez dla 
środowiska lokalnego. W szkole zatrudnionych było 11 nauczycieli, 1 pracownik 
administracji i 3 pracowników obsługi.  
W roku szkolnym 2014/2015 zadania dydaktyczno-wychowawcze zostały zrealizowane 
zgodnie z podstawą programową. 
 

Wyniki  sprawdzianu kompetencji po klasie VI 

 
 
Język polski: 
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Średnia szkoły Średnia gminy Średnia 
województwa 
opolskiego 

Średnia kraju 

71,6% 73,5% 71,9% 73% 
 

             
 
Matematyka: 
Średnia szkoły Średnia gminy Średnia 

województwa 
opolskiego 

Średnia kraju 

63,2% 65,8% 60,0% 61,0% 
 

 
Język angielski: 
Średnia szkoły Średnia gminy Średnia 

województwa 
opolskiego 

Średnia kraju 

85,2% 81,6% 78,2% 78,0% 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
W roku szkolnym 2014/2015 realizowano w szkole szereg projektów i programów: 
  
• Lepsza szkoła , ogólnopolski projekt edukacyjny przeznaczony dla    nauczycieli       i 
uczniów korzystających z podręczników „Matematyka z plusem” i „Między nami”. Celem 
projektu jest badanie efektywności nauczania, podniesienie poziomu    kształcenia i 
przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. 
• Radosny u śmiech, radosna przyszło ść , program profilaktyki próchnicy zębów       i 
chorób przyzębia. Celem programu było wyrobienie u dzieci nawyku dbania             o  
higienę jemy ustnej, uczenie prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej. 
• Zachowaj trze źwy umysł, Program Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej. Celem 
programu jest  pedagogizacja rodziców na temat uzależnień , zapoznanie  uczniów z 
niebezpieczeństwem jakie niesie zażywanie różnych używek  oraz propagowanie 
czynnych form wypoczynku. Dwie grupy uczniów zostały laureatami konkursu „Pokażcie 
się” (propagowanie asertywności i unikania nałogów). 
• Nie pal przy mnie, prosz ę, program dla uczniów klasy III, którego celem było 
uświadomienie uczniom, że palenie aktywne i bierne jest szkodliwe dla zdrowia. 
• Znajd ź właściwe rozwi ązanie , program dla uczniów klasy VI, którego celem było 
zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów oraz kształtowanie postaw asertywności. 
• Dziewi ątka – Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły , program realizowany       we 
współpracy z Komendą Policji w Krapkowicach mający na celu uwrażliwienie dzieci na 
niebezpieczeństwa czyhające w drodze do i ze szkoły. 
• Klub Bezpiecznego Puchatka  , ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w 
szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas szkoły 
podstawowej. 
• Powstania Śląskie , projekt edukacyjny dla II etapu edukacji . Projekt rozwijał wiedzę o 
własnym regionie oraz propagował wiedzę na temat przyczyn wybuchu trzech powstań 
śląskich. 
• Dzień Ziemi , projekt edukacyjny dla I i II etapu edukacji. Był realizowany celem 
uświadomienia uczniom konieczności ochrony środowiska i propagowania zdrowego stylu 
życia. 
• Konstytucja 3 Maja  , projekt ukazujący genezę i przebieg prac nad utworzeniem 
Konstytucji 3 Maja 1791r. 
• Program „Szklanka mleka” , celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie 
wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 
mleka i przetworów mlecznych. 
• Program „ Owoce w szkole”  , program skierowany jest do uczniów klas I-III. Głównym 
celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie 
udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego 
odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w 
szkole. 
• Program „Wyprawka Szkolna”  ,  celem programu w zakresie dofinansowania 
zakupu  podr ęczników jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów. 
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• Fascynuj ący świat nauki i technologii , realizacja projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie 
brali udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole oraz na wyjazdach            i wycieczkach 
edukacyjnych do „Zaczarowanego Świata” w Niwkach, Opolu, Głuchołazach, Mosznej i w 
Krasiejowie, brali udział w badaniach przesiewowych pod kątem dysleksji i dysgrafii. 
Uczniowie szkoły brali udział  w wielu konkursach: 
 
• Wojewódzki Konkurs J ęzyka Niemieckiego –  etap gminny – I miejsce 
• Wojewódzki Konkurs J ęzyka Angielskiego  – etap gminny – I miejsce 
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny  – etap gminny – IV miejsce 
• Wojewódzki Konkurs Historyczny   - etap gminny – I miejsce 
• Wojewódzki Konkurs J ęzyka Polskiego   - etap gminny – III miejsce 
• Konkurs Recytatorski "Jugend trägt Gedichte vor”  /Młodzie ż recytuje poezj ę/ - 
MGOK w Prószkowie, konkurs organizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim, finalista konkursu 
• Gminny Konkurs Kroszonkarski – I, II i III miejsce 
• Szkolny Konkurs Ortograficzny, XII Dyktando Ortogra ficzne  dla wszystkich uczniów I 
i II etapu edukacyjnego 
• Udział członków SKKT PTTK  w dwudniowym Zlocie Szkolnych Kół PTTK na Górze Św. 
Anny i w Górach Stołowych (Strzeliniec) – reprezentacja szkoły, oraz udział w rajdzie 
„Opolska wiosna” organizowanym przez PTTK w Opolu i Gogolinie (zajęcie III miejsca w 
ogólnej klasyfikacji drużynowej i zdobycie pucharu). 
• Konkurs Grafiki Komputerowej  w SPSP w Steblowie – III miejsce 
 

Osiągnięcia sportowe uczniów 

• Powiatowe mistrzostwa w biegach przełajowych  - udział 
• Turniej piłki no żnej o puchar Tymbarka  – dziewczęta V miejsce, chłopcy III 
• Halowa piłka no żna (etap gminny) – chłopcy IV, dziewczyny V miejsce 
• Tenis stołowy  (etap gminny) – VI miejsce 
• Piłka no żna (etap gminny) – dziewczyny i chłopcy V miejsce 
• Puchar Wójta gminy Strzeleczki   - dziewczyny i chłopcy IV miejsce 
• Lekkoatletyka indywidualna  (etap gminny) – I, II, IV miejsce 
• Zawody w ędkarskie  (etap gminny) – III miejsce 
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 Szkoła Podstawowa w  Racławiczkach 
 

 
W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Racławiczkach uczęszczało 103 
uczniów uczących się w 6 oddziałach (kl. I – 23, kl. II – 13, kl. III – 21, kl. IV – 13, kl. V – 
16, kl. VI – 17). Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny.  
Wszystkich uczniów szkoły objęto opieką higienistki szkolnej oraz pedagoga szkolnego. 
We wszystkich klasach prowadzono naukę języka mniejszości narodowej - języka 
niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Uczniowie klasy V uczestniczyli w 
zajęciach z przedmiotu „Własna historia i kultura języka mniejszości narodowej – języka 
niemieckiego”. 
Prowadzone były zajęcia dodatkowe w ramach kółka polonistycznego, matematycznego, 
religijnego, języka angielskiego i niemieckiego  w ramach godzin    z art. 42 KN 
prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i wyrównawcze        w klasach I-VI 
oraz zajęcia logopedyczne. Zajęcia rewalidacyjne były realizowane      w wymiarze 2 
godzin tygodniowo. 
 

Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI  
 

 
 

Szkoła Gmina Województwo Kraj 
15,98 pkt. (76,1%) 15,44 pkt. (73,5%) 15,1 pkt. (71,9%) 15,33 pkt. (73%) 
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Szkoła Gmina Województwo Kraj 
12,94 pkt. (64,7%) 13,16 pkt. (65,8%) 12 pkt. (60,00%) 12,2 pkt. (61%) 

 
 
 

 
 
 
Szkoła Gmina Województwo Kraj 
31,5 pkt. (78,8%) 32,6 pkt. (81,6%) 31,3 pkt. (78,2%) 31,20 pkt. (78%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W szkole realizowano programy i projekty: 
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• Klasa I wzięła udział w programie ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” , którego celem było 
uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze i w innych sferach aktywności: w 
domu, w szkole czy w czasie zabawy. 

• W ramach zajęć - Wychowanie do życia w rodzinie przeprowadzono program 
edukacyjny dla dziewcząt klasy V i VI - „Mi ędzy nami kobietkami” .  Celem programu 
było uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienie właściwych 
nawyków higienicznych.  

• Uczniowie klasy II brali udział w programie edukacyjnym w zakresie higieny jamy ustnej 
„Radosny u śmiech – radosna przyszło ść” , którego celem było zmniejszenie 
występowania próchnicy zębów u dzieci, wzrost wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej, 
wyrobienie nawyków higienicznych od najmłodszych lat, podniesienie wśród dzieci 
odpowiedzialności za higienę jamy ustnej                   oraz zachęcanie rodziców 
do współdziałania  na rzecz prawidłowej higieny jamy ustnej. 

• Uczniowie klasy V i VI wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj 
Form ę!” , którego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania 
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Promowano zasady aktywnego 
stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny 
wybór jednostki. Powyższe działania pozwoliły                       na wypracowanie u dzieci 
właściwych nawyków żywieniowych, a także zachęcanie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.   

• W szkole kontynuowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, firmowanego przez 
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ,,Fascynuj ący świat nauki            i 
technologii” .  

• W ramach kampanii „Zachowaj Trze źwy Umysł”, której jednym                               z 
najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia 
oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy 
wobec wielu patologii, przeprowadzono zajęcia i pogadanki na temat szkodliwości 
używek typu alkohol, papierosy, narkotyki. 

•  „Akademia Czystych R ąk”  w klasach I-VI miała na celu uświadomienie potrzeby 
przestrzegania higieny osobistej oraz utrwalenie nawyku częstego mycia rąk.. 

• „Nie pal przy mnie, prosz ę”  w klasach I-VI. Celem programu było uświadomienie 
dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, kształtowanie odpowiedzialności za 
własne zdrowie oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu 
papierosowego związanego z biernym paleniem. 

• „Przemiany okresu dojrzewania” w klasie V i VI. Celem było zrozumienie zmian, jakie 
dokonują się w okresie dojrzewania oraz poznanie sposobów radzenia sobie z 
trudnościami    w tym okresie. 

• „Znajd ź właściwe rozwi ązanie”  w klasie VI, którego celem było zapobieganie paleniu 

tytoniu wśród uczniów.  

• Projekt dla nauczycieli „Jak pomóc uczniowi osi ągnąć sukces edukacyjny”  

• Program „Szklanka mleka”  skierowany do uczniów klas I-VI 

• Program dla klas I-III „Owoce i warzywa”  
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• Program edukacyjny dla klasy III „Ekstraklasa”  mający na celu przygotowanie uczniów 

do sprawdzenia wiedzy i umiejętności po I etapie edukacyjnym 

• Program „Lepsza szkoła” , który miał na celu podnoszenie umiejętności 

matematycznych 

• Program „Wielki sprawdzian”  – program badający umiejętności polonistyczne uczniów 

klas IV-VI 

• SORE Kompleksowe wspomaganie szkół w obszarze “Rodzice partnerami szkoły“  

• Współpraca z Borami Niemodlińskimi 

 
Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych            na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim:  
KONKURSY:     

• Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK 2015 -  laureaci i finaliści. 
• Kangur Matematyczny  - wyróżnienie. 
• Wojewódzki  Konkurs Języka Polskiego – etap gminny I, V, VII  miejsce 
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap gminny I, II miejsce. 
• Powiatowy Przegląd Piosenki w Brożcu – I miejsce. 
• Gminny Konkurs Mam Talent – II miejsce. 
• Ogólnopolski Turniej BRD – I miejsce etap gminny , II miejsce etap powiatowy. 
• Gminny Konkurs Recytatorski – I miejsce. 
• Gminny Konkurs Kroszonkarski – I,II,III miejsce. 
• Konkurs plastyczny organizowany przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej – V 

miejsce etap powiatowy 

Ponadto uczniowie brali udział w następujących konkursach : konkurs plastyczny, 
Wojewódzko Konkurs Języka Angielskiego , Niemieckiego z Historii – etap gminny  , 
konkurs plastyczny Dziwozwierz organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej pod 
patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty. 
                                                                                                         
ZAWODY SPORTOWE: 

• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Indywidualny Tenis Stołowy – V miejsce 
w finale 

• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt – V 
miejsce w finale 

• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej  Lekkoatletyka – IV miejsce etap 
powiatowy 

• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej  Tenis Stołowy Indywidualny  -  II , III , IV 
miejsce etap powiatowy 

• Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Halowa Piłka Nożna Dziewcząt – III 
miejsce etap powiatowy  

• Turniej Piłki Nożnej Puchar Wójta w kategorii chłopców – I miejsce 
• Turniej Piłki Nożnej Puchar Wójta w kategorii  dziewcząt – I miejsce 
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Dzięki dużemu zaangażowaniu  uczniów, nauczycieli i rodziców przygotowano wiele 
uroczystości i imprez szkolnych, które objęły  swoim zasięgiem całą społeczność szkolną i 
lokalną. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych i 
środowiskowych. Przy współpracy z rodzicami zorganizowano: „święto św. Marcina”, 
„Andrzejki”, „Mikołaja w szkole”, „tłusty czwartek”; festyn rodzinny          z okazji Dnia Matki 
i Ojca oraz Dnia Dziecka. Uczniowie brali udział                            w przedstawieniach 
teatralnych w szkole jak i poza szkołą. Klasy 4-6 brały udział w 3-dniowej wycieczce do 
Trójmiasta. 
 
Zadania dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawcze na rok szkolny 2014/2015 zostały 
zrealizowane zgodnie z podstawą programową oraz planem nadzoru pedagogicznego. 
Oddano do użytku nowe pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia zajęć, które 
zostało wyposażone w nowe meble. 
  
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Zielinie  
 
 
 
W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Zielinie na dzień 30.09.2014r. 
uczęszczało 72 uczniów uczących się w 6 oddziałach (kl. I - 10, kl. II – 11, kl. III – 12,  
kl. IV – 9, kl. V – 19, kl. VI – 11. Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny. 
W szkole były prowadzone zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin oraz zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze poza szkołą w wymiarze 10 godzin. 
We wszystkich klasach prowadzono naukę języka mniejszości narodowej - języka 
niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Uczniowie klasy V uczestniczyli w 
zajęciach z przedmiotu „Własna historia i kultura języka mniejszości narodowej – języka 
niemieckiego”. W szkole prowadzono dożywianie uczniów w ramach Rządowego 
Programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania ” . Wszystkich uczniów objęto opieką 
higienistki szkolnej oraz pedagoga szkolnego.  
Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w ramach kółka języka angielskiego, 
języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego, matematyki, języka polskiego oraz 
przyrody. 
W Szkole Podstawowej w Zielinie było zatrudnionych 10 nauczycieli. Wszyscy posiadali 
wymagane kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 
 
 
 
 
Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI 
 
 
 
 
 
 

Porównanie średnich ogólnych  wyników szkoły do gminy i wojewód ztwa 
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Porównanie wyników przedmiotowych  do gminy i wojew ództwa 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

 
 
 
 
 

Porównanie wyników przedmiotowych  do gminy i wojew ództwa 
 

MATEMATYKA 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porównanie wyników przedmiotowych  do gminy i wojew ództwa 
 

 JĘZYK POLSKI 
 

 
 
 

 
Od roku 2013 do nadal szkoła bierze udział w projekcie unijnym „ Fascynuj ący Świat 
Nauki  i Technologii”  Celem projektu jest: 
- wyrównywanie szans i podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych 
ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów szkół 
podstawowych poprzez badania i zajęcia dodatkowe 
-   przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów, 
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach 
matematyczno-przyrodniczym i humanistyczno - ekologicznym. 
W ramach projektu szkoła otrzymała oprogramowanie do diagnozy uczniów, zestawy 
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pomocy dydaktycznych wspierających realizację zajęć edukacyjnych, drukarki oraz 
materiały papiernicze i plastyczne, wyjazdy edukacyjne dla każdego ucznia realizujące 
podstawę programową ( przewóz i wyżywienie, pokazy astronomiczne w mobilnych 
planetariach). 
Uczniowie brali udział w programie sfinansowanym przez środki unijne „Owoce w szkole” 
oraz „Szklanka mleka dla ka żdego”. 
Uczestniczyli w kampanii „Zachowaj trze źwy umysł”  organizowanym przez Urząd Gminy 
Strzeleczki, w którym jednym z najważniejszych celów było promowanie zdrowego stylu 
życia. 
 Uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 brali udział w różnorodnych konkursach i 
zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 
- Wojewódzki Konkurs J ęzyka Niemieckiego   II miejsce, 
- Wojewódzki Konkurs J ęzyka Angielskiego   II miejsce, 
 
- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym  „PANDA 2015”  (na poziomie 
szkół podstawowych i gimnazjum)  Języka Niemieckiego 
W Ogólnopolskim Konkursie J ęzyka Angielskiego  XXI miejsce w Polsce 
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „KANGUR” 
W Ogólnopolskim Konkursie na „Recenzj ę Rysowan ą”  została wybrana praca dwóch 
uczniów naszej szkoły przez Instytut Książki w Warszawie. 
- II miejsce chłopców w Turnieju Orlika o Puchar Premiera  
- II miejsce dziewcząt w turnieju o Puchar Premiera 
- II miejsce chłopców w Turnieju o Puchar Tymbarku 
- III miejsce dziewcząt w Turnieju Piłki Nożnej 
- III miejsce dziewcząt w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Strzeleczki 
- III miejsce na szczeblu powiatowym w biegu sztafetowym 
- indywidualne Mistrzostwa LA na szczeblu wojewódzkim 
 
Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 
 
     W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach uczęszczało 91 
uczniów uczących się w 6 oddziałach (kl. I – 24, kl. II – 20, kl. III – 14, kl. IV – 11, kl. V – 9, 
kl. VI – 13), w tym 6 uczniów spoza obwodu szkolnego. Wszyscy uczniowie realizowali 
obowiązek szkolny. We wszystkich klasach prowadzono naukę języka mniejszości 
narodowej - języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz w klasie V - 
Własną historię i kulturę. Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela prowadzone były dodatkowe 
zajęcia kółka tanecznego i zajęcia świetlicowe. Wsparciem objęto również uczniów, którzy 
mają trudności w uczeniu się. Dla nich prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne. W szkole prowadzono 
dożywianie uczniów              w ramach Rządowego Programu „Pomoc pa ństwa w 
zakresie do żywiania” . Wszystkich uczniów objęto opieką pielęgniarki szkolnej oraz 
pedagoga szkolnego.     W szkole zatrudnionych było 12 nauczycieli: 8 dyplomowanych, 2 
mianowanych,       2 kontraktowych, 1 pracownik administracji (0,5 etatu) oraz 3 
pracowników obsługi (2,25 etatu). 

Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI  
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Średnia szkoły Średnia gminy Średnia województwa 
opolskiego 

Średnia kraju 

72,4% 73,5% 71,9% 73,0% 

 

 

Średnia szkoły Średnia gminy Średnia województwa 
opolskiego 

Średnia kraju 

61,2% 65,8% 60,0% 61,0% 
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Średnia szkoły Średnia gminy Średnia województwa 
opolskiego 

Średnia kraju 

77,3% 81,6% 78,2% 78,0% 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowano realizację projektu „Fascynuj ący 
świat nauki i technologii” , w ramach którego uczniowie uczestniczyli w wykładach  i 
ćwiczeniach prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim oraz w zajęciach z robotyki, fizyki, 
przyrody, ekologii, optyki, matematyki i nauki o człowieku w pracowniach „Zaczarowanego 
świata” w Niwkach i Mosznej. 

Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim programie ,,Śniadanie daje moc”.  
Najważniejsze cele programu to zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania  i roli 
śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci 
w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. W ramach tego 
programu w dniu 08.11.2014r. zorganizowano wspólne śniadanie dla wszystkich uczniów. 
Dnia 20.10.2014r. uczniowie ubrani                      na pomarańczowo mogli obchodzić wraz  
z Samorządem Uczniowskim Dzień Marchewki. Uczestniczyli w akcji „Szklanka mleka” . 
Klasa I brała udział                   w programie ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”,  którego 
celem było uczenie dzieci bezpiecznego zachowania nie tylko na drodze, ale i w innych 
sferach aktywności:      w domu, w szkole czy w czasie zabawy. To program edukacyjny, 
który wpisuje się    w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych 
uczniów klas podstawowych szkoły. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie                
„WF z Klas ą” . 

 
 
 Program miał na celu wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego                 w 

rozwijaniu kultury fizycznej wśród uczniów, a także pomóc w wypracowaniu pomysłów na 
nowoczesne i ciekawe lekcje. Ważnym elementem było również zwiększenie aktywności 
uczniów mniej wysportowanych, wprowadzenie ruchu          na przerwach i innych 
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lekcjach, ożywienie sportowe gminy, a także zaktywizowanie rodziców dzieci biorących 
udział w projekcie. Dnia 8 czerwca 2015 r na orliku przy Gimnazjum w Strzeleczkach 
odbyła się Lokalna Akcja Sportowe – finałowa odsłona programu, który prowadzony był 
równolegle  w obu szkołach. W imprezie, która była podsumowaniem wszystkich działań 
mających miejsce w roku szkolnym 2014/2015 wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum. W tym roku uczniowie wzięli udział w 15 jubileuszowej edycji kampanii 
„Zachowaj Trze źwy Umysł” . Jednym       z najważniejszych celów tego programu jest 
promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i 
młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie 
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Uczestnicy mieli 
możliwość udziału w konkursach przygotowanych przez biuro Kampanii ZTU. Wśród 
laureatów  z całej Polski znalazły się również uczennice szkoły.  

Przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Strzeleczkach odbyło        się 
pasowanie na czytelnika, wyjazd do zamku w Mosznej na przedstawienie                pt. 
„Cudowna lampa Aladyna”. Uczniowie zostali także zaproszeni na przedstawienia pt. „Jaś i 
Małgosia” i „Baśń o Królu i młynareczce” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek z Krakowa, na 
których zapoznano uczniów z pracą aktora. 

Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję ,,Czytać każdy mo że”  oraz 
zorganizował  „Dzie ń Pluszowego Misia” . Z tej okazji przygotowano prezentację, którą 
obejrzeli uczniowie oraz gościnnie dzieci z przedszkola w Strzeleczkach.          W ciągu 
roku uczniowie spotkali się z policjantem p. Bartłomiejem Podstawką, który przeprowadził 
pogadanki na temat „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, „Karta rowero wa” i 
„Bezpieczne wakacje” .                                                Uczniowie poznali zasady 
poruszania się  pieszych po jezdni, zagrożenia wynikające ze spotkań z obcymi, a także 
bezpieczeństwo w czasie ferii i wakacji.  

W szkole przeprowadzone zostały również prelekcje i spotkania na temat: 
„Deklaracja Praw Człowieka”, „Prawa i obowiązki ucznia”, „Stop agresji”, „Przemoc wśród 
młodzieży szkolnej”, „Zapobieganie uzależnieniom”, „Zagrożenia                     w 
cyberprzestrzeni”, „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczeństwo w sieci”.  W ramach zajęć 
Wychowanie do życia w rodzinie przeprowadzono program edukacyjny dla dziewcząt 
klasy V i VI - „Mi ędzy nami kobietkami” .  

Przy współpracy z pielęgniarką szkolną zrealizowano następujące programy 
profilaktyczne: 

• w klasie III - „ Nie pal przy mnie, prosz ę”,  którego celem było kształtowanie 
odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe 
oddziaływanie dymu tytoniowego związane z biernym paleniem. Omówiono     z 
uczniami definicję zdrowia i czynniki wpływające na zdrowie człowieka;  

• w klasie VI - „Znajd ź właściwe rozwi ązanie”  - celem programu było zapobieganie 
paleniu tytoniu wśród uczniów oraz kształtowanie postaw asertywności. Uczniowie 
zainteresowani tematem, w ramach zajęć przygotowali prezentacje na temat chorób 
związanych z paleniem papierosów, asertywności, sposobów radzenia sobie ze 
stresem; 

• w klasie IV i V - „Zasady udzielania pierwszej pomocy” - lekcję przeprowadzono 
w formie praktycznych zajęć. Uczniowie ćwiczyli zakładanie chusty trójkątnej, 
opatrunków uciskowych, szyny Kramera. Omówiono podstawowe czynności na 
miejscu wypadku, udzielanie pierwszej pomocy      w skaleczeniach, złamaniach, 
zwichnięciach, krwawieniach, krwotokach           i oparzeniach. 
W ramach zajęć wychowawczo-profilaktycznych pani pedagog przeprowadziła 

warsztaty w klasie I  - „Moje wady i zalety” oraz „Gry i zabawy integrujące zespół klasowy”, 
a w klasie VI – „Myślimy i zachowujemy się rozsądnie” oraz 25 spotkań wynikających z 
bieżących potrzeb szkół. Natomiast w przedszkolach przeprowadziła  przesiewowe 
badania logopedyczne. Badaniami objęto 106 dzieci. Wyniki badań zostały omówione z 



 27 

wychowawcami, a następnie przesłane dyrektorowi przedszkola. W czasie badania 
rodzice mieli również możliwość konsultacji, z czego skorzystali.  Badaniami 
logopedycznymi objęci zostali także uczniowie klas I (69 uczniów) szkół podstawowych.  

 

 

Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim:  

 
Lp. 

 
Konkurs 

 
Miejsce  

1. Konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach 
wiejskich oczami dziecka” - etap wojewódzki 

wyróżnienie 

2. Ogólnopolski konkurs rysunkowy  dla klas I-III  
„Drzewa naszych lasów” 

udział 

3. Wojewódzki Konkurs języka niemieckiego – etap gminny III 
4. Wojewódzki Konkurs języka polskiego – etap gminny  IV 

 
5. Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap gminny III 
6. Wojewódzk konkurs plastyczny „Płazy i gady mojej okolicy” udział 
7. Wojewódzki Konkurs matematyczny – etap gminny udział 
8. Wojewódzki Konkurs języka angielskiego – etap gminny I 
9. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 

„Вezpieczeńtwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga” 
I 

10. Biblioteczny Konkurs Plastyczny pt. „Krasnoludki w baśniach” wyróżnienie 
11. 

 
Konkurs Recytatorski „Młodzież recytuje poezję w języku 
niemieckim” - etap gminny 

II i III 

12. Gminny Konkurs Recytatorski  IV 
13. Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Na śląską nutę” III i wyróżnienie 
14. Turniej wiedzy pożarniczej - etap powiatowy V  
15. „Galeria ludzi pozytywnie zakręconych” - etap gminny I i II 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody sportowe 

 

• W dniach 11-12.09.2014r. odbył się turniej orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 
w piłce nożnej na szczeblu gminnym. Chłopcy starsi, chłopcy młodsi oraz 
dziewczyny starsze zdobyli I miejsce. Dziewczyny młodsze – IV miejsce.        Na 
szczeblu powiatowym nasze drużyny wywalczyły miejsce III. 

• W październiku odbył się Jesienny cross w biegach przełajowych. Dwóch uczniów 
kl. IV zajęło odpowiednio X i XII miejsce w kategorii chłopców młodszych, uczeń kl. 
VI – miejsce X w kategorii chłopców starszych.  
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• 05.11.2014r. odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku klas młodszych. 
Uczniowie z naszej szkoły zajęli I miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców. 

• W mistrzostwach gminy Strzeleczki w piłce nożnej, które odbyły                     się   18 
i 26.11.2014r. chłopcy zdobyli I miejsce,  dziewczyny II. 

• W szkole zostały przeprowadzone Mistrzostwa w tenisie stołowym.  
• W dniach 13-14.04.2015r. odbył się turniej o mistrzostwo gminy Strzeleczki     w 

piłce nożnej. Nasi chłopcy zajęli III miejsce.  Dziewczyny wygrały cały turniej  
plasując się na drugim miejscu w generalnej klasyfikacji Pucharu Wójta. 

• Na zawodach powiatowych w Krapkowicach dziewczyny zajęły III miejsce. 
• 19.06.2015r. - Gminne Mistrzostwa Indywidualne LA. Wyniki sportowców: 

- pchnięcie kulą – I miejsce, 
- skok w dal – I miejsce, 
- bieg na 100m – I i II miejsce, 
- bieg na 600m – III miejsce, 
- bieg na 1000m – II miejsce, 
- piłeczka palantowa – II i III miejsce, 
- sztafeta 4x100m chłopcy - I miejsce, 
- sztafeta 4x100m dziewczęta - II miejsce. 

• W Krapkowicach w powiatowych Indywidualnych LA uczeń kl. VI wygrał         w 
pchnięciu kulą i awansował do Finału Wojewódzkiego. Sztafeta 4x100m zajęła  III 
miejsce, w skoku w dal i w biegu na 100 m – V miejsce. 

• 09.06.2015r. - Mistrzostwa Województwa Opolskiego - Brązowy medal           w 
pchnięciu kulą. 

• Finał Wojewódzki w Wędkarstwie Spławikowym – IV miejsce. 
• 08.06.2015r. na orliku przy Gimnazjum w Strzeleczkach odbyła się finałowa odsłona 

programu  „Lokalna Akcja Sportowa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gimnazjum 
 
 
 
 
Gimnazjum w Strzeleczkach w roku szkolnym 2014/2015 w 8 oddziałach skupiało 185 
uczniów. Szkoła zatrudnia 16 nauczycieli w tym dyrektor szkoły, 1 pracownika administracji 
oraz 3 pracownice obsługi w tym woźna. W szkole dyżury pełnią; pedagog oraz 
pielęgniarka medyczna. Gimnazjum posiada gabinet medyczny. W szkole nauczany jest 
język mniejszości narodowej – język niemiecki, którego na podstawie deklaracji uczyło się 
171 uczniów. Ponadto nauczana była „Własna historia i kultura mniejszości narodowej 
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niemieckiej”  w II klasach. Przedmiotem tym objęto 74 uczniów.  Do gimnazjum w 
Krapkowicach uczęszcza 6 uczniów z naszej Gminy. 
W roku szkolnym 2014-2015  Gimnazjum ukończyło 69 uczniów , do egzaminów 
zewnętrznych przystąpiło 70 uczniów klas trzecich. 
 
 
 
 
 
 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego  
 
Język polski - średnie wyniki procentowe 

 
 
 
 
 
Historia  i WOS - średnie wyniki procentowe 
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Matematyka - średnie wyniki procentowe 

 
 
 
 
 
 
   Przedmioty przyrodnicze - średnie wyniki procentowe  
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Średnie wyniki procentowe - J ĘZYK NIEMIECKI  poziom podstawowy 
 
 
 
 

 
 
Średnie wyniki procentowe - J ĘZYK NIEMIECKI  poziom rozszerzony 
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Średnie wyniki procentowe - J ĘZYK ANGIELSKI poziom 
podstawowy

 
 
 
 
 
Średnie wyniki procentowe - J ĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony 
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Uczn
iowie Gimnazjum uczestniczyli we wszystkich olimpiadach i zawodach sportowych 
prowadzonych pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty oraz innych instytucji 
oświatowych i sportowych. W eliminacjach miejsko-gminnych 10 olimpiad przedmiotowych 
udział brało  68   uczniów. Ponadto uczniowie reprezentowali szkołę w środowisku 
lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym ( w konkursie znajomości języka 
niemieckiego). 
 
  Osiągni ęcia uczniów Gimnazjum w Strzeleczkach  w roku szkolnym 2014-2015. 
 
Lp.   Olimpiada - konkurs Imi ę i nazwisko Osi ągnięcia  

Tytuł  
1 Wojewódzki Konkurs języka niemieckiego 

w Opolu 
 
2 osoby 

 
Laureaci 
 

2 Konkurs języka niemieckiego dla 
gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Języka Niemieckiego finał 
centralny w Warszawie 

 
1 osoba 
 
1 osoba 

 
Laureat 
 
Finalista 

3 Fizyczno – matematyczna gra terenowa 
dla gimnazjalistów  zespołowy konkurs 
wojewódzki Uniwersytetu Opolskiego 

 Zespół Szkolny; 
 
3 osobowy 

3 miejsce 

4 Wojewódzki Konkurs Chemiczny w Opolu  1 uczeń Finalista 
 

5 Diecezjalny Konkurs Katechetyczny 
”Gimnazjalista 2015” w Opolu 

 2 osoby Laureaci 
 

6 Chłopcy-Wojewódzkie sztafetowe biegi 
przełajowe w Oleśnie 

Chłopcy 
 

Finaliści 
 
 
 

7 Indywidualne Mistrzostwa wojewódzkie w Zespół sztafetowy- Finaliści 
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lekkoatletyce chłopców i 
dziewcząt 
6 uczniów 
indywidualnie 
 

8  Wojewódzkie biegi sztafetowe dziewcząt w 
Lasocicach 

 dziewczęta Finalistki 

 
9 

Indywidualne Wojewódzkie mistrzostwa w 
Tenisie stołowym 

 
 1 osoba 

 
Finalistka 

10 Mistrzostwa wojewódzkie w piłce nożnej 
dziewcząt Strzeleczki 

Drużyna dziewcząt III miejsce 

11 Mistrzostwa wojewódzkie w wędkarstwie 
spławikowym 

 
4 uczestników 

Finaliści 

12 Półfinał wojewódzki „Coca Cola Cup 
2015”w Korfantowie 

 Drużyna -chłopców Finaliści 

 
 Swój udział  uczniowie i nauczyciele zaakcentowali aktywnym udziałem w realizacji 
projektów edukacyjnych. Na przestrzeni roku szkolnego uczestniczyli i uświetniali swoimi 
występami i prezentacją imprezy gminne oraz realizowali następujące projekty edukacyjne 
zatytułowane;  
 
1. Projekt sportowy „W-f z klas ą” prowadzony pod egidą MEN mający na celu rozwijanie 

sprawności fizycznej uczniów. 
2. Projekt edukacyjny „Cuda świata mo żna znale źć we własnym ogrodzie ”–miedzy 

klasowe  współzawodnictwo z dziedziny rozwoju kultury regionu                 i 
tożsamości narodowej. Współpraca z Szkołami Podstawowymi Gminy 

3. Projekt edukacyjny „Postawy uczniowskie –jak je kształtowa ć” dla nauczycieli  
polegający na cyklu szkoleń, warsztatów ,badań i diagnozowania potrzeb ucznia 

4. Realizacja innowacji pedagogicznej „Doświadczenie - droga ku lepszemu  poznaniu 
i zrozumieniu ”-wykorzystanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej        i informatyki w 
praktyce z użyciem techniki komputerowej. 

5. Projekt edukacyjny ”Przeplataj słowem serca ludzi  „- przygotowanie imprez 
artystycznych skierowanych do uczniów Szkół Podstawowych  i środowiska gminnego 

6. Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła ”( cała szkoła.)  Projekt matematyczny pod 
patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Polega na cyklicznym 
rozwiązywaniu ćwiczeń i zadań a na podstawie rozwiązań ,wyników i analizy, szkoła 
umiejscawiana jest w rankingu szkół w województwie i kraju. Projekt  rozwija 
zainteresowania naukami ścisłymi, szczególnie matematyką ,fizyką           i chemią. 

7. Projekt edukacyjny ”Kangur matematyczny ” –. Rozwija zainteresowania            w 
sferach nauk matematycznych i przyrodniczych. Polega na tworzeniu eksperymentów i 
wykonywaniu zadań  a następnie prezentowania dokonywanych obserwacji, 
doświadczeń  tematycznie związanych z zadaniami wyznaczonymi przez patrona 
projektu.  

8. Projekt „Partnerstwo Szkół ”- wymiana uczniów ze szkołą w Bitburgu celem której 
jest; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, poznanie kultur 
obu narodów, integracja europejska i przełamywanie stereotypów.  Do 
najważniejszych można zaliczyć podtrzymanie zawiązanych     w maju przyjaźni, 
pokazanie partnerom z Niemiec tradycji, obyczajów i stylu życia rodziny w Polsce, 
zwiedzenie ciekawych miejsc o dużych walorach turystycznych. Skonstruowany w 
przemyślany sposób program umożliwił  wypełnienie wszystkich zakładanych działań, 
uczniowie nie mogli narzekać na monotonię. Obok zwiedzania ciekawych miejsc w 
naszej Gminie, mogli wziąć udział w rozgrywkach sportowych na naszych szkolnych 
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obiektach, zwiedzić         i sprawdzić swoją wiedzę nt. miasta Opola i Krapkowic,  
wziąć udział w konkursie fotograficznym – zabytki Krakowa, zwiedzić kopalnie soli w 
Wieliczce oraz podziwiać piękno polskiej przyrody w czasie wspinania się po Górach 
Stołowych.  Zwiedzili tez Twierdzę w Kłodzku oraz Narodowy Park Przyrody na 
Szczelincu Wielkim. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniałe zaangażowanie                   
się rodziców, którzy aktywnie współpracowali ze szkołą w trakcie wymiany.       Jak 
zawsze wymiana była wydarzeniem,  którym żyła cała szkoła i w który angażuje się 
spora liczba osób . Zespół przygotowujący spotkanie po raz kolejny stanął na 
wysokości zadania. Zgranie, dyspozycyjność i wielkie serce dla tego rodzaju imprez to 
atuty polskiego i niemieckiego zespołu. Bardzo dobrze układają się  relacje z 
niemieckimi nauczycielami, których trzon jest od lat ten sam,             a to oznacza, że 
obie grupy bardzo dobrze ze sobą współpracują. Współpraca     ta oparta jest na 
głębokiej przyjaźni i wzajemnym zaufaniu. 
Realizacja projektu odbyła się w maju w Bitburgu i we wrześniu 2015r  
w Strzeleczkach. Było  to 13 i  14 z kolei spotkanie. Objęło ono 20 uczniów klas II i III z 
Gimnazjum oraz 19 uczniów zaprzyjaźnionej szkoły z Bitburga. Od roku 2003 ze 
strony Gimnazjum w wymianie wzięło udział 186 uczniów naszej Gminy oraz 184 
uczniów z Bitburga. W wzajemną wymianę zaangażowanych było ok. 360 rodzin z obu 
zaprzyjaźnionych szkół. 

  
      W ramach swojej działalności Gimnazjum organizuje, we współpracy z rodzicami  
      uczniów akcje charytatywne i wspomagało w roku szkolnym 2014/2015; 

Misje w Togo, Szkołę Specjalną w Głogówku .Uczniowie szkoły z wypracowanych 
środków w akcjach szkolnych i poza szkolnych prowadzą „adopcję” dwóch  uczniów ze 
szkoły Sióstr Urszulanek z Senegalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela w roku sz kolnym 2014/2015 nauczyciele 
poszczególnych szkół realizowali nast ępujące zajęcia w wymiarze:  

 

Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach  
• kółko taneczne – 38 godzin 
• zajęcia świetlicowe – 242 godziny 
• zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – 184 godziny 
• zajęcia logopedyczne – 32 godziny 
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 51 godzin 
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• zajęcia rewalidacyjne – 228 godzin 

 
 
Szkoła Podstawowa w Dobrej  
− kółko z języka niemieckiego – 40 godzin 
− kółko z języka angielskiego – 39 godzin 
− kółko polonistyczne – 49 godzin 
− kółko religijne – 32 godziny 
− kółko przyrodniczo-informatyczne – 53 godziny 
− zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. IV-VI  - 37 godzin 
− zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV-VI – 33  godziny 
− zajęcia wyrównawcze ogólnorozwojowe w kl. I-III – 206 godzin 

 
 
Szkoła Podstawowa w Komornikach  
− zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po kl.VI – 134 godziny 
− zajęcia sportowe – 71 godzin 
− zajęcia turystyczno-krajoznawcze SKPTTK –  69 godzin 
− zajęcia z języka niemieckiego 75 godzin 
− kółko taneczne – 30 godzin 
− kółko religijne  – 41 godzin 
− zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie II -  37 godzin 
− zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie III – 36 godzin 
− zajęcia rewalidacyjne  - 81 godzin 

 
 
Szkoła Podstawowa w Racławiczkach  
− zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycz. i matematycz. w kl. I -72 godziny 
− zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycz.i matematycz. w kl. II -72 godziny 
− zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycz. i matematycz.w kl.III -72 godziny 
− kółko z języka niemieckiego II etap edukacyjny -  36 godzin 
− zajęcia opiekuńczo - wychowawcze kl. I – VI -  60 godzin 

−  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  - 72 godziny 
− zajęcia wyrównawcze z matematyki  - 68 godzin 

−  zajęcia sportowe  - 72 godziny 
−  kółko religijne - 24 godziny 
−  kółko muzyczne  - 24 godziny 
−  kółko z języka angielskiego  - 60 godzin 
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Zielinie  
− zajęcia wyrównawcze- edukacja wczesnoszkolna – 36 godzin 
− praca z uczniem zdolnym – 36 godzin 
− kółko polonistyczne – 36 godzin 
− przygotowanie do sprawdzianu  kl.VI - 36 godzin 
− kółko matematyczne – 36 godzin 
− zajęcia wyrównawcze z matematyki – 36 godzin 
− kółko przyrodnicze – 72 godziny 
− kółko z języka angielskiego – 32 godziny 
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− zajęcia artystyczne – 32 godziny 
− kółko z języka niemieckiego -72 godziny 
− SKS – 72 godziny, 
 
Gimnazjum w Strzeleczkach  
− przygotowania do olimpiad i konkursów szkolnych i gminnych - 92  godziny 
− zajęcia wyrównawcze - 204 godziny  

− zajęcia rekreacyjno-integracyjne i sportowe (projekt W-F z klasą) -  114 godzin 
− kółko literacko- teatralne - 70 godzin. 
− zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach I i II – 76 godzin. 
− zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zewnętrznego-196 godzin 
− kółko informatyczne- prowadzenie strony internetowej szkoły -  34 godziny , 
− praca z uczniem wymagającym wsparcia z przedmiotów ścisłych - 34 godzin. 
− prowadzenie biblioteki w szkole –opieka nad księgozbiorem – 132 godziny 
− kółko biologiczno – ekologiczne  - 70 godzin. 
− konsultacje z nauczycielem przedmiotu -  70 godzin. 
 

 
         W roku szkolnym  2014/2015 w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach           i 
Szkole Podstawowej w Komornikach została przeprowadzona przez zespół 
wizytatorów do spraw ewaluacji  Kuratorium Oświaty w Opolu  ewaluacja zewnętrzna 
problemowa w zakresie wymagań: 
-„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” 
- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną 
sytuację” 
- „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 
wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego , egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i 
wewnętrznych” 
Przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna ma na celu ustalenia oceny 
spełniania wymagań przez szkołę na jednym z pięciu poziomów: 

-    poziom A  oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania ; 
-    poziom B  oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania; 
-    poziom C  oznaczający średni  stopień wypełniania wymagania; 
-    poziom D  oznaczający  podstawowy stopień wymagania; 
-    poziom E   oznaczający  niski stopień wymagania. 

 
 
 

W wyniku przeprowadzone ewaluacji zewnętrznej problemowej poziom spełniania 
wymagań przedstawia się następująco: 
 
1. Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach 

 

-„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”   
-  poziom  B 
- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając                        ich 
indywidualną sytuację”  - poziom B 
- „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski         z 
analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego , egzaminu maturalnego      i 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i 
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wewnętrznych”  - poziom B 
 
2. Szkoła Podstawowa  w Komornikach 
 

-„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”   
-  poziom  B 
- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając                        ich 
indywidualną sytuację”  - poziom C 
- „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski         z 
analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego , egzaminu maturalnego i 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i 
wewnętrznych”  - poziom C 

 
W roku szkolnym 2014/2015  w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym         
w Strzeleczkach została przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna problemowa w 
zakresie wymagań: 
- Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, 
- Zarządzanie przedszkolem i jego rozwojem, 
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji przedstawiają się następująco . 

1.Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne, realizują je i analizują    efekty 
swojej pracy, razem rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. 
2.Prowadzona przez nauczycieli ewaluacja pracy własnej pozwala wyeliminować 
błędy i doskonalić umiejętności. 
3.Szeroka współpraca z instytucjami oraz organizacjami działającymi              w 
środowisku lokalnym wzbogaca placówki, wpływa na efekty jej pracy             i 
przyczynia się do zaspokajania potrzeb dzieci. 
4.Systematycznie podejmowane przez dyrektora działania na rzecz poprawy 
warunków lokalowych, a także  stałe  wzbogacanie bazy dydaktycznej w 
nowoczesne środki, pomoce dydaktyczne i zabawki stwarza dzieciom oraz 
nauczycielom optymalne warunki do pracy i rozwoju. 
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 Prognozowana   liczba   uczniów   na lata 2015-2021 
 Rok 

szkolny 
2015/2016 

Rok 
szkolny 
2016/2017 

Rok 
szkolny 
2017/2018 

Rok 
szkolny 
2018/2019 

Rok  
szkolny 
2019/2020 

Rok 
szkolny 
2020/2021 

SP 
Dobra 

      

Kl. I 10 7 11 17 13 11 
Kl. II 11 10 7 11 17 13 
Kl. III  3 11 10 7 11 17 
Kl. IV 8  3  11 10 7 11 
Kl. V 5 8  3 11 10 7 
Kl. VI 9  5  8 3 11 10 
 46 44 50 59 69 69 
 Rocznik 

2008 
Rocznik 

2009 

Rocznik 
2010 

Rocznik 
2011 

Rocznik 
2012 

Rocznik  
2013 

Rocznik 
2014 

 
 Rok 

szkolny 
2015/2016 

Rok 
szkolny 
2016/2017 

Rok 
szkolny 
2017/2018 

Rok 
szkolny 
2018/2019 

Rok  
szkolny 
2019/2020 

Rok 
szkolny 
2020/2021 

SP 
Racławiczki 

      

Kl. I 20 19 10 9 19 10 
Kl. II 22 20 19 10 9 19 
Kl. III 13 22 20 19 10 9 
Kl. IV 21 13 22 20 19 10 
Kl. V 13 21 13 22 20 19 
Kl. VI 16 13 21 13 22 20 
 105 108 105 93 99 86 
       
 Rocznik 

2008 
Rocznik 

2009 

Rocznik 
2010 

Rocznik 
2011 

Rocznik 
2012 

Rocznik  
2013 

Rocznik 
2014 
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 Rok 

szkolny 
2015/2016 

Rok 
szkolny 
2016/2017 

Rok 
szkolny 
2017/2018 

Rok 
szkolny 
2018/2019 

Rok  
szkolny 
2019/2020 

Rok 
szkolny 
2020/2021 

SP 
Strzeleczki 

      

Kl. I 15 16 11 14 17 13 
Kl. II 24 15 16 11 14 17 
Kl. III 19 24 15 16 11 14 
Kl. IV 14 19 24 15 16 11 
Kl. V 11 14 19 24 15 16 
Kl. VI 9 11 11 19 24 15 
 92 99 96 99 97 86 
 Rocznik 

2008 
Rocznik 

2009 

Rocznik 
2010 

Rocznik 
2011 

Rocznik 
2012 

Rocznik  
2013 

Rocznik 
2014 

 
 
 Rok 

szkolny 
2015/2016 

Rok 
szkolny 
2016/2017 

Rok 
szkolny 
2017/2018 

Rok 
szkolny 
2018/2019 

Rok  
szkolny 
2019/2020 

Rok 
szkolny 
2020/2021 

SP 
Komorniki 

      

Kl. I 11 16 15 10       10  8 
Kl. II 14 11 16 15 10 10 
Kl. III 10 14 11 16 15  10 
Kl. IV 8 10 14 11 16 15 
Kl. V 5 8 10 14 11 16 
Kl. VI 7  5   8 10 14 11 
 55 64 73 76 76 70 
       
 Rocznik 

2008 
Rocznik 

2009 

Rocznik 
2010 

Rocznik 
2011 

Rocznik 
2012 

Rocznik  
2013 

Rocznik 
2014 
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 Rok szkolny 

2015/2016 
Rok szkolny 
2016/2017 

Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2018/2019 

Rok  
szkolny 
2019/2020 

Rok szkolny 
2020/2021 

SP 
Zielina 

      

Kl. I 20 13 4     8     9 18 
Kl. II 10 20 13     4      8   9 
Kl. III 11 11 20  13      4    8 
Kl. IV 12 11 11 20    13    4 
Kl. V  9 12 11  11    20  13 
Kl. VI 20   9 12  11    11  20 
        82        76 71 67        65  72 
 Rocznik 

2008 
Rocznik 

2009 

Rocznik 
2010 

Rocznik 
2011 

Rocznik 
2012 

Rocznik  
2013 

Rocznik 
2014 

 
 
 Rok 

szkolny 
2015/2016 

Rok 
szkolny 
2016/2017 

Rok 
szkolny 
2017/2018 

Rok 
szkolny 
2018/2019 

Rok  
szkolny 
2019/2020 

Rok 
szkolny 
2020/2021 

Gimnazjum       
Kl. I 58 61 46 60 56 82 
Kl. II 38 58 61 46 60 56 
Kl. III 75 38 58 61 46 60 
 171 157 165 167 162 198 
 
W powyższej prognozie zakładamy ,iż  wszystkie dzieci  pójdą  do szkół  podstawowych i 
gimnazjum    w naszej gminie. 
  

 


