Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice za rok szkolny 2019/2020

Wstęp
W oparciu o art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.
poz. 910) Wójt Gminy Marcinowice przedstawia Radzie Gminy Marcinowice Informację
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
Dokument przedstawia realizację zadań oświatowych Gminy Marcinowice za poprzedni rok
szkolny, w tym: o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, a także o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Ponadto w dokumencie przedstawiono także informację o bazie lokalowej szkół,
nauczycielach, w tym stanie zatrudnienia, awansie zawodowym oraz informacje dotyczące
uczniów, w tym liczbie uczniów i ich osiągnięciach.
I. Organizacja szkół na terenie Gminy Marcinowice.
Gmina Marcinowice jest organem prowadzącym dla: Szkoły Podstawowej w Marcinowicach,
Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach oraz Publicznego Przedszkola w
Marcinowicach.
W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów w ww. szkołach podstawowych w klasach I-VIII
wynosiła 428 osób. W oddziałach przedszkolnych w grupie „0” i poniżej „0” liczba dzieci
wyniosła 85 dzieci.
Łączna liczba dzieci i uczniów w szkołach podstawowych to 513 osób w tym
w Szkole Podstawowej w Marcinowicach: 349, w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
w Strzelcach: 164. W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach liczba dzieci wyniosła: 75.
Liczba dzieci i uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do gminnych placówek
oświatowych to 588 dzieci i uczniów oraz liczebność oddziałów przedstawia tabela nr 1.
Tabela Nr 1. Liczba dzieci, uczniów oraz liczba oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolu
w roku szkolnym 2019/2020
w tym liczba uczniów:

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1. Szkoła Podstawowa w
Marcinowicach

19

349

50

39 36 20

31 48 40

37

48

2. Szkoła Podstawowa im.
K. K. Baczyńskiego w
Strzelcach

11

164

35

19 11

9

9

37 17

15

12

3. Publiczne Przedszkole
w Marcinowicach

3

75

75

--

--

--

--

--

--

--

33

588

160

50 47 29

40 85 57

52

60

Wyszczególnienie

Razem

Oddział 0
i poniżej 0

I

II

--

III IV

V

VI VII VIII
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Do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach do oddziałów poniżej „0” uczęszczało 2 dzieci
dwuipółletnich, 5 dzieci trzyletnich, 6 dzieci czteroletnich, 5 dzieci pięcioletnich oraz 32 dzieci
sześcioletnich do oddziałów „0”.
Do Szkoły Podstawowej w Strzelcach do oddziałów poniżej „0” uczęszczało 3 dzieci
trzyletnich, 8 dzieci czteroletnich, 12 dzieci 3 dzieci pięcioletnich oraz 12 dzieci sześcioletnich
do oddziału „0”.
Do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach do trzech grup uczęszczało 18 dzieci trzyletnich,
32 dzieci czteroletnich i 25 dzieci pięcioletnich.
Obowiązek szkolny w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice realizowały
również dzieci spoza obwodu danej szkoły. Podobnie jak uczniowie należący do obwodu szkół
w Marcinowicach i Strzelcach realizowali obowiązek szkolny w innych szkołach. Dane w tym
zakresie przedstawia tabela nr 2.
Tabela Nr 2. Liczba uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły.

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
Szkoła Podstawowa im. K. K.
Baczyńskiego w Strzelcach
Razem

Uczniowie spoza
obwodu uczęszczający
do szkoły
61
12

Uczniowie z obwodu szkoły
uczęszczający do innej szkoły
(w tym do szkoły za granicą)
85 (w tym 6 za granicą)
64 (w tym 8 za granicą)

73

149 (w tym 14 za granicą)

W 2019 roku dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Marcinowice do
przedszkoli w innych gminach w wysokości: 268.139,26 zł. W I półroczu 2020 roku kwota
przekazanej dotacji wyniosła: 158.726,31 zł.
II. Dowożenie uczniów do szkół.
Gmina Marcinowice, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 32 ust.6 i art.39 ust.4
ustawy Prawo oświatowe, zapewniła uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym, bezpłatny
transport i opiekę w czasie przewozu do szkół znajdujących się na terenie gminy, jak i do szkół
specjalnych podstawowych, ponadgimnazjalnych, a także do ośrodków rehabilitacyjnoedukacyjno-wychowawczych znajdujących się w Świdnicy.
Uczniowie dowożeni byli do szkół autobusami firmy wyłonionej w drodze przetargu, a
uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli przez firmę transportową wyłonioną w ramach
zapytania ofertowego. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zapewniali także rodziców, z
którymi zawierano stosowne umowy.
Transport uczniów realizowano sprawnie i bezpiecznie umożliwiając uczniom udział
w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych jak i dodatkowych zajęć takich jak
zajęcia sportowe czy konkursy.
Informację na temat liczby dowożonych dzieci oraz poniesionych nakładów związanych
z zapewnieniem uczniom bezpłatnego transportu przedstawia tabela Nr 3.
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Tabela Nr 3. Dowożenie uczniów do szkół.
Wyszczególnienie
2019/2020
uczniowie
1.

Liczba uczniów dowożonych do szkół znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice

431

Nakłady (w zł)
2.

312.347,74

Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawnych
dowożonych do szkół specjalnych lub ośrodków

23

Nakłady (w zł)

109.929,56

Razem dowożeni

454

Razem nakłady (w zł)

422.277,30

III. Baza do działalności oświatowej, pomoce dydaktyczne, bieżące remonty.
Stan bazy lokalowej szkół przedstawia tabela Nr 4.
Tabela Nr 4. Stan bazy lokalowej szkół w roku szkolnym 2019/2020.
Wyszczególnienie

Pomieszczenia, w tym:
sala

pracownia

pracowanie

sala,

hala

lekcyjna

komputerowa

(językowe,

gimnastyczna

boisko

świetlica,

inne

sportowe

biblioteka

(psycholog,

przyrodnicze)

logopeda,
pedagog)

Szkoła
Podstawowa w
Marcinowicach
Szkoła
Podstawowa im.
K.K.
Baczyńskiego w
Strzelcach
Publiczne
Przedszkole w
Marcinowicach

22

2

1

2

1

2

2

6

1

2

1

1

2

1

3

0

0

1

0

0

0

W poprzednim roku szkolnym do szkół i przedszkola zakupiono następujące pomoce
dydaktyczne i wyposażenie oraz wykonano następujące remonty:
Szkoła w Marcinowicach: pomoce dydaktyczne i wyposażenie: 54.419,98 zł w tym m.in.:
pomoce dydaktyczne do: oddziału przedszkolnego, chemii, biologii, WDŻ, klasy II i V; szafki
BHP, tablice, 4 elementy placu zabaw, materace gimnastyczne, komputery wraz z
oprogramowaniem, aparat fotograficzny, dozowniki wiszące do płynów dezynfekujących,
termometry bezdotykowe i przyłbice ochronne, szarfy i drzewiec do sztandaru szkolnego;
bieżące remonty, inwestycje: 64 806,30 zł, w tym m.in.: wymieniana umywalek w toaletach
szkolnych, usługa elektryczna (wymiana rozdzielni, montaż opraw LED, wymiana oświetlenia
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ewakuacyjnego, montaż czujników zmierzchu), wycięcie drzewa, naprawa nawierzchni placu
zabaw, wykonanie sztandaru szkolnego, naprawa kominów;
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach: pomoce dydaktyczne i
wyposażenie: 54.048,57 zł, w tym zakupiono m.in.: garaż drewniany, szorowarkę do podłóg,
plansze do j. angielskiego, dywany, sprzęt gimnastyczny, stoły i krzesła uczniowskie, roboty,
kosze do koszykówki, drabinki na salę gimnastyczną, komputery, mikroskop, zabawki, maty do
siedzenia, osłony z pleksy;
bieżące remonty, inwestycje: 90.798,97 zł w tym m.in.: wymiana wykładziny, świetlówek na
holu szkolnym, naprawa systemu alarmowego, naprawa drzwiczek od kotła c.o., montaż
huśtawki, wykonanie internetowej strony szkoły, naprawa karuzeli i placu zabaw, remont
magazynka gimnastycznego, wymiana płytek i grzejników, rozbudowa monitoringu, wycinka
drzew, wymiana oświetlenia, remont piwnicy i dachu;
Publiczne Przedszkole w Marcinowicach: pomoce dydaktyczne i wyposażenie: 34.700,00
zł, w tym zakupiono m.in.: na plac zabaw: bujaki, bocianie gniazdo, głuchy telefon kwiatki,
zabawka wolnostojąca AUTO, edukacyjną ROBOmyszę do kodowania, sprzęt sportowy,
kamizeli odblaskowe dla dzieci z nadrukiem (75 szt.), gry edukacyjne, zabawki, książki dla
nauczyciela j. angielskiego, literaturę pedagogiczną, maszynę do mycia podłóg, odkurzacz z
filtrem heppa, parownicę. Remontów w przedszkolu nie przeprowadzano, jedynie drobne prace
konserwatorskie.
IV. Struktura zatrudnienia w szkołach, system doskonalenia zawodowego, awans
zawodowy.
Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020 w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Marcinowice wynikał z arkusza organizacji szkół i przedszkola oraz zmian do
arkusza i związany był z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin
wynikającą z podziału na grupy oraz określoną w rozporządzeniu liczbą godzin dla
poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. Stan zatrudnienia w poszczególnych
szkołach przedstawiono w tabeli Nr 5.
Tabela Nr 5. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 (stan na
koniec roku szkolnego).
w tym:
Zatrudnienie

Wyszczególnienie

nauczyciele

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

Szkoła Podstawowa w
Marcinowicach

43,74

46

32,74

35

11

11

2.

Szkoła Podstawowa im. K.K.
Baczyńskiego w Strzelcach

24,36

27

19,36

22

5

5

3.

Publiczne Przedszkole w
Marcinowicach

12

14

7

7

5

7

87

59,10

64

21

21

Ogółem

80,10
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W oparciu o art. 70a ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stosownego rozporządzenia oraz po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ustalono na 2019 rok
maksymalne kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego dla poszczególnych placówek
oraz formy kształcenia i preferowane specjalności, na które przyznano dofinansowanie.
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 roku przeznaczono: w Szkole Podstawowej
w Marcinowicach kwotę 11.109,27 zł, a w Szkole Podstawowej w Strzelcach kwotę 9.632,02 zł,
w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach kwotę 2.015,00 zł. Doskonalenie zawodowe
obejmowało szkolenia, dopłaty do czesnego za studia („Tyflopedagogika - rewalidacja”,
„Surdopedagogika z językiem migowym – rewalidacja”, „Edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Wychowanie
do życia w rodzinie”, „Doradztwo zawodowe”) i delegacje.
Nauczyciele brali udział w różnorodnych szkoleniach, które dotyczyły następującej tematyki:
nowelizacja Karty Nauczyciela, arkusz organizacyjny, ocena pracy nauczyciela, BHP, nadzór
pedagogiczny, doradztwo zawodowe, bezpieczeństwa, rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów, komunikacji w zawodzie nauczyciela, odpowiedzialności prawnej nauczycieli,
innowacji pedagogicznych, oceny efektów działalności szkoły, logopedii, kształcenia na
odległość, powrotu dzieci do przedszkoli w warunkach pandemii, awansu zawodowego,
muzyka, taniec, programowanie, psychologia.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia tabela nr 6.
Tabela Nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Szkoła
Podstawowa
w Marcinowicach
Szkoła Podstawowa im. K. K.
Baczyńskiego w Strzelcach
Publiczne
Przedszkole
w Marcinowicach
Razem

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

1

4

7

23

1

4

6

11

2

3

2

0

4

11

15

34

Zgodnie z regulacjami określonymi w rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1574 z późn.zm.), po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego, Wójt
Gminy nadał, decyzjami z dnia 27 listopada 2019 r., dwóm nauczycielom kontraktowym
zatrudnionym na stanowiskach psychologa w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i w Szkole
Podstawowej w Strzelcach stopień nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę, poniesionych w 2019
roku, wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice.
W gminie Marcinowice w 2019 roku nauczyciele na stopniach awansu zawodowego tj. stażyści,
kontraktowi, mianowani i dyplomowani osiągnęli średnie wynagrodzenie, o którym mowa
w art.30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
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Wydatki poniesione przez gminę Marcinowice w 2019 roku na wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K.
Baczyńskiego w Strzelcach oraz Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach w składnikach
wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia
przedstawione zostały w tabeli nr 7.
Tabela Nr 7. Wydatki poniesione na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art.30
ust. 1 Karty nauczyciela.
Stopień awansu
zawodowego
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem:

Wydatki poniesione w 2018 r.
(w zł)
74.786,47
372.067,58
578.168,68
2.492.696,02
3.518.168,75

Wydatki poniesione w 2019 r.
(w zł)
137.143,55
455.791,29
641.333,52
2.740.096,78
3.602.416,84

V. Poziom nauczania.
Egzamin ósmoklasisty
Do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w roku szkolnym 2019/2020 łącznie 58
uczniów klas VIII ze szkół podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach. Ósmoklasiści
przystąpili do pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (w przypadku szkół funkcjonujących na
terenie Gminy Marcinowice był to język angielski, do którego przystąpiło 56 uczniów lub język
niemiecki, do którego przystąpiło 2 uczniów). Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2020
przedstawia tabela nr 8.
Tabela nr 8. Średnie wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku (dane OKE
Wrocław)
wyszczególnienie
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
Średni wynik %
POWIAT ŚWIDNICKI

język polski
68,8

matematyka
44,5

j. angielski
55,0

j. niemiecki
44,0

57,3

43,2

54,2

39,0

Średni wynik %
GMINA MARCINOWICE

Liczba uczniów
58
58
56
Średni wynik %
55,5
37,8
51,8
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W
STRZELCACH
Liczba uczniów
11
11
11
Średni wynik %
69,6
38,8
56,7
SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINOWICACH
Liczba uczniów
47
47
45
Średni wynik %
52,2
37,6
50,6

2
26,0

0
0
0
2
26,0
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Wyniki z języka polskiego i j. angielskiego plasują Szkołę Podstawową w Strzelcach ponad
wynikami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. Wyniki z matematyki,
przedmiotu, który od lat stanowi najniższą średnią uczniów w całym kraju, są wyższe od
wyników gminnych.
Szkoła Podstawowa w Marcinowicach uzyskała wyniki niższe niż badana populacja. Wpływ na
wyniki ma liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, która wyniosła
blisko 31% wszystkich uczniów w klasach VIII. Jednak ze względu na to, że w roku szkolnym
2018/2019 szkoła uzyskiwała wyniki na poziomie średnim i wyżej średnim, stwierdzić można,
że obecny wynik nie jest normą.
W szkołach podejmowano szereg działań nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Wśród działań można wymienić: dodatkowe zajęcia przygotowujące
uczniów do egzaminu, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjnokompensacyjne, indywidualne zajęcia z psychologiem, terapię pedagogiczną, pracę z
programem „Ortograffiti”, koła przedmiotowe, indywidualizację nauczania, dostosowanie
kryteriów oceniania oraz wymagań do możliwości i predyspozycji uczniów, a także
dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych zdających.
VI. Organizacja pomocy i opieki nad uczniami
Placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice, w roku szkolnym
2019/2020, w oparciu o przepisy prawa, udzielały dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół
i przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tę
pomoc organizowały.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu ich
indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na
funkcjonowanie w przedszkolu czy szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów
i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkół
oraz w środowisku społecznym.
Uwzględniając założenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach organizowano
i prowadzono szereg inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
profilaktycznych na rzecz dzieci, uczniów ich rodziców oraz nauczycieli, jak również działań
promujących placówki i Gminę Marcinowice:
- w Szkole Podstawowej w Marcinowicach prowadzono:
w ramach zajęć związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych: zajęcia korekcyjnokompensacyjne, terapię pedagogiczną, indywidualną rewalidację, zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zindywidualizowana ścieżkę kształcenia, zajęcia dla ucznia powracającego z
zagranicy, kontynuowano szkolny Program Profilaktyki wobec Dopalaczy,
w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowane były ponadto następujące
działania: warsztaty z psychologiem szkoły, zajęcia rozwijające myślenie twórcze, zajęcia
relaksacyjne, zajęcia profilaktyczne, warsztaty ukierunkowane na rozwiązanie trudności w
klasie (przeciwdziałanie etykietowaniu, sekstingowi i granic własnej prywatności), zajęcia
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profilaktyczne np.: jak radzić sobie z dokuczaniem, poradnictwo rodzinne, prowadzono
pogadanki na temat rozwiązania konfliktów rówieśniczych, przeciwdziałania wykluczeniu.
prowadzono szkolną grupy teatralną, warsztaty z pedagogiem, pogadanki. Realizowano także
program PANK finansowany przez GKRPA dotyczący zapobieganiu uzależnieniom.
W szkole funkcjonowały koła zainteresowań: plastyczne, szkolne koło sportowe.
W ramach inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych
realizowano m.in. następujące programy: Akademia Bezpiecznego Puchatka, Program ,,Mleko
w szkole”, Program ,,Owoce i warzywa”, Umiem pływać, Rozwijamy kompetencje kluczowe w
Gminie Marcinowice, Przyroda z klasą, Ogólnopolski Projekt Matematyczno- Przyrodniczy
„Las, dwa, trzy- matematyczne przygody wśród przyrody”. Szkoła brała udział w
Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, projekcie CodeWeek
w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Sprawny Dolnoślązaczek, SKS, Sprzątanie Świata;
- w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego organizowano liczne projekty i programy
zewnętrzne i wewnętrzne, akcje społeczne realizowane w ramach pracy samorządu
uczniowskiego i Rady Wolontariatu, uroczystości i innowacje, do których zaliczyć można m.in.:
Sprawny Dolnoślązaczek, SKS, projekt sportowy Ministerstwa Sportu i Turystyki, program
antynikotynowy Bieg po zdrowie, Nawzajem sobie potrzebni – Edukacja do starości program
powiatowy, BohaterOn – ogólnopolski projekt patriotyczny, Mały miś w świecie wielkiej
literatury - ogólnopolski projekt edukacyjny, szkoła promująca zdrowie, „Uczę się w domu” –
projekt międzyszkolny, Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty, Omnibus klasy pierwszej,
A to historia! Projekt czytelniczy, Nasz patron, nasza szkoła, Pola Nadziei – ogólnopolska akcja
Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia –
ogólnopolska akcja, zbiórka słodyczy dla dzieci z hospicjum we Wrocławiu, Gminny Finał
WOŚP, świąteczne stroiki na gminny kiermasz bożonarodzeniowy dla chorej Amelki
mieszkanki Gminy, „Oto ja, czyli naukowe rozważania drugoklasisty”, robotyka.
W roku szkolnym 2019/2020, Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał szkole w Strzelcach
certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.
W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach także realizowano szereg programów
i projektów. Na przykład: „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Akademia AquaFresh”,
ogólnopolski projekt edukacyjny „ Kreatywny Przedszkolak”, „Dzieci uczą rodziców” –
program edukacyjny, „Szkoła do hymnu”, „Niepodległa Polska”, „Razem na święta”,
Kubusiowi Przyjaciele natury” program edukacyjny, „Zbiórka karmy dla zwierząt pomoc dla
schroniska”, „Góra grosza” akcja charytatywna, „Cała Polska czyta dzieciom” – program
edukacyjny, „Aniołkowe Granie” – program edukacyjny, „Charytatywny kiermasz dla Amelki
Piórkowskiej”.
Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do uczniów,
głównie poprzez działalność świetlic szkolnych. Czas pracy świetlic szkolnych pozwala na
zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed zajęciami lekcyjnymi, a także po ich
zakończeniu.
W szkołach zorganizowany jest dla zainteresowanych uczniów, w formie cateringu, ciepły
obiad. W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach wyżywienie w formie śniadania, obiadu
i podwieczorku również zapewnia firma cateringowa.
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Dla efektywniejszych działań dydaktyczno-wychowawczych, realizując programy
profilaktyczne oraz w zakresie bezpieczeństwa, szkoły i przedszkole aktywnie współpracowały
z wieloma instytucjami, takimi jak np.: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Świdnicy, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy, Dolnośląski Kurator
Oświaty, Kurator Sądowy, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Świdnicy, Powiatowa Komenda
Policji w Świdnicy, OSP z terenu Gminy Marcinowice, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w
Marcinowicach, Filharmonia Sudecka, ŚOK, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd
Gminy w Marcinowicach, Gminna Komisja RPA, PCPR Świdnica, Starostwo Powiatowe w
Świdnicy, WORD Wałbrzych, DODN Wrocław, KRUS Świdnica, Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych we Wrocławiu, Biblioteka Pedagogiczna w Świdnicy, NZOZ, Nadleśnictwo
Świdnica, Teatr Humoru, Teatr Kanon z Krakowa, Teatr Bajka z Wałbrzycha.
Placówki oświatowe współpracowały także ze społecznością lokalną i rodzicami uczniów.
Realizując obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i przedszkolu dyrektorzy
szkół dokonywali przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny w szkole i terenu wokół szkoły.
Wnioski z przeprowadzonych kontroli ujmowane były w protokołach pokontrolnych.
Ponadto dyrektorzy placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Marcinowice
realizowali założone dla placówki zadania priorytetowe.
W Szkole Podstawowej w Marcinowicach w roku szkolnym 2019/2020 zadania priorytetowe to:
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w roku szkolnym 2019/2020,
w ramach realizacji priorytetowych zadań, dyrektor położył nacisk na następujące kwestie:
1. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
2. Systematyczne i skuteczne aktywizowanie rodziców w procesie dydaktycznym ich
dzieci.
3. Podnoszenie efektywności pracy z uczniem zdolnym.
4. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
realizacji podstawy programowej.
6. Profilaktyka uzależnień.
W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach dyrektor placówki realizował takie priorytetowe
zadania jak:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci i samodzielnej dziecięcej eksploracji
świata.
2. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postawy szacunku do wartości, symboli
i tradycji narodowych.
3. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych,
państwowych.
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4. Rozwijanie indywidualnych kompetencji do uczenia się matematyki poprzez stwarzanie
warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
5. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń.
VII. Sukcesy uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych,
przeglądach i rywalizacji sportowej uzyskując znaczące osiągnięcia, a także wyróżnienia
zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Wybrane sukcesy uczniów przedstawia tabela nr 9.
Tabela Nr 9. Wybrane sukcesy dzieci i uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
Zasięg

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach

Szkoła

Podstawowa

im.

K.

K.

Baczyńskiego w Strzelcach
zasięg rejonowy,
powiatowy

zasięg
wojewódzki

zasięg
ogólnopolski

1. Konkurs plastyczny ,, Kartka świąteczna, Boże
Narodzenie, Nowy Rok”
2. Konkurs recytatorski „Wesoła kokoszka”
3. zDolny Ślązak, historia, j.polski, geografia,
j.angielski, j.niemiecki, chemia, biologia
(kwalifikacje do etapu powiatowego 7 osób)
4. Nagroda główna w XXV Dolnośląskim
Konkursie Recytatorskim PEGAZIK
1.Konkurs plastyczny „Barwy Niepodległości”
2.„Kartka świąteczna – Boże Narodzenie – Nowy
Rok”
3.VI MIĘDZYPOKOLENIOWY OTWARTY
PRZEŁAJOWY BIEG POJEDNANIA "Rodzina
bez przemocy" w Krzyżowej
4. Dolnośląski Finał Jesiennych Biegów
Przełajowych
1 Okiem artysty – Vincent van Gogh”

1. „Barwy niepodległości”
2.XVIII Festiwal Pieśni Patriotycznej w
Żarowie - 11 listopada
3.Gminny Konkurs Historyczny

1.Konkurs DZPK o/Wrocław „Zrób sobie park
3 D”
2.Konkurs DZPK literacki „Magia drzew”
3.Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Pegazik”

1.VIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„Polska jakiej nie znacie” - „Co w trawie
piszczy?”
2.Ogólnopolski Konkurs Logopedyczny „Paronimy słowa dziwne, podobne, lecz
całkiem inne”
3.Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł 2019 Chce mi się chcieć! – czyli o
przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności
4.Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą
rodziców”

Przedszkolaki odnosiły sukcesy w konkursach o zasięgu gminnym i powiatowym np.:
„Świąteczny dom”, II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi w
Przedszkolach dziś”, turniej sportowy „Sportiada przedszkolaków”, „Talent Show”.
VIII. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w trzech
podstawowych formach: ewaluacji, kontroli oraz wspomagania.
W roku szkolnym 2019/2020 Dolnośląski Kurator Oświaty w ramach uprawnień wynikających
z nadzoru pedagogicznego nie przeprowadzał kontroli w gminnych placówkach oświatowych.
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IX. Pomoc materialna.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniom, którzy zamieszkiwali na terenie Gminy Marcinowice
i uczęszczali do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych udzielono pomocy materialnej
w formie wypłaconych stypendiów szkolnych.
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy to kwota 528 zł na jednego członka
rodziny. Wysokość stypendiów szkolnych dla jednego ucznia w roku szkolnym 2019/2020
wyniosła od 195,00 zł do 164,60 zł.
Stypendia wypłacano na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców faktur za zakupione
dla ucznia np. pomoce dydaktyczne, artykuły szkolne, stroje do ćwiczeń gimnastycznych,
zielone szkoły, itp.
Na powyższe zadanie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. wydatkowano środki finansowe
w wysokości 32.981,29 zł z czego kwota 26.385,02 zł pochodziła z dotacji udzielonej przez
Wojewodę Dolnośląskiego, a kwota w wysokości 6.596,27 zł to środki własne Gminy.
Tabela Nr 10 przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym
2019/2020 z wyszczególnieniem typów szkół, do których uczniowie uczęszczali.
Tabela Nr 10. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020.
Wyszczególnienie
Liczba wniosków ogółem
w tym
uczniowie:

Stypendium
szkolne
57

szkół podstawowych

36

szkół ponadpodstawowych

21

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie od września
do grudnia 2019 r. pomocą w zakresie dożywiania objęto 2 dzieci w wieku przedszkolnym i 22
uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.
Od stycznia 2020 r. program ten realizowany jest pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”.
W okresie od stycznia do czerwca br. objęto programem 2 dzieci w wieku przedszkolnym i 20
uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.
Na koniec czerwca 2020 r. z „suchego prowiantu” tj. mleko, herbata lub woda, bułka lub
kanapka skorzystało 4 uczniów szkoły podstawowej.
Na koniec czerwca 2020 roku pomocą w zakresie dożywania objęto 22 uczniów.
W 2019 roku opłacono dożywianie dla dzieci na kwotę 21.871,00 zł. Na realizację programu
Wojewoda Dolnośląski przyznaje corocznie Gminie Marcinowice dotację celową.
Realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Wójt Gminy Marcinowice
wystąpił w 2019 r. do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskami o udzielenie dotacji celowej na
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wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Łączna kwota dotacji celowej wykorzystana w 2019 roku na wyposażenie klas I-VIII szkół
podstawowych w:
- podręczniki lub materiały edukacyjne wyniosła: 21.161,74 zł,
- materiały ćwiczeniowe wyniosła: 13.406,31 zł.
X. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w 2019 roku pracodawcom, którzy kształcili
młodocianych pracowników w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania
określonej pracy, Wójt Gmina Marcinowice, na podstawie decyzji administracyjnych, wypłacił
dofinansowanie poniesionych przez pracodawców kosztów kształcenia.
W ramach nauki zawodu (kucharz, cukiernik) dwóm pracodawcom za wykształcenie dwóch
uczniów wypłacono dofinansowanie w wysokości 16.064,61 zł.
Natomiast w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy (piekarz, sprzedawca,
blacharz samochodowy) czterem pracodawcom za wykształcenie czterech uczniów wypłacono
dofinansowanie w wysokości 22.098,00 zł.
XII. Finansowanie zadań oświatowych.
Najistotniejszym źródłem finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowanie
w Polsce jest część oświatowa subwencji ogólnej. Co roku, na ten cel, ponosi się z budżetu
zarówno państwa jak i gminy wyższe nakłady niż w latach poprzednich. Większe środki na
subwencję oświatową wiążą się z uwzględnianiem w jej kalkulacji wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli oraz uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego,
a także skutków konieczności realizacji nowych zadań.
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w prawie
oświatowym, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z
prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych. Wielkość subwencji dla wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.
Dla Gminy Marcinowice część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła w 2019 roku - 4.801.885
zł. Natomiast w roku 2020 ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej to 4.732.973
zł. Wydatki na oświatę w 2019 roku tylko w dziale „Oświata i wychowanie” wyniosły w 2019
roku 8.428.275,98 zł.
Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych przez Gminę Marcinowice na oświatę
stanowi treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za rok budżetowy 2019
i I półrocze 2020 roku.
XIII. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty.
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
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W oparciu o :
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 493 z późn.zm.) oraz
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn.zm.);
w placówkach wdrożono wszystkie wymagane procedury, związane z ich funkcjonowaniem w
czasie pandemii, w tym:
- organizacji i bezpiecznego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III,
- organizacji egzaminu uczniów kl. VIII,
- organizacji zajęć rewalidacyjnych,
- organizacji konsultacji z nauczycielami zajęć edukacyjnych i korzystania
z biblioteki.
Dyrektorzy wprowadzili także szczegółowe zasady pracy zdalnej, kształcenia na odległość oraz
sposobów jej dokumentowania. Wprowadzono także niezbędne zmiany w wewnętrznych
szkolnych regulaminach.
Do pracy wdrożone zostały narzędzia pozwalające na prowadzenie zajęć on-line, m.in.: Office
365a, w tym Microsoft Teams, Messenger, Skype, WhatsApp.
Nauczyciele korzystali z rekomendowanych przez MEN platform, portali internetowych, czy
aplikacji.
W czasie ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych utrzymana była ścisła
współpraca ze wszystkimi rodzicami i uczniami. Zdalnie odbywały się zebrania rady
pedagogicznej, spotkania zespołów nauczycielskich, spotkania i rozmowy z rodzicami,
konsultacje dla uczniów i rodziców, pomoc w odrabianiu zadań, zajęcia bądź indywidualne
konsultacje w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcie pedagoga,
psychologa i logopedy.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I, Powszechny dostęp
do internetu, projekt Zdalna szkoła i Zdana szkoła+, Gmina Marcinowice zakupiła 39 laptopów
na kwotę blisko 115.000 zł. Laptopy zostały użyczone Szkole Podstawowej w Marcinowicach
(25 sztuk) i Szkole Podstawowej w Strzelcach (14 sztuk).
Zakupiony sprzęt szkoły użyczyły uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali odpowiedniego
sprzętu, dzięki czemu zapewniono i poprawiono warunki do nauki zdalnej.
Na bieżąco prowadzona była dla rodziców, uczniów i nauczycieli wszelka pomoc techniczna i
merytoryczna w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i mobilnego, korzystania z
oprogramowania, aplikacji, platform i innych zasobów internetowych.
Od czasu wprowadzenia w szkołach nauki zdalnej, wiele uroczystości, akcji i konkursów jak
np.: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Czytaj-rysuj-pisz, Konkurs Ładnego Pisania, Ogólnopolski
Tydzień Czytania Dzieciom, odbywały się on-line. Zdalnie przeprowadzono także próbny
egzamin ósmoklasisty.
Wprowadzone w placówkach zasady i sposoby pracy pozwoliły na realizację podstawy
programowej i utrzymanie ciągłości procesu dydaktyczno – wychowawczego.
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W Szkole Podstawowej w Strzelcach zrealizowane zostało zadanie z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, a w jego ramach projekt „Uczę się w domu”, którego celem była
kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych. Uczniowie w ramach projektu wymieniali
prace plastyczne, fotograficzne lub multimedialne z uczniami Szkoły Podstawowej we
Wrocławiu.
W nowych obostrzeniach sanitarnych przeprowadzono w szkołach egzamin ósmoklasisty.
W związku z pandemią oraz przy współpracy wielu instytucji takich jak Gmina Marcinowice,
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna, MEN czy Starostwo Powiatowe, szkoły zostały
wyposażona w niezbędne wyposażenie i materiały:
automatyczne dyspenzery automatyczny i bezpłatne płyny do dezynfekcji rąk i maseczki,
termometry, przyłbice, rękawice, maski, fartuchy, środki do dezynfekcji, spryskiwacze do płynu
dezynfekującego, osłony PLEXI, maty do siedzenia.
Publiczne Przedszkole w Marcinowicach ograniczyło swoja działalność od dnia 16 marca do 25
maja br. W tym czasie przedszkole świadczyło pracę zdalnie. Przy użyciu różnych
komunikatorów nauczyciele pozostawali w stałym kontakcie z rodzicami oraz dziećmi,
przesyłając im różne propozycje zajęć i zabaw z dziećmi, dzięki czemu mogła być realizowana
podstawa programowa.
Przedszkole, w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ, wznowiło swoją działalność 25 maja br.
W placówce zostały stworzone i wdrożone zostały „Procedury organizacji i bezpiecznego
funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 oraz postepowania na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem
u dzieci i pracowników Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.”
Przedszkole, podobnie jak szkoły, zostało wyposażone w niezbędne materiały i środki ochrony.
Zakupiono maseczki, rękawiczki, fartuchy, termometr bezdotykowy, przyłbice, środki do
dezynfekcji rąk oraz powierzchni.
W związku z kończącą się w dniu 31 sierpnia 2020 r. kadencją dyrektora szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, 27 lutego br. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora
szkoły. Jednak ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego i w oparciu o stosowne
przepisy konkurs unieważniono dnia 26 marca br., a następnie przedłużono powierzenie
stanowiska dyrektora szkoły Pani Joannie Mazance na okres od 1 września 2020 r. do dnia 31
sierpnia 2021 r.
Podsumowanie
Zebrane informacje w niniejszym raporcie przedstawiają realizację zadań w zakresie oświaty w
Gminie Marcinowice.
Zakres informacji ujętych w niniejszym dokumencie pozwala na ocenę ustawowych zadań w
zakresie edukacji i stanowi streszczenie wiedzy o lokalnej edukacji.
Przygotowany dokument nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, a niektóre z nich
traktuje się w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami prawnymi wiele zadań
dostosowywanych jest na bieżąco do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania
gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów.
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Szkoły i przedszkole posiadają dobrą bazę pomocy dydaktycznych ale wciąż rozwijająca się
technika oraz zmiany w prawie oświatowym powodują, że kształcenie młodego pokolenia
wymaga dalszych nakładów na unowocześnianie bazy szkół i przedszkola jak i nieustannego
podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w celu efektywnego nauczania i uczenia się.
W szkołach wykorzystuje się są różne metody i formy pracy, a uczniowie mobilizowani są do
działania i konstruktywnego myślenia dzięki czemu odnoszą sukcesy we współzawodnictwie na
poziomie lokalnych, wojewódzkim jak i ogólnopolskim.
Szkoły są aktywnymi ośrodkami kulturotwórczymi promującymi Gminę Marcinowice.
Ponoszone przez Gminę Marcinowice wydatki na edukację powinny być traktowane jako
najbardziej efektywna inwestycja, która zagwarantuje zdobycie przez dzieci i młodzież
wszechstronnej wiedzy i pozwoli na kształtowanie postaw przyszłych pokoleń.
Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, które musiało
błyskawicznie dostosować się do nowych warunków pracy. Nauczyciele pracowali z
wykorzystaniem nowych technologii, uzupełniając swoje kompetencje cyfrowe i tworzyli
metodykę pracy na odpowiednią do zdalnej formy nauczania. Nowa, trudna sytuacja, wymusza
zmiany w podejściu do edukacji. Okres pandemii okazał się testem z przygotowania szkół do
sytuacji kryzysowej. Dzięki ścisłej współpracy między organem prowadzącym a placówkami
oświatowymi można było skutecznie ograniczyć jej negatywne skutki.

Wójt Gminy Marcinowice
/ - / Stanisław Leń

Dokument opracowano na podstawie:
- danych Systemu Informacji Oświatowej
- sprawozdań z wykonania budżetu
- arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Marcinowice
- analiz wyników zewnętrznych sporządzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu
- innej dokumentacji źródłowej.

Marcinowice, 06.10.2020 r.
Kopia: OR a/a
Sporządziła: Honorata Błońska
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