
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego ma obowiązek przedkładania radzie gminy, w terminie do dnia 31 października danego roku, 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu 

ośmioklasistów. Zgodnie z art. 4 pkt. 28 cytowanej ustawy, zadaniem oświatowym gmin jest zapewnienie 

kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez gminę. W okresie przejściowym, tj. za rok szkolny 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 do przedkładanej 

informacji należy dołączać wyniki egzaminu gimnazjalnego, w roku szkolnym 2018/2019 wyniki egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu ośmioklasisty, od roku szkolnego 2019/2020 już tylko wyniki egzaminu 

ośmioklasisty (art. 264 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Oznacza to, że burmistrz 

corocznie do dnia 31 października ma obowiązek przedkładać radzie miejskiej informację o stanie realizacji 

i przebiegu w poprzednim roku szkolnym kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach i szkołach 

podstawowych. W okresie przejściowym informacja obejmuje klasy dotychczasowych gimnazjów.  

Gmina Lewin Brzeski, za okres przedkładania niniejszej informacji, była organem prowadzącym dla 

pięciu przedszkoli i trzech szkół podstawowych  z klasami dotychczasowych gimnazjów. Aby przygotowane 

przez poszczególne placówki informacje były czytelne i łatwe do porównania pod względem treści 

merytorycznych, z dyrektorami przedszkoli i szkół ustalono wspólną dla wszystkich placówek formę                               

i chronologię informacji o kształceniu, wychowaniu i opiece. Przyjęte zasady są próbą ujednolicenia 

przedkładanych przez poszczególne placówki informacji. Dyrektorzy szkół i przedszkoli uzgodnili,                                

że informacje o realizacji zadań oświatowych składały się będą z czterech części: 

1. część I – „Warunki funkcjonowania placówki” dotyczy stanu bazy, wyposażenia  w sprzęt i pomoce                   

i spraw organizacyjnych, 

2. część II – „Kształcenie” obejmuje wyniki klasyfikacji, zajęcia wspomagające, przyjęcia absolwentów 

do szkół po ukończeniu gimnazjum i wyniki egzaminów, 

3. część III – „Wychowanie i opieka” omawia programy profilaktyczne i wychowawcze realizowane przez 

daną placówkę, pomoc materialną i opiekę świetlicową, 

4. część IV – „Informacja uzupełniająca” dotyczy osiągnięć uczniów i placówek, realizowanych 

projektów, współpracy ze środowiskiem i innymi podmiotami. 

Dla każdej części ustalono szczegółowy zakres informacji oraz jej objętość – przyjęto, że cała informacja nie 

może przekroczyć dwóch stron arkusza A4, do tego szkoły załączają w formie ustalonego wspólnie schematu 

wyniki egzaminów za ostatnie lata.  

 W polskiej praktyce oświatowej powszechnym jest pogląd, że dobra szkoła to ta, której uczniowie uzyskują 

wysokie wyniki na sprawdzianach kompetencji i na egzaminach. Pogląd ten, przy ocenie realizacji zadań 

oświatowych, a więc siłą rzeczy przy ocenie pracy szkół, należy jednak opatrzyć pewnym komentarzem. 

Zgodnie z wdrażaną od 1999 roku reformą oświatową, po raz pierwszy na zakończenie roku szkolnego 

2001/2002, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpili do sprawdzianów kompetencji,                     

a w gimnazjach do egzaminów. Sprawdziany i egzaminy były bardzo ważnym elementem wprowadzonej 

reformy – pozwoliły w zobiektywizowany sposób określić poziom wiedzy i umiejętności ucznia, co jest 

niezmiernie ważne z punktu widzenia rodzica i ucznia. Co więcej, informacje  o uzyskanych przez ucznia 

wynikach są wykorzystywane przez szkoły ponadgimnazjalne obecnie już przez szkoły ponadpodstawowe) –  

można powiedzieć, że od uzyskanego wyniku egzaminu gimnazjalnego (ośmioklasisty) w znacznej mierze 

zależy los ucznia kontynuującego naukę w szkołach ponadpodstawowych i średnich. Szkoły te nie organizują 

już egzaminów wstępnych, lecz określają pewien pułap punktów, który musi uzyskać uczeń chcący 

kontynuować naukę w danej szkole. Tak więc jasne jest, że uczeń uzyskujący wysoki wynik egzaminu ma 

większe możliwości w wyborze szkoły do dalszej edukacji, niż uczeń z niskimi wynikami z egzaminu.   

Należy jednak pamiętać, że uzyskiwane przez uczniów wyniki nie mogą być traktowane jako jedyny element 

oceny całokształtu pracy placówki. Podawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną średnie wyniki 

uzyskane w danym roku przez szkołę mają być dla szkoły punktem wyjścia do szczegółowych analiz wyników 

poszczególnych uczniów, i w konsekwencji, punktem wyjścia do szukania przyczyn niepowodzeń uczniów                      

w poszczególnych działach sprawdzanej wiedzy. Od początku wprowadzenia sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że surowe wyniki podawane jako średnie ilości 

punktów uzyskanych przez daną szkołę nie odzwierciedlają rzeczywistej pracy placówki. 



 Analizując wyniki egzaminów należy uwzględniać różnorodność czynników w poszczególnych placówkach 

mających wpływ na uzyskane ostatecznie ilości punktów.  W każdym zespole klasowym do egzaminów 

przystępują wszyscy uczniowie – bardzo zdolni, osiągający bardzo wysokie wyniki i uczniowie o obniżonych 

możliwościach intelektualnych. Uczniowie tacy mają znaczący wpływ na istotne podwyższenie bądź 

obniżenie średniego wyniku zespołu klasowego. Tak więc często proporcje liczby uczniów bardzo zdolnych 

do bardzo słabych w danym roku szkolnym, mogą w istotny sposób wpływać na uzyskane wyniki w danym 

zespole klasowym.  

Od 2015 roku wprowadzono obowiązek przedstawiania w informacji o realizacji zadań oświatowych 

wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Zgodnie z ustawą Prawo 

oświatowe, Art. 54,  nadzór pedagogiczny polega m.in. na analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów 

kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej placówek oświatowych. W ramach 

nadzoru pedagogicznego oceniane są również warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej                                 

i opiekuńczej placówek. W imieniu wojewody, czyli administracji rządowej, nadzór pedagogiczny sprawuje 

kurator oświaty. Warunki i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017.1658). 

Zgodnie z rozporządzeniem formami nadzoru są ewaluacja, kontrola, wspomaganie i monitorowanie.                     

Z kolei wymagania wobec szkół i placówek, które m.in. są oceniane w ramach nadzoru pedagogicznego, 

określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek (Dz.U. 2017.1611). Ewaluacja jest przeprowadzana w zakresie realizacji przez szkoły                         

i placówki wymagań określonych w wyżej cytowanym Rozporządzeniu. W związku z tym do formularzy  

przedkładanych przez szkoły i przedszkola wprowadzono Część V - informację z nadzoru pedagogicznego, 

tj. ewaluacji i kontroli, realizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w ubiegłym 2018/2019 roku 

szkolnym. 

Zaznaczyć też należy, że wyniki uzyskiwane przez szkoły są pod stałą kontrolą organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy od czasu wprowadzenia reformy, z uwagi 

na niskie wyniki sprawdzianów kompetencji i egzaminów gimnazjalnych, trzy nasze szkoły zostały 

zobowiązane przez Kuratora Oświaty do przygotowania „programów naprawczych”. Jedna szkoła 

podstawowa – w Skorogoszczy oraz dwa gimnazja – w Skorogoszczy i w Łosiowie. Programy zostały przez 

szkoły przygotowane i zaakceptowane przez Kuratora Oświaty.  

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzona przez Kuratora Oświaty w Opolu ewaluacja                                   

w Gimnazjum w Skorogoszczy wykazała cztery obszary wymagań o najniższym stopniu ich spełniania.                      

W konsekwencji Kurator Oświaty w Opolu zobowiązał dyrektora gimnazjum do opracowania programu                              

i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania. Gimnazjum opracowało program 

trzyletni, którego realizację z końcem roku szkolnego 2017/2018 pozytywnie ocenił Kurator Oświaty. 

 

Przygotował        Przedkłada 

Wydział Oświaty       Burmistrz  

i Spraw Społecznych       Artur Kotara 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2018/2019 

Placówka: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W LEWINIE BRZESKIM 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy (liczba budynków, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz tereny rekreacyjno-sportowe, ocena na tle potrzeb, w tym zalecenia służb: 

SANEPID, P.POŻ i innych). 

Przedszkole Publiczne Nr 1 mieści się w budynku murowanym, piętrowym, wolnostojącym. W budynku znajduje się 5 sal zabaw, szatnie , jadalnia, 

kuchnia, toalety,  pokój nauczycielski, kancelaria, kotłownia, magazyn żywności, biuro intendenta, szatnie personelu obsługi. Przedszkole posiada duży  

ogród, wyposażony w kolorową architekturę ogrodową, urządzenia do zabaw i przenośny sprzęt sportowy. W 2019 r. pomalowano 2 sale zabaw,  

korytarz przy wejściu oraz położono panele w 1 sali. W placówce konieczne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w szatni przedszkolnej oraz 

czujników dymnych. Wskazane  jest  również założenie monitoringu i remont zaplecza kuchennego oraz ogrodzenia placu przedszkolnego. 

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   

Wyposażenie w  zabawki i  pomoce dydaktyczne jest na  dobrym poziomie. Jest ono systematycznie wzbogacane o nowe elementy.   

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków:  120  , liczba oddziałów:  5, średnia liczba uczniów w oddziale:  24  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym _______ , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole _______, w innej szkole ______,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem:  218  , w tym godziny: nauczania indywidualnego: 10 (indyw. zajęcia rewali.-wych.), innych zajęć 

wspomagających: 8  

 etaty nauczycieli ogółem 10,55 , w tym: pedagog ____, psycholog _____, świetlica ______, biblioteka ________ , inni _______________ , 

etaty obsługi ogółem 12, w tym: adm. 1,woźni 1, sprzątaczki (woźne oddz. w PP) 5, palacze 0, pomoc n-la 1,5, p. kuchni 3, opiekun w autob. 0,5 

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół)                                                                               nie dotyczy 

 odsetek uczniów promowanych ogółem _____ , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy ______ , 

 odsetek uczniów repetujących _______ , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego ________ , 

 odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną _____ , odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ______, 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce ________ , stypendium za osiągnięcia sportowe ________ . 

II.2.   Zajęcia wspomagające 

 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 

            -  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze- 1 dziecko                          

-  zajęcia rewalidacyjne- 2 dzieci   

-  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 3 dzieci  

-  zajęcia logopedyczne- 4 dzieci   

 praca z uczniami zdolnymi  

            -   zajęcia    rytmiczne- 120 dzieci                          

-   warsztaty teatralne-    70 dzieci   

-   warsztaty plastyczne- 50 dzieci  

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…)    nie dotyczy 

 programy autorskie, innowacje pedagogiczne - w  placówce jest realizowana innowacja pedagogiczna- „ Tajemniczy ogród zmysłów”, 

opracowana przez nauczycielki PP nr 1 oraz programy autorskie-  „Będę przedszkolakiem” i „ W krainie muzyki”. 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum i kl. VIII SP(łącznie)       nie dotyczy 



 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ______, techników ______ , szkół zawodowych ______ . 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat – w załączeniu do informacji                          nie dotyczy 

Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu: „Super Wiewiórka”                          liczba: nauczycieli realizujących program   1,   dzieci -     25,   rodziców-    25 

 nazwa programu: „Czyste powietrze wokół nas”         liczba: nauczycieli realizujących program   2,   dzieci -     25,   rodziców -   25 

 nazwa programu: „Mamo , tato wolę wodę”                 liczba: nauczycieli realizujących program   8,   dzieci -   120,    rodziców -  120 

 nazwa programu: „ Bezpieczny Patrol”                        liczba: nauczycieli realizujących program    7,   dzieci -   100,    rodziców -   

 nazwa programu: „ Drogowe ABC”                              liczba: nauczycieli realizujących program    4,   dzieci -     50,    rodziców -   

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej ______, bezpłatnych obiadów- 4 ,  

 inne formy pomocy: 

      paczki  świąteczne z PCK-  5 dzieci 

III.3.   Opieka świetlicowa                                                                                                           

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem nie dotyczy  , uczniowie dojeżdżający 39 , w tym objęci zajęciami w świetlicy nie dotyczy   

 inne formy zajęć opiekuńczych: 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

Przedszkole systematycznie współpracuje  z wieloma instytucjami na terenie Gminy Lewin Brzeski i poza nią, m. in. z: M–G Domem Kultury, Świetlicą 

Terapeutyczną, M-G Biblioteką Publiczną, M-G Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią Rzymsko- Katolicką w Lewinie Brzeskim, PSP  w Lewinie 

Brzeskim, Klubem Sportowym ”Olimpia”,  PCK w Brzegu oraz  Fundacją Opolskiej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej. 

W roku szkolnym 2018/19  placówka brała udział w projekcie- Przedszkola dla wszystkich Przyjazne, w ramach którego  zrealizowano dodatkowe 

wsparcie specjalistyczne: logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Poza tym wychowankowie przedszkola mieli okazję 

skorzystać z 2 wyjazdów do pracowni edukacyjnych- „Zaczarowanego świata” oraz Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. 

Przedszkole posiada bogate tradycje artystyczne, które przejawiają się w występach  przedszkolaków i uczestnictwie  w imprezach kulturalnych oraz 

konkursach – gminnym recytatorskim: dwa II miejsca oraz wyróżnienie, akcji PCK „Gorączka Złota”, udział w akcji „Sprzątanie Świata 2018” oraz 

wydarzeniach: „Lewin Biega 2018”, w „Wigilii dla Samotnych”, w „ Spotkaniu Opłatkowym” oraz Dniach Lewina. W grudniu 2018r. wychowankowie 

Przedszkola przedstawili na scenie M-GDK w  Lewinie Brzeskim autorską  prezentację artystyczną – „Świeć gwiazdeczko”.  

We wrześniu 2018r. Przedszkole aktywnie włączyło się w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu: organizowało rodzinny rajd rowerowy oraz 

konkurs plastyczny- „ Moje ekologiczne podróże”. Czynnie włączało się w konkursy i akcje o zasięgu wojewódzkim- „Nasze naturalne środowisko otula 

Flaga biało- czerwona” i ogólnopolskim- „Akademia Dobrych Manier”, „Oddech motyla”, „BohaterOn”, „Rekord dla Niepodległej”, międzynarodowy 

projekt edukacyjny- „Piękna Nasza Polska Cała”- uzyskanie certyfikatu.  

W styczniu 2019r. Przedszkole za działania na rzecz zdrowia zostało przyjęte do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. 

W  czerwcu 2019r. Rada Rodziców i pracownicy przedszkola zorganizowali Festyn Rodzinny. Dochód uzyskany podczas tej imprezy przeznaczono na  

doposażenie przedszkola w  nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim w  roku szkolnym 2018/19 kurator oświaty nie realizował żadnych form nadzoru 

pedagogicznego. 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów – rok szk. 2018/2019. 
Placówka: Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy (liczba budynków, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz tereny rekreacyjno-sportowe, ocena na tle potrzeb, w tym zalecenia służb: SANEPID, P.POŻ i innych). 

- liczba budynków-  1 

- liczba sal lekcyjnych - 5 

-pomieszczenia inne- jadalnie, sypialnia dla maluchów, szatnie, zaplecze kuchenne, magazyny, 

- tereny rekreacyjne - plac zabaw wyposażony w urządzenia podwórkowe i sprzęty, stworzony ogród sensoryczny dla dzieci 

-remonty: niezbędna wymiana ogrodzenia placu przedszkola 

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   
Sprzęt i pomoce dydaktyczne wymieniane  są systematycznie  i na bieżąco wg potrzeb i możliwości  finansowych.   

 Sale wyposażone w nowe meble, stoły i krzesła spełniające normy i wymogi  PN – EN. 

 Przygotowana sala do zajęć specjalistycznych: korekcyjno –kompensacyjnych , rewalidacyjnych 

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 120 , liczba oddziałów: 5, średnia liczba uczniów w oddziale: 24,  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym _______ , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole _______, w innej szkole ______,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 232, w tym godziny: nauczania indywidualnego _______, innych zajęć wspomagających : 7, 

 etaty nauczycieli ogółem 11,05 , w tym: pedagog _____, psycholog _____, świetlica _______, biblioteka ________ , inni _______________ , 

 etaty  obsługi ogółem 11,5 , w tym: adm. 1, woźni 1 , sprzątaczki (woźne oddz. w PP) 5, palacze ____ . pomoc n-la 1,5, prac. kuchni-3. 

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem _____ , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy ______ , 

 odsetek uczniów repetujących _______ , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego ________ , 

 odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną _____ , odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ______, 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce ________ , stypendium za osiągnięcia sportowe ________ . 

II.2.   Zajęcia wspomagające 

 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 
         - zajęcia rewalidacyjne- 3 dzieci 

         - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 5 dzieci 

 praca z uczniami zdolnymi  

- przygotowywanie dzieci do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych, programów artystycznych 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) 
Zajęcia dodatkowe i projekty realizowane przez nauczycieli w swoich grupach: , „W świecie bajek” – zaj. relaksacyjne, „Mały przedszkolak” 

program adaptacyjny,  „Zdolne Żabki”- zaj. muzyczno-ruchowe, „Tańcz z nami” – zajęcia taneczne, „Artystyczne Biedronki”- zajęcia plastyczne,                       

 programy autorskie, innowacje pedagogiczne 

      Innowacje:  „Zaczarowany ogród zmysłów”,  

      Projekty: „Mała pszczółka nasza przyjaciółka”, „W teatrze”, „Akademia dobrych manier”, „Drogowe ABC”, „Eksperymenty” 

      Program finansowany ze środków UE - „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”- zajęcia z logopedą, psychologiem, gimnastyka korekcyjna, wyjazd  



      dzieci do teatru lalek w Opolu oraz do pracowni eksperymentalnych: „Sale doświadczania świata” 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum i kl. VIII PSP (dotyczy gimnazjów) 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ______, techników ______ , szkół zawodowych ______ . 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat w skali staninowej i punktowej – nie dotyczy 

Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu: „Jestem dobry i kochany”, liczba: nauczycieli realizujących program - 8, dzieci -120,  rodziców 120 

 nazwa programu: „Super Wiewiórka”, liczba: nauczycieli realizujących program - 8, dzieci 120,  rodziców 120 

 nazwa programu: „Jestem grzeczny” , liczba: nauczycieli realizujących program - 2, dzieci 25,  rodziców 25 

 nazwa programu: „Akademia dobrych manier” liczba: nauczycieli realizujących program – 1, dzieci 23,  rodziców 23 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej ______, bezpłatnych obiadów: 10,  

 inne formy pomocy: paczki świąteczne z PCK – 5 dzieci 

 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem_____ , uczniowie dojeżdżający ______, w tym objęci zajęciami w świetlicy _______ 

 inne formy zajęć opiekuńczych: 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

*   Przedszkole współpracuje z różnymi  instytucjami i organizacjami : 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Świetlica Terapeutyczna Lewin Brzeski,  Stowarzyszenie „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski 

   PCK Brzeg, Sanepid Brzeg – realizacja programów profilaktycznych, Dom Kultury, OPS , Szkoła Podstawowa ,  przedszkola , Przychodnie Lekarskie, 

  Klub „Olimpia” Lewin Brzeski oraz z  zakładami pracy w Lewinie Brzeskim,  sklepy - pozyskiwanie sponsorów   

*współpraca z Biblioteką – realizacja programu „Przedszkolaki zaczytane dzieciaki” 

*  Udział przedszkola w ogólnopolskim programie „Czytające przedszkola” w ramach kampanii społecznej  „Cała Polska czyta  dzieciom” -  

     wspierającej zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci”, działalność przedszkola w Sieci Szkół Promujących Zdrowie,  

 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

-  I miejsce na Święcie  powiatu brzeskiego  „ Artystyczna wizytówka gminy” 

-  uzyskanie certyfikatu „Akademia dobrych manier”-  

- wyróżnienia w konkursie plastycznym PCK  na projekt karki świątecznej ,    

- I miejsce, II miejsce i 4 wyróżnienia dzieci w   Gminnym  Konkursie   Recytatorskim  

- Udział w  akcji „Lewin Bega”, Dni Lewina - występy artystyczne dzieci 

- Udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości – występy artystyczne, dyplom udziału w biciu rekordu na zaśpiewanie Hymnu Polski 

- Udział dzieci w akcjach charytatywnych „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Gorączka złota”, Udział w akcjach ekologicznych „Sprzątanie 

świata”, zbiórka baterii,  makulatury. 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W roku szkolnym 2018/2019 nie przeprowadzono  kontroli doraźnych i planowych  

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianów i egzaminów , rok szkl.2018/2019 

Placówka: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy (liczba budynków, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz tereny rekreacyjno-sportowe, ocena na tle potrzeb, w tym zalecenia służb: SANEPID, P.POŻ i innych). 
Budynek na ul. J. Barona 2 : szatnia , kuchnia, 2 sale zajęć –, konieczne cyklinowanie podłóg, , 2 łazienki – jedna do pilnego remontu. 

Wymiany wymaga ogrodzenie terenu rekreacyjnego ( sanepid i bhp). Odnowienia wymaga również elewacja budynku i taras . 

Budynek przy ul. Głównej 32:  szatnie, kuchnia, 2 sale zajęć – konieczne cyklinowanie podłóg, łazienka do remontu, kancelaria 

 Budynek wymaga remontu elewacji budynku , Konieczna wymiana nawierzchni betonowej przy wejściu ( bhp i  sanepid). 

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   
Przedszkole na bieżąco jest doposażone w pomoce dydaktyczne i meble posiadające odpowiednie certyfikaty. 

Doposażono 2 sale w nowoczesne telewizory typu smart, zakupiono projektor i tablicę multimedialną. 

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 75 , liczba oddziałów: 3 ,średnia liczba uczniów w oddziale: 25 

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym _____ , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole ___, w innej szkole ______,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 139,5 , w tym godziny: nauczania indywidualnego 0_, innych zajęć wspomagających 8,5 , 

 etaty nauczycieli ogółem 7 , w tym: terapia 0, religia 1 /22, logopeda 4/26, biblioteka _, inni _ 

 etaty pracowników obsługi ogółem  10 , w tym: administracja 6/8,. woźni 1 , woźne oddziałowe 3, palacze 4/8 

pracownicy kuchni 2 i _6/8__, pomoc nauczyciela 7/8___ .opiekun dowozów  -   

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół)    nie dotyczy 

 odsetek uczniów promowanych ogółem _____ , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy ______ , 

 odsetek uczniów repetujących _______ , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego ________ , 

 odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną _____ , odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ______, 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce ________ , stypendium za osiągnięcia sportowe ________ . 

II.2.   Zajęcia wspomagające 

 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 
    - zajęcia  rewalidacyjne 2 dzieci  

     - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1 dziecko 

 praca z uczniami zdolnymi  

  - warsztaty plastyczne 25 dzieci 

- warsztaty taneczno – wokalne 25 dzieci 

            zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) dodatkowe: 

           - kółko kulinarne 25 dzieci 

 program autorski „ Kuchcikowo zdrowo” 50 dzieci 

                            „ Języczek wędrowniczek –program profilaktyki logopedycznej” 50 dzieci 

 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum (dotyczy gimnazjów) 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ______, techników ______ , szkół zawodowych ______ . 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat w formie wykresu w skali staninowej i punktowej – w załączeniu do informacji 



Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu: „ Program wychowawczy i profilaktyczny Przedszkola w Łosiowie” : nauczycieli- 6, dzieci -75, rodziców - 75 

 nazwa programu „ Piękna nasza Polska cała” – program edukacji patriotycznej , nauczycieli 6, dzieci 75, rodziców 75 

 nazwa programu: „Bilingual Future” – międzynarodowy program powszechnej dwujęzyczności „ 4 nauczycieli, dzieci 50, rodziców 50 

 nazwa programu: „ Przedszkole promujące zdrowie”: nauczycieli 6, dzieci 75, rodziców 50 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej _____, bezpłatnych obiadów 5 ,  

 inne formy pomocy…zwolnienie z opłat za czesne …. 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem_____ , uczniowie dojeżdżający 22  w tym objęci zajęciami w świetlicy _______ 

 inne formy zajęć opiekuńczych ………… 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami: 

- Domem Kultury w Łosiowie, Bankiem Spółdzielczym w Łosiowie, Szkołą Podstawową w Łosiowie, Strażą Pożarną, Świetlicą Terapeutyczną w 

Lewinie Brzeskim, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzegu, Komendą Policji w Lewinie Brzeskim, biblioteką   Opieką Społeczną w Lewinie 

Brzeskim, Ośrodkiem Zdrowia,   OODR Łosiów, apteką „ Pod srebrną wagą”, gabinetem dentystycznym Euromed. Dzięki wsparciu finansowym 

sponsorów z  terenu Łosiowa doposażamy przedszkole w zabawki, książki i pomoce dydaktyczne, dofinansowane są wyjazdy dzieci na wycieczki, 

fundowane są  nagrody na konkursy przedszkolne, organizację pikników rodzinnych 

Przedszkole uczestniczy w wielu imprezach lokalnych, jak WOŚP, Święto Kwiatów , Dzień Niepodległości promując tym przedszkole. Corocznie bierze 

udział w gminnych konkursach recytatorskich otrzymując wyróżnienia. Przedszkole uczestniczy w akcjach ogólnopolskich, jak : „ Mamo, Tato, wolę 

wodę”, „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Gorączka złota”, „ Góra grosza”„ nakrętkomania” oraz w zbiórce 

baterii i makulatury. Przedszkole uzyskało licencję na nauczanie jęz. angielskiego metodą Yellow House English oraz zostało przyjęte do Opolskiej Sieci 

Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. 

 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łosiowie w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono kontrolę Opolskiego Kuratorium Oświaty z zakresu 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – bez uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów – rok szk. 2018/2019. 
Placówka: Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy (liczba budynków, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz tereny rekreacyjno-sportowe, ocena na tle potrzeb, w tym zalecenia służb: SANEPID, P.POŻ i innych). 

- liczba budynków: 1 i budynek gospodarczy, 

- sale lekcyjne: 3  

- inne pomieszczenia: kancelaria, toalety, łazienki, szatnia, pomieszczenia kuchni, pomieszczenie socjalne, magazyn, strych, 

- tereny rekreacyjno-sportowe: plac zabaw (ogród przedszkolny).  

Ocena na tle potrzeb: wymagane remonty:  

- wymiana elektryki, - malowanie sal zajęć i zabaw, pomieszczeń kuchni, korytarzy, doposażenie placu zabaw w przyrządy i urządzenia. 

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   
- pomoce dydaktyczne wymieniane są, w miarę możliwości, na bieżąco, jednak brak większych środków na ich zakup (kąciki zainteresowań, zabawki), 

- wymagana jest wymiana mebli w 1 sali do zajęć i zabaw. 

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: __75__ , liczba oddziałów: __3__, średnia liczba uczniów w oddziale: __25____,  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym _______ , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole _______, w innej szkole ______,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: __118,5__ , w tym godziny: nauczania indywidualnego _______, innych zajęć wspomagających  4, 

 etaty nauczycieli ogółem __6,05__ , w tym: pedagog _____, psycholog _____, świetlica _______, biblioteka ________ , inni ____________ , 

 etaty  obsługi ogółem: 7,51 , w tym: adm.: 1, woźni:1, sprzątaczki (woźne oddz. w PP): 2,75, palacze: 0,38, pomoc n-la: 0,75, prac. kuchni: 1,63. 

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem _____ , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy ______ , 

 odsetek uczniów repetujących _______ , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego ________ , 

 odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną _____ , odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem ______, 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce ________ , stypendium za osiągnięcia sportowe ________ . 

II.2.   Zajęcia wspomagające 

 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 

   -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

         -  zajęcia rewalidacyjne 

 praca z uczniami zdolnymi : przygotowywanie dzieci do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) 

- zajęcia badawcze – 25 dzieci;    - zajęcia „4 żywioły”– 25 dzieci,       - zajęcia taneczne - 25 

 programy autorskie, innowacje pedagogiczne - w przedszkolu realizuje się: 

Innowacja pedagogiczna: „W świecie przestrzeni i figur geometrycznych”, „Zdrowie na talerzu” 

Programy własne: 1) „Program Ekologiczno Przyrodniczy”, 2) „Program adaptacyjny”, 3) „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym u 

dzieci”4) „ Program logopedyczny”, 5) Program Profilaktyczny „Bezpieczny Przedszkolak”, 6) Program matematyczny, 7) Program czytelniczy 

8)”Kuchcikowo - jemy zdrowo”, „Mali kucharze” , inne.  

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum i kl. VIII SP(dotyczy gimnazjów) 



 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ______, techników ______ , szkół zawodowych ______ . 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat w skali staninowej i punktowej – w załączeniu do informacji 

Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu: „Bezpieczny Patrol” liczba: nauczycieli realizujących program 5, dzieci 75, rodziców: 68 

 nazwa programu: „Czyste powietrze wokół nas”, liczba: nauczycieli realizujących program: 5,dzieci: 75,  rodziców: 68 

 nazwa programu: „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczycieli realizujących program 5, dzieci 77, rodziców:68 

 nazwa programu: „Super Wiewiórka”,, liczba: nauczycieli realizujących program 5, dzieci,: 75 , rodziców: 68 

 nazwa programu: „Programy własne” liczba: nauczycieli realizujących program 5, dzieci 75, rodziców: 68 

 i inne 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej ______, bezpłatnych obiadów ________ ,  

 inne formy pomocy: Program MGOPS „Posiłek dla potrzebującego” korzystało 2 dzieci;  paczki  świąteczne z PCK-  4 dzieci 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem_____ , uczniowie dojeżdżający ______, w tym objęci zajęciami w świetlicy _______ 

 inne formy zajęć opiekuńczych: 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

-Udział w konkursach: zewnętrznych oraz wewnątrz- przedszkolnych, m.in.: 

 plastycznych, recytatorskich - XII Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wszyscy jesteśmy w kratkę” organizowanym przez Miejską i Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Lewinie Brzeskim oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim, Rejonowe konkursy 

organizowane przez PCK- kartkę okolicznościową lub dekorację świąteczną pod hasłem „Czerwonokrzyska Gwiazdka 2018” oraz kartkę 

okolicznościową pod hasłem „Wielkanoc z PCK 2019”  

 Przyjęcie przedszkola do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, 

 Udział w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”, 

 - Certyfikat uczestnictwa w Jubileuszowej 25 Akcji Sprzątanie świata – Polska „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” organizowanej przez 

Fundację Nasza Ziemia z Warszawy, 

 Certyfikat uczestnictwa w projektach: „Poszerzenie wśród dzieci wiedzy nt. zawodów”, „Poszerzenie wśród dzieci wiedzy nt. życia zwierząt 

egzotycznych”, 

  Masterchef - Mali Kucharze” (konkurs wewnątrz-przedszkolny na przygotowanie wspólnie z rodzicami zdrowej potrawy lub deseru) 

-Udział dzieci w akcjach charytatywnych „Gorączka złota”, Udział w akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata”,  

- współpraca z innymi instytucjami: PSP w Skorogoszczy, Gimnazjum w Skorogoszczy, Biblioteka, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Piekarnia,  

Dom Dziecka w Skorogoszczy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu, Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim, Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,  

 współpraca z przedszkolami z naszej gminy. 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W roku szkolnym 2018/2019 nie była realizowana żadna forma nadzoru pedagogicznego KO. 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2018/2019. 
Placówka: Przedszkole Publiczne w Przeczy 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy (liczba budynków, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz tereny rekreacyjno-sportowe, ocena na tle potrzeb, w tym zalecenia służb: SANEPID, P.POŻ i innych). 

Budynek Przedszkola Publicznego to piętrowy dom pokryty dachówką wraz z przyległą przybudówką przeznaczoną na kotłownię i skład opału. 

Pomieszczenia przedszkola to: sala zajęć i zabaw, kancelaria, kuchnia, łazienka, magazyn żywieniowy oraz szatnia zlokalizowana bezpośrednio w 

korytarzu. Teren przedszkola otoczony jest dużym ogrodzonym ogrodem z placem zabaw, który wyposażony jest w sprzęt ogrodowy sprzyjający 

prawidłowemu rozwojowi dzieci w zakresie rozwijania aktywności ruchowej i zdrowotnej. Na terenie ogrodu wzniesiona została zadaszona wiata okryta 

kurtynami PCV, w środku której znajduje się konstrukcja zabawowa dla dzieci zakupiona ze środków własnych, wsparcia finansowego sponsorów i 

gminy. 

W palcówce konieczne jest przeprowadzenie wymiany dachu oraz remont zaplecza kuchennego wraz z wymianą hydrauliki. 

 

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   
Placówka zaopatrzona jest w różnorodne pomoce dydaktyczne, przyrządy do zajęć ruchowych, a wszelkie braki uzupełniane są na bieżąco. Brakuje 

nowoczesnych urządzeń multimedialnych: tablicy multimedialnej i projektora. 

 

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 25 , liczba oddziałów: 1, średnia liczba uczniów w oddziale: 25,  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym nie dotyczy , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole nie dotyczy, w innej szkole nie dotyczy,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 47 , w tym godziny: nauczania indywidualnego brak, innych zajęć wspomagających  brak, 

 etaty nauczycieli ogółem 3,14 , w tym: pedagog brak, psycholog brak, świetlica brak, biblioteka brak, inni logopeda 0,09 , 

 etaty  obsługi ogółem 2,625, w tym: adm. 0,5, woźni brak, sprzątaczki (woźne oddz. w PP) 1, palacze 0,375 . pomoc n-la . 

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem nie dotyczy , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy nie dotyczy , 

 odsetek uczniów repetujących nie dotyczy, z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego nie dotyczy , 

 odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną nie dotyczy , odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem nie 

dotyczy, 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce nie dotyczy , stypendium za osiągnięcia sportowe nie dotyczy . 

II.2.   Zajęcia wspomagające 

 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 
- zajęcia wyrównawcze – 3 dzieci 

 praca z uczniami zdolnymi  

- zajęcia plastyczne  10 dzieci 

- zajęcia sportowe  25 dzieci 

Zajęcia z języka angielskiego 25 dzieci 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) 
- nie dotyczy 



 programy autorskie, innowacje pedagogiczne 

Projekt „Zdrowy Przedszkolak”, program adaptacyjny „Poznaję przedszkole”. 

 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum i kl. VIII SP(łącznie) 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących nie dotyczy, techników nie dotyczy, szkół zawodowych  nie dotyczy. 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat – w załączeniu do informacji 

Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu: Bezpieczny i zdrowy przedszkolak, liczba: nauczycieli realizujących program 2,dzieci 25,  rodziców, 20 

 nazwa programu: Mamo, tato wolę wodę, liczba: nauczycieli realizujących program 1,dzieci 25,  rodziców, 25 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego nie dotyczy , wyprawki szkolnej nie dotyczy, bezpłatnych obiadów 1,  

 inne formy pomocy :nie dotyczy 

 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem nie dotyczy , uczniowie dojeżdżający 2, w tym objęci zajęciami w świetlicy nie dotyczy 

 inne formy zajęć opiekuńczych: nie dotyczy 

 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

 

Przedszkole Publiczne w Przeczy uczestniczyło w akcji promującej zdrowe żywienie i zdrowy tryb życia „ Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, ponadto 

przedszkole zostało przyjęte do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Przedszkolaki prezentowały swoje zdolności lokalne i 

taneczne podczas festynu wiejskiego i festynu zorganizowanego na terenie przedszkola z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2019r. Dzieci brały udział w 

ogólnopolskich konkursach plastycznych „Potworek zegarek Knock Nocky” oraz „Jak promujemy bezpieczeństwo w naszym przedszkolu”. W miesiącu 

kwietniu 2019 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Szerokie Horyzonty dzieci uczestniczyły w warsztatach wielkanocnych. Ponadto dzieci brały 

udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”, zbieranie plastikowych nakrętek, udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. 

Placówka systematycznie współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej i zakładami pracy na terenie gminy Lewin Brzeski i poza nią, m.in. 

Domem Kultury, Świetlicą Terapeutyczną, Biblioteką Publiczną filia w Przeczy, M-G Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią Rzymsko- Katolicką w 

Skorogoszczy, PSP w Lewinie Brzeskim, Policją w Lewinie Brzeskim, Strażą Pożarną w Skorogoszczy, Ośrodkiem Zdrowia w Skorogoszczy, sołtysem i 

Rada Sołecką w Przeczy, Gospodarstwem Rolnym w Przeczy. 

 

 

 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W Przedszkolu Publicznym w Przeczy w roku szkolnym 2018/2019 kurator oświaty nie realizował żadnych form nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2018/2019 
Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy: Budynek nr 1 - Kościuszki 61 - 2 sale gimnastyczne, sal lekcyjnych -21, innych pomieszczeń- 11, tereny rekreacyjno – sportowe- 

boiska z nawierzchnią sztuczną – 2.  Bieżnia i skocznia  z nawierzchnią sztuczną, plac zabaw. W roku 2018/2019 –wyremontowano toalety, pomalowano 

korytarze. Wymieniono podłogi w dwóch salach lekcyjnych, odmalowano 2 sale lekcyjne, szatnie i jadalni.  Naprawiono dach garażu  i część dachu na 

łączniku przy sali gimnastycznej. Zalecenie Sanepidu w sprawie toalet zostało zrealizowane. W chwili obecnej należałoby wymienić piec w budynku 

głównym jak i na małej sali gimnastycznej oraz wymienić podłogi w 8 salach lekcyjnych i dużej sali gimnastycznej. Budynek nr 2 - Zamkowa 3-. 

Sale lekcyjne – 6, pracownie przedmiotowe – 2, pracownie językowe – 4, sala komputerowa – 1, sala wystawowa, biblioteka, świetlica, kawiarenka, 

pokój pedagoga, gabinet pielęgniarki, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Sala Gimnastyczna: dwukondygnacyjna, 

pełnowymiarowa. Sale: do gier zespołowych, korekcyjna, aerobiku, siłownia. Dobrze wyposażona w atestowane urządzenia i sprzęt. W chwili obecnej 

należałoby wykonać remont dachu na skrzydłach pałacu oraz odmalować sale i korytarze, renowacja parkietów w salach lekcyjnych. Osuszanie 

pomieszczeń piwnicznych. Naprawa i konserwacja nawierzchni Orlika. 
 

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz programy edukacyjne do zajęć. Sprzęt 

informatyczny dla uczniów na ul. Zamkowej  nie zabezpiecza możliwości realizacji podstawy programowej - konieczność zakupu nowego 

sprzętu.  Meble szkolne- w 3 klasach należy wymienić ławki i meble .Biblioteka: stan dobry, w trakcie ubiegłego roku zakupiono nowe zestawy 

niektórych lektur. W tym roku należy uzupełnić braki w lekturach. 

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 664  (w tym 78 gim.), liczba oddziałów: 30, średnia liczba uczniów w oddziale: 22,1,  

 uczniów w obwodzie szkolnym 682sp i 89gim, z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole- 586sp+76g,w innej szkole 96sp+13 gimn.,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 1303,5 w tym godziny: nauczania indywidualnego-10 nauczanie ind. +2 godz zindywidualizowanej scieżki 

kształcenia, innych zajęć wspomagających: zaj. dyd-wyr. - 43 godz.,  zaj. korekcyjno-kompensacyjne - 27godz. , logopedyczne- 9 godz. 

 etaty nauczycieli ogółem - 56,33, w tym: pedagog -41 godz., psycholog- 41 godz., świetlica- 86godz. biblioteka  -55 godz., etaty  obsługi ogółem 

-15,38 , w tym: adm.- 2  woźni -  3 , sprzątaczki - 9,75,    pomoc n-la -  0,63 

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji - odsetek uczniów promowanych ogółem 99,4 % , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy 

2,6% ,odsetek uczniów repetujących 0,6% , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego 0., odsetek uczniów promowanych z 

jedną oceną niedostateczną 1,8 %, odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem 36%,odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za 

wyniki w nauce 0 , stypendium za osiągnięcia sportowe 0 . 

II.2.   Zajęcia wspomagające- praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) -zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne - 107 

ucz., zajęcia rewalidacyjne -20 ucz., zajęcia  logopedyczne - 13ucz. , zajęcia . dyd. -wyr. - 282 ucz. praca z uczniami zdolnymi , zajęcia pozalekcyjne-487 

uczniów. W szkole zorganizowane były zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Zorganizowane były zajęcia 

pozalekcyjne w formie kół zainteresowań. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem - 485 uczniów.  

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum (dotyczy gimnazjów) 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących  0,22, techników 0,5 , szkół zawodowych 0,28 . 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat – w załączeniu do informacji 

 

 



Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze: „Spójrz Inaczej”(elementy) liczba: nauczycieli realizujących program -30,dzieci klas 1-8 i gimn. -664 

ucz.   „Między nami kobietkami”, liczba: dziewczęta z klas 6 - 31 uczennice, program „Unplugged”- liczba nauczycieli – 2, kl. 7 – 22 ucz. „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”, liczba: nauczycieli -2  dzieci klasy 5 - 110ucz. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” – nauczycieli – 4, kl. 2 – 88 ucz. 

„Ratujemy i uczymy ratować”, liczba nauczycieli - 2 i 63 ucz. z klas 2d,2b,3a „Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego” - liczba nauczycieli - 5, ucz. 

kl. 4-8 i gimn- 488ucz. „Dzień Bezpiecznego Internetu” - liczba nauczycieli - 5, ucz. kl. 4-8 i gimn- 488ucz. ," Trzymaj formę " liczba: nauczycieli 

program 2 ,dzieci z klas 6-8 i gimn.-  281   „Program dla szkół” (owoce, mleko), dzieci z kl. 1-5; 361 ucz. 

III.2.   Pomoc materialna -liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:  bezpłatnych obiadów -13                                                                                                                                           

III.3.  Opieka świetlicowa -liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem- 228 , uczniowie dojeżdżający 203, w tym objęci zajęciami w świetlicy -

203 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

1. Projekty (współpraca):- Projekt „Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży– uczniowie i rodzice klas 6-7 oraz klas gim , projekt „Cybernauci” na 

temat bezpieczeństwa w sieci – uczniowie i rodzice klas 6-7 3 gim - Gminny Konkurs Recytatorski w Lewinie Brzeski, Gminny Konkurs Pięknego 

Pisania Piórem w Lewinie Brzeskim. Turniej J. Sporina w Stretballu, Wymiana młodzieży ze szkołą  niemiecka z Laudreeken. Cykliczne wyjazdy 

integracyjno-turystyczne z rodzicami, Konkurs wiedzy o Lewinie Brzeskim. Projekty związane z  100 rocznicą Odzyskania Niepodległości. Projekty 

przedmiotowe z matematyki -grant edukacyjny z matematyki „(Po) lubię matmę XD”, matematyczna gra terenowa.  

2. Konkursy przedmiotowe- W roku szkolnym 2018/2019 w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych  na szczeblu gminnym nasi uczniowie 

odnieśli następujące sukcesy: i Konkurs Polonistyczny GIM - etap gminny II i III m-ce, Konkurs Polonistyczny PSP  - etap gminny II m-ce, Konkurs 

Języka Angielskiego: GIM - etap gminny I,II i III m-ce, Konkurs Języka Angielskiego: PSP  - etap gminny- I,II i III m-ce,W Konkurs Historyczny: 

GIM - etap gminny II m-ce, Konkurs Historyczny: PSP- etap gminny- I, II, III m-ce, Konkurs Matematyczny: PSP  - etap gminny- III m-ce, i Konkurs 

Matematyczny: GIM - etap gminny -  II i III m-ce,   Konkurs Fizyczny GIM - etap gminny - I i III m-ce,  Konkurs Geograficzny GIM - etap gminny - I, 

II, III m-ce, Konkurs Języka Niemieckiego: GIM - etap gminny - I m-ce, Konkurs Języka Niemieckiego: PSP- etap gminny - I m-ce, Konkurs 

Biologiczny: GIM - etap gminny-  I i III m-ce.     

3. Osiągnięcia artystyczne: Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria” w Brzegu: Kategoria klas 1-3 -I m-ce Kategoria klas 4-6 - I m-ce; 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – KRUS „Bezpieczni na wsi; maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”-I m-ce w powiecie. 

4. Osiągnięcia sportowe: halowa minipiłka nożna chł. – kl. 6 oraz kl. 7-8 - II m-ce w gminie, minipiłka nożna chł. -II m-ce, w gminie, halowa minipiłka 

nożna dz. – II m-ce w gminie, minipiłka nożna dz. – Im-ce w gminie, V m-ce w powiecie, piłka nożna chł. kl. 7-8 i OG- I m-ce w gminie i IV m-ce w 

powiecie, halowa piłka nożna dz. kl. 7-8 i OG – II m-ce w gminie, piłka nożna dz. kl. 7-8 i OG – II m-ce w gminie,  piłka koszykowa chł.  - I m-ce w 

gminie,   III m-ce w powiecie, piłka koszykowa- dz. -II miejsce w gminie, minipiłka koszykowa chł.  - II m-ce w gminie,   minipiłka koszykowa- dz. -II 

m-ce w gminie,  piłka siatkowa - dz. - II m-ce w gminie, minipiłka siatkowa - chł. II m-ce w gminie, minipiłka siatkowa - dz. II m-ce w gminie, 

Lekkoatletyczne zawody powiatowe: Sztafeta 4x 100 m dziewczęta – kl. 6 i 7-8 i OG -  III  m-ce w powiecie, : Sztafeta 4x 100 m chłopcy– kl. 7-8 i 

OG -  I miejsce w powiecie Skok w dal dziewcząt kl. 6- III  m-ce w powiecie, Skok w dal chłopców kl. 6- II  m-ce w powiecie, Skok w dal chłopców kl. 

7-8 i OG- I  m-ce w powiecie, Skok wzwyż dziewcząt – III m-ce powiat, powiat : bieg na 100m-chłopców kl. 6 –Im-ce , bieg na 100m-chłopców kl. 7-8 

i OG –I, II i III m-ce,  bieg na 300m chłopców kl. 7-8 i OG –II m-ce, bieg na 2000m chłopców kl. 7-8 i OG – I m-ce, Finał Wojewódzki – I m-ce na 

100m ppł i 200m ppł  „Lewin biega” – I m-ce w konkursie „Superkibic” (500zł)               

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W roku szkolnym 2018/19 Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadziło kontrolę z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - brak zastrzeżeń 

 



       

Egzamin        
klas VIII 

 PSP w Lewinie Brzeskim 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY      

 2018/2019  2018/2019  2018/2019  

Stanin J. POLSKI  J. ANGIELSKI MATEMATYKA 

 Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

       

       

9. najwyższy 79-95  84-99  67-94  

8. bardzo wysoki 74-78  73-83  58-66  

7. wysoki 69-73  65-72  51-57  

6. wyżej średni 65-68  58-64  45-50  

5. średni 61-64  51-57  40-44 43 

4. niżej średni 56-60 57.7 45-50 47,1 35-39  

3. niski 51-55  38-44  30-34  

2. bardzo niski 42-50  30-37  23-29  

1. najniższy 9-41  14-29  10.-22  

 
GIMNAZJUM : Lewin Brzeski 

       

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA        

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU   

         

Stanin 2018  2018  2019  2019  

 Przedział 
procentowy 
język polski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 

historia i wos 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
język polski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 

historia i wos 

wynik 
szkoły 

 procentowy język 
polski 

procentowy historia i 
wos 

    

         

9. najwyższy 83-93  76-92  80-93  76-94  

8. bardzo wysoki 77-82  68-75  73-79  68-75  

7. wysoki 73-76  63-69  68-72  63-67  

6. wyżej średni 69-72  59-62  57-60  59-62  

5. średni 65-68 66,1 55-58 56,9 61-64 61,7 56-58 55,7 

4. niżej średni 62-64  52-54  57-60  53-55  

3. niski 57-61  48-51  52-56  48-52  

2. bardzo niski 40-56  39-47  37-51  40-47  

1. najniższy 20-39  27-38  15-36  25-39  



CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA      

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU   

         

Stanin 2018  2018  2019  2019  

 Przedział 
procentowy 
matematyka 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
przedmioty 

przyrodnicze 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
matematyka 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
przedmioty 

przyrodnicze 

wynik 
szkoły 

         

         

9. najwyższy 73-93  74-92  67-94  68-92  

8. bardzo wysoki 63-72  65-73  55-66  58-67  

7. wysoki 57-62  60-64  48-55  53-57  

6. wyżej średni 53-56 55,6 56-59  43-47 45,7 50-52 49,5 

5. średni 48-52  52-55 55,8 48-55  46-49  

4. niżej średni 44-47  49-51  33-37  43-45  

3. niski 38-43  45-48  28-32  39-42  

2. bardzo niski 26-37  36-44  19-27  32-38  

1. najniższy 14-25  23-35  11-18  22-31  

         

         

CZĘŚĆJĘZYKOWA        

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU   

         

Stanin 2018  2018  2019  2019  

 Przedział 
procentowy 

język 
angielski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy  

język niemiecki 

wynik  
szkoły 

Przedział 
procentowy  

język 
angielski 

wynik  
szkoły 

Przedział 
procentowy 

język 
niemiecki 

wynik 
szkoły 

         

         

9. najwyższy 96-100  79-100  100-94  82-100  

8. bardzo wysoki 85-95  68-78  93-84  68-81  

7. wysoki 76-84  59-67  83-75  59-67  

6. wyżej średni 69-75  52-58  74-68 56.9 51-58  

5. średni 62-68 65,7 46-51 49,3 67-62  44-50  

4. niżej średni 56-61  41-45  61-56  39-43 39,4 

3. niski 49-55  37-40  55-49  35-38  

2. bardzo niski 38-48  33-36  48-39  31-34  

1. najniższy 24-37  25-32  38-22  22-30  

         



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2018/2019. 
Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy (liczba budynków, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz tereny rekreacyjno-sportowe, ocena na tle potrzeb, w tym zalecenia służb: SANEPID, P.POŻ i innych). 

Liczba budynków -2, liczba sal lekcyjnych-8; inne pomieszczenia - 0; pełnowymiarowa hala sportowa o całkowitej powierzchni 2041m. 

Niepełnowymiarowa sala o wymiarach 17 m x 8 jest przygotowywana do adaptacji na pomieszczenie dwóch klas lekcyjnych do potrzeb szkoły 

podstawowej. Konieczność  wykonania boiska wielofunkcyjnego, które zastąpi boisko  do piłki  ręcznej. W szkole brakuje pracowni językowej, gabinetu 

specjalistycznego do zajęć rewalidacyjnych. Niezbędne wykonie remontu korytarza na pierwszym piętrze budynku PSP .  

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   
Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne jest  na bieżąco  uzupełniane w miarę posiadanych środków. Szkoła jest  dobrze wyposażona w  pomoce 

dydaktyczne oraz programy edukacyjne do zajęć. Meble szkolne są w dobrym stanie. Istnieje konieczność zakupu 10 komputerów stacjonarnych lub 

laptopów. 

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 232, liczba oddziałów: 11, średnia liczba uczniów w oddziale :21.  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym 230, z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole 211, w innej szkole 19. 

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 588, w tym godziny: nauczania indywidualnego 0, innych zajęć wspomagających 97. 

 etaty nauczycieli ogółem 25,39, w tym godz.: pedagog 18, psycholog 13, świetlica 52, biblioteka 17, logopeda 9. 

 etaty  obsługi ogółem 10, w tym: adm. 1,25, woźni 2, sprzątaczki 3,75, palacze 1,75, pomoc n-la 0,25, opiekun dowozów 1,  

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem 232 (100%) , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy 0,87% , 

 odsetek uczniów repetujących 0% , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego 0% , 

 odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną 0% , odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem 55(24%), 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce 0% , stypendium za osiągnięcia sportowe 0%_____ 

II.2.   Zajęcia wspomagające 

 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć):  zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze – 59 uczniów, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne -36 uczniów, logopedia – 33 uczniów, rewalidacja - 10 uczniów, socjoterapeutyczne –2 uczniów, edukacja domowa – 

1 uczennica 

 praca z uczniami zdolnymi koła zainteresowań (muzyczne 25 uczniów, plastyczne 25, sportowe 30, wędkarskie 10 uczniów, teatralne  - 15 

uczniów, geograficzne – 6 uczniów, matematyczne – 10 uczniów, języka angielskiego – 12 uczniów). 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…): zajęcia kół zainteresowań - 133, zajęcia sportowe - 38, zajęcia gier dydaktycznych - 232, zajęcia 

psychologiczno – pedagogiczno – profilaktyczne - 232, koło wolontariatu - 12, warsztaty i teatry profilaktyczne – 16. Uczestnictwo w programie  

„Superwizja” Fundacji - Instytut Edukacji Pozytywnej - 35, ,,Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie”, „Międzynarodowy Dzień Tabliczki 

mnożenia” – 232, uczestnictwo szkoły w programie, Uczestnictwo szkoły w programie ,,Żółty Talerz” - 60, ,,Nie marnuj żywności” -232. 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum i kl. VIII SP(łącznie) 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących – 10 ucz. tj. 22% ; techników - 23ucz. tj. 50%; szkół zawodowych - 13ucz. tj. 

28%  

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat – w załączeniu do informacji 



Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu : „ Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”, liczba realizujących program:  9 nauczycieli, 229 dzieci,  201 rodziców. 

 nazwa programu: „ Spójrz inaczej”, liczba: nauczycieli realizujących program 6 , dzieci 122,  rodziców 0. 

 nazwa programu :,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, liczba: nauczycieli realizujących program 1, dzieci 46,  rodziców 6. 

 nazwa programu ; „Szkoła promująca zdrowie’’, liczba: nauczycieli realizujących program 14, dzieci 229 , rodziców 12. 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                           

stypendium socjalnego 0, wyprawki szkolnej 0, bezpłatnych obiadów 14. 

 inne formy pomocy: świąteczne paczki z PCK – 10 ucz., dofinansowanie wycieczek dla  uczniów z PSP w Łosiowie, opieka psychologa i 

pedagoga, logopedy  nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo.  

 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem 106 , uczniowie dojeżdżający 90, w tym objęci zajęciami w świetlicy 106. 

 inne formy zajęć opiekuńczych: opieka nad uczniami w czasie wycieczek , zawodów sportowych ,wyjazdach edukacyjnych, zajęciach terenowych 

festynach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

                                   Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole nie było kontroli z Kuratorium  Oświaty, natomiast pozostałe kontrole np. Sanepidu, Straży Pożarnej, są bez 

uwag. 

 

Osiągnięcia: Wojewódzki Konkurs Polonistyczny - etap gminny  (klasy gimnazjalne) III, IV miejsce (PSP), Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap 

gminny  I miejsce (PSP), finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Wojewódzki Konkurs Historyczny- etap gminny IV miejsce (klasy 

gimnazjalne)-III miejsce (PSP), Wojewódzki Konkurs Biologiczny IV miejsce (klasy gimnazjalne),Wojewódzki Konkurs Chemiczny I,II,III miejsce 

(klasy gimnazjalne), konkurs „Wszędzie i dla wszystkich -100 lat PCK” - I miejsce, Powiatowy konkurs plastyczny organizowany przez Komendę 

Policji w Brzegu-I miejsce. Konkurs plastyczny (wojewódzki),,Karpik’’- II  miejsce, konkurs organizowany przez OODR - ,,Dobrostan zwierząt 

gospodarskich i domowych” - I miejsce, Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym drużynowo - I miejsce, Indywidualnie - I,III,III miejsce, Mistrzostwa  

Powiatu w piłce siatkowej –IV miejsce, I miejsce w ramach Igrzysk Szkół Wiejskich LZS, Mini koszykówka - 1 miejsce w województwie w ramach 

Igrzysk Szkół Wiejskich, Lekkoatletyka  - 3 miejsce w biegu sztafetowym chłopcy, indywidualnie 1 miejsce w biegu na 1000 m, 2 miejsce w skoku 

wzwyż w ramach Igrzysk Szkół Wiejskich, Badminton - I,II miejsce w powiecie chłopców drużynowo, wojewódzkie zawody w wędkarstwie 

spławikowym III miejsce 

  Współpraca z instytucjami: Współpraca z Domem Kultury ,Współpraca z Towarzystwem Miłośników Łosiowa i okolic, współpraca z Opolskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, PCK, Kołem Gospodyń Wiejskich. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafią, 

Policją, Strażą Pożarną,  współpraca z Jednostką Wojskową w Brzegu. Współpraca z Fundacją ,, Partnerstwo dla Środowiska’’, współpraca z Bankiem 

Żywności w Luboszycach’, współpraca z Domem Seniora w Zwanowicach, ,,Pogodna Jesień”.  Realizowano w szkole projekt :,,Kierunek Zdrowie” we 

współpracy z dietetykiem,  



Egzamin VIII 
klasa 

 PSP w Łosiowie    

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY      

       

 2018/2019  2018/2019  2018/2019  

Stanin J. POLSKI  J. ANGIELSKI MATEMATYKA 

 Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

       

       

9. najwyższy 95-79  99-84  94-67  

8. bardzo wysoki 78-74  83-73  66-58  

7. wysoki 73-69  72-65  57-51  

6. wyżej średni 68-65  64-58  50-45  

5. średni 64-61  57-51 51 44-40 40 

4. niżej średni 60-56  50-45  39-35  

3. niski 55-51 51 44-38  34-30  

2. bardzo niski 50-42  37-30  29-23  

1. najniższy 9-41  29-14  10-22  

 
GIMNAZJUM : Łosiów     

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA        

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ      

         

Stanin 

2018 2018 2019 2019 

Przedział 
procentowy 
język polski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 

historia i wos 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
język polski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 

historia i wos 

wynik 
szkoły 

9. najwyższy 93-83   92-76   93-80   94-76   

8. bardzo wysoki 82-77   75-68   79-73   75-68   

7. wysoki 76-73   67-63   72-68   67-63   

6. wyżej średni 72-69   62-59   67-65 65.6 62-59   

5. średni 68-65   58-55   64-61   58-56 55.5 

4. niżej średni 64-62 63.0 54-52   60-57   55-53   

3. niski 61-57   51-48 48.9 56-52   52-48   

2. bardzo niski 56-40   47-39   51-37   47-40   

1. najniższy 39-20   38-27   36-15   39-25   



          

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA      

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ      

          

Stanin 

2018 2018 2019 2019 

Przedział 
procentowy 
matematyka 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
przedmioty 

przyrodnicze 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
matematyka 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
przedmioty 

przyrodnicze 

wynik 
szkoły 

9. najwyższy 93-73   92-74   94-67   92-68   

8. bardzo wysoki 72-63   73-65   66-55   67-58   

7. wysoki 62-57   64-60   55-48   57-53 54.0 

6. wyżej średni 56-53   59-56   47-43 45.4 52-50   

5. średni 52-48 50.9 55-52   42-38   49-46   

4. niżej średni 47-44   51-49 50.2 37-33   45-43   

3. niski 43-38   48-45   32-28   42-39   

2. bardzo niski 37-26   44-36   27-19   38-32   

1. najniższy 25-14   35-23   11-18   31-22   

         

CZĘŚĆJĘZYKOWA        

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ      

          

Stanin 

2018 2018 2019 2019 

Przedział 
procentowy 

język 
angielski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy  

język 
niemiecki 

wynik  
szkoły 

Przedział 
procentowy 

język 
angielski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy  

język 
niemiecki 

wynik  
szkoły 

9. najwyższy 100-96   100-79   100-94   100-82   

8. bardzo wysoki 95-85   78-68   93-84   81-68   

7. wysoki 84-76 75.5 67-59   83-75   67-59   

6. wyżej średni 75-69   58-52 54.0 74-68   58-51   

5. średni 68-62   51-46   67-62 63.0 50-44   

4. niżej średni 61-56   45-41   61-56   43-39   

3. niski 55-49   40-37   55-49   38-35   

2. bardzo niski 48-38   36-33   48-39   34-31   

1. najniższy 37-24   32-25   38-22   30-22   



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych– rok szk. 2018/2019. 

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy (liczba budynków, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz tereny rekreacyjno-sportowe, ocena na tle potrzeb, w tym zalecenia służb: 

SANEPID, P.POŻ i innych). 

Trzy budynki szkolne, 13 sal lekcyjnych, sala komputerowa, biblioteka, sala gimnastyczna, 2 świetlice, małe boisko sportowe przy szkole, boisko 

wielofunkcyjne. Konieczne działania: aranżacja placu przed budynkiem szkoły: ławki, kosze ect. ; Potrzeby: remont dachu na ul. Zamkowej, wymiana 

rynien na szali gimnastycznej, ogrodzenie terenu szkoły z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.  

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).  

   Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne jest na bieżąco uzupełniane w miarę posiadanych środków. W związku reformą oświaty niezbędny jest 

zakup  pomocy dydaktycznych z fizyki, chemii, biologii umożliwiające realizację podstawy programowej oraz zakup lektur szkolnych. 

I.3.   Organizacja:  

 liczba uczniów/wychowanków: ____180__ , liczba oddziałów: _10_____, średnia liczba uczniów w oddziale: ____18___,  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym ___210____ , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole __180_____, w innej szkole __30____,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: __500 , w tym godziny: nauczania indywidualnego __32, innych zajęć wspomagających ____45_____ , 

 etaty nauczycieli ogółem _27,04_____ , w tym: pedagog _0,73____, psycholog _0,73_, świetlica _1,44_____, biblioteka ___0,5_____ , inni _ 

etaty  obsługi ogółem 6,25, w tym: adm. 1,__, woźni _1,5_, sprzątaczki 3.25_, palacze 0,5 , pomoc n-la --- 

   

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem __99,4%___ , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy ___0_ , 

 odsetek uczniów repetujących ___0,6__ , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego ___0 , 

 odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną _0_ , odsetek uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem _42 (23,3%), 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce _____0___ , stypendium za osiągnięcia sportowe _____0___ . 

II.2.   Zajęcia wspomagające 
 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -24 

dydaktyczno-wyrównawcze – klasy 1-3- 24, z matematyki- 50, j. polskiego - 30 

Rewalidacji indywidualnej - 12 

 praca z uczniami zdolnymi - przygotowanie do konkursów przedmiotowych oraz artystycznych: - 71 - 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) - koło przyrodnicze – 7, koło czytelnicze – 8, koło polonistyczne -13, wokalne - 13, 

informatyczne – 2, teatralne - 18, j.angielskiego-12, matematyczno-przyrodnicze-8, rekreacyjno-sportowe- 33, artystyczne -11 

zajęcia rozwijające- 7, pedagogika zabawy- 8 

 programy autorskie, innowacje pedagogiczne 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum (dotyczy gimnazjów) 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ___25%___, techników ___25%___ , szkół zawodowych ___50%___ . 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat – w załączeniu do informacji 

 

Część III – wychowanie i opieka. 



III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu: Mleko w szkole, liczba: nauczycieli realizujących program __7___,dzieci ___121____,  rodziców, ___-___ 

 nazwa programu: Warzywa i owoce w szkole , liczba: nauczycieli realizujących program ___4__,dzieci ___65____,  rodziców, __-____ 

 nazwa programu: Dopóki masz wybór, liczba: nauczycieli realizujących program ___1__,dzieci ___16____,  rodziców, ___10___ 

 nazwa programu: Zdrowe- nietrudne : liczba: nauczycieli realizujących program ___1__,dzieci ___18____,  rodziców, ___18__ 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _____0__ , wyprawki szkolnej ____0__, bezpłatnych obiadów ___8_____ ,  

 inne formy pomocy: 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem__99___ , uczniowie dojeżdżający _70_____, w tym objęci zajęciami w świetlicy ____70___ 

 inne formy zajęć opiekuńczych: 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

 

Realizacja projektu międzyprzedmiotowego „Historia w postaciach zapisana”- wydanie publikacji o najstarszych mieszkańcach parafii. 

Realizacja projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny – zajęcia eksperymentalno-przyrodnicze, informatyczne, rozwijające kompetencje kluczowe. 

Osiągnięcia: Wojewódzki Konkurs Matematyczny finalista etap gimnazjalny. IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi – maszyny 

pracują a dzieci obserwują” – 2 i 3 miejsce w powiecie i wyróżnienie w województwie. Konkurs Ortograficzny- 3 miejsce; konkurs plastyczny organizowany przez 

hospicjum Betania – 1 miejsce; etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „25 lat PSP-Profesjonalni; Gminny Konkurs Recytatorski 

w Lewinie Brzeskim-  Nagroda Burmistrza, II i III miejsce  i wyróżnienie w kat.I-III, II  miejsce w kat. IV-VI. 

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. 

    Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Brzegu, MGOPS w Lewinie Brzeskim, PCPR w Brzegu, Sądem Rejonowym w 

Brzegu, Świetlicą Terapeutyczną, Domem Dziecka w Skorogoszczy, policją, Stowarzyszeniem Zielony Most oraz W Drodze, sołectwami, Gminną 

Biblioteką, Stowarzyszeniem „Pomóżmy im”, Rzecznikiem Praw Dziecka, Stowarzyszeniem Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uczniowie aktywnie 

uczestniczą w środowiskowych imprezach: Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego, Festynie Świętojańskim, sołeckich spotkaniach opłatkowych. 

 

 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W roku szkolnym 2018/19 przeprowadzona została kontrola doraźna Organizacja publicznych szkół na podstawie rozporządzenia MEN 

z 17.03.2017 r. ws. szczegółowej organizacji szkół i placówek – bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egzamin VIII 
klasa 

 PSP w Skorogoszczy    

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY      

       

 2018/2019  2018/2019  2018/2019  

Stanin J. POLSKI  J. ANGIELSKI MATEMATYKA 

 Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

       

       

9. najwyższy 79-95  84-99  67-94  

8. bardzo wysoki 84-78  73-83  58-66  

7. wysoki 69-73  65-72  51-57  

6. wyżej średni 65-68  58-64  45-50  

5. średni 61-64  51-57  40-44  

4. niżej średni 56-60  45-50  35-39  

3. niski 51-55 55 38-44 38 30-34 33 

2. bardzo niski 42-50  30-37  23-29  

1. najniższy 9-41  14-29  10-22  

GIMNAZJUM : Skorogoszcz        
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA        
ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ      

Stanin 2018  2018  2019  2019  

 Przedział 
procentowy 
język polski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 

historia i wos 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
język polski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 

historia i wos 

wynik 
szkoły 

         

         

9. najwyższy 83–93   76–92   80-93  76-94  

8. bardzo wysoki 77–82   68–75   73-79  68-75  

7. wysoki 73–76   63–67   68-72  63-67  

6. wyżej średni 69–72   59–62   65-67  59-62  

5. średni 65–68   55–58   61-64  56-58  

4. niżej średni 62–64   52–54   57-60  53-55  

3. niski 57–61   48–51   52-56  48-52 50 

2. bardzo niski 40–56  50,2 39–47  42,4 37-51 49,8 40-47  

1. najniższy 20–39   27–38   15-36  25-39  



CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZA 

      

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ      

Stanin 2018  2018  2019  2019  

 Przedział 
procentowy 
matematyka 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
przedmioty 

przyrodnicze 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
matematyka 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy 
przedmioty 

przyrodnicze 

wynik 
szkoły 

7. wysoki 57–62   60–64   48-55  53-57  

6. wyżej średni 53–56   56–59   43-47  50-52  

5. średni 48–52   52–55   38-42  46-49  

4. niżej średni 44–47   49–51   33-37  43-45  

3. niski 38–43   45–48   28-32  39-42 40,6 

2. bardzo niski 26–37  29,7 36–44  39,8 19-27 35,4 32-38  

1. najniższy 14–25   23–35   11-18  22-31  

         
CZĘŚĆJĘZYKO
WA 

        

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA SKALI STANINOWEJ      

Stanin 2018  2018  2019  2019  

 Przedział 
procentowy 

język 
angielski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy  

język niemiecki 

wynik  
szkoły 

Przedział 
procentowy 

język 
angielski 

wynik 
szkoły 

Przedział 
procentowy  

język 
niemiecki 

wynik  
szkoły 

         

         

9. najwyższy 96–100   79–100   94-100  82-100  

8. bardzo wysoki 85–95   68–78   84-93  68-81  

7. wysoki 76–84   59–67   75-83  59-67  

6. wyżej średni 69–75   52–58   68-74  51-58  

5. średni 62–68   46–51   62-67  44-50 44 

4. niżej średni 56–61  55,5 41–45   56-61 55,8 39-43  

3. niski 49–55   37–40  37,1 49-55  35-38  

2. bardzo niski 38–48   33–36   39-48  31-34  

1. najniższy 24–37   25–32   22-38  22-30  

 

 


