
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  Gminy Lewin Brzeski w roku szkolnym 

2019/2020 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem 

działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w 

szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego.  

Zgodnie z art.55 ust.1 ww. ustawy nadzór pedagogiczny polega na: 

1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz 

efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkół i placówek; 

2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkół i placówek; 

3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

2.  W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 

1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć; 

2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku 

nauki; 

4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; 

5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; 

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

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

pięciu przedszkoli i trzech szkół podstawowych. 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 2 lata.  

 W polskiej praktyce oświatowej powszechnym jest pogląd, że dobra szkoła to ta, w 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. 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 ponadpodstawowe 

–  można powiedzieć, że od uzyskanego wyniku egzaminu ośmioklasisty w znacznej mierze zależy 

los ucznia kontynuującego naukę w szkołach ponadpodstawowych. 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 umiejętnościach sprawdzanej wiedzy. Od 

początku wprowadzenia  egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że 

surowe wyniki podawane jako średnie ilości punktów uzyskanych przez daną szkołę nie 

odzwierciedlają rzeczywistej pracy placówki i nie są jedynym kryterium sukcesu danej szkoły. 

 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 2019/2020 roku szkolnym. 

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

nadzór pedagogiczny.  

 

 

Przygotował        Przedkłada 

Wydział Oświaty       Burmistrz  

i Spraw Społecznych       Artur Kotara 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szkolny 2019/2020 

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, 5 szatni , jadalnia, 

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

ogród, wyposażony w urządzenia do zabawy.  W II 2020r. Powiatowy Komendant Straży Pożarnej wydał decyzję nakazującą, m.in. obudowanie klatki 

schodowej przegrodami ognioodpornymi i zamknięcie jej drzwiami dymoszczelnymi, wyposażenie budynku w urządzenia oddymiające oraz oświetlenie 

awaryjne ewaluacyjne, instalację hydrantu wewnętrznego oraz zamknięcie strychu przedszkola drzwiami o odporności ogniowej EI30. Obecnie dla 

placówki sporządzana jest ekspertyza techniczna, dotycząca w/w działań.  

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   
Wyposażenie w  zabawki i  pomoce dydaktyczne jest na  średnim poziomie, z uwagi na wyłączenie części zabawek i sprzętu nie nadającego się do 

dezynfekcji. 

 liczba uczniów/wychowanków:  123  , liczba oddziałów:  5, 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:   227  , w tym godziny: nauczania indywidualnego: 10 (indyw. zajęcia rewali.- wych.), innych zajęć 

wspomagających: 12  

 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- 7 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 szkoły podstawowej   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: „Czyściochowe przedszkole”           liczba: nauczycieli realizujących program   4,   dzieci -     50,   rodziców -   50 

 nazwa programu: „ Mamo, tato wolę wodę”                 liczba: nauczycieli realizujących program   4    dzieci -     50,   rodziców -   50 

III.2.   Pomoc materialna  

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej ______, bezpłatnych obiadów  3,  

 inne formy pomocy: 

      paczki  świąteczne z PCK-  7 dzieci 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem nie dotyczy, uczniowie dojeżdżający - 40, 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 systematycznie współpracuje  z wieloma instytucjami na terenie Gminy Lewin Brzeski i poza nią, m. in.: 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”, Sołectwem Sarny Małe,  PCK w Brzegu oraz  Fundacją Opolskiej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej. 

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

konkursach –akcji PCK „Gorączka Złota”, udział w akcji „Sprzątanie Świata 2019”, w „Wigilii dla Samotnych”, w  uroczystości- Dzień Babci i Dziadka 

w Sarnach Małych ”.  W grudniu 2019r. wychowankowie Przedszkola przedstawili na scenie M-GDK w  Lewinie Brzeskim autorską  prezentację 

artystyczną – „ Do stajenki”. W styczniu 2020r. Przedszkole wzięło udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych- Herody.  

W listopadzie 2019r. Przedszkole aktywnie włączyło się  akcję Fundacji- Mam Marzenie i  z okazji święta Pluszowego Misia zorganizowało zbiórkę 

zabawek dla podopiecznych fundacji. Czynnie włączało się w konkursy i akcje o zasięgu wojewódzkim- „ Ekologię mamy w genach”( konkurs 

plastyczny) i ogólnopolskim- „Szkoła Pamięta”,  „Kodowanie na dywanie”, „Piękna nasza Polska Cała”- uzyskanie podziękowania listownego od 

Prezydenta RP, „ Kartka dla Medyka”. Od kilku lat Przedszkole organizuje akcję zbierania plastikowych zakrętek na rehabilitację dla  naszego 

wychowanka – Milana oraz zbiórkę koców i karmy dla Brzeskiego Przytuliska. 

W okresie od 12.03.2020r. do 24.05.2020r. ze względu na pandemię, w placówce czasowo zawieszono zajęcia i realizowano kształcenie na odległość. 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty 

W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim w  roku szkolnym 2019/20 Kurator Oświaty nie realizował żadnych form nadzoru 

pedagogicznego. 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów – rok szkolny 2019/2020. 

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 

-remont : 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: 233, w tym godziny: nauczania indywidualnego _______, innych zajęć wspomagających : 8, 

 etaty nauczycieli ogółem 9,05 , w tym: pedagog _____, psycholog _____, świetlica _______, biblioteka ________ , inni _______________ , 

 etaty  obsługi ogółem 10,87 , w tym: adm. 1, woźni 1 , sprzątaczki (woźne oddz. w PP) 5, palacze ____ . pomoc n-la 0,87, 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 – 7 dzieci 

 praca z uczniami zdolnymi  

- przygotowywanie dzieci do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych, programów artystycznych 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) 

1. Zajęcia dodatkowe i projekty realizowane przez nauczycieli w swoich grupach: „Obserwuje, eksperymentuję, tworzę – Przedszkolak poznaje 

świat”,  „Zdolne żabki”,  „Co potrafi przedszkolak”, „Artystyczne Biedronki”, Zajęcia taneczno – ruchowe. 

 programy autorskie, innowacje pedagogiczne 

      Innowacje:  „Zaczarowany ogród zmysłów”,  

      Projekty: projekt edukacyjny- „Od ziarenka na stół”, „Prostym być to łatwa sprawa”, „Dzieci uczą rodziców”, „Dzieci uczą rodziców w domu”,  

      Program finansowany ze środków UE- „Dwujęzyczna opolszczyzna”- j. angielski, poziom I -program„Baby Beetles” 



II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu szkoły podstawowej 

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

II.4.   Wyniki egzaminów i sprawdzianów 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: „Dzieci uczą rodziców” liczba: nauczycieli realizujących program – 1, dzieci 120,  rodziców 120 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej ______, bezpłatnych obiadów - 14, bezpłatnego pełnego wyżywienia -7 

 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 Pedagogiczno-  Psychologiczna, 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 :„Cała Polska czyta  dzieciom” -  wspierającej zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci”, 

działalność przedszkola w Sieci Szkół Promujących Zdrowie,  

 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

Udział w konkursie plastycznym PCK- kartka świąteczna- 2 wyróżnienia 

Przygotowanie przedstawienia świątecznego dla rodziców i mieszkańców miasta w Domu Kultury 

- wyróżnienia w konkursie plastycznym PCK  na projekt karki świątecznej ,    

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

świata”, zbiórka baterii,  makulatury. 

NAUCZANIE ZDALNE: W okresie od 16 marca do 24 maja 2020 przedszkole zawiesiło zajęcia stacjonarne i prowadziło nauczanie  zdalne w związku 

z pandemią –zakażenia  wirusem  COVID-19– oprócz realizacji podstawy programowej dzieci brały udział w wielu akcjach społecznościowych  

przygotowanych przez nauczycieli : „Laurka dla strażaka”, „Brawa dla Bohaterów- pracowników służby zdrowia, medyków, ratowników” ,  

Światowy Dzień autyzmu – jesteśmy z Wami, Święto Flagi, Święto pracowników Biblioteki, Święto Matki, Dzień Taty 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty 

W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadzono  kontroli doraźnych i planowych przez Kuratora Oświaty 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianów i egzaminów , rok szkolny 2019/2020 

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: 143,5, w tym godziny: nauczania indywidualnego 0_, innych zajęć wspomagających 5 , 

 etaty nauczycieli ogółem 7 , w tym: terapia 0, religia 1 /22, logopeda 5/26, biblioteka _, inni _ 

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

pracownicy kuchni 2 i _6/8__, pomoc nauczyciela 1___ .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 taneczno – wokalne 25 dzieci 

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

           - kółko kulinarne 25 dzieci 

       - kółko matematyczne: 5 dzieci 

 program autorski „ Kuchcikowo zdrowo – II edycja” 25 dzieci                             

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu szkoły podstawowej  

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

II.4.   Wyniki egzaminów i sprawdzianów 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 „ Mały miś w świecie literatury” – program promujący czytelnictwo, nauczycieli 2, dzieci 25, rodziców 25 

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

 nazwa programu: „ Mamo, Tato, wolę wodę”: nauczycieli 4, dzieci 50, rodziców 50 

 nazwa programu: „ Baby Beetels w przedszkolu” – program do nauki j. angielskiego: nauczycieli 1,dzieci 25, rodziców 25 

 projekt „ Zdrowo jem, więcej wiem”- nauczycieli 2, dzieci 25, rodziców 25 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej _____, bezpłatnych obiadów 7 ,  

 inne formy pomocy…zwolnienie z opłat za czesne …. 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem_____ , uczniowie dojeżdżający 25  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,   ODDR 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 : „ Akademia Zdrowego 

Przedszkolaka”, „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Gorączka złota”, „ Góra grosza”„ nakrętkomania” oraz w zbiórce baterii i makulatury. 

Współpracuje z brzeskim schroniskiem dla zwierząt poprzez zbiórke karmy oraz ufundowanie budy dla piesków. 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 roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadzono  kontroli doraźnych i planowych 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów – rok szkolny 2019/2020. 

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: wymagają remontów:-  

- wymiana elektryki, - malowanie sal zajęć i zabaw, korytarze, 

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, 

doposażenie placu zabaw w przyrządy i urządzenia), 

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: __70__ , liczba oddziałów: __3__, średnia liczba uczniów w oddziale: __23____,  

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

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: __122,5__ , w tym godziny: nauczania indywidualnego _______, innych zajęć wspomagających  5, 

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

 etaty  obsługi ogółem: 7,75 , w tym: adm.: 1, woźni:1, sprzątaczki (woźne oddz. w PP): 2,875, palacze: 0,38, pomoc n-la: 0,875, 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 teatralne– 25 dzieci,       - zajęcia taneczne - 20 

 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 matematyczny7) Program czytelniczy 

8)”Bezpieczeństwo w zimie”.  



II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu szkoły podstawowej –nie dotyczy 

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

II.4.   Wyniki egzaminów i sprawdzianów z dwóch lat  -nie dotyczy 

Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu:  „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczycieli realizujących program 5, dzieci 70, rodziców:66 

 nazwa programu: „Super Wiewiórka”,, liczba: nauczycieli realizujących program 5, dzieci,: 70 , rodziców: 66 

 nazwa programu: „Programy własne” liczba: nauczycieli realizujących program 5, dzieci 70, rodziców: 66 

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 6 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 „Happy pumpkin”,   

 projekt edukacyjny „Dynia” , 

 projekt „Bezpieczeństwo w zimie”- wizyta ratownika WOPR 

 Udział przedszkola w akcjach promujących zdrowie, 

 Udział w ramach akcji „Szkoła dla hymnu”, „Szkoła pamięta” 

-Udział dzieci w akcjach charytatywnych- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- występy artystyczne dzieci 

- 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 2019/2020 nie była realizowana żadna forma nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty. 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szkolny 2019/2020. 

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 środków gminy. W ostatnich 2 latach wykonano remont 3 szczytów dachowych, naprawa komina, położona została kostka przed wejściem do 

przedszkola. 

W placówce konieczne jest przeprowadzenie: 

 wymiany reszty poszycia dachowego.  

 remont zaplecza kuchennego wraz z wymianą hydrauliki ( rury żeliwne nie były nigdy wymieniane, zaczynają pojawiać się w nich 

dziury, przeciekają). 

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, tabletów do zajęć z dziećmi. 

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 brak , 

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

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),praca z uczniami zdolnymi,praca z uczniami o 

specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć),zajęcia wyrównawcze – 3 dzieci,zajęcia logopedyczne- 13 dzieci( regularnie 4) 

 praca z uczniami zdolnymi - zajęcia plastyczne  10 dzieci 

- zajęcia sportowe  25 dzieci 

Zajęcia z języka angielskiego 25 dzieci 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) 



 programy autorskie, innowacje pedagogiczne 

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

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu szkoły podstawowej –nie dotyczy 

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

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat  –nie dotyczy 

Część III – wychowanie i opieka. 

III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

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

 nazwa programu: „ Zdrowo i sportowo”, liczba: nauczycieli realizujących program 1 ,dzieci 25,  rodziców 0, 

 nazwa programu: „ Dzieci uczą rodziców”, liczba: nauczycieli realizujących program  1 ,dzieci 25,  rodziców 25, 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:  nie dotyczy                                                                                                                                            

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

 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 

jest przyjęte do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W październiku 2019 roku zorganizowany został wyjazd do Teatru Laki i 

Aktora w Opolu na spektakl „ Szewczyk Dratewka”  w grudniu uczestniczyły w przedstawieniu wigilijnym „ Święta Wróbelka Elemelka” .”. W styczniu 

przeprowadzona została pogadanka na temat segregacji odpadów „ Eko-generacja, drugie życie odpadów.” przez przedstawiciela Aglomeracji Opolskiej.  

W lutym wspólnie z pracownikami firmy Leroy Merlin przedszkole realizowało projekt ekologiczny„ Domek dla owadów”.  Dzieci brały udział  

w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Aglomeracje Opolską pt: „ Segreguję odpady- dbam o dobro Ziemi”. Ponadto dzieci brały udział w 

akcji charytatywnej „Góra grosza”, zbierania plastikowych nakrętek dla chorego Oskara, udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. W ramach 

akcji ogłoszonej przez MEN” Razem na Święta”, dzieci zbierały dary dla schroniska, które przekazane zostały do schroniska w Brzegu. W przedszkolu 

odbywały się ważne wydarzenia zgodnie z planem imprez i wydarzeń, jednak ze względu na trwającą od marca pandemię nie udało się zrealizować 

wszystkich zaplanowanych wydarzeń.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 Radą Sołecką w Przeczy, Gospodarstwem Rolnym w Przeczy. 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty 

W Przedszkolu Publicznym w Przeczy w roku szkolnym 2019/2020 Kurator Oświaty nie realizował żadnych form nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szkolny 2019/2020 

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim 

Część I – warunki funkcjonowania placówki. 

I.1.   Stan bazy  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 2019/2020 wymieniono podłogi w 

dwóch gabinetach oraz pokoju nauczycielskim, odmalowano 4 sale i szatnie. W chwili obecnej należałoby wymienić piec w budynku głównym jak i 

na małej sali gimnastycznej oraz wymienić podłogi w 7 salach lekcyjnych, odnowić parkiet w 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 roku szkolny 

2019/2020 odmalowano 2 sale lekcyjne. W chwili obecnej należałoby wykonać remont dachu i orynnowania na obu skrzydłach pałacu oraz 

odmalować sale i korytarze, renowacja parkietów w salach lekcyjnych. Osuszanie pomieszczeń piwnicznych. 

I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Pomoce naukowe: Szkoła jest  dobrze 

wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz programy edukacyjne do zajęć. Zwiększyła się liczba sprzętu informatycznego dla uczniów. Meble szkolne- w 

3 klasach wymieniono ławki i krzesełka na nowe., do dwóch klas zakupiono meble. Biblioteka : stan dobry, w trakcie ubiegłego roku zakupiono nowe 

zestawy niektórych lektur. Szkoła została zgłoszona do programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- wniosek został zatwierdzony.  

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 564 , liczba oddziałów: 27, średnia liczba uczniów w oddziale: 21  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym 662 , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole 553, w innej szkole 109,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 1309godz., w tym godziny: nauczania indywidualnego12 godz.+ 3 godz. zind. ścieżki kształcenia, zaj. 

korek-komp-23 godz. ,zajęcia dydaktyczno-wyr. -33 godz., zajęcia logopedyczne -10 godz. 

 etaty nauczycieli ogółem 58,78 , w tym: pedagog 40 godz., psycholog 40 godz., świetlica 86 godz., biblioteka 52 godz.,  

 etaty  obsługi ogółem 14,75  w tym: adm.2, woźni 3 , sprzątaczki 9,75.  

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół)odsetek uczniów promowanych ogółem 99,8% , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin 

poprawkowy 0,2% ,odsetek uczniów repetujących 0,2% , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego 0,53% ,odsetek uczniów 

promowanych z jedną oceną niedostateczną 0,53%, liczba uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem- 145, 

II.2.   Zajęcia wspomagające praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 96 ucz., zajęcia logopedyczne – 16 ucz., zaj. dydaktyczno-wyrównawcze – 282 ucz.,  zaj. rew. ind. – 1 ucz. zajęcia 

rewalidacyjne – 24 ucz.   zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań. 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. Wzięło w nich udział - 366 uczniów 

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

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących 20 %, techników 59% , szkół zawodowych 21%. 

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: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, liczba: nauczycieli realizujących program 3 dzieci 55,  rodziców 55,  



 nazwa programu: „Szkoła Zdrowego Uśmiechu”, liczba: nauczycieli realizujących program 3,dzieci  68 rodziców 68  

 nazwa programu: ”Bieg po zdrowie” liczba: nauczycieli realizujących program 2,dzieci 17,  rodziców,10 

 nazwa programu: „Unplugged”, liczba: nauczycieli realizujących program 1,dzieci 21,  rodziców 

 nazwa programu: „Lekki tornister” liczba: nauczycieli realizujących program 27,dzieci klas 1-8 

 nazwa programu: „Program dla szkół” (owoce, mleko), dzieci z kl. 1-5; 361 ucz. 

 nazwa programu: „Między nami kobietkami” –dziewczęta kl. VI 

 nazwa programu: „Spójrz Inaczej”(elementy) liczba: nauczycieli realizujących program -27,dzieci klas 1-8 

Spotkania klas 8 z psychologiem i prawnikiem. Uczestniczymy w programie Fred Goes Net. 

Spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa uczniów: „Bezpieczna droga do szkoły” „Bezpieczne ferie, obrona przed atakiem psa”  .Cykl 

zajęć– „Dziecko jako ofiara przemocy”, „Jak ochronić się przed cyberprzemocą?” Nasi uczniowie uczestniczą w Wolontariacie w Świetlicy 

Terapeutycznej oraz Schronisku dla zwierząt. Czynnie działa Szkolne Koło Caritas. 

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 200 , uczniowie dojeżdżający150, w tym objęci zajęciami w świetlicy 186 

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

Osiągnięcia na szczeblu gminy: Wojewódzki Konkurs Polonistyczny: I m, Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego: I,II,III m 

Wojewódzki Konkurs Historyczny: I, II, III m Wojewódzki Konkurs Matematyczny: I,II. III m,(dwóch ucz. zakw. do etapu woj.)  Wojewódzki Konkurs 

Chemiczny :II, III m.,Wojewódzki Konkurs Fizyczny :I, II m. Wojewódzki Konkurs Biologiczny; I, II, III m., Wojewódzki Konkurs Geograficzny: I, II, 

III m. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego: I, II, m. Osiągnięcia sportowe: Halowa piłka nożna dziewcząt klas 7-8: I miejsce w gminie, V 

miejsce w powiecie. Halowa piłka nożna chłopców klas 7-8: II miejsce w gminie. Halowa piłka nożna dziewcząt klas 6 i młodsze : II miejsce w gminie. 

Halowa piłka nożna chłopców klas 6 i młodsi :II miejsce w gminie. Kosz 3x3 dziewcząt klas 7-8 : II miejsce w gminie. Kosz 3x3 chłopców klas 7-8 : II 

miejsce w gminie. Koszykówka dziewcząt klas 7-8 : II miejsce w gminie. Koszykówka chłopców klas7-8: II miejsce w gminie. Mini koszykówka 

dziewcząt klas 6 i młodsze: II miejsce w gminie. Mini koszykówka chłopców klas 6 i młodsi: II miejsce w gminie. Siatkówka dziewcząt i siatkówka 

chłopców klas 7-8 : II miejsce w gminie. Osiągnięcia artystyczne: I Gminny konkurs  kolęd i  Pastorałek w Łosiowie I i II miejsce w kategorii klas 1-3  

I miejsce kategorii klas 4-8 .  Wojewódzki  Konkurs  Poezji Patriotycznej i Religijnej  „Fidels et Patria" czyli „Wiara i ojczyzna” -wyróżnienia dla 

uczniów. XVI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY„PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE. OPOWIEM CI O BEZPIECZEŃSTWIE” -Laureatka  

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI POD HASŁEM „BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I 

SZANUJESZ”- I i II miejsce na szczeblu powiat. Innowacje pedagogiczne: :”Plastyczne wędrówki - inspiracje pobudzające kreatywność dzieci”. 

„Zabawy muzyczno – ruchowe”  „Teatr i my dla lepszej profilaktyki” „Akcja kooperacja!”  „Gamifikacja w matematyce” „Niemiecki TIK? T@K!  „Nie 

uczę się angielskiego, uczę się po angielsku”. Działania innowacyjne:„ Mali czytelnicy” „Ekoświadomi w klasach piątych”. Promocja szkoły to 

również współpraca z innymi instytucjami: Policja - działania profilaktyczne, Biblioteka miejska - lekcje biblioteczne, PP-P w Brzegu - opinie 

uczniów, konsultacje, szkolenia. Sąd rodzinny w Brzegu- konsultacje z kuratorami, PCK, PCPR w Brzegu, Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim 

Opieka Społeczna – kwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy, Agencja Rynku Rolnego – akcja „Program dla szkół”, Sanepid , Caritas – 

Szkolne Koło Caritas (różne akcje, m.in. adopcja na odległość), Współpraca z MPD– zbiórka nakrętek na leczenie dziecka., UMiG Lewin Brzeski – 

patronat konkursów, współpraca z Węgrami, VII Gminny Konkurs Pięknego Pisania Piórem – współpraca z gminnymi szkołami. 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty 

W roku szkolnym 2019/2020 -Ewaluacja problemowa- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Wyniki 

badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, 

wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów. 



 

 

 
 
 

 
 
 

PSP w Lewinie Brzeskim 
Egzamin klasa VIII 

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  

       

       

       

 2019/2020  2019/2020  2019/2020  

Stanin J. POLSKI  J. ANGIELSKI MATEMATYKA 

 Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników 

w %% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

9. najwyższy 74-89  67-95  81-98  

8. bardzo wysoki 69-73  58-66  69-80  

7. wysoki 65-68  52-57 55,9 61-68  

6. wyżej średni 61-64 63 47-51  54-60 54.1 

5. średni 57-60  42-46  47-53  

4. niżej średni 53-56  37-41  40-46  

3. niski 48-52  32-36  34-39  

2. bardzo niski 40-47  26-31  27-33  

1. najniższy 8-39  11-25  14-26  

       

 

 



 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szkolny 2019/2020. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego 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; pełnowymiarowa hala sportowa - 2041m. Konieczna jest adaptacja dawnej sala gimnazjum na dwie klasy 

lekcyjne, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, które zastąpi ziemne boisko oraz malowanie korytarza na pierwszym piętrze budynku szkoły. W szkole 

brakuje pracowni językowej. Ze środków własnych wykonano płot na długości 50 m z bramą wjazdową od strony osiedla południowego. 

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

I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 207, liczba oddziałów: 10, średnia liczba uczniów w oddziale: 20,7.  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym 228, z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole 188, w innej szkole 40. 

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 595,5, w tym godziny: nauczania indywidualnego 0, innych zajęć wspomagających 161. 

 etaty nauczycieli ogółem 31,29, w tym: pedagog 20, psycholog 13, świetlica 113, biblioteka 15, logopeda 5. 

 etaty  obsługi ogółem 9,5, w tym: administracja 1,25, woźni 2, sprzątaczki 3,75, palacze 1,5, opiekun dowozów 1. 

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem 207 (100%) , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy 0% , 

 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 56 (27%), 

 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce (3 uczniów) 0,01% , stypendium za osiągnięcia sportowe 0%_____ 

II.2.   Zajęcia wspomagające 

 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć):  zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze – 163 ucz., zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne - 34 ucz., logopedia – 32 ucz., rewalidacja - 10 ucz., rewalidacyjno-wychowawcze – 1 uczeń,  

 praca z uczniami zdolnymi koła zainteresowań  i zajęcia pozalekcyjne - 138 ucz. (plastyczne 25, sportowe 38, dziennikarskie  - 14, informatyczne 

– 12, turystyczno-krajoznawcze  – 6, szachy – 43). 

 koło wolontariatu – 7 ucz. 1 nauczyciel,  

 lekcje edukacyjno-krajoznawcze – 71 ucz., 4 na-li, 0 rodziców 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu kl. VIII SP 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących – 11 ucz. tj. 42% ; techników – 10 ucz., 38%; szkół branżowych – 5 ucz. - 19%  

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: „ Unpluged”:  1 nauczyciel, 27 uczniów,  0 rodziców. 



 nazwa programu: „Ekomisja – nie marnuje” – nauczycieli – 3, 75 uczniów. 

 nazwa programu:, ,Trzymaj formę” – 36 uczniów, 2 nauczycieli, 0 rodziców. 

 nazwa programu: „ Spójrz inaczej”: 3 nauczycieli, 66 uczniów,  rodziców 0. 

 nazwa programu: ,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, liczba: nauczycieli realizujących program 2, 75 uczniów,  rodziców 0. 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                           

stypendium socjalnego 0, wyprawki szkolnej 0, bezpłatnych obiadów 8. 

 inne formy pomocy: świąteczne paczki z PCK – 10 ucz., paczki żywnościowe – 70 szt. w ramach projektu – Kulczyk Fundation,  

 opieka psychologa i pedagoga, logopedy  nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo.  

 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem 113 , uczniowie dojeżdżający 77. 

 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 2019/2020 w szkole nie było kontroli z Kuratorium  Oświaty, natomiast pozostałe kontrole np. BHP, są bez uwag. 

 

 

 

 

Osiągnięcia: Sportowe: Uczniowie wygrali 14 z 16 rozegranych zawodów gminnych w grach zespołowych. W zawodach powiatowych triumfowali w 7 

zawodach i 3 razy zajęli 2 miejsce. Zdążyliśmy wystartować 3 razy w zawodach półfinałowych , a w finale t. stołowego uczniowie zajęci 4 miejsce. 

Pozwoliło to zająć w rywalizacji szkół 23 miejsce w województwie, a w powiecie brzeskim 2 miejsce w kategorii klas IV-VI i 4 miejsce w kategorii klas 

VII-VIII.  

Projekty i konkursy: „Szlachetna Paczka”, WOŚP- współorganizacja, Wystawa gołębi – współorganizacja, „Międzynarodowy Dzień Tabliczki 

mnożenia”, , uczestnictwo szkoły w programach:, ,,Żółty Talerz”, Kampania walki z głodem, „Konwencja o prawach dziecka, Międzynarodowy projekt 

dotyczący walki z cyberprzestępczością”, „Edukacja prawna, „Szkoła z Gigantami – nauka programowania, „Czerwonokrzyska gwiazdka” – konkurs 

plastyczny, „Europejski tydzień kodowania – Certyfikat, Gminny Konkurs Kolęd, „Noc biologów” na Uniwersytecie Opolskim, „Mikołajkowy trójbój 

siłowy”, konkurs – „Tysiąc powodów aby czytać”, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF, Akcja „Gorączka złota”, Wojewódzki Festiwal 

Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” – laureat, Obchody Dnia Papieskiego, „Europejski Dzień Języków Obcych”,  Akcja całoroczna dokarmiania zwierząt 

w schronisku,  

  Współpraca z instytucjami: z Domem Kultury, z Towarzystwem Miłośników Łosiowa i okolic, z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 

Łosiowie, z PCK, z Kołem Gospodyń Wiejskich, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z Parafią, z Policją, ze Strażą Pożarną,  z Fundacją 

,,Partnerstwo dla Środowiska”, z Bankiem Żywności w Luboszycach, z Domem Seniora w Zwanowicach ,,Pogodna Jesień”.   



 

 

 

 
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 41-9  29-14  22-10  

 2019/2020  2019/2020  2019/2020  

Stanin J. POLSKI  J. ANGIELSKI MATEMATYKA 

 Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

9. najwyższy 89-74  98-81  95-67  

8. bardzo wysoki 73-69  80-69  66-58  

7. wysoki 68-65  68-61  57-52  

6. wyżej średni 64-61 64 60-54  51-47 48 

5. średni 60-57  53-47 48 46-42  

4. niżej średni 56-53  46-40  41-37  

3. niski 52-48  39-34  36-32  

2. bardzo niski 47-40  33-27  31-26  

1. najniższy 39-8  26-14  25-11  

       

       

       

 

 

 



 

 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych– rok szkolny 2019/2020 

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, , boisko wielofunkcyjne. Konieczne działania: 

aranżacja placu przed budynkiem szkoły: ławki, kosze, remont dachu nad szatniami przy sali gimnastycznej oraz przy sekretariacie , wymiana rynien na 

sali gimnastycznej. 

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. Niezbędny zakup pomocy do zajęć rewalidacji 

indywidulanej.  

I.3.   Organizacja:  

 liczba uczniów/wychowanków: 158 , liczba oddziałów: 9, średnia liczba uczniów w oddziale: 18,  

 liczba uczniów w obwodzie szkolnym 218 , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole 158, w innej szkole 60,  

 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 449,5 , w tym godziny: nauczania indywidualnego 0, innych zajęć wspomagających 35 , 

 etaty nauczycieli ogółem 21,68 , w tym: pedagog 0,73, psycholog 0,73, świetlica 1,44, biblioteka 0,5, inni 0 

 etaty  obsługi ogółem 6,75logopeda 0,6, w tym: adm. 1,woźni 1 , sprzątaczki (woźne oddz. w PP) 4.25, palacze 0,5 pomoc n-la  

Część II – kształcenie. 

II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem 100 %, z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy ___0_ , 

 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 _41 (26 %), 

 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 -28 

dydaktyczno-wyrównawcze – klasy 1-3- 18, z matematyki- 35, j. polskiego - 38 

Rewalidacji indywidualnej – 11 uczniów 

 praca z uczniami zdolnymi – zajęcia z języka angielskiego – 3 uczniów 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) - koło geograficzno-biologiczne klasa V- 19, klasy 7- 22, koło czytelnicze – 8, koło 

polonistyczne -7 , plastyczne- 11, szachy-39, rozwijające kompetencje kluczowe -20, przygotowujące do egzaminu z j. polskiego – 19, 

przygotowujące do egzaminu z matematyki-19 oraz z języka angielskiego -19, zajęcia sportowe (lekkoatletletyka)- 6 

 programy autorskie, innowacje pedagogiczne- Innowacja z doradztwa zawodowego – „Jak dorosnę, to zastanę..” 

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



 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ___11_%__, techników ___28%___ , szkół zawodowych ___61%___ . 

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, Warzywa i owoce  liczba: nauczycieli realizujących program __5__,dzieci ___85____,  rodziców, ___-___ 

 nazwa programu: szkolny Klub Sportowy , liczba: nauczycieli realizujących program ___2__,dzieci ___30____,  rodziców, __-____ 

 nazwa programu: Domowi detektywi___2__,dzieci ___29____,  rodziców, _25____ 

 nazwa programu: Bieg po zdrowie 1 nauczyciel, 10 dzieci, 7 rodziców 

III.2.   Pomoc materialna 

 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _____0__ , wyprawki szkolnej ____0__, bezpłatnych obiadów ___4_____ ,  

 inne formy pomocy: 

III.3.   Opieka świetlicowa 

 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem__84___ , uczniowie dojeżdżający _60____, w tym objęci zajęciami w świetlicy ____60___ 

 inne formy zajęć opiekuńczych: 

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

Realizacja projektu międzyprzedmiotowego „Stulecie urodzin Jana Pawła II”. 

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

Osiągnięcia:  

  I miejsce w konkursie „Wiedzy o bioróżnorodności Opolszczyzny”, 3 pierwsze miejsca w konkursie fotograficznym, II miejsce i  wyróżnienie w konkursie 

plastycznym w kl. I-III, , 2 wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym , Segreguję odpady, dbam o dobro Ziemi”,  III miejsce w Gminnym 

konkursie pięknego pisania piórem,  

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska. 

    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”, 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 2019/2020 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  43760  

       

 2019/2020  2019/2020  2019/2020  

Stanin J. POLSKI  J. ANGIELSKI MATEMATYKA 

 Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

Przedział 
wyników w 

%% 

wynik 
szkoły 

       

9. najwyższy 74–89   81–98   67–95   

8. bardzo wysoki 69–73   69–80   58–66   

7. wysoki 65–68   61–68   52–57   

6. wyżej średni 61–64   54–60   47–51   

5. średni 57–60   47–53   42–46   

4. niżej średni 53–56   40–46   37–41   

3. niski 48–52   34–39  37 32–36   

2. bardzo niski 40–47  46 27–33   26–31   

1. najniższy 8–39  14–26   11–25  19 

       

       

       

 


