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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  Gminy Lewin Brzeski              
w roku szkolnym 2020/2021 

 
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 trzech stron arkusza A4, do tego szkoły załączają w formie 
ustalonego wspólnie schematu wyniki egzaminów za ostatnie 3 lata.  
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 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. 55,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. 2020 poz.1551 z późn.zm.). 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. 2020 poz.2198). 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 2020/2021 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
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                Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2020/2021 
 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. Znajduje  się w nim 5 sal  zabaw, 5 szatni, jadalnia, kuchnia, toa-
lety, pokój nauczycielski, kancelaria, kotłownia, magazyn żywności, biuro intendenta, szatnie personelu obsługi. Przedszkole posiada piękny, duży  ogród- w 
ub. roku wzbogacono go o kilka nowych urządzeń zabawowych.  W VIII.2021r. wykonano szereg prac związanych z decyzją Powiatowego Komendanta Straży 
Pożarnej, m.in. wstawienie 5 szt. drzwi dymoszczelnych, wyposażenie budynku w oświetlenie awaryjne ewaluacyjne,  wykonanie instalacji hydrantów we-
wnętrznych, wymiana pokrycia sufitu łazienek oraz wymian wykładziny w korytarzu zaplecza, zamknięcie strychu przedszkola drzwiami o odporności ognio-
wej EI30.  Pozostała część prac związanych z w/w decyzją planowana jest do realizacji w roku budżetowym 2022.  

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:  115 , 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: -, innych zajęć wspomagających: 8   
 etaty nauczycieli ogółem 10,14, 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- 0                          

-  zajęcia rewalidacyjne- 1 dziecko   
-  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 5 dzieci  
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-  zajęcia logopedyczne- 7 dzieci   
 praca z uczniami zdolnymi  

            -   zajęcia    rytmiczne- 115 dzieci ,    warsztaty teatralne - 75 dzieci,   warsztaty plastyczne- 45 dzieci  
 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) -       nie dotyczy 
 programy autorskie, innowacje pedagogiczne -W  placówce są  realizowane innowacje pedagogiczne- Play with English”, „Ruch, muzyka – wesoła 

logorytmika” oraz „ Tajemniczy ogród zmysłów”- opracowane przez nauczycielki PP nr 1  
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-    2    dzieci-     25,   rodziców-    25 
 nazwa programu: „Skąd się biorą produkty ekologiczne”       liczba: nauczycieli realizujących program-    4    dzieci-     45,   rodziców-      0 
 nazwa programu: „Biblioteka Przedszkolaka”                          liczba: nauczycieli realizujących program-    4   dzieci-     45,   rodziców-     45 
 nazwa programu: „Wszystkie Przedszkolaki lubią kurczaki” liczba: nauczycieli realizujących program-    4    dzieci-     50,   rodziców-      0 

III.2.   Pomoc materialna  
 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej ______, bezpłatnych obiadów  6,  
 inne formy pomocy: paczki  świąteczne z PCK-  7 dzieci 

III.3.   Opieka świetlicowa 
 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem nie dotyczy, uczniowie dojeżdżający -41  , 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 Tera-
peutyczną, 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,  Fundacją Burza Mózgów, firmą Multiserwis oraz Fundacją Pro Natura.  W roku 
szkolnym 2020/2021 Przedszkole czynnie włączało się w konkursy i akcje o zasięgu gminnym i wojewódzkim – udział w  konkursie plastycznym „Nasza 
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Opolska wieś widziana oczami dziecka”, organizowanym przez Opolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  oraz ogólnopolskim-”, 
Tydzień Zrównoważonego Transportu, „Przedszkole Pamięta”, „Kodowanie na dywanie”, „Z kulturą mi do twarzy.       
W kwietniu 2021r.  Przedszkole zorganizowało akcję dobroczynną pt. „Dzieci dla Hospicjum” i tym samym wsparło materialnie pacjentów przebywających w 
Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach. Ponadto od kilku lat Przedszkole kontynuuje akcję zbierania plastikowych zakrętek na rehabilitację dla 
byłego wychowanka Przedszkola – Milana. Z uwagi na pandemię szereg uroczystości – Święto Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Jasełka, 
Święto Babci i Dziadka, Dzień Rodziny- miało kameralny charakter. Natomiast,  aby umożliwić szerszej publiczności wgląd w ich realizację nauczycielki 
Przedszkola nagrywały przebieg uroczystości i w formie filmów zamieszczały na stronie PP nr 1 oraz Gminy Lewin Brzeski. Sukcesy PP nr 1 w roku szkolnym 
2020/21: wyróżnienie dla przedszkola w konkursie plastycznym pt. „Znam i dbam o przyrodę Aglomeracji Opolskiej” realizowanym w ramach projektu pn. 
„Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej oraz nagrody indywidualne dla 2 przedszkolaków, zwycięstwo  w ogólnopolskim konkursie 
„Lecą Boćki”- zdobycie sprzętu sportowego, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Bezpieczny Przedszkolak” organizowanym przez  Woje-
wódzką Komendę Policji w Opolu oraz  zwycięstwo w  konkursie  #OpolskieOddycha – Mali Pogromcy Smogu- uzyskanie sensora jakości powietrza oraz 
oczyszczacza powietrza. 

                             Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 
W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim w  roku szkolnym 2020/21 kurator oświaty nie realizował żadnych form nadzoru pedagogicznego. 
 

 
 

 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów – rok szk. 2020/2021. 

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, wymiana wentylacji w kuchni przedszkolnej  
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. 
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 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: 213,5 , w tym godziny: nauczania indywidualnego _______, innych zajęć wspomagających : 6, 
 etaty nauczycieli ogółem 10 , w tym: pedagog _____, psycholog _____, świetlica _______, biblioteka ________ , inni _______________ , 
 etaty  obsługi ogółem 11,75 , w tym: adm. 1, woźni 1 , sprzątaczki (woźne oddz. w PP) 5, palacze ____ . pomoc n-la 1,75, 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- 2 dzieci 
         - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 6 dzieci 

 praca z uczniami zdolnymi  
- przygotowywanie dzieci do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych, programów artystycznych 
- zajęcia artystyczne (taneczne, plastyczne, ruchowe) – 120 dzieci  

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) 
1. Zajęcia dodatkowe i projekty realizowane przez nauczycieli w swoich grupach: „Obserwuje, eksperymentuję, tworzę – Przedszkolak poznaje świat”,  

„Szalone cyferki”,  „Żabki tańczą”, „Artystyczne Biedronki”, Zajęcia taneczno – ruchowe, „Cyfrowe Misie”. 
 programy autorskie, innowacje pedagogiczne 

      Innowacje:  „Zaczarowany ogród zmysłów”, „Kodowanie na dywanie” 
      Projekty: projekt edukacyjny- „Od ziarenka na stół”, „I Ja jestem aktorem”, „Dzieci uczą rodziców”, „Dzieci uczą rodziców w domu”,  
      Program ze środków UE- „Dwujęzyczna opolszczyzna”- j. angielski, poziom I -program„Baby Beetles” oraz poziom II „Tom i Keri” 
II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum (dotyczy gimnazjów) 

 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 
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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 - 0, bezpłatnego pełnego wyżywienia -4  
 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  na terenie i poza gminą : 
 Poradnią Pedagogiczno-  Psychologiczną, Świetlicą Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim,  Stowarzyszeniem „Pomóżmy Im” Lewinie Brzeskim, PCK Brzeg, 
Sanepid Brzeg – realizacja programów profilaktycznych, Domem Kultury w Lewinie Brzeskim, Ochotniczą Strażą Pożarną , Szkołą Podstawowa ,  Przedszko-
lami  , Przychodnią Lekarską, 
  Klubem „Olimpia” w Lewinie Brzeskim oraz z  zakładami pracy  w Lewinie  Brzeskim,  z Biblioteką w Lewinie Brzeskim– realizacja programu „Przedszko-
laki zaczytane dzieciaki”. Od wielu lat przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie :„Cała Polska czyta  dzieciom” -  wspierającej zdrowie psy-
chiczne, umysłowe i moralne dzieci” oraz działa w Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole brało udział w projekcie 
„Dwujęzyczna opolszczyzna” – dodatkowe zajęcia z j. angielskiego oraz wyjazd dzieci do Pracowni Zaczarowanego Świata w Opolu.  We wrześniu 2020 
przedszkole włączyło się w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci, konkurs „Idziemy po rekord” – 
mierzenie kroków, akcję społeczną „1000 kroków dla Lewina” oraz Rajd Rowerowy Przedszkolaka. Przedszkole słynie z pięknych artystycznych występów 
dzieci i w tym roku  przygotowało wiele programów artystycznych z udziałem dzieci np.:  Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, 
Pożegnania Przedszkola  – z uwagi na ograniczenia z powodu pandemii odbyły się w formie online lub zostały utrwalone na nośnikach komputerowych. Przed-
szkole włącza się aktywnie w akcje charytatywne: „Szlachetna paczka”- rodzice, dzieci i pracownicy przygotowali  paczki dla potrzebującej rodziny, „Go-
rączka złota” oraz kolejny rok organizowano zbiórkę nakrętek na rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych.  Przedszkole bierze udział w akcjach ekologicz-



8 
 

nych: „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, „Sprzątanie Świata”. Przedszkolaki uczestniczyły również w ogólnopolskiej akcji „Szkoła Do hymnu” organi-
zowanej przez MEiN- wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego- przedszkole otrzymało podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki. Przedszkolaki brały 
udział w różnych konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim :  Konkurs plastyczny PCK - kartka świąteczna 4  wyróżnienia, Udział w 
konkursie plastycznym - „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka”, „Znam i dbam o przyrodę w Agromeracji Opolskiej” , „Zielona planeta marzeń”.  

 
Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

 
W roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono  kontroli doraźnych i planowych prze kuratora oświaty 

 
 
 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianów i egzaminów , rok szk. 2020/2021 
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. 
Odnowienia wymaga elewacja budynku oraz 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. 
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: 154 , w tym godziny: nauczania indywidualnego 6_, innych zajęć wspomagających 14,5 , 
 etaty nauczycieli ogółem 7 , w tym: terapia 0, religia 1 /22, logopeda 5,5/26, 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 3___ .opiekun dowozów  -   
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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 4 dzieci  

     - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1 dziecko 
 praca z uczniami zdolnymi  
  - warsztaty plastyczne 25 dzieci 

            zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) dodatkowe:     
II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum (dotyczy gimnazjów) 

 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ______, techników ______ , szkół zawodowych ______ . 
II.4.   Wyniki egzaminów i sprawdzianów z ostatnich trzech 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 „ Skąd się biorą produkty ekologiczne” – 2 nauczycieli, 25 dzieci 
 nazwa programu: „Dbam o zdrowie z Małym Misiem” – 2 nauczycieli , 25 dzieci 
 nazwa programu: „ Zdrowy kręgosłupek ” – 2 nauczycieli, 25 dzieci 
 nazwa programu: „ Mały Miś w świecie literatury” – 2 nauczycieli, 25 dzieci. 

III.2.   Pomoc materialna 
 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:                                                                                                                                              

stypendium socjalnego _______ , wyprawki szkolnej _____, bezpłatnych obiadów 6 ,  
 inne formy pomocy…zwolnienie z opłat za czesne …. 
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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,   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 : „ 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. Przedszkole zdobyło II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „ Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji 
Opolskiej”. 

 
 

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 
 

 
W roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono  kontroli doraźnych i planowych przez kuratora oświaty 
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów – rok szk. 2020/2021. 
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:-  
- modernizacja kuchni: likwidacja pieca węglowego- zmiana na kuchnię gazową lub elektryczną, - malowanie sal zajęć i zabaw, korytarze, naprawa ogrodzenia- 
muru wokół przedszkola. 
I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).   
- pomoce dydaktyczne wymieniane są, w miarę możliwości, na bieżąco,  brak większych środków na 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: __128,5__ , w tym godziny: nauczania indywidualnego _______, innych zajęć wspomagających  6, 
 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 rewalidacyjne- 3 dzieci 
 praca z uczniami zdolnymi : przygotowywanie dzieci do konkursów wewnętrznych  
 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) 
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- zajęcia naukowe – 20 dzieci;    - zajęcia plastyczne – 48 dzieci,        
 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 gimnazjum (dotyczy gimnazjów) 
 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących ______, techników ______ , szkół zawodowych ______ . 

II.4.   Wyniki egzaminów i sprawdzianów z ostatnich czterech/dwóch lat w skali staninowej i punktowej – w załączeniu do informacji 
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: 66i 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 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: wewnątrz- przedszkolnych oraz zewnętrznych m.in.: 
 udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja Wymarzona Złota Rybka” (Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej - organizator konkursu)- dyplomy 

oraz bilety wstępu do muzeum w Krzemiennej, 
 udział w programie edukacyjnym DROGOWE ABC 
 udział w projekcie czytelniczym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”- otrzymanie certyfkatu 
 udział w projekcie "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej" -Akademia Aktywnego 

Przedszkolaka Lisek (zajęcia online z zakresu ochrony środowiska związane z tematyką gospodarki odpadami)  
 Udział w ramach akcji „Szkoła dla hymnu”, „Szkoła pamięta” 
 Udział w projekcie „Dzieciaki Mleczaki”- akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, której celem jest wzrost świadomości dzieci na 
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temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci.  
 Udział w konkursach organizowanych przez PCK 
 

 
Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

W roku szkolnym 2020/2021  nie była realizowana żadna forma nadzoru pedagogicznego KO. 
 
 
 
                                Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2020/2021. 

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 prawidło-
wemu 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, 
wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku oraz odmalowane ściany korytarzy. 
W placówce konieczne jest przeprowadzenie: 

 wymiany reszty poszycia dachowego.  
 remont zaplecza kuchennego wraz z wymianą rur kanalizacyjnych ( 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 rucho-
wych, a wszelkie braki uzupełniane są na bieżąco. Zakupione zostały bee-boty do nauki kodowania. 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 0, innych zajęć wspomagających 0 , 



14 
 

 etaty nauczycieli ogółem 3,14 , w tym: pedagog 0, psycholog 0, świetlica 0, biblioteka 0 , inni logopeda- 2 , 
 etaty  obsługi ogółem 2,625 , w tym: adm. 0,5, woźni 0 , sprzątaczki (woźne oddz. w PP) 1, palacze 0,375. pomoc n-la 0. 

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-1  
 praca z uczniami zdolnymi  

zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci -6 
zajęcia z języka angielskiego- 25 
zajęcia plastyczne- 4 

 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…)   0   
 programy autorskie, innowacje pedagogiczne 0 

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: Mamo, tato wolę wodę, liczba: nauczycieli realizujących program  1 ,dzieci 25,  rodziców, 0 
 nazwa programu: Dzieci uczą rodziców, 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: Mały Miś w świecie wielkiej literatury, liczba: nauczycieli realizujących program1,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 brak,  
 inne formy pomocy: brak 
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III.3.   Opieka świetlicowa 
 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem nie dotyczy , uczniowie dojeżdżający nie dotyczy, 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 przed-
szkole zostało przyjęte do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Przedszkole uczestniczyło w projekcie o zasięgu ogólnopolskim „Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury” Dzieci uczestniczyły w akcji rozwijającej kompetencje cyfrowe” Cała Polska programuje”, międzynarodowa akcja kodowania 
„Code week”, odchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu”. Dzieci brały udział w akcjach promujących postawy pro-ekologiczne: Światowy Dzień Dzikiej Przy-
rody, Światowy Dzień Wody, Dzień Ziemi, warsztaty literackie z Misiową Mamą, lekcja on-line z ekologiem „Zdrowa Ziemia”. Kształtowane były też postawy 
obywatelskie poprzez udział w akcji MENiS „ Szkoła do hymnu”. Ponadto dzieci brały udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”, zbieranie plastikowych 
nakrętek, udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. W okresie bożonarodzeniowym dzieci uczestniczyły w akcji „Serce za odwagę” przygotowując kartki 
świąteczne dla kombatantów wojennych z II wojny światowej. W przedszkolu organizowane były piesze wycieczki do lasu i na łąkę, brały udział w konkursach 
plastycznych „Ulubiona postać z bajki”, „Niezwykły instrument”, występy artystyczne związane ze świętami przedszkolnymi. W związku z sytuacją pande-
miczną w naszym kraju przez 3 tygodnie zajęcia odbywały się zdalnie, rodzice otrzymywali nagrywane propozycje aktywności, czytane opowiadania przygoto-
wywane przez nauczyciela. 
Rodzice uczestniczyli w szkoleniu on-line „Rozwój dziecka- 10 wskazówek psychologa” prowadzonym przez psychologa -psychoterapeutę Panią Beatę Liwow-
ską oraz projekcji filmu on-line” 10 wskazówek policjanta- bezpieczeństwo dzieci” 
Placówka systematycznie współpracuje z instytucjami użyteczności publicznej i zakładami pracy na terenie gminy Lewin Brzeski i poza nią, m.in. Domem Kul-
tury, 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 2020/2021 kurator oświaty nie realizował żadnych form nadzoru pedagogicznego. 
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              Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2020/2021 
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 2020/2021 wymieniono podłogi w czterech gabinetach, 
odmalowano 4 sale i szatnie. W chwili obecnej należałoby wymienić piec w budynku głównym jak i na małej sali gimnastycznej, odnowić parkiet w 
dużej sali gimnastycznej (malowanie)  Mamy nakaz dostosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych - hydranty(do 
30 VIII 2022r.). Budynek nr 2 - Zamkowa 3-. Sale lekcyjne – 6, pracownie przedmiotowe – 2, pracownie językowe – 4, sala komputerowa – 1, sala wysta-
wowa, biblioteka, świetlica, kawiarenka, pokój pedagoga, gabinet pielęgniarki, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Sala Gimna-
styczna: dwukondygnacyjna, pełnowymiarowa. Sale: do gier zespołowych, korekcyjna, aerobiku, siłownia. Dobrze wyposażona w atestowane urządzenia i 
sprzęt . W roku szkolny 2020/2021 odmalowano piwnice szkolne i dwie sale lekcyjne Zmodernizowano oświetlenie w dwóch salach lekcyjnych. Został wymie-
niony dach na dwóch skrzydłach pałacu. W chwili obecnej należałoby odmalować pozostałe sale lekcyjne  i korytarze. Konserwacja ram okiennych. 
Renowacja parkietów w salach lekcyjnych. W chwili obecnej zgodnie z wymogami należy również zmodernizować oświetlenie w pozostałych salach 
lekcyjnych i korytarzach. Osuszyć pomieszczenia piwniczne. 
I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt i  pomoce dydaktyczne. Wiele z nich pozyskano w wyniku przy-
stąpienia szkoły do projektu "Kreatywna Opolszczyzna". Wzięliśmy również udział w programie " Aktywna Tablica".  Pomoce naukowe: Szkoła jest  dobrze 
wyposażona w  programy edukacyjne do zajęć. Zwiększyła się liczba sprzętu informatycznego dla uczniów. Meble szkolne - do jednej z klas młodszych zaku-
piono zestaw mebli. Biblioteka : stan dobry, w trakcie ubiegłego roku zakupiono nowe zestawy niektórych lektur. Szkoła uzyskała również wsparcie z Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 554, liczba oddziałów: 27, średnia liczba uczniów w oddziale: 20  
 liczba uczniów w obwodzie szkolnym 666 , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole 546, w innej szkole 110,  
 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 1320,5godz., w tym godziny: nauczania indywidualnego12 godz, zaj. korek-komp-20 godz. ,zajęcia dydak-

tyczno-wyr. -31 godz., zajęcia logopedyczne -11 godz. 
 etaty nauczycieli ogółem70,83, 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 99,6% , z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i zdali egzamin poprawkowy 
2% ,odsetek uczniów repetujących 0,4% , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego 0% ,odsetek uczniów promowanych z jedną 
oceną niedostateczną 0,9%, liczba uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem- 145 
II.2.   Zajęcia wspomagające praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć) 
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 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 84 ucz., zajęcia logopedyczne – 11 ucz., zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 257 ucz.,  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
ind. – 2 ucz. zajęcia rewalidacyjne – 31 ucz.  W szkole zorganizowane były zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 
Wzięło w nich udział - 316 uczniów. 
Innowacje pedagogiczne: ”Plastyczne wędrówki - inspiracje pobudzające kreatywność dzieci” kl. 3a," Rytm, muzyka i taniec” kl. 2 „Zakoduj się na 
czytanie” kl. 2-4., Finansoaktywni!” – kl. 7 .Działania innowacyjne: „Mali czytelnicy” kl. 3. „Ekoświadomi w klasach piątych” „Psychobiologia dla 
każdego” – kl. 7, " Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki" -kl. 2 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu kl. VIII SP(łącznie) 
 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących 19 %, techników 55% , szkół zawodowych 26%. 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich trzech 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 65,  rodziców 65,  
 nazwa programu: „Szkoła Zdrowego Uśmiechu”, liczba: nauczycieli realizujących program 3,dzieci  55 rodziców 55  
 nazwa programu: ”Bieg po zdrowie” liczba: nauczycieli realizujących program 2,dzieci 17,  rodziców,10 
 nazwa programu: „Unplugged”, liczba: nauczycieli realizujących program 3,dzieci 65,   
 nazwa programu: „Lekki tornister” liczba: nauczycieli realizujących program 27,dzieci klas 1-8-553 
 nazwa programu: „Program dla szkół” (owoce, mleko), liczba nauczycieli realizujących program 11,dzieci klas 1-3 -179 ucz. 
 nazwa programu: „Między nami kobietkami” –dziewczęta kl. VI-49 dziewcząt 
 nazwa programu: „Aktywny uczeń” – liczba: nauczycieli realizujących program 2,dzieci-16 
 nazwa programu: „Olimpiada sportowa- kl.III– liczba: nauczycieli realizujących program 3,dzieci-66 

Spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa uczniów: „Bezpieczna droga do szkoły”. Nasi uczniowie uczestniczą w Wolontariacie w Świetlicy Tera-
peutycznej oraz Schronisku dla zwierząt. Czynnie działa Szkolne Koło Caritas. Uczestniczymy również w akcji "Adopcja na odległość". 

III.2.   Pomoc materialna-liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:  bezpłatnych obiadów:  14,                                                                                                                            
III.3.   Opieka świetlicowa -liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem - 230 , uczniowie dojeżdżający-151, w tym objęci zajęciami w świetlicy -151 

Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 
Osiągnięcia na szczeblu gminy:  Konkursy przedmiotowe: biologiczny-I miejsce, chemiczny- I, II miejsce, fizyczny- I,II,III miejsce, geograficzny - I,II 
III miejsce, historyczny- I,II,III miejsce, j. niemiecki- I,II,III miejsce, matematyczny- I,II,III miejsce, polonistyczny- II miejsce, j.angielski- II miejsce 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS  - KRUS - X EDYCJA„BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ”- I i II  miejsce    
w powiecie. KONKURS WOJEWÓDZKI -PIP W OPOLU „ZAGROŻENIA WYPADKOWE W GOSPODARSTWACH  WIEJSKICH  OCZAMI DZIECKA”-      
III miejsce.  WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY-„SMACZNE, ZDROWE KUPUJĘ PRODUKTY KRAJOWE” III miejsce i wyróżnienie. XIII Gminny Kon-
kurs Pięknego Pisania Piórem-I, II i III miejsca w obu kategoriach wiekowych. XVI WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ 
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„FIDES ET PATRIA”-I miejsce i wyróżnienie. Konkurs Plastyczny „Nasza Opolska Wieś Widziana Oczami Dziecka” Zorganizowanym Przez Opolski Oddział 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- wyróżnienie 

 Innowacje pedagogiczne: ”Plastyczne wędrówki - inspiracje pobudzające kreatywność dzieci” kl. 3a„Zakoduj się na czytanie” kl. 2-4 innowacja czytelniczo-
programistyczna„Finansoaktywni!” – kl. 7 .Działania innowacyjne: „Mali czytelnicy” kl. 3. M. Boczkowska: „Ekoświadomi w klasach piątych”„Zabawy 
muzyczno – ruchowe” kl. 2„Psychobiologia dla każdego” – kl. 7 
Promocja szkoły to również współpraca z innymi instytucjami: Policja - działania profilaktyczne, Biblioteka Miejska - lekcje biblioteczne, konkurs recyta-
torski, Narodowe Czytanie, 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 lecze-
nie dziecka., UMiG Lewin Brzeski – patronat konkursów, VII Gminny Konkurs Pięknego Pisania Piórem, Współpraca z gminnymi szkołami  

Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 
W roku szkolnym 2020/2021 brak kontroli i ewaluacji w roku szkolnym 2020/2021. 

 
 
       
Egzamin VIII klasa  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  22  
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 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 55,9 
6. wyżej średni 61-64 63 54-60 54,1 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  32-36  
2. bardzo niski 40-47  27-33  26-31  
1. najniższy 8-39  14-26  11-25  
       
       
 2020/2021  2020/2021  2020/2021  
Stanin J. POLSKI J. ANGIELSKI MATEMATYKA 
 Przedział 

wyników w %% 
wynik szkoły Przedział 

wyników w %% 
wynik szkoły Przedział wyników 

w %% 
wynik szkoły 

9. najwyższy 75-90  89-100  70-94  
8. bardzo wysoki 70-74  80-88  61-69  
7. wysoki 66-69  73-79  54-60  
6. wyżej średni 62-65  66-72  48-53 49 
5. średni 58-61  59-65 61 42-47  
4. niżej średni 53-57 54 52-58  37-41  
3. niski 49-52  45-51  32-36  
2. bardzo niski 42-48  36-44  26-31  
1. najniższy 7-41  15-35  9-25  
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                                Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2020/2021. 
Placówka: 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 o całkowitej powierzchni 2041m. Niepełnowymiarowa sala przygotowy-
wana do adaptacji na pomieszczenie biblioteki oraz sali dla ucz. klas 1 - 3. Konieczność  wykonania boiska wielofunkcyjnego, które zastąpi ziemne boisko 
oraz malowanie korytarza na pierwszym piętrze. W szkole brakuje gabinetu specjalistycznego do zajęć rewalidacyjnych/wyciszających. 
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 6 laptopów. 
I.3.   Organizacja: 

 liczba uczniów/wychowanków: 200, liczba oddziałów: 10, średnia liczba uczniów w oddziale: 20,  
 liczba uczniów w obwodzie szkolnym 219 , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole 175, w innej szkole 44,  
 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 619,5 w tym godziny: zajęć wspomagających 167, 
 etaty nauczycieli ogółem 32,1, w tym: pedagog 0,91, psycholog 0,59, świetlica 1,96, biblioteka 0,5, inni: logopeda 0,3, 
 etaty  obsługi ogółem 8,875, w tym: adm. 1,0, woźni 1,0, sprzątaczki 3,75, palacze 0,625, woźna (opiekun dowozów i halasportowa)  1,0_____ 

Część II – kształcenie. 
II.1.   Wyniki klasyfikacji (dotyczy szkół) 

 odsetek uczniów promowanych ogółem 200, 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 – 79; 
 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce – 0,01% (2 uczniów), stypendium za osiągnięcia sportowe – 0,005% (1 uczeń). 

II.2.   Zajęcia wspomagające 
 praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 48 uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  - 

23 uczniów, logopedia – 21 uczniów, rewalidacja -12 uczniów, socjoterapeutyczne – 2 uczniów, rewalidacyjno – wychowawcze – 1 uczeń,praca z 
uczniami zdolnymi, koła zainteresowań (plastyczne 26 uczniów, sportowe 38 uczniów, szachy - 25 uczniów), 

 koło wolontariatu – 8 uczniów, 1 nauczyciel, 
 lekcje edukacyjno – krajoznawcze – 80 uczniów, 6 nauczycieli. 

II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu kl. VIII SP 
 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących 9 ucz., techników 16 ucz., szkół branżowych – 2 ucz. 

II.4.   Wyniki egzaminów z ostatnich dwóch lat – w załączeniu do informacji 
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Część III – wychowanie i opieka. 
III.1. Programy profilaktyczne i wychowawcze 

 nazwa programu: ,,Trzymaj formę”, liczba: nauczycieli realizujących program 2, dzieci 42,  rodziców 0 
 nazwa programu: „ Spójrz inaczej”, liczba: nauczycieli realizujących program 2, dzieci 78,  rodziców 0 
 nazwa programu: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, liczba: nauczycieli realizujących program 2, dzieci 55,  rodziców 0 
 nazwa programu: „ Ekomisja – nie marnuję”, liczba: nauczycieli realizujących program 3, dzieci 63,  rodziców 0 
 nazwa programu: „Sprzątanie świata”: liczba nauczycieli realizujących program 18, dzieci 200, rodziców 8 

III.2.   Pomoc materialna 
 liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:    
 stypendium socjalnego 2 ucz., bezpłatnych obiadów 8 ucz. ,  
 inne formy pomocy: świąteczne paczki z PCK – 30 ucz., paczki żywnościowe – 35 ucz. w ramach projektu – Kulczyk Fundation  
 opieka psychologa i pedagoga, logopedy  nad rodzinami mającymi problemy wychowawcze z dziećmi 

III.3.   Opieka świetlicowa 
 liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem 95 , uczniowie dojeżdżający 81, w tym objęci zajęciami w świetlicy 81 
 inne formy zajęć opiekuńczych: opieka nad uczniami w czasie wycieczek, wyjazdach edukacyjnych, zajęciach terenowych, imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych, promocji szkoły w środowisku lokalnym,  Ośrodka Zdrowia , OODR w Łosiowie. 
                             Część IV – Informacja uzupełniająca (osiągnięcia, projekty, współpraca z innymi instytucjami) 

Projekty i konkursy: „ Szlachetna paczka”, WOŚP – współorganizacja, „Sprzątanie Świata”, „ Dzień Drzewa”, Dzień Ziemi,  
Uczestnictwo szkoły w programach: „ Żółty Talerz”, „ Europejki tydzień kodowania, szkolny konkurs kolęd, całoroczna akcja dokarmiania zwierząt w 
schronisku oraz współpraca z Bankiem Żywności w Luboszycach, projekt edukacyjny „ Kreatywna Opolszczyzna - Op@lskie dla podstawówek – zdalne 
nauczanie zbliża”, „Tydzień Bibliotek”, „Bilet powrotny do biblioteki”, Dzień życzliwości, Dzień Pluszowego Misia, Święta Polskiej Dyni, udział w kam-
panii „Mała książka – wielki człowiek”. Realizacja projektu wspierającego nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego - „Krytyczne myślenie”.Ucz-
niowie uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”– I miejsce Emilia Kasztelan oraz  w etapie szkol-
nym i gminnym w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych: Polonistycznym, Matematycznym, Historycznym, Języka Angielskiego, Języka Polskiego, 
Języka Niemieckiego, Geograficznym, Fizycznym, Biologicznym.  
 Współpraca z instytucjami: współpraca z jednostką wojskową, strażą pożarną, służbą zdrowia, PCK, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną          w 
Brzegu, Parafią w Łosiowie, Bankiem Żywności w Luboszycach, Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Domem Kultury w Łosiowie,     
Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, sołectwem w Łosiowie, klubem piłkarskim „Pogoń Łosiów”. 
Realizacja innowacji: „Emocja”- realizowana w klasie II.  
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                             Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 
W roku szkolnym 2020/2021 w szkole nie było kontroli z Kuratorium  Oświaty. Pozostałe kontrole: BHP, Sanepid, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Opolu – kontrole bez uwag. 

 
 
 
 
          
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 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 51 40-44 40 
4. niżej średni 56-60  45-50  35-39  
3. niski 51-55 51 38-44  30-34  
2. bardzo niski 42-50  30-37  23-29  
1. najniższy 9-41  14-29  22  
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 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 64 54-60  47-51 48 
5. średni 57-60  47-53 48 42-46  
4. niżej średni 53-56  40-46  37-41  
3. niski 48-52  34-39  32-36  
2. bardzo niski 40-47  27-33  26-31  
1. najniższy 8-39  14-26  11-25  
       
       
 2020/2021  2020/2021  2020/2021  
Stanin J. POLSKI J. ANGIELSKI MATEMATYKA 
 Przedział 

wyników w %% 
wynik szkoły Przedział 

wyników w %% 
wynik szkoły Przedział wyników 

w %% 
wynik szkoły 

9. najwyższy 75-90  89-100  70-94  
8. bardzo wysoki 70-74  80-88  61-69  
7. wysoki 66-69  73-79  54-60  
6. wyżej średni 62-65  66-72  48-53  
5. średni 58-61  59-65 63 42-47 44 
4. niżej średni 53-57  52-58  37-41  
3. niski 49-52 49 45-51  32-36  
2. bardzo niski 42-48  36-44  26-31  
1. najniższy 7-41  15-35  9-25  
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów – rok szk. 2020/2021. 
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: 
wymiana oświetlenia w 3 salach lekcyjnych, świetlicy szkolnej oraz sali gimnastycznej, wymiana rynien w starym budynku. 
I.2.   Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne (ocena na tle potrzeb).  
   Konieczne dokupienie komputerów przenośnych z uwagi na duże zapotrzebowanie uczniów w przypadku nauki zdalnej.  
I.3.   Organizacja:  

 liczba uczniów/wychowanków: 160 , liczba oddziałów: 9, średnia liczba uczniów w oddziale: 18 
 liczba uczniów w obwodzie szkolnym  194 , z tego realizujących obowiązek szkolny w szkole 160, w innej szkole 34  
 liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 453 , w tym godziny: nauczania indywidualnego  0, innych zajęć wspomagających 35  
 etaty nauczycieli ogółem  19,5 , w tym: pedagog  0,73 , psycholog  0,73 , świetlica  1,44 , biblioteka 0,5 , inni 0 
 etaty  obsługi ogółem 6,75 logopeda  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 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 40 % 
 odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce 3 , stypendium za osiągnięcia sportowe 0__ . 

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

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -30 
dydaktyczno-wyrównawcze – klasy 1-3- 19, z matematyki- 33, j. polskiego - 40 
zajęcia rewalidacji indywidualnej – 12 uczniów 

 praca z uczniami zdolnymi – zajęcia z języka angielskiego – 3 uczniów 
 zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…)  SKS 1-3 - 15,  IV-VIII- 15 
 terapia EEG-Biofeedback: 4 uczniów  
 programy autorskie, innowacje pedagogiczne – 0 
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II.3.   Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu kl. VIII SP(łącznie) 
 odsetek absolwentów przyjętych do: liceów ogólnokształcących  20% , techników 40% , szkół zawodowych 40 % . 

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 0 
 nazwa programu: Bieg po zdrowie,  liczba  nauczycieli realizujących program 2, dzieci 17 , rodziców 15 
 nazwa programu: Domowi detektywi liczba nauczycieli realizujących program 2 ,dzieci 29 ,  rodziców 25 
 nazwa program Unplugged, liczba nauczycieli realizujących program 2, dzieci 20, rodziców 0   
 program W świecie emocji : 50 uczniów 

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 91, 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 projektów : „Kreatywna Opolszczyzna”, „Opolskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża, Lekcja Enter., H20 dla Bio, „Szkoła Myślenia 
Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole”. 
Tworzenie szkoły opartej na 4K – krytyczne myślenie, komunikacja,  kooperacja i kreatywność. Uzyskanie  Certyfikatu szkoły wdrażającej krytyczne 
myślnie oraz przystąpienie  do Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Szkół. 
Projekt „ W świcie emocji” - uczniowie klas 1-3 objęci są dodatkowymi zajęciami rozwijającymi inteligencję emocjonalną ( każda klasa 1 godzinę zajęć w 
tygodni prowadzoną przez psychologa szkolnego). 
Osiągnięcia: III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy-od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. 
I miejsc w ogólnopolskim konkursie plastycznych „Mama, tata i ja”.  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, Stowarzyszeniami  Zielony Most, W Drodze oraz 
Pomóżmy im,  sołectwami, Gminną Biblioteką, Stowarzyszeniem Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.  
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Część V – wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 
Brak kontroli i ewaluacji w roku szkolnym 2020/21 

 
 
 

         

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 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  
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  22  
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 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 
       
       
 2020/2021  2020/2021  2020/2021  
Stanin J. POLSKI J. ANGIELSKI MATEMATYKA 
 Przedział 

wyników w %% 
wynik szkoły Przedział 

wyników w %% 
wynik szkoły Przedział wyników 

w %% 
wynik szkoły 

9. najwyższy 75-90  89-100  70-94  
8. bardzo wysoki 70-74  80-88  61-69  
7. wysoki 66-69  73-79  54-60  
6. wyżej średni 62-65  66-72  48-53  
5. średni 58-61  59-65  42-47  
4. niżej średni 53-57  52-58  37-41  
3. niski 49-52 51 45-51 45 32-36  
2. bardzo niski 42-48  36-44  26-31  
1. najniższy 7-41  15-35  9-25 23 
 


