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I. Podstawa prawna przygotowania informacji 

Art. 11 ust. 7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
 

II. Sieć szkół i przedszkoli 

W gminie Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały: 

1. szkoły: 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie przy 

ul. Szkolnej 9; 
 

 
 

 
 
 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie przy 
ul. Niemodlińskiej 8d (drugi budynek przy ul. Niemodlińskiej 35 [zdjęcie z prawej 
strony]); 
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3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku przy ul. Szkolnej 19; 

 
 

 
 

 
 

2. przedszkola:  
1) Publiczne Przedszkole w Dąbrowie przy ul. Karczowskiej 7 z oddziałem 

zamiejscowym w Prądach przy ul. Niemodlińskiej 59 [zdjęcie z prawej strony]; 
 

             
 
 
 

2) Publiczne Przedszkole w Chróścinie przy ul. Kościelnej 19; 
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3) Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku przy ul. Odrzańskiej 2 
wraz z Punktami Przedszkolnymi nr 1 i nr 2 w Żelaznej przy ul. Opolskiej 37 
[zdjęcie z prawej strony]); 
 

        
 

4) Publiczne Przedszkole w Karczowie przy ul. Dąbrowskiej 5; 
 

         
 
 

5) Przedszkole Niepubliczne „Muminkowa chatka” prowadzone przez podmiot 
prywatny w Mechnicach przy ul. Niemodlińskiej 36F – rozpoczęcie działalności od 
1 września 2020r., na dzień rozpoczęcia: 12 wychowanków (w tym 5-cioro 
z Gminy Dąbrowa).  
 

 
 

 

W gminie w roku szkolnym 2020/2021 r. nie funkcjonowały szkoły niepubliczne.  
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III. Struktura jednostek oświatowych 

1. Liczebność  szkół podstawowych i przedszkoli (stan na dzień 30 IX 2020r.). 
 
We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach podstawowych Gminy Dąbrowa rozpoczęło 552 
uczniów. 

 
 
Do gminnych przedszkoli uczęszczało 280 dzieci, w tym (144 chłopców): 
Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

 rocznik 2014 – 78 dzieci,  
 rocznik 2015 – 71 dzieci,  
 rocznik 2016 – 64 dzieci,  
 rocznik 2017 –  65 dzieci,  
 rocznik 2018 –  2 dzieci. 
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Tabela zbiorcza liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w okresie czterech lat (stan 
na dzień 30 IX)  

Sz
k

oł
y 

 ROK  SZKOLNY 
 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
PSP Dąbrowa 186 217 223 229 
PSP Chróścina 191 215 218 232 
PSP Narok 77 94 98 91 
klasy gimnazjalne   w  Dąbrowie 48 29 nie dotyczy nie dotyczy 
klasy gimnazjalne   w  Chróścinie 51 23 nie dotyczy nie dotyczy 
PG Żelazna 36 16 nie dotyczy nie dotyczy 
RAZEM SZKOŁY 589 594 539 552 

P
rz

ed
sz

k
ol

a 

 ROK  SZKOLNY 
 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
PP Dąbrowa 80 81 79 83 

w tym oddziały Prądy 30 31 31 33 
PP Chróścina 76 79 80 92 
PP Narok 78 78 76 76 

w tym oddziały/punkty 
przedszkolne Żelazna 

33 35 35 39 

PP Karczów 39 41 36 29 
RAZEM PRZEDSZKOLA 273 279 271 280 

RAZEM LICZBA UCZNIÓW 
/WYCHOWANKÓW 862 873 810 832 

Przedszkole niepubliczne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 13 
 

2. Zatrudnienie nauczycieli (stan na dzień 30 IX 2020) 

W szkołach/przedszkolach zatrudnionych było 92,53 nauczycieli (91,53 na dzień 30 IX 

2019r.) (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 2,63 nauczycieli stażystów;  11,69 
nauczycieli kontraktowych; 20,28 nauczycieli mianowanych; 57,93 nauczycieli 
dyplomowanych.  
 

Zestawienie tabelaryczne: 
Jednostka 
\Stopień 

Stażyści 
(etaty) 

Kontraktowi 
(etaty) 

Mianowani 
(etaty) 

Dyplomowani 
(etaty) 

Łącznie 
(etaty) 

PSP Dąbrowa 0,56 2 5 16,89 24,45 
PSP Chróścina 0 0 9,56 16,57 26,13 
PSP Narok 0 3 2,27 10,72 15,99 
PP Dąbrowa  0 3 2,07 3,57 8,64 
PP Chróścina 1 0 0,13 5 6,13 
PP Narok 0 2,69 1,18 3 6,87 
PP Karczów 1,07 1 0,07 2,18 4,32 
Gmina Dąbrowa 2,63 11,69 20,28 57,93 92,53 
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Na jednego nauczyciela przypadło średnio 9,0 uczniów (8,8 na dzień 30 IX 2019r.)  (łącznie: 
PSP, PP), w tym średnio  8,3 uczniów PSP i 10,8 PP. 

 

 
W roku szkolnym 2020/21 pięciu nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu 
zawodowego: dwóch na nauczyciela kontraktowego, dwóch na mianowanego i jeden na 
nauczyciela dyplomowanego. 
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3. Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na dzień 30 IX 2020)  

Zestawienie tabelaryczne: 
Placówka Administracja 

(etaty) 
Obsługa 
(etaty) 

Łącznie 
(etaty) 

PSP Dąbrowa 1 8 9 
PSP Chróścina 1 9,75 10,75 
PSP Narok 1 3 4 
PP Dąbrowa  0 9 9 
PP Chróścina 0 8,125 8,125 
PP Narok 0 8,25 8,25 
PP Karczów 0 4 4 
Gmina Dąbrowa 3 50,125 53,125 

 
 
 

IV. Wyniki  egzaminu i osiągniecia edukacyjno-sportowe 

1. Egzamin ósmoklasisty 
 

Egzaminy w 2021 r. odbyły się zgodnie z harmonogramem, tj.: 25-27 maja 2021 r. 

 
                   Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku według szkół 

  
język 
polski matematyka 

język 
angielski 

język 
niemiecki 

PSP Dąbrowa 60% 40% 64% nie dotyczy 

PSP Chróścina 63% 57% 79% 59% 

PSP Narok 54% 32% 40% 24% 

Gmina 60% 45% 66% 50% 

Powiat 60% 48% 67% 65% 

Województwo 58% 45% 66% 60% 

Kraj 60% 47% 66% 49% 
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2. Uczestnictwo w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym:  

 Rafał Faryniarz, uczeń PSP w Naroku – Finalista Wojewódzkiego Konkursu 
Geograficznego  

3. Uczestnictwo w innych konkursach Wojewódzkich:  
 Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Dla Przedszkolaków –  Choinkowa 

Ozdoba - zajęcie II miejsca przez Publiczne Przedszkole w Karczowie  

4. Nauczanie specjalne, język mniejszości narodowej oraz dodatkowe zajęcia (na dzień 
30 IX) 

Nazwa jednostki Zakres dodatkowych wag [P] subwencji w zależności od rodzaju zajęć dodatkowych   

Uczniowie 
poza szkołą 

(nauczanie 
domowe) 

 

Uczniowie o 
potrzebie 

kształcenia 
specjalnego na 

podstawie 
orzeczeń  

[P4, P5, P6, P7] 

Uczniowie 
uczący się 

języka 
mniejszości 
narodowej 

(niemieckiego) 
[P25 i P26] 

Uczniowie 
objęci 

indywidulanym 
nauczaniem na 

podstawie 
orzeczeń 

[P37]  

Uczniowie 
korzystający 
z dodatkowej 

bezpłatnej 
nauki języka 

polskiego 
[P47]  

Dzieci objęte 
wczesnym 

wspomagani
em rozwoju 

[P65]  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
PSP w Dąbrowie 0 0 6 6   0 0 0   0   0 0   0 0 
PSP w Chróścinie 0 0 6 5   77 111   2 2   1 1   0 0 
PSP w Naroku   2 0 5 4   77 60 0 0   0 0   0 0 
PP w Dąbrowie 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0   2 2 
PP w Chróścinie 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0   0 0 
PP w Naroku 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0   3 2 
PP w Karczowie 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0   2 1 
RAZEM   2 0 17 15   154 171   2 2   1 1   7 5 

Jednostki oświatowe: 
 organizowały dodatkowe zajęcia dla uczniów: zindywidualizowane ścieżki 

kształcenia, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, koła przedmiotowe (polonistyczne, artystyczne, 
informatyczne, matematyczne, fizyczne, historyczne), gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia sportowe, zajęcia przygotowujące uczniów kl. 8 do egzaminu ósmoklasisty, 
taekwondo, zespół instrumentalny;  

 brały udział w wielu projektach edukacyjnych, m.in.: „Region 
Opolski Wysportowany”, „Gry planszowe w świetlicy 
szkolnej”, projekt z języka niemieckiego „ Deutsch AG”; 
„Lepsza Szkoła”, „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”, 
projekt profilaktyczny - „Dbam o mój zasięg – granie na 
ekranie”, „Postaw na rodzinę”, „Młodzi cyfrowi”, 
„Trzymaj formę”, „Projekt ZUS”, „Bardzo Młoda Kultura”, 
„Kreatywna Opolszczyzna”, „Umiem pływać” [zdjęcie po 
prawej stronie] (20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla 60 
uczniów klas I-III szkół podstawowych: PSP Dąbrowa, PSP 
Chróścina, PSP Narok), „Bioróżnorodność Opolszczyzny” 
(prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 
w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i kształtowanie postaw 
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proekologicznych), „Dwujęzyczna Opolszczyzna – 
program wychowania do dwujęzyczności skierowany do 
przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” (dzięki projektowi 
w przedmiotowym roku szkolnym PP Dąbrowa otrzymało 
licencje do programów multimedialnych „Baby Beetles” i 
„Tom & Kary”, dzięki którym dzieci mogły oglądać 
animacje, słuchać piosenek i uczyć się języka angielskiego  

podczas codziennej zabawy w 
domu i w przedszkolu.), międzynarodowy projekt 
edukacyjny „Emocja” wspierający rozwój społeczny 
i emocjonalny dzieci i młodzieży, „Biblioteka 
Przedszkolaka” [zdjęcie po lewej stronie] (w ramach 
kampanii PP Dąbrowa otrzymało kufer z dziesięcioma 
książkami dla dzieci oraz zestaw kart pracy 

opracowany do książek), „Mały Miś w świecie literatury”, „Dzieciaki – 
mleczaki”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Dzieci uczą rodziców”, 
„Czyściuchowe przedszkole”, „Szkoła do hymnu”. 

 uczestniczyły w projekcie Telewizji Polskiej S.A, w którym otrzymały nagrodę 
finansową (20 tyś. zł) z przeznaczeniem na utworzenie sali do terapii integracji 
sensorycznej w PSP Chróścina. 

 partycypowały w kampanii #OpolskieOddycha - Mali Pogromcy Smogu, w 
której  PP Dąbrowa i PP Karczów otrzymały nagrody: sensor jakości powietrza 
Airly wraz z abonamentem na 12 miesięcy oraz oczyszczacz powietrza Air Clinic 
(wartość dwóch kompletów: 6,3 tyś. zł). 
 
 

V. Nadzór  Opolskiego  Kuratora  Oświaty  

W roku szkolny 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Opolu  przeprowadziło w naszych 
placówkach następujące kontrole planowe i doraźne: 

 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Naroku  w zakresie przestrzegania prawa do bezpiecznych 
warunków pobytu w szkole. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i ocenianie uczniów, w terminie: 7-11.09.2020r. 

Kuratorium Oświaty w Opolu zaopiniowało pozytywnie dla wszystkich szkół 
i przedszkoli arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021. Łącznie było 24 aneksy 
do 7 arkuszy. 
 
 
VI.  Pandemia w czasie roku szkolnego 

Kalendarium najważniejszych zmian w nauczaniu w Gminie Dąbrowa wynikających 
z epidemii koronawirusa: 
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 Od 1 września do 11 października 2020 roku wszystkie szkoły i przedszkola 

pracowały stacjonarnie. 
 Od 12 do 16 października 2020 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 

realizowała nauczanie w trybie zdalnym. Zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym 
dokonano na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu. 

 Od 26 października 2020r. do 16 maja 2021r. decyzją Ministerstwa Edukacji 
Narodowej uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych w całym kraju przeszły na 
naukę zdalną. 

 Od 26 października do 2 listopada klasy I – III Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Chróścinie realizowały nauczanie w trybie zdalnym. Zawieszenia zajęć w trybie 
stacjonarnym dokonano na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu.  

 Od 9 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r.  wszystkie klasy szkół podstawowych 
przeszły w tryb zdalnego nauczania.  

 Ferie zimowe dla całego kraju w tym roku szkolnym odbyły się w jednym terminie, 
tj.: od 4 do17 stycznia 2021 roku. 

 18 stycznia została wznowiona nauka w trybie tradycyjnym dla klas 1 – 3. Starsze 
klasy pozostały w trybie nauki zdalnej. 

 Od 17 do 22 marca ze względów epidemiologicznych zawieszono działalność 
jednej grupy  w Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie. 

 Od 22 marca do 2 maja  2021r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne również dla 
klas najmłodszych szkoły podstawowej tj. klas 1-3 (w całym województwie). 

 Od 29 marca do 18 kwietnia br. zawieszono stacjonarną działalność przedszkoli 
w całym kraju, za wyjątkiem opieki dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania 
publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19. Nasze przedszkola również realizowały opiekę stacjonarną dla dzieci 
ww. osób. 

 od 4 maja uczniowie klas I–III szkół podstawowych w całym kraju wróciły do nauki 
stacjonarnej, a od 17 maja w trybie hybrydowym uczniowie klas IV–VIII. Od 31 
maja nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów i trwała ona aż do zakończenia 
roku szkolnego tj. do 25 czerwca 2021r. 

 Przedszkola funkcjonowały stacjonarnie również w okresie wakacji (standardowo 
w ramach dyżurów wakacyjnych). 

Działania w ramach nauczania zdalnego zajęcia były prowadzone w oparciu m.in. o: 

 lekcje online, w szczególności przy pomocy aplikacji Microsoft Teams, 
 dzienniki elektroniczne, 
 komunikację poprzez pocztę elektroniczną, 
 media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji, 
 materiały edukacyjne na portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów (w tym: https://epodreczniki.pl/), 
 programy telewizji publicznej i audycje radiowe, 
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 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej 

szkoły/przedszkola, 
 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiadał, 
 kontakt telefoniczny z nauczycielem, 
 wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów. 

Systematycznie z różnych instytucji (Urząd Wojewódzki, Powiatowe Centrum 
Zarzadzania Kryzysowego, Państwowa Straż Pożarna) pozyskiwane były i przekazywane 
dla szkół i przedszkoli środki ochronne w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19. 
W roku szkolnym 2020/21 przekazano: 925 litrów płynu do dezynfekcji (powierzchni 
i rąk), 6.480 maseczek.   Szkoły/przedszkola zostały także doposażone w środki ochronne 
w ramach wydatków własnych pochodzących z zarządzania kryzysowego Gminy 
Dąbrowa. 

 
 

VII. Wydatki na oświatę 

Wydatki bieżące gminy w 2019 roku na realizację zadań własnych w oświacie 
wynosiły: 12.574.186,70 zł (z czego 7.123.777,00 zł tj. 56,65 % pokryte zostało z 
subwencji oświatowej oraz 283.883,03 tj. 2,26 % pokryte z dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przekazanej z budżetu 
państwa), w tym na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 4.095.064,45 zł. Cały budżet 
gminy wynosił 37.372.045,86 zł. Wydatki na oświatę w 2019 roku stanowiły  34 % 
budżetu gminy. 

 

Wydatki bieżące gminy w 2020 roku na realizację zadań własnych w oświacie 
wynosiły: 12.621.611,88 zł (z czego 7.103.914,00 zł tj. 56,28% pokryte zostało 
z subwencji oświatowej oraz 287.873,00 tj. 2,28 % pokryte z dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - przekazanej z budżetu 
państwa). Na prowadzenie i funkcjonowanie szkół gmina wydatkowała 8.261.442,47zł 
(stanowi to sumę wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół, koszty dowozu uczniów, 
stypendia socjalne), natomiast na funkcjonowanie przedszkoli oraz dotacje przedszkolne 
wydatkowano kwotę 4.360.169,41zł (stanowi to sumę wydatków bieżących na 
funkcjonowanie przedszkoli, wysokość przekazanych dotacji dla niepublicznego 
przedszkola w kwocie 64.372,72 zł oraz dotacji na dzieci uczęszczających do przedszkoli 
poza terenem Gminy).  

Budżet wydatków gminy w 2020r. wynosił 38.337.610,26 zł. Wydatki bieżące na oświatę 
w 2020 roku stanowiły  33 % budżetu gminy. 
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W przeliczeniu na 1 ucznia publicznej szkoły podstawowej jest to kwota: 14 966,38 zł, 
a w przeliczeniu na 1 przedszkolaka jest to kwota: 15 572,03 zł (liczba 
wychowanków/uczniów stan na dzień 30.09.2020r). 

 

 
  

Szkoły
65 %

8 261 442,47 zł

Przedszkola
35 %

4 360 194,41 zł

Wydatki z podziałem na szkoły/przedszkola

Budżet Gminy
41 %

5 229 824,88 zł
Subwencja i dotacja 

Państwa
59 %

7 391 787,00 zł

Wydatki z podziałem na budżety
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Plan wydatków własnych na 2021 rok na zadania bieżące  

(liczebność uczniów na dzień 30.09.2020r.) 

1. PUBLICZNE  SZKOŁY  PODSTAWOWE  
Planowane koszty ogółem   = 8.969.562,36 zł 
Średnio na ucznia w szkole  podstawowej   = 16.249,21 zł 

W rozbiciu na poszczególne placówki: 

1. PSP Dąbrowa    3.378.445,18 zł   : 229 = 14.753,03 zł 
2. PSP  Chróścina  3.557.051,58 zł  : 232 = 15.332,12 zł 
3. PSP Narok     2.034.065,60 zł   : 91 = 22.352,37 zł 

 
2. P U B L I C Z N E      P R Z E D S Z K O L A  
Planowane koszty utrzymania przedszkoli ogółem:      = 5.038.238,96 zł 
Średnio na dziecko w przedszkolu:       = 17.993,71 zł 
W rozbiciu na poszczególne placówki: 

1. PP Dąbrowa  994.302,96 zł    : 50     = 19.886,06 zł 
2. PP  Oddz. Prądy         599.712,00 zł    : 33     = 18.173,09 zł 
3. PP Chróścina      1.416.638,00 zł  : 92     = 15.398,24 zł 
4. PP Narok                    831.400,00 zł  : 37 = 22.470,27 zł 
5. Punkt Przedszkolny nr 1 i nr 2 Żelazna 

 448.992,00 zł   : 39   = 11.512,62 zł 
6. PP Karczów                747.194,00 zł   : 29    = 25.765,31 zł 

Plan wydatków Gminy Dabrowa zawiera również inne wydatki związane z zdaniami 
oświaty, tj.: 

1) wydatki bieżące na:  
 stypendia socjalne i zasiłki szkolne:     = 26.225,00 zł 
 dotacja dla przedszkola niepublicznego:    = 360.000,00 zł 
 koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu 

gminy w przedszkolach poza gminą   = 130.000,00 zł 
 wynagrodzenie komisji konkursowej na stopień 

awansu zawodowego:     = 600,00 zł 
 koszty dowozu dzieci do szkół:                                           = 273.500,00 zł 

2) wydatki inwestycyjne w 2021r. na: 
 instalacja monitoringu w PSP Chróścina:   = 15.000,00 zł 
 utworzenie Sali integracji sensorycznej 

PSP Chróścina:   = 25.000,00 zł 
 projekt przebudowy sali gimnastycznej/auli w PSP 

Dąbrowa:    = 15.000,00 zł 
 doposażenie placu zabaw w PP Chróścina:   = 25.000,00 zł 
 doposażenie placu zabaw w PP Narok:   = 10.500,00 zł 
 doposażenie placu zabaw w Punktach 

Przedszkolnych w Żelaznej:    = 10.500,00 zł 
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VIII. Projekty dofinansowujące działania oświaty (środki finansowe/sprzęt otrzymany 

w roku szkolnym 2020/21)  
 

1) 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
Pokrycie kosztów usunięcia skutków zalania pomieszczeń budynku PSP Dąbrowa wraz 
z halą sportową  

Kwota dodatkowej subwencji: 23.902 zł 
 

2) Posiłek w szkole i w domu   
Doposażenia i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Chróścinie. 

Kwota dofinansowania: 43.200 zł 
 

3) Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 
a) rozbudowa oddziału przedszkolnego w zakresie dobudowy 1 sali edukacyjnej  

z dociepleniem, przebudowa toalet z uwzględnieniem potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami. Montaż systemu wentylacji (PP Chróścina) 

b) doskonalenie i kształcenie nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, 
studia podyplomowe dla 8 nauczycieli przedszkoli (PP Dąbrowa, PP Narok)  
 

   Kwota dofinansowania: 126.701 zł 
 

4) 500 + dla nauczycieli 
Zakupiono sprzęt elektroniczny ułatwiający prowadzenie zajęć zdalnych dla nauczycieli 
szkół podstawowych  

 Kwota dofinansowania: 33.000 zł 
 

5) Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach 
Szkoły Podstawowe otrzymały 22 komputery wraz z oprogramowaniem (PSP Dąbrowa: 
8 szt, PSP Chróścina: 9 szt., PSP Narok: 8 szt.), tablety (PSP Dąbrowa: 2 szt, PSP Chróścina: 
2 szt., PSP Narok: 2 szt.), monitory Interaktywne (PSP Dąbrowa: 8 szt, PSP Chróścina: 9 
szt., PSP Narok: 8 szt.), wizualizery (PSP Dąbrowa: 1 szt, PSP Chróścina: 1 szt., PSP Narok: 
1 szt.), słuchawki i mikrofony (PSP Dąbrowa: 7 szt, PSP Chróścina: 8 szt., PSP Narok: 7 szt.) 
oraz inne pomoce edukacyjne. 

 Kwota dofinansowania: 178.211,60 zł 
 

6) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
Doposażenie szkolnych bibliotek, zaktualizowanie zbiorów lektur obowiązkowych, 
uatrakcyjnienie księgozbiorów o nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży  
(PSP Dąbrowa i PSP Chróścina). 

Kwota dofinansowania: 24.000 zł 
 

7)  Op@lskie dla podstawówek -  zdalne nauczanie zbliża. 
Nauczycielom szkół podstawowych przekazano 35 laptopów (PSP Dąbrowa: 13 szt.,  
PSP Chróścina: 14 szt., PSP Narok: 8 szt.). 

  Kwota dofinansowania: 104.998,95 zł 
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8)  Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 

a) bezpłatny Internet dla szkół o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s  
(PSP Chróścina i PSP Narok) – refundacja kosztów na podstawie faktur 

b) wyposażenie PSP Dąbrowa w 25 szt. Szkolnych Zestawów Multimedialnych 
(tablet, klawiatura, oprogramowanie i akcesoria) 

c) wyposażenie PSP Chróścina w 25 szt. Szkolnych Zestawów Multimedialnych 
(tablet, klawiatura, oprogramowanie i akcesoria) 
  Kwota dofinansowania: 48.523,50 zł 

 
Łączna kwota dodatkowej subwencji/dofinansowania: 582.537,05 zł 

 
IX. Dowóz uczniów  

1. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.  
 

Dwustu trzydziestu uczniów (w tym dwudziestu przedszkolaków) (stanowiących 
28 % wszystkich uczniów/przedszkolaków) dojeżdżało do szkoły/przedszkola 
korzystając z  organizowanych przez gminę dowozów szkolnych. Pozostała część (68 %) 
uczniów/przedszkolaków było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół 
z wykorzystaniem innych prywatnych form transportu. Biorąc pod uwagę jedynie 
uczniów szkół podstawowych to ok. 40% dowożonych jest transportem zorganizowanym 
przez gminę, na następujących trasach: 

a) trasa nr 1 PSP Dąbrowa (Prądy –  Siedliska –  Dąbrowa; Lipowa – Nowa Jamka – 
Dąbrowa; Karczów – Dąbrowa), 

b) trasa nr 2 PSP Narok (Skarbiszów –  Narok; Sławice – Żelazna – Niewodniki – Narok), 
c) trasa nr 3 PSP Chróścina (Wrzoski – Chróścina). 

 

[Trasy dowozu uczniów do szkół/przedszkoli] 
 

Usługa realizowana w ramach podpisanej umowy z Opolskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej S.A. Opole. Planowana kwota umowy: 218 270,00 zł, kwota 
wypłacona: 110 301,16 zł. 
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2. Przewóz i opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy 
Dąbrowa do Szkół Specjalnych w Opolu. Usługa realizowana w ramach: 

 podpisanej umowy z firmą JAMBOR - Jerzy Jambor  z siedzibą w Opolu (dowóz 
czterech uczniów). Planowana kwota umowy: 45 000,00 zł, kwota wypłacona 
41 420,00 zł, 

 zwrotu kosztów dowozu dziecka rodzicom (dwie umowy): kwota wypłacona: 
1 308,72. 

 

3. Ważniejsze remonty w jednostkach oświatowych.  

1) Utworzenie nowej sali edukacyjnej na 25 
miejsc (pełna grupa przedszkolna) 
w Publicznym Przedszkolu w Chróścinie 
(przebudowa polegała na m.in.: 
dobudowaniu i wyposażeniu sali 
edukacyjnej 65 m2, remoncie całkowitym 
sanitariatów z uwzględnieniem 
korzystania przez dzieci niepełnosprawne 
oraz doposażeniu szatni). Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 490 tysięcy złotych, z czego 98 tysięcy pozyskane zostało 
z projektu realizowanego z Miastem Opole „Przedszkole dla wszystkich przyjazne 
2”. Rozpoczęcie działalności przedszkola w nowej sali: 1 września 2020 roku. 

2) Adaptacja piętra budynku po byłym 
gimnazjum na dwa punkty przedszkolne 
w Żelaznej przy ul. Opolskiej 37. Zakres 
prac wykonanych to generalny remont 
kondygnacji budynku, poprzez m.in.: 
wymianę stolarki drzwiowej, instalacji 
elektrycznej, oświetleniowej, przeciw-
pożarowej i domofonowej, przebudowę 
pomieszczeń na dwie duże sale edukacyjne 
(dla 50 wychowanków), zamontowano nowe sanitariaty wraz z siecią 
kanalizacyjną i wodociągową, wygładzono i pomalowano ściany. Całość inwestycji 
to 590 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy złotych, to kwota otrzymana od Miasta 
Opola. Rozpoczęcie działalności Punktów Przedszkolnych nr 1 i nr 2: 1 września 
2020 roku. 

3) Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej w PSP Chróścina w ramach 
realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu”. Zakres rzeczowy inwestycji to 
m.in. remont i modernizacja pomieszczeń (nowe drzwi, malowanie), montaż 
klimatyzacji oraz zakup mebli, stolików i krzeseł do jadalni oraz doposażenie 
kuchni, m.in.: blender przemysłowy, ubijarka do kotletów, zamrażalka, sztućce, 
talerze itp.. Kwota wsparcia: 43 200 zł (budżet wojewody).  

4) Odwodnienie placu szkolnego w PSP Dąbrowa. 
5) Wykonanie monitoringu wizyjnego w PSP Naroku. 
6) Doposażenie placów zabaw (PP Chróścina, PP Narok, PP Karczów). 
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7) Renowacja podłogi w auli w PSP Chróścina przy ul. Niemodlińskiej 8d. 
8) Remont sanitariatów w PSP Chróścina przy ul. Niemodlińskiej 35. 

 
X. Dodatkowe  informacje: 

1. W roku szkolnym 2020/2021 przyznano 13 stypendiów szkolnych o charakterze  
socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy 
Dąbrowa na łączną kwotę: 27 900,00 zł. 

Typ szkoły 
Liczba 

uczniów 
Szkoła podstawowa 9 
Liceum 1 
Technikum 3 
Branżowa szkoła I stopnia 0 

 

2. W roku szkolnym 2020/2021  wypłacono stypendium szkolne motywacyjne za wyniki  
w nauce i sporcie (na kwotę: 28.050,00 zł):   

 w I semestrze dla  79 uczniów (79 – naukowych, 0 – sportowych) 
 w II semestrze dla 108 uczniów (108 – naukowych, 0 – sportowych) 

3. Przyznano pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników na kwotę: 32.091,96 zł.   

XI. Podsumowanie 

Rok szkolny 2020/21 był trudnym czasem z powodu wciąż panującej w kraju 
pandemii koronawirusa, która wymusiła na długi okres naukę zdalną. Ten sposób nauki  
dodatkowo wytężył pracę nauczycieli, dzieci i ich rodziców, jak i osób obsługujących 
jednostki oświatowe.  

Jedynym, w pewnym stopniu pozytywnym aspektem tej sytuacji było to, że 
wymusiła ona szybkie działania związane z przejściem na wyższy stopień wyposażenia 
placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny. Nowe technologie stały się 
sprzymierzeńcem w kontaktach i relacjach.  

Należy również zauważyć, że samorząd od lat boryka się z problemem 
niedofinansowania zadań oświatowych. Oświata obejmuje znaczącą część budżetu gminy, 
a subwencja z dotacją państwa jedynie w części pokrywa koszty edukacji. Pomimo tego, 
podsumowując kolejny rok szkolny w Gminie Dąbrowa udało się zrealizować wiele 
projektów podnoszących standard placówek oświatowych. 

Opracował: 
Dyrektor GZEASiP w Dąbrowie 
Grzegorz Jeziorański 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


