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I. Podstawa prawna przygotowania informacji 

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

II. Sieć szkół i przedszkoli 

W gminie Dąbrowa w roku szkolnym 2021/2022 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 [zdjęcia poniżej]); 
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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 poniżej]; 
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2) Publiczne Przedszkole w Chróścinie przy ul. Kościelnej 19; 
 

 
 

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 
[zdjęcia poniżej]); 
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4) Publiczne Przedszkole w Karczowie przy ul. Dąbrowskiej 5; 

 
 
 

     
 
 

       
5) Przedszkole Niepubliczne „Muminkowa chatka” prowadzone przez podmiot 

prywatny w Mechnicach przy ul. Niemodlińskiej 36F.  
 

    
 

 
 

 

W gminie w roku szkolnym 2021/2022 r. nie funkcjonowały szkoły niepubliczne.  
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III. Struktura jednostek oświatowych 

1. Liczebność  szkół podstawowych i przedszkoli (stan na dzień 30 IX 2021r.). 
 
We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach podstawowych Gminy Dąbrowa rozpoczęło 570 
uczniów. 

 
 
Do przedszkoli uczęszczało 317 dzieci: 
Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

 rocznik 2015 – 75 dzieci,  
 rocznik 2016 – 74 dzieci,  
 rocznik 2017 – 95 dzieci,  
 rocznik 2018 – 71 dzieci,  
 rocznik 2019 –  2 dzieci. 
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Tabela zbiorcza liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w okresie pięciu lat  

(stan na dzień 30 IX)  

Sz
k

oł
y 

 ROK  SZKOLNY 
 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
PSP Dąbrowa 186 217 223 229 235 
PSP Chróścina 191 215 218 232 242 
PSP Narok 77 94 98 91 93 
klasy gimnazjalne   
w Dąbrowie 

48 29 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

klasy gimnazjalne   
w Chróścinie 

51 23 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

PG Żelazna 36 16 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RAZEM SZKOŁY 589 594 539 552 570 

P
rz

ed
sz

k
ol

a 

 ROK  SZKOLNY 
 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
PP Dąbrowa 80 81 79 83 81 

w tym oddziały Prądy 30 31 31 33 31 
PP Chróścina 76 79 80 92 93 
PP Narok 78 78 76 76 79 

w tym oddziały/punkty 
przedszkolne Żelazna 

33 35 35 39 44 

PP Karczów 39 41 36 29 39 
RAZEM PRZEDSZKOLA 273 279 271 280 292 

RAZEM LICZBA UCZNIÓW 
/WYCHOWANKÓW 862 873 810 832 862 

Przedszkole niepubliczne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 13 25 
RAZEM LICZBA UCZNIÓW 
/WYCHOWANKÓW  
(w tym jednostka niepubliczna) 862 873 810 845 887 

 

2. Zatrudnienie nauczycieli (stan na dzień 30 IX 2021) 

 
W szkołach i przedszkolach publicznych zatrudnionych było 113 nauczycieli na 92,98 
etatów, w tym 2 nauczycieli stażystów; 12,89 nauczycieli kontraktowych; 22,70 
nauczycieli mianowanych; 55,39 nauczycieli dyplomowanych.  
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Na jednego nauczyciela przypadło średnio 9,3 uczniów (łącznie: PSP, PP), w tym średnio 
8,7 uczniów w szkołach i 10,7 w przedszkolach publicznych (stan uczniów na 30 wrzesień 
2021r.). 

Liczba etatów nauczycieli w szkołach i przedszkolach w poszczególnych grupach awansu 
zawodowego (stan na dzień 30 IX 2021). 

Jednostka/ 
Stopień 

Stażyści 
(etaty) 

Kontraktowi 
(etaty) 

Mianowani 
(etaty) 

Dyplomowani 
(etaty) 

Łącznie 
(etaty) 

PSP Dąbrowa 1 3 4 15,61 23,61 
PSP Chróścina 0 0,73 8,89 17,35 26,97 
PSP Narok 0 2,14 4,11 8,78 15,03 
PP Dąbrowa 1 3 1,57 3,43 9 
PP Chróścina 0 0,07 2,13 5,08 7,28 
PP Narok 0 2 1,94 3 6,94 
PP Karczów 0 1,95 0,06 2,14 4,15 
RAZEM 2 12,89 22,70 55,39 92,98 
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W roku szkolnym 2021/22 pięciu nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu 
zawodowego: dwóch na nauczyciela kontraktowego, jeden na mianowanego i dwóch na 
nauczyciela dyplomowanego. 
 

3. Zatrudnienie administracji i obsługi (stan na dzień 30 IX 2021)  

Zestawienie tabelaryczne: 
Placówka Administracja 

(etaty) 
Obsługa 
(etaty) 

Łącznie 
(etaty) 

PSP Dąbrowa 1 7 8 
PSP Chróścina 1 6,75 7,75 
PSP Narok 1 2,5 3,5 
PP Dąbrowa  0 9 9 
PP Chróścina 0 7,38 7,38 
PP Narok 0 7,63 7,63 
PP Karczów 0 5 5 
Gmina Dąbrowa 3 45,26 48,26 

 

 

IV. Wyniki  egzaminu i osiągniecia edukacyjno-sportowe 

1. Egzamin ósmoklasisty 
 

Egzaminy w 2022 r. odbyły się zgodnie z harmonogramem, tj.: 24-26 maja 2022 r. 

 
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku według szkół 

  
język 
polski 

matematyka 
język 

angielski 
język 

niemiecki 

PSP Dąbrowa 58% 57% 61% nie dotyczy 

PSP Chróścina 55% 54% 67% 68% 

PSP Narok 60% 62% 68% nie dotyczy 

Gmina 57% 57% 64% 68% 

Powiat 59% 58% 67% 65% 

Województwo 58% 55% 66% 57% 

Kraj 60% 57% 67% 50% 
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2. Uczestnictwo w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym. 

Wojciech Podgórski, uczeń PSP w Naroku (Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tracz – 
Chojnacka) – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka angielskiego. Uroczyste 
wręczenie dyplomu przez Pana Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty odbyło się 
6 czerwca 2022r. w Brzeskim  Centrum Kultury [zdjęcie poniżej]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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  

[P5, P6, P7,P8, P67, P71] 

Uczniowie 
uczący się języka 

mniejszości 
narodowej 

(niemieckiego) 
[P26a i P27a] 

Uczniowie 
objęci 

indywidulany
m 

nauczaniem 
bez orzeczeń 

[P38]  

Uczniowie 
korzystający z 

dodatkowej 
bezpłatnej 

nauki języka 
polskiego 

[P50]  

Dzieci objęte 
wczesnym 

wspomaganie
m rozwoju 

[P69]  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

PSP w 
Dąbrowie 

0 0 0 6 6 6   0 0 0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 

PSP w 
Chróścinie 

0 0 0 6 5 5   77 111 112   2 2 0   1 1 4   0 0 0 

PSP w 
Naroku 

  2 0 0 5 4 3   77 60 66 0 0 0   0 0 0   0 0 0 

PP w 
Dąbrowie 

0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0   0 0 0   2 2 1 

PP w 
Chróścinie 

0 0 0 0 1 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 1 

PP w 
Naroku 

0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   3 2 1 

PP w 
Karczowie 

0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   2 1 0 

RAZEM   2 0 0 17 16 17 154 171 178   2 2 0   1 1 4   7 5 3 

*) wagi wg roku ostatniego 
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V. Nadzór  Opolskiego  Kuratora  Oświaty  

W roku szkolny 2021/2022 Kuratorium Oświaty w Opolu  przeprowadziło w naszych 
placówkach jedną kontrolę, tj.: 

 ocenę stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie w szczególności sprawowanie 
nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły wobec nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej, w terminie: 12-19.10.2021r. – kontrola doraźna. 

 
Kuratorium Oświaty w Opolu zaopiniowało pozytywnie dla wszystkich szkół 
i przedszkoli arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022. Łącznie było 38 
aneksów do 7 arkuszy. 
 
 
VI.  Pandemia w czasie roku szkolnego 

Kalendarium najważniejszych zmian w nauczaniu w Gminie Dąbrowa wynikających 
z epidemii koronawirusa ( w tym zawieszenie działalności szkół, przedszkoli):   

 

 1 września rozpoczęto rok szkolny – uczniowie powrócili do szkół w trybie 
stacjonarnym; 

 od 15 listopada ze względów epidemiologicznych rozpoczęły się w 
placówkach zawieszenia działalności pojedynczych oddziałów (PSP 
Chróścina: od 15 listopada do 6 grudnia oraz od 8 do 17 grudnia; PSP Dąbrowa od 
2 do 20 grudnia oraz od 18 do 29 stycznia 2022r.; PP Chróścina: od 9 do 13 grudnia, 
od 17 do 24 grudnia oraz od 24 do 28 stycznia 2022r.; PP Żelazna od 29 listopada 
do 6 grudnia, od 13 do 20 stycznia 2022r. oraz od 31 stycznia do 1 lutego 2022r.;  
PP Dąbrowa od 31 stycznia do 3 lutego 2022r.; PP Karczów od 15 do 24 grudnia); 

 od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne 
wszystkich klas szkoły podstawowej w całym kraju; 

 10 stycznia została wznowiona nauka w trybie tradycyjnym dla szkół 
podstawowych; 

 31 stycznia – 13 lutego 2022 r – ferie zimowe; 
 po feriach, 14 lutego do nauki stacjonarnej wróciły tylko klasy 1-4, a od 21 

lutego pozostałe klasy (klasy 5-8). 

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/), 
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 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej 

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

Systematycznie z różnych instytucji pozyskiwane były i przekazywane dla szkół 
i przedszkoli środki ochronne w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19. W roku 
szkolnym 2021/22 przekazano: 525 litrów płynu do dezynfekcji (powierzchni i rąk). 
Szkoły/przedszkola zostały także doposażone w środki ochronne w ramach wydatków 
własnych pochodzących z zarządzania kryzysowego Gminy Dąbrowa. 
 
VII. Uczniowie ukraińscy w naszych szkołach/przedszkolach 

Po 24 lutego 2022 roku, czyli dniu rozpoczęcia zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę do 
systemu polskiej edukacji rozpoczęto lawinowo zapisywać uczniów/uchodźców 
z Ukrainy. Pierwszy uczeń w szkole w Gminie Dabrowa rozpoczął naukę już 3 marca 2022 
roku, a  do końca roku szkolnego zapisanych zostało 48 uczniów.  
 

 
 
W okresie marzec – czerwiec 2022r. liczba uczniów w gminnych jednostkach 
oświatowych  zmieniała się. Najwięcej uczniów, tj.: 37 było na przełomie maja/czerwca.  
 

Liczba uczniów z Ukrainy w okresie czasu 
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4 maja 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie utworzono trzy oddziały 
przygotowawcze dla uczniów uchodźców z Ukrainy, tj.: 

1) oddział przygotowawczy dla klas I – III, 
2) oddział przygotowawczy dla klas IV – VI, 
3) oddział przygotowawczy dla klas VII – VIII. 

Oddziały objęły swoim działaniem dwie szkoły podstawowe w Dąbrowie i w Chróścinie. 
Rodzice dzieci ze szkoły w Naroku nie zadeklarowali chęci skierowania ich do oddziałów 
przygotowawczych. Dowóz uczniów ze szkoły z Chróściny do Dąbrowy i z powrotem  
zapewniała gmina. 
 
VIII. Wydatki na oświatę 

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 uczęszczające 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. 

Wydatki bieżące gminy w 2021 roku na realizację zadań bieżących w oświacie 
wynosiły: 14.089.520,85 zł , z czego 7.466.395,00 zł tj. 52,99 % pokryte zostało z części 
oświatowej subwencji ogólnej oraz 316.265,00 tj. 2,24 % pokryte z dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przekazanej z budżetu 
państwa. 
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Na prowadzenie i funkcjonowanie szkół gmina wydatkowała 8.985.116,65 zł (stanowi 
to sumę wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół, koszty dowozu uczniów, 
stypendia socjalne oraz koszty wynagrodzeń komisji konkursowej itp.) natomiast na 
funkcjonowanie przedszkoli oraz dotacje przedszkolne 5.104.404,20 zł (stanowi to 
sumę wydatków bieżących na funkcjonowanie przedszkoli, wysokość przekazanych 
dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli 
poza terenem gminy). 

Wydatki gminy związane z funkcjonowaniem oświaty w 2021 roku to 
14.211.864,49 zł, co stanowi 29,79% budżetu gminy.  

 

W przeliczeniu na 1 ucznia publicznej szkoły podstawowej jest to kwota: 15 763,36 zł, 
a w przeliczeniu na 1 przedszkolaka jest to kwota: 16 102,22 zł (liczba 
wychowanków/uczniów stan na dzień 30.09.2021r). 
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64 %

8985 116,65 zł

Przedszkola
36 %

5104 404,20 zł
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Plan wydatków własnych na 2022 rok na zadania bieżące  

(liczebność uczniów na dzień 30.09.2021r.) 

1. PUBLICZNE  SZKOŁY  PODSTAWOWE  
Planowane koszty ogółem   = 9.869.462,55 zł 
Średnio na ucznia w szkole  podstawowej   = 17.317,85 zł 

W rozbiciu na poszczególne placówki: 

1. PSP Dąbrowa    3.756.669,00 zł   : 235 = 15.985,83 zł 
2. PSP  Chróścina  3.883.007,67 zł  : 242 = 16.045,49 zł 
3. PSP Narok     2.229.785,88 zł   : 93 = 23.976,19 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:      = 5.850.846,24 zł 
Średnio na dziecko w przedszkolu:       = 20.037,14 zł 
W rozbiciu na poszczególne placówki: 

1. PP Dąbrowa  1.032.400,00 zł    : 50     = 20.648,00 zł 
2. PP  Oddz. Prądy         723.200,00 zł    : 31     = 23.329,03 zł 
3. PP Chróścina      1.712.009,64 zł  : 93   = 18.408,71 zł 
4. PP Narok                    826.727,60 zł  : 35 = 23.620,79 zł 
5. Punkt Przedszkolny nr 1 i nr 2 Żelazna 

 685.450,00 zł   : 44   = 15.578,41 zł 
6. PP Karczów                871.059,00 zł   : 39    = 22.334,85 zł 

Plan wydatków Gminy Dabrowa zawiera również inne wydatki związane z zadaniami 
oświaty, tj.: 
1) wydatki bieżące na:  

 stypendia socjalne i zasiłki szkolne:     = 25.956,00 zł 
 dotacja dla przedszkola niepublicznego:    = 340.000,00 zł 
 koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu 

gminy w przedszkolach poza gminą   = 111.840,00 zł 
 wynagrodzenie komisji konkursowej na stopień 

awansu zawodowego:     = 360,00 zł 
 koszty dowozu dzieci do szkół:                                           = 365.000,00 zł 
 koszty dowozu dzieci z Ukrainy do oddziałów 

przygotowawczych (środku z funduszu pomocy 
uchodźcom)   = 9.600,00 zł 
 

2) wydatki na doposażenie szkół oraz pracowni technicznych w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości w roku szkolnym 2021/2022: 
 PSP Dąbrowa:   = 70.500,00 zł 
 PSP Chróścina:   = 72.600,00 zł 
 PSP Narok:    = 30.000,00 zł 

3) wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy: 
 PSP Dąbrowa   = 66.610,73 zł 
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 PSP Chróścina = 2.802,13 zł 
 PSP Narok = 10.328,45 zł 
 PP Chróścina = 2.446,60 zł 
 PP Dąbrowa = 6.688,54 zł 
 PP Karczów = 1.657,53 zł 
 PP Narok = 2.047,02 zł 

Środki w łącznej wysokości 92.581,00zł pochodzą z funduszu pomocy uchodźcom oraz 
w roku szkolnym 2021/2022 zostały rozliczone i wydatkowane w ok. 70%. 

 

IX. Projekty dofinansowujące działania oświaty (środki finansowe/sprzęt otrzymany 
w roku szkolnym 2021/22)  

 
 

1) Aktywna tablica   
Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami (PSP Narok) 

Kwota dofinansowania: 35.000,00 zł 
 

2) Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 
a) doskonalenie i kształcenie nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, 

studia podyplomowe dla 8 nauczycieli przedszkoli (PP Dąbrowa, PP Narok)  
b) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć i narzędzi wspomagających 

funkcjonowanie przedszkola (PP Chróścina) 
   Kwota dofinansowania: 18.200,13 zł 

 
3) Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach 

Szkoły Podstawowe otrzymały: zestawy sprzętowe do eksperymentów (PSP Dąbrowa – 
12 szt.), dostępy/licencje dla dzieci do platform edukacyjnych (PSP Narok -12 szt.), 
zestawy zeszytów ćwiczeń (PSP Narok – 6 szt.), pamięć przenośna (PSP Narok - 7 szt.). 

 Kwota dofinansowania: 33.694,24 zł 
 

4) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (otrzymane środki) 
Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.  
(PP Chróścina, PP Narok, PP Karczów). 

Kwota dofinansowania: 8.000,00 zł 
 

5)  Laboratoria Przyszłości 
Doposażenie szkół podstawowych w zaawansowany sprzęt techniczny m.in. drukarki 3D 
(PSP Dąbrowa, PSP Chróścina, PSP Narok) 

  Kwota dofinansowania: 173.100,00 zł 
 

Łączna kwota dodatkowej dofinansowania: 267.994,37 zł 
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X. Dowóz uczniów  

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

Gmina Dąbrowa zapewnia transport i opiekę w trakcie transportu uczniów do szkół 
i przedszkoli na terenie gminy. Około dwustu dwudziestu uczniów korzystało z usługi 
transportowej. Biorąc pod uwagę jedynie uczniów szkół podstawowych to ok. 37 % 
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: 270 662,70 zł, kwota 
wypłacona: 250 184,01 zł. 

 
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: 63 400,00 zł, kwota wypłacona 
56 160,00 zł, 

 zwrotu kosztów dowozu dziecka rodzicom (trzy umowy): kwota wypłacona: 
6 377,70 zł. 
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3. Ważniejsze inwestycje/remonty w jednostkach oświatowych.  

1) Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy PSP Narok. 
Zakres projektu: 
 sala gimnastyczna wraz z 

budynkiem socjalno-szatniowym 
stanowiącym łącznik ze szkołą, 

 wymiary sali: szer. 20,36 m x dł. 
30,00 m x wys. 10,00 m, 

 wymiary łącznika: szer. 13,26 m x 
dł. 22,00 m x wys. 4,27 m 

 projekt ma charakter „zielonej 
infrastruktury”- poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (panele 
fotowoltaiczne i pompa ciepła), 

 całkowita wartość projektu: 5 655 324,89 zł (w tym dofinansowanie EFRR: 
3 690 000,00 zł tj. 65,25%), 

 okres realizacji: marzec 2022 – marzec 2023.  
 

2) Remont w PSP Dąbrowa hydrantów wraz z  siecią wodociągową na kwotę: 
13.456,20 zł; 

3) Montaż klimatyzacji jednej z sal dydaktycznych (nr 15) w PSP Narok na kwotę: 
5.043,00 zł. 

4) Modernizacja sal dydaktycznych w przedszkolu w Prądach na kwotę: 6.500,00 zł. 
 

 
XI. Dodatkowe  informacje: 

1. W roku szkolnym 2021/2022 przyznano 10 stypendiów szkolnych o charakterze  
socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy 
Dąbrowa na łączną kwotę: 20 757,60 zł oraz jeden zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł. 

Typ szkoły 
Liczba 

uczniów 
Szkoła podstawowa 7 
Liceum 1 
Technikum 1 
Branżowa szkoła I stopnia 1 

 

2. W roku szkolnym 2021/2022  wypłacono stypendium szkolne motywacyjne za wyniki  
w nauce i sporcie (na kwotę: 22 500,00 zł):   

 w I semestrze dla  54 uczniów (48 – naukowych, 6 – sportowych) 
 w II semestrze dla 96 uczniów (73 – naukowych, 23 – sportowych) 

3. Przyznano pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników na kwotę: 43.835,82 zł.   
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XII. Informacje z jednostek oświatowych 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie  
1.1. Nauczanie stacjonarne i zdalne w roku szkolnym. 
Wsparcie potrzeb uczniów po powrocie do nauczania stacjonarnego po długotrwałej 
sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 oraz wyrównywania poziomu 
wiedzy po zdalnym nauczaniu. Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami. Umożliwienie kontaktów z wychowawcą i specjalistami np. pedagogiem 
i psychologiem. Zdiagnozowanie potrzeb rodziców w zakresie problemów zdrowia 
psychicznego uczniów w skutek izolacji społecznej , umieszczanie na stronie internetowej 
odpowiednich materiałów. Porady dla nauczycieli, rodziców, uczniów.  
 
1. 2. Dodatkowi uczniowie/wychowankowie z Ukrainy. 
W PSP Dąbrowa od maja do czerwca 2022 funkcjonowały  oddziały przygotowawcze, 
w których uczniowie realizowali naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia 
ogólnego. Uczniowie  będący obywatelami Ukrainy uczęszczali do oddziału 
przygotowawczego nie podlegali klasyfikacji rocznej przypadku, gdyż rada pedagogiczna 
uznała, że nie znają oni języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest 
niewystarczająca do korzystania z nauki, lub też zakres realizowanych w szkole zajęć 
edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. W tym 
przypadku zamiast świadectwa szkolnego uczniowie otrzymali zaświadczenie 
o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Dodatkowo zatrudniono tłumacza języka 
ukraińskiego. 
 
1.3. Szczególne osiągnięcia jednostki: 

 Wicemistrzostwo Województwa Opolskiego w Małym Olimpijczyku 2022 – 
Chłopców, 

 Mistrzostwo Województwa Opolskiego w Małym Olimpijczyku 2022 – 
Dziewczęta, 

 I miejsce, sztafeta 4x100m - Igrzyska Wojewódzkie LZS Szkół Wiejskich chłopcy, 
 III miejsce - Igrzyska Wojewódzkie LZS Szkół Wiejskich w Koszykówce, 
 III miejsce w skoku w dal w Wojewódzkich Igrzyskach LZS Szkół Wiejskich 

dziewcząt,  
 III miejsce w sztafecie 4x100 w Wojewódzkim Festiwalu sztafet SZS opolskie 

dziewcząt,  
 I miejsce w sztafecie 4x100 w Wojewódzkich Igrzyskach LZS Szkół Wiejskich 

dziewcząt,  
 Finalista XX Wojewódzkiego Konkursu ,, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym", 
 Dwa Wyróżnienia w XXXI Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej 

„Kroszonki Opolskie 2022”, 
 „Świat wodny przyrody Opolszczyzny w obiektywie” 3laureatów, 
 „Świat wodny przyrody Opolszczyzny pędzlem malowany” 2 laureatów, 
 Konkurs wiedzy na temat gatunków roślin i zwierząt chronionych „Bio z LO” 3 

laureatów, 
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  „TWÓJ RYTMICZNY ROBOT” Kreatywna Opolszczyzna – 3 laureatów, 
 Udział w konkursie w TANDEMie siła - Profilaktyka uniwersalna w domu i szkole, 

Zdrowia Psychicznego. 
 
1.4. Realizacja projektów i programów edukacyjnych: 

 Umiem pływać, 
 "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO, 
 „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa 

Odry, 
 Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach 

Aglomeracji Opolskiej,  
 Program dla szkół: Owoce i warzywa w szkole, 
 Mleko w szkole, 
 Mała Książka Wielki Człowiek, 
 Szkoła do Hymnu, 
 Lepsza Szkoła, 
 Dziel się uśmiechem,  
 Nauka w plecaku, 
 Książkolandia, 
 Zdrowo rosną, 
 Cała Polska czyta dzieciom, 
 „Kartki z iskierkami emocji”, 
 Akcja Żonkile, 
 Złap świąteczny oddech, 
 Międzynarodowy projekt ,, E-English” w ramach programu eTwinning, 
 „Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”, 
 Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny – Fundacja Kulczyk, 
  „Naturalnie Zaangażowani”-projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG, 

 TALENTOWIsko. 
 
1.5. Najważniejsze wydarzenia w roku szkolnym. 
Liczne szkolne uroczystości organizowane w szkole, np.: Dzień Edukacji Narodowej, 
Święto Niepodległości, Kiermasz wielkanocny i Festyn Rodzinny.  
Organizacja zawodów mistrzostw powiatu w biegach przełajowych oraz mistrzostw 
województwa. 
 
1.6. Najważniejsze remonty/inwestycje w jednostce: 

 malowanie sal nr 20, 12, 2, 17, 6, 
 remont hydrantów wraz z  siecią wodociągową, 
 remont fragmentu dachu. 
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1.7. Informacje dodatkowe. 
Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom, każdy ma możliwość uczestniczenia 
w zajęciach dodatkowych (w tym także sport i przedmioty artystyczne). Nauczyciele są 
zaangażowani w realizację zajęć dodatkowych  - w ramach 40 godzin, np. chór szkolny, 
myślografia, kółko historyczne, plastyczne, PCK, zajęcia sportowe SKS, siatkówka. 
Dodatkowo w pomoc w organizację zajęć włączają się rodzice, goście z Ukrainy, 
absolwenci, np. szachy, warsztaty gitarowe, zajęcia programowania. 
Szkoła wygrała monitor w interaktywnym konkursie „TWÓJ RYTMICZNY ROBOT” 
Kreatywna Opolszczyzna. 
Zorganizowanie przez nauczycieli wyjazdu edukacyjnego Euroweek, Festiwalu Nauki, 
egzaminu na kartę rowerową, koncert dla mieszkańców przybyłych z Ukrainy „O pokój 
Panie nasz, błagamy Cię”, zbiórki darów dla uchodźców, licznych wycieczek 
edukacyjnych. Wsparcie fundacji : „Gdy liczy się czas, Mam Marzenie” 
 

 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie 
 
2.1. Nauczanie stacjonarne i zdalne w roku szkolnym. 
Nauczanie przez cały rok szkolny 2021/2022 odbywało się w formie stacjonarnej. 
Niektóre klasy były objęte kwarantanną, wówczas uczniowie i nauczyciele, okresowo, 
przechodzili na naukę zdalną przez platformę Microsoft Teams. 
 
2.2. Dodatkowi uczniowie z Ukrainy. 
8 uczniów z Ukrainy którzy  od dnia 04.05.2022 r. rozpoczęli naukę w oddziałach 
przygotowawczych w PSP Dąbrowa 
 
2.3. Szczególne osiągnięcia: 

 Wojewódzki Konkurs Historyczny „Armia Krajowa 1939 – 1945” – wyróżnienie, 
III miejsce; 

 Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich w lekkiej atletyce – 5 uczniów (I – III 
miejsca); 

 Gminny turniej Piłki Nożnej: I miejsce Chróścina we wszystkich kategoriach 
 „Igrzyska Dzieci” w koszykówce (gminne) – I miejsce PSP Chróścina; 
 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Projekt kartki wielkanocnej” – 1 laureat 

spośród 30 laureatów , 365 prac nadesłanych; 
 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Projekt kartki świątecznej” – 3 laureatów z PSP 

w Chróścinie spośród 331 uczestników. 
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2.4. Realizacja projektów: 

 „Bioróżnorodność warsztaty projektowe H2O dla 
BIO; 

 „Kreatywna Opolszczyzna” – program twórczych 
metod kształcenia w szkołach Aglomeracji 
Opolskiej (zajęcia z programowania w oparciu o 
program „Inteligentnie zaprogramowani”; 
kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne 
w oparciu o Program Powszechnej 
Dwujęzyczności; 

 „Tłumaczymy Żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych 
Aglomeracji Opolskiej; 

 „Aktywna Tablica” – rządowy program na lata 2020 – 2024; 
 „Deutsch AG” – projekt Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – 

Kulturalnych w Polsce; 
 „Laboratoria Przyszłości” 
 „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie 

zbliża!” (pozyskanie sprzętu do nauczania TIK); 
 „Mamy rady na odpady”; 
 „Książkolandia” – wspólne tworzenie książki; 
 „Umiem pływać” – nauka pływania; 
 Program dla szkół na temat zdrowego odżywiania 

– warsztaty dla dzieci; 
 „Jesteśmy ważni”- projekt finansowany w ramach 

Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 
obywatelskich 2020 – warsztaty dla uczniów dotyczace wypracowania 
alternatywnych metod spędzania wolnego czasu; 

 „Nauka nie jest taka zła, ze stresem poradzimy sobie raz dwa” – warsztaty 
psychologiczne; 

 „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk 
w gminie Dąbrowa” – warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej; 

 Projekt MEN „Szkoła pamięta” – udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie 
Historyczny „AK w latach 1939 – 45”; 

 Programy dla szkół: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”. 
 
2.5. Najważniejsze wydarzenia: 

 VIII Memoriał Danuty Panufnik; 
 Festyn rodzinny; 
 Dzień Ratownictwa medycznego; 
 zbiórka nakrętek dla Bartusia – akcja charytatywna; 
 Szkolny Festiwal Gier i Układanek; 
 Konkurs szkolny - Mistrz Głośnego Czytania; 
 Diecezjalny Konkurs wiedzy religijnej „ŻAK 2022”; 
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 „HUMANISTA ROKU 2022” – całoroczny Konkurs językowo – plastyczny dla 

uczniów klas 4-8; 
 Zielona Szkoła w Niwkach – projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu 

wodnym, czyli H2O dla BIO; 
 zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, akcja charytatywna; 
 udział w gminnej akcji „Złap świąteczny oddech”, promującej czyste powietrze; 
 współpraca z Miejskim schroniskiem dla zwierząt w Opolu – charytatywna 

zbiórka karmy dla zwierząt; 
 Obchody Dnia Misia. 

 
2.6. Najważniejsze remonty/inwestycje w szkole: 

 zakupienie nowych mebli do dwóch klas lekcyjnych oraz gabinetu pedagoga 
szkolnego. 

 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku 
 
3.1. Nauczanie stacjonarne i zdalne w roku szkolnym. 
Nauczanie zdalne odbywało się w dniach od 20.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r. oraz od 
27.01.2022 r. do dnia 20 .02.2022 r. dla kl. IV-VIII. Nauczanie  na odległość odbywało się 
poprzez platformę Taeams i przebiegało bez zakłóceń. 
 

3. 2. Dodatkowi uczniowie/wychowankowie z Ukrainy. 
W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszczało 8 uczniów. Z tej liczby 1 wrócił przed 
zakończeniem roku szkolnego na Ukrainę, 1 do Wielkiej Brytanii. 1 uczeń z kl. I nie uzyskał 
promocji, natomiast 5 uzyskało promocję.  
 
3.3. Szczególne osiągnięcia jednostki: 

 1 uczeń szkoły został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, 
 1 uczeń zajął  czołowe miejsce na gminnym etapie Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Polskiego,  
 2 uczniów uzyskało tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Języka 

Angielskiego  „ALBUS” organizowanym  przez Centrum Edukacji w Warszawie. 
 
3. 4. Realizacja projektów i programów edukacyjnych: 

 „Region Opolski Wysportowany – walka z otyłością; 
 „Czytanie na przerwie”; 
 „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”; 
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 „Trzymaj formę”; 
 „Bieg po zdrowie”; 
  „Tłumaczymy żywioły”; 
 „Projekt ZUS”; 
 Projekt „Dobre bo polskie”; 
 Projekt „Bardzo Młoda Kultura”; 
 „Kreatywna Opolszczyzna” ;                            
 „ Bioróżnorodność Opolszczyzny –„Wzdłuż pasa Odry”; 
 Ogólna Sieć Edukacyjna; 
 EDUKO–„Bardzo Młoda Kultura ”; 
 „Jesteśmy Ważni”; 
 „Laboratoria przyszłości ”; 
 Projekt „Umiem pływać”; 
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 
 Projekt EDUKO; 
 Aktywna Tablica;  
 Czytanie na przerwie; 
Innowacje pedagogiczne: 
 Czytanie kluczem do sukcesu; 
 Ta ziemia od innych mi droższa. 

 
 
3.5. Najważniejsze wydarzenia w roku szkolnym: 

 Rozpoczęcie roku szkolnego; 
 Obchody Dnia Edukacji Narodowej; 
 Otrzęsiny; 
 Obchody dnia Patrona i pasowanie 

pierwszoklasistów; 
 Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej; 
 Spotkanie ze św. Mikołajem; 
 Jasełka; 
 Dzień Dziadka i Babci on-line; 
 Kiermasz rzeczy używanych; 
 Koniec karnawału na wesoło;  
 Uroczyste  rozpoczęcie budowy Sali 

gimnastycznej [zdjęcie obok]; 
 Dzień Matki on -line; 
 Dzień Dziecka -Dzień Sportu; 
 Wycieczka kl. VII i VIII do Oświęcimia; 
 Pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego. 
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3.6. Najważniejsze remonty/inwestycje w jednostce: 

 montaż klimatyzacji,  
 montaż monitoringu wewnętrznego, 
 montaż instalacji wentylacyjnej w pracowni chemicznej, 
 wymiana 4 okien, malowanie szatni , renowacja ogródka 

szkolnego, 
 renowacja wykładzin podłogowych [zdjęcie obok]. 

 
 
3.7. Informacje dodatkowe: 

 kadra pedagogiczna posiadająca kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów, 
 każda sala posiada aktywne tablice,  
 pozyskanie pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK na kwotę 107 tys. zł. 
 współpraca ze szkołami średnimi z Opola, 
 w tym roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej - 

koniec inwestycji przewidziano na rok 2023 [zdjęcie 
obok], 

 świetlica czynna od 7:00 do 16:30,  
 obiady w szkole,  
 bezpłatny dowóz uczniów do szkoły, 
 pomoc psychologiczna – pedagog, pedagog specjalny, 

psycholog, logopeda, terapeuci pedagogiczni, 
oligofrenopedagodzy, 

 kółka zainteresowań, 
 ciekawe wyjazdy i zajęcia warsztatowe w ramach realizowanych projektów,  
 nauka języków obcych,  
 szeroka gama pomocy dydaktycznych,  
 dobrze wyposażona biblioteka szkolna,  
 pracownia komputerowa,  
 renowacja wykładzin podłogowych  
 nowy sprzęt z projektu „Laboratoria Przyszłości”. 

 

 
4.  Publiczne Przedszkole w Dąbrowie z oddziałem zamiejscowym w Prądach 
 
4.1.Nauczanie stacjonarne i zdalne w roku szkolnym. 
W Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie oraz Publicznym Przedszkolu w Dąbrowie o/z 
w Prądach prowadzono nauczanie tylko stacjonarne. 
 
4.2.Dodatkowi uczniowie/wychowankowie z Ukrainy. 
Do Publicznego Przedszkola w Dąbrowie  uczęszczało 10 dzieci z Ukrainy, w tym 3 dzieci 
od września kolejnego roku szkolnego rozpoczęło naukę w szkole. 
Do Publicznego Przedszkola w Dąbrowie  o/z w Prądach uczęszczało 4 dzieci. 
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4.3. Szczególne osiągnięcia jednostki. 
Publiczne Przedszkole w Dąbrowie o/z w Prądach uzyskało certyfikat „Wzorowej 
Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury oraz udział w Konkursie 
Plastycznym organizowanym przez MDK w Opolu, gdzie  laureatką konkursu została 
dziewczynka z grupy Pszczółki. 
 
4.4.Realizacja projektów i programów edukacyjnych. 
Udział w projektach i akcjach: 

 „ Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”-organizowanym przez MAC; 

 „ Przedszkole dla wszystkich przyjazne 
2”-  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego; 

 „Sprintem do maratonu”- organizowane przez Bliżej Przedszkole; 
 „ALLEJaja- Wielkanocny Happening- organizowane przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w Dąbrowie; 
 „Jesienne warsztaty literackie 2021”- organizowane przez Misiową Mamę; 
 „ Sprzątanie świata”; 
 „ Szkoła do hymnu”; 
 „ Złap Świąteczny oddech”; 
 „# Solidarni z UKRAINĄ”; 
 „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- 30 Finał WOŚP”; 
 „ Dzień w piżamach”- akcja charytatywna; 
 „Miejskie schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”- akcja charytatywna; 
 „Międzynarodowy Dzień Kropki”. 

Udział w programach edukacyjnych: 
 „Akademia Programisty 2.0”; 
 „Program Profilaktyczny Cukierek”’ 
 „Mały programista”; 
 „Plan Daltoński”; 
 „ Dwujęzyczna Opolszczyzna”; 
 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”; 
 „Czyściochowa akademia”. 

 
4.5. Najważniejsze wydarzenia w roku szkolnym. 
Organizowane przez obie placówki: 

 Festyn rodzinny z udziałem rodziców; 
 Dni okolicznościowe: Dzień Mamy i Taty,  Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka; 
 Udział w Festynie Przedszkolaka w Opolu; 
 Udział w wycieczce do Niemodlina i Stumilowego lasu, Opola- Nadleśnictwo 

Opole; 
 Odwiedziny gości specjalnych w ramach preorientacji zawodowej; 
 Podtrzymywanie tradycji świątecznych -Śniadanie Wielkanocne, Wigilia. 
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4.6. Najważniejsze remonty/inwestycje w jednostce. 
Modernizacja sal w obu placówkach, montaż 
dywanu interaktywnego FlySky, wymiana 
drzwi w toaletach w przedszkolu w Prądach, 
remont kancelarii. 
 
4.7. Informacje dodatkowe  
Udział kadry pedagogicznej w studiach 
podyplomowych, szkoleniach, kursach 
w celu  podnoszenia kwalifikacji i nabywania 
nowych doświadczeń. 
 

5.  Publiczne Przedszkole w Chróścinie 
5.1.Nauczanie stacjonarne i zdalne w roku szkolnym 
Nauczanie zdalne objęło gr. 6-latków w dniach: 09-13.12.2021r., 17-24.12.2021 r. oraz gr. 
3-latków w dniach 21-27.01.2021r. 
 
5.2. Dodatkowi uczniowie/wychowankowie z Ukrainy. 
W grupie 3-latków jedno dziecko – 15.03-07.06.2022 r., w gr. 4-latków jedno dziecko – 
16.03.2022 r. – nadal, w gr. 6-latków  jedno dziecko – 21.03-14.04. 2022 r. 
 
5.3.Realizacja projektów i programów edukacyjnych: 

 Kubusiowi Przyjaciele Natury – program ogólnopolski; 
 „Mamo, tato – wolę wodę” – projekt ogólnopolski; 
 „EkoEksperymentarium” – gra ekologiczna online pod patronatem Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska; 
 „Akademia Aquafresh”- projekt ogólnopolski; 
 „Klub Super Wiewiórka” PCK Oddział Opole- projekt ogólnopolski; 
 „Edukacja – emocje” – projekt międzynarodowy; 
 „Przytul się do drzewa” organizowany przez  Strażnicy Lasów - Fabryka 

Aktywności Młodych; 
 „Dzieciaki – mleczaki” – projekt ogólnopolski; 

Innowacje pedagogiczne/edukacyjne: 
 Innowacja „MALI BADACZE” (dobre praktyki); 
 „Plastek i przyjaciele” – projekt edukacyjny; 

Działalność charytatywna i współpraca ze środowiskiem lokalnym: 
 „Góra Grosza” - projekt ogólnopolski; 
 Wkręć się w pomaganie (zbiórka nakrętek dla Bartusia) – projekt lokalny; 
 „UWAGA DZIECIAKI! POMÓŻCIE NAKARMIĆ PSIAKI I KOCIAKI!” – zbiórka karmy 

dla bezdomnych zwierząt   w schronisku  w Opolu; 
 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  z UNICEF – udział w akcji; 
 Wynajem sali pod działalność edukacyjną – zajęcia sportowe z taekwondo. 
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5.4. Najważniejsze wydarzenia w roku szkolnym: 

 Święto Niepodległości  połączone ze wspólnym odśpiewaniem hymnu 
narodowego o godz. 11.11   w ramach  akcji MEN „Szkoła do hymnu”; 

 Magik w przedszkolu;  
 Dentobus (profilaktyka jamy ustnej i zębów);  
 Dzień Życzliwości;  
 Spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi; 
 Warsztaty mydlarskie;  
 Warsztaty  ekologiczne „Mucha Odpaducha” w MCWE w Opolu – gr. I  i II;  
 Zbiórka odzieży, środków czystości, materiałów plastycznych itp. dla uchodźców 

z Ukrainy; 
 Spotkanie z ratownikiem medycznym. 

 
5.5. Najważniejsze remonty/inwestycje w jednostce: jedynie drobne prace 
remontowo-naprawcze. 
 
6.  Publiczne Przedszkole w Naroku 
6.1. Nauczanie stacjonarne i zdalne w roku szkolnym. 
W roku szkolnym 2021/2022 placówki przedszkolne pracowały w trybie stacjonarnym, 
czasowe ograniczenie tychże zajęć miało  miejsce w PP nr 1 i nr 2 w Żelaznej (na skutek 
kwarantanny);  Za zgodą Wójta Gminy Dąbrowa wprowadzono  wówczas wypracowany 
wcześniej model kształcenia na odległość dla dzieci 6-letnich (objętych obowiązkowym  
rocznym przygotowaniem przedszkolnym);    
 
6.2. Dodatkowi uczniowie/wychowankowie z Ukrainy. 
W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 przyjęto czworo dzieci pochodzenia 
ukraińskiego (2 – PP Narok, 2 – PP nr 2 w Żelaznej), rodzice trojga z nich zadeklarowali 
kontynuację wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.  
 
6.3. Szczególne osiągnięcia.  
Nauczyciele PP Narok przystąpili do pozyskania wsparcia finansowego w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Uzyskane 
wsparcie w kwocie 2500,00 zł pozwoli na realizację działań propagujących czytelnictwo 
wśród najmłodszych w roku szkolnym 2022/2023. 
 
6.4. Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola w roku szkolnym 2021/2022: 

 Uroczyste obchody XII rocznicy nadania imienia św. Franciszka z Asyżu 
placówce: „Dawno temu w Gubbio…”  (4 X 2021r.); 

 Wizyta Ekolubów i Sówek  (grupy starsze ) w Archiwum Państwowym w Opolu – 
udział w lekcji archiwalnej: „Mówiące znaki władzy” (13 X 2021r.); 

 Kreowanie sprzyjającej polityki oświatowej  - kontynuacja  studiów 
podyplomowych przez 3 nauczycieli PP Narok i PP nr 1 i nr 2 w Żelaznej zgodnie 
z planem podnoszenia kwalifikacji w obu placówkach; 
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 Udział w ogólnopolskiej akcji MEiN #Szkoła Pamięta, czyli wspomnienie 

zmarłych, którzy zapisali się w historii (29 X 2021r.); 
 V Bal przyjaciół św. Franciszka z Asyżu z udziałem wodzireja ( 16 XI 2021r.); 
 Listopadowe spotkania wokół Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia                       

św. Marcina – udział w akcji MEiN: #SzkoładoHymnu, Marcinowe lampiony, 
scenki z życia Patrona oraz  rogale z makiem , ofiarowane przez Radę Sołecką wsi 
Narok (11 XI 2021r.);  

 Adwentowe spotkanie Ekolubów i Ekoludków pt.: „Św. Franciszek i pierwsza                      
szopka bożonarodzeniowa” – historia inspirowana teatrem kamishibai                                 
wg D. Bosco – relacja z wydarzenia udostępniona w sieci: 
https://www.youtube.com/watch?v=aLAknuRgQ3M  (17 XII 2021r.); 

 Wirtualne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka:  
https://www.youtube.com/watch?v=u8N-_-06Ozo (21 I 2022r.); 

 Udział w akcji charytatywnej: „Paka dla zwierzaka” – zbiórka na rzecz psów i 
kotów z opolskiego Schroniska dla zwierząt bezdomnych oraz podopiecznych 
„Fundacji Braci Mniejszych” w Paryżu/k. Opola ( 28 II – 4 III 2022r.); 

 Udział w akcji ozdabiania wielkanocnych „jaj”,  organizowanej przez  GOKIR                            
w Dąbrowie – z wykorzystaniem barw gminnych oraz techniki decoupage 
(I połowa kwietnia 2022r.); 

 Przygotowanie kartek wielkanocnych dla żołnierzy z Ukrainy  ( I połowa 
kwietnia 2022r.); 

 Tydzień Kultury Ekologicznej w PP Narok  ( 25 – 29 IV 2022r.) – połączony z 
wizytą w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora – spektakl: „O mniejszych braciszkach  
św. Franciszka”; 

 „Mama, Tata i Ja: Muzyczne wygibasy ze zwierzakami Erica Carle na okoliczność 
Dnia Rodziny” – plenerowe spotkanie z rodzicami  (26 V 2022r.). 

 
6.5. Remonty oraz inwestycje w jednostce:  

 PP Narok  - odnowienie bramy Tori oraz mebli ogrodowych, naprawa fragmentu 
przeciekającego dachu ze środków pozyskanych z ubezpieczenia, modernizacja 
dotychczasowej kancelarii z przeznaczeniem na gabinet terapeutyczny 
(malowanie ścian, zakup dywanu, lustra logopedycznego i innych elementów 
wyposażenia), odnowienie ścian  i sufitu w leżakowni; 

 PP nr 1 i nr 2 w Żelaznej – bieżące prace konserwatorskie, naprawcze na placu 
zabaw  i w łazienkach dzieci. 
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7. Publiczne Przedszkole w Karczowie 
7.1.Nauczanie stacjonarne i zdalne w roku szkolnym. 
W okresie od 15 do 24 grudnia 2021r. zajęcia realizowano w formie zdalnej. Poza tym 
okresem w przedszkolu odbywały się zajęcia stacjonarne. 
 
7. 2. Dodatkowi uczniowie/wychowankowie z Ukrainy. 
Od miesiąca marca do przedszkola uczęszczało jedno dziecko z Ukrainy. W czerwcu 
chłopiec ukończył grupę 6-cio latków. 
 
7.3. Szczególne osiągnięcia jednostki. 
Zajęcie I miejsca w Matematycznej Olimpiadzie Przedszkolaka organizowanej przez 
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu 
 
7. 4. Realizacja projektów i programów edukacyjnych. 

 Udział w akcji ZDROWOROSNA – W. LEGUTKO; 
 Udział w akcji MEN – Szkoła do hymnu; 
 Udział w akcji – Razem na święta; 
 Udział w finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy; 
 Udział w projekcie MAŁY OPOLANIN 

organizowany przez MDK w Opolu; 
 ZAKAMAREK – EKOTRIKI NA KĄCIKI 

– Ogólnopolski projekt edukacyjny; 
 GRAMY W ZIELONE – Ogólnopolski 

projekt edukacyjny; 
 KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY – 

udział w programie edukacyjnym; 
 PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE 2 - Certyfikat uczestnictwa 

w projekcie; 
 AKADEMIA ŻUBRA POMPIKA – program 

edukacyjny -otrzymanie certyfikatu 
 CUKIEREK -  udział w projekcie; 
 DZIECI UCZĄ RODZICÓW- Ogólnopolska 

akcja edukacyjna – III edycja; 
 Udział w kampanii #OpolskieOddycha - 

Mali Pogromcy Smogu realizowanej we 
współpracy z firmą MULTiSERWIS;  

 Współpraca z firmą – SZPULKA; 
 Współpraca z Filią Biblioteczną w Karczowie. 
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7.5. Najważniejsze wydarzenia w roku szkolnym. 
 
Dzień Przedszkolaka, Dzień Kropki, Teatrzyki, Dzień 
Chłopaka, Dzień Dziewczynki, Dzień Pieczonego 
Ziemniaka, Spotkanie z pracownikiem Państwowej 
Inspekcji Pracy Dzień Makaronu, Dzień Dyni, Dzień 
Postaci z Bajek, Dzień Wcześniaka, Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka, Tydzień Kolorowej Kredki, 
Andrzejki, Mikołaj, Spotkanie z magikiem, Dzień Pizzy, 
Walentynki, Bal karnawałowy, Dzień Dinozaura, 
Powitanie Wiosny, Śniadanie Wielkanocne, 
Sprzątanie Świata, Udział w otwarciu drogi łączącej 
Karczów z Ciepielowicami, Dzień Książki, Dzień 
Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Taty, Warsztaty 
cukiernicze, Wycieczka do zamku w Niemodlinie, 
Pożegnanie Starszaków. 
 
 
7.6. Najważniejsze remonty/inwestycje w jednostce. 
Remonty i inwestycje: zamontowanie dodatkowych drzwi przesuwnych w kuchni do 
obieralni i zmywalni, malowanie części sali zabaw, łazienki, pomieszczenia 
gospodarczego, obudowy kaloryferów, zamontowanie kątowników na sali zabaw 
i w szatni, naprawy bieżące. 
 
 
XIII. Podsumowanie 

 
Rok szkolny 2021/2022 to okres wciąż panującej w kraju pandemii koronawirusa, 

która wymusiła naukę zdalną, ale już na krótszy czas, a i zawieszenia zajęć stacjonarnych 
dotyczyły w szczególności konkretnych klas szkolnych lub grup przedszkolnych. Ten 
sposób nauki  dodatkowo wytężył pracę nauczycieli, dzieci i ich rodziców, jak i osób 
obsługujących jednostki oświatowe.  

Podobnie jak poprzedni ten rok szkolny nie był łatwy dla uczniów i nauczycieli. 
Na początku trzeba było zmierzyć się z niepewnością, związaną ze zdalnym nauczaniem, 
a kiedy wydawało się, że nie będzie już więcej takich trudności, przyszło kolejne 
wyzwanie – zapewnienie uczniom z Ukrainy odpowiedniej opieki. Edukacją 
i wychowaniem dodatkowych uczniów zostały objęte wszystkie nasze placówki 
oświatowe. Przyznano dodatkowe godziny z języka polskiego, zatrudniono dodatkową 
kadrę, jak i utworzono trzy oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. 

Miniony rok szkolny to nie tylko globalne problemy. To także lokalne inicjatywy. 
Dzięki pozyskanemu wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 rozpoczęto budowę hali sportowej 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku. Tym samym, po zakończeniu inwestycji 
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wszystkie nasze szkoły podstawowe będą posiadały hale sportowe zapewniające 
odpowiedni poziom do uprawiania sportów zespołowych i nie tylko. 

Jak wynika z danych finansowych, wciąż zauważalny jest jednak trend 
niedofinansowania bieżących zadań oświatowych. 45% wydatków poniesionych było 
ze środków własnych, tj. z budżetu Gminy Dąbrowa. Mimo tych trudności finansowych 
wszystkie zadania oświatowe realizowane są na jak najwyższym poziomie, zachowując 
standardy określone w danym obszarze. 

 
 
 
 
 
Opracował: 
Dyrektor GZEASiP w Dąbrowie 
Grzegorz Jeziorański 
 

 
  

Wójt Gminy 
 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


