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Wstęp 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Oświęcim za rok szkolny 2012/2013 wynika z 

dyspozycji art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.  Zakładanie i prowadzenie przeszkoli, szkół podstawowych oraz 

gimnazjów zgodnie z ustawą o systemie oświaty należy do zadań własnych gmin. Zadaniem gminy w myśl art. 7 cytowanej ustawy, w szczególno-

ści jest: 

1) zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów 

2) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności 

3) zabezpieczenie kadry pracowniczej , w tym administracyjno-obsługowej 

 

W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują wszystkie 

miejscowości w tzw. obwodach szkolnych zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów gminnych. 

W naszej gminie istnieją następujące obwody szkolne: 

Szkoła Podstawowa w Babicach                :  obejmuje sołectwa Babice i Broszkowice 

Szkoła Podstawowa w Brzezince               :  obejmuje sołectwo Brzezinka 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Harmęże     :  obejmuje sołectwa Harmęże i Pławy 

Szkoła Podstawowa w Rajsku                    :  obejmuje sołectwo Rajsko 

Szkoła Podstawowa w Grojcu                    :  obejmuje sołectwa Grojec i Zaborze 

Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej     :  obejmuje sołectwo Poręba Wielka 

Szkoła Podstawowa w Włosienicy              :  obejmuje sołectwa Włosienica, Stawy  Monowskie, Dwory II 
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Dla gimnazjów gminnych natomiast obwody szkolne określono w sposób następujący: 

Gimnazjum Gminne Nr 1 w Rajsku             : obejmuje sołectwa : Broszkowice, Babice,  Brzezinka, Pławy, Harmęże i Rajsko 

Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu           : obejmuje sołectwa: Grojec, Poręba  Wielka, Zaborze, Włosienica, Stawy Monowskie i Dwory II 

Przedstawiona powyżej sieć szkolna funkcjonuje od 1999r. 

Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego sprawują dyrektorzy przedszkoli samorządowych i dyrektor 

przedszkola niepublicznego. Natomiast spełnianie obowiązku szkolnego to zadanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów gminnych. 

Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta jest o arkusz organizacyjny opracowywany, co rok przez dyrektora danej placówki i 

zatwierdzany przez Wójta Gminy. 

I. Wychowanie przedszkolne 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,  w wyjątkowych sytuacjach dyrektor 

przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka w  wieku 2,5 lat. 

Wychowaniem przedszkolnym zajmuje się siedem przedszkoli samorządowych zlokalizowanych w następujących sołectwach:  Brzezinka, Rajsko, 

Grojec, Poręba Wielka, Zaborze, Włosienica , Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach i Przedszkole Niepubliczne SMYK  w Babicach. 

            W prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach publicznych zapewnić możemy wychowanie przedszkolne dla 422 dzieci. Według 

stanu na dzień 31.08.2013 - w przedszkolach publicznych  jest 601 dzieci, ponadto 25 dzieci  6 – letnich w oddziale „0” w Szkole Podstawowej w 

Brzezince oraz 109 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Smyk” w Babicach, w tym 79  to mieszkańcy naszej gminy.  

Łącznie objętych wychowaniem przedszkolnym w naszej gminie jest 649 dzieci. 
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Tabela nr 1  Ilość miejsc w przedszkolach oraz faktyczna liczba dzieci w przedszkolach na dzień 31.08.2013 

Placówka 
Ilość  miejsc w 

przedszkolach 

Faktyczna 

 liczba 

dzieci 

Przedział wiekowy / lata / 

3 4 5 6 

 

2,5 

 

Przedszkole Samorządowe w Brzezince 70 71 19 21 26 0 5 

ZSP Harmęże 
20 + 20 w szkole 

(oddział „0”) 
38 13 13 10 2 0 

Przedszkole Samorządowe w Grojcu 

75 w przedszkolu, 

50 w szkole 

 razem 125 

123 20 40 37 26 0 

Przedszkole Samorządowe w Rajsku 65 61 15 14 17 13 2 

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej 75 75 11 21 20 23 0 

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy 
65 

( w tym 20 w szkole) 
73 9 18 32 14 0 

Przedszkole Samorządowe w Zaborzu 75 74 16 16 20 15 7 

NP „SMYK”  Babice 105 109 15 27 31 27 9 

Szkoła Podstawowa  Brzezinka  

- oddział „O” 
25 25 - - - 25 - 

RAZEM 645 649 118 170 193 145 23 
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Wykres Nr 1 Liczba dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym na dzień 31.08.2012 oraz na dzień 30.09.2013 r 
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Należy z całą mocą podkreślić, że jesteśmy w stanie przyjąć prawie wszystkie gminne dzieci w wieku od 3 do 6 lat , jednakże nie zawsze w ich w 

miejscu zamieszkania. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z dyrektorami przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w stosunku, do których ustawa 

nakłada roczne przygotowanie przedszkolne, a więc dzieci 5 letnie i dzieci 6 letnie. 

Przedszkolaki z terenu Dworów II uczęszczają w większości do przedszkola w Przeciszowie, z którą to Gminą mamy podpisane porozumienie o 

wzajemnej refundacji kosztów pobytu.  

Koszt utrzymania jednego przedszkolaka  w roku 2012 wynosił  837,75 zł miesięcznie. 

Poza programem wynikającym z przepisów szczegółowych, placówki na terenie naszej gminy prowadziły dodatkowe, odpłatne  zajęcia  z  j. 

angielskiego, rytmiki oraz tańca. 

Większość przedszkoli czynnych jest od godz. 6
00

 do godz.16
00

.  

 

II. Szkoły podstawowe i gimnazja 

Następnym etapem gminnego systemu oświaty są szkoły podstawowe. Gmina Oświęcim prowadzi 7 szkół podstawowych tj.  

 Szkoła Podstawowa w Babicach, 

 Szkoła Podstawowa w Brzezince 

 Szkoła Podstawowa w Grojcu 

 Szkoła Podstawowa w Harmężach, 

 Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej, 

 Szkoła Podstawowa w Rajsku ,  

 Szkoła Podstawowa we Włosienicy.  

  

Poniższa tabela przedstawia ilości uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach naszej gminy w latach szkolnych  2011/2012, 2012/2013, 

oraz w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 
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Tabela Nr 2  Ilość uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w latach szkolnych 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012,  

Placówka 

 

Rok szkolny 2012/2013 

 

Rok szkolny 2011/2012 
Rok szkolny 2013/2014 

 

 

Ilość 

uczniów 

w tym 6 –

latków w 

klasie I 

 

Liczba 

oddziałów 

Ilość 

uczniów 

 

w tym 6 –

latków w klasie 

I 

 

Liczba 

oddziałów 

Ilość 

uczniów  

 

w tym 6 

latków  

w klasie 

I 

Liczba 

oddziałów 

Szkoła Podstawowa Babice 188 5 11 173 2 10 169 
3 9 

Szkoła Podstawowa 

Brzezinka 
142 0 6 138 2 7 127 1 7 

Szkoła Podstawowa Grojec 179 7 10 177 2 10 188 1 11 

Szkoła Podstawowa 

Harmęże 
53 0 4 55 9 4 53 11 4 

Szkoła Podstawowa Poręba 

Wielka 
116 0 6 119 4 6 122 1 6 

Szkoła Podstawowa Rajsko 111 1 6 107 0 6 104 1 6 

Szkoła Podstawowa 

Włosienica 
147 2 7 142 2 7 138 0 7 

RAZEM 936 15 50 911 21 50 901 18 50 
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Wykres Nr 2 Ilość uczniów w szkołach podstawowych w latach szkolnych  2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 
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Kolejnym etapem edukacyjnym są gimnazja, które zgodnie z założeniami reformy oświatowej, są szkołami wyrównywania szans edukacyjnych.                     

Nasza gmina jest organem prowadzącym dla dwóch gimnazjów tj.  

 Gminnego Gimnazjum Nr 1 w Rajsku, do którego uczęszczają uczniowie z Broszkowic, Babic , Brzezinki, Harmęż, Rajska, oraz spoza 

obwodu – Skidzinia, Oświęcimia, Brzeszcz. 

 Gimnazjum Gminnego Nr 2 w Zaborzu,  które jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w Dworach II, Grojcu, Porębie Wielkiej, 

Stawach Monowskich, Włosienicy, Zaborza  oraz spoza obwodu z Oświęcimia. 

Tabela poniżej przedstawia ilość uczniów i oddziałów w roku szkolnym, 2011/2012, 2012/2013 oraz obecnym roku szkolnym 2013/2014 

 

Tabela Nr 3  Ilość uczniów i oddziałów w gimnazjach w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013, 2013/2014 

Placówka 

 

Rok szkolny  2011/2012 

 

 

Rok szkolny  2012/2013 

 

Rok szkolny  2013/2014 

Ilość 

uczniów 

 

Liczba  

oddziałów 

Ilość 

uczniów 

 

Liczba  

oddziałów 

Ilość 

uczniów 

 

Liczba  

oddziałów 

 

Gimnazjum Gminne Nr 1 w Rajsku 
226 10 238 11 240 11 

 

Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu 
391 18 373 17 395 18 

RAZEM 617 28 611 28 635 29 
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Wykres Nr 3 Ilość uczniów w gimnazjach w latach szkolnych :  2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 
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W minionym roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych i gimnazjach naukę pobierało 1.522 uczniów, w tym 611 w gimnazjach w 28 

oddziałach, a 911 uczniów szkół podstawowych  w 50 oddziałach.  W roku szkolnym 2013/2014 naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach 

rozpoczęło 1.536 uczniów, 901 uczniów szkół podstawowych  w 50 oddziałach oraz 636 gimnazjalistów w 29 oddziałach.  

W celu zobrazowania ilości uczęszczających dzieci do placówek gminnych w ciągu ostatnich 13 lat przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 4  Ilości uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach gminnych oraz wychowanków przedszkoli w ciągu ostatnich 13 lat. 

Rok szkolny 

Ilość uczniów Ilość oddziałów Ilość uczniów Ilość oddziałów 

Ilość wychowanków                          

w przedszkolach 

Razem 

Ilość 

uczniów 

SP i 

GIM. 

Ilość 

oddziałów 

w SP i 

GIM 

szkoły 

podstawowe 

szkoły 

podstawowe 
Gimnazja gimnazja 

2001/2002 1.209 66 652 32 404 1.861 98 

2002/2003 1.158 64 722 34 395 1.880 98 

2003/2004 1.131 64 755 36 412 1.886 100 

2004/2005 1.105 61 731 32 438 1.836 93 

2005/2006 1.080 59 721 32 454 1.801 91 

2006/2007 1.005 57 703 31 490 (90 Smyk) 1.708 88 

2007/2008 988 56 707 31 492 (97 Smyk) 1.695 87 

2008/2009 968 54 669 31 513 (104 Smyk) 1.637 85 

2009/2010 970 52 646 29 501 (102 Smyk) 1.616 81 



13 

 

2010/2011 936 50 610 27 537 (110 Smyk) 1.546 77 

2011/2012 936 50 617 28 
571 (110 Smyk)  + (23 

odział „0”) 
1.553 78 

2012/2013 911 50 611 28 
620 (110 Smyk) + 19 

oddział „0”) 
1.522 78 

2013/2014 901 50 635 29 
649 (109 Smyk +25 

oddział „0”) 
1.536 79 
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Wykres nr 4  Ilości uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach gminnych oraz wychowanków przedszkoli w ciągu ostatnich 13 lat 
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Z analizy powyższej tabeli i wykresu wynika, że w każdym następnym roku szkolnym liczba dzieci w szkołach podstawowych 

sukcesywnie spada, co jest spowodowane trwającym parę lat niżem demograficznym. Pierwszy raz od 4 lat w gimnazjach zanotowano wzrost 

liczby uczniów. Jednakże analizując wykres z punktu widzenia ilości dzieci w przedszkolach można zauważyć tendencję wzrostową, co przełoży 

się w przyszłych latach na wzrost liczby uczniów w szkołach. 

Dla zobrazowania powyższej tezy przedstawiam tabelę Nr 5 Urodzenia dzieci w poszczególnych latach wg sołectw.  

Tabela Nr 5  Urodzenia dzieci w poszczególnych latach w podziale na sołectwa 

Sołectwo 
Urodzenia dzieci w poszczególnych latach 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Babice 10 11 18 23 17 13 21 28 25 18 23 20 

Broszkowice 6 8 9 2 6 6 8 4 9 4 6 3 

Brzezinka 10 22 23 25 22 22 27 24 19 27 28 18 

Grojec 35 26 28 31 33 36 27 38 35 39 26 36 

Łazy 1 4 2 2 10 4 4 13 4 13 4 4 

Harmęże 3 6 3 1 2 7 9 6 7 12 5 5 

Pławy 1 5 1 6 1 3 4 2 4 4 6 4 

Poręba Wielka 23 25 25 28 17 27 24 25 24 24 25 29 

Rajsko 17 19 15 16 14 19 15 15 12 17 18 8 

Włosienica 16 29 13 18 16 19 13 27 23 19 23 18 
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Stawy Monowskie 6 3 6 1 6 3 1 1 5 1 4 2 

Dwory II 1 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 5 

Zaborze 22 27 22 22 18 29 21 31 20 24 25 29 

RAZAM 151 188 168 178 163 190 176 215 189 205 194 181 
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Wykres Nr 5  Urodzenia dzieci w poszczególnych latach  
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Pomimo spadku ilości uczniów w szkołach podstawowych i dużego zaangażowania środków budżetowych władze naszej gminy nie podjęły 

żadnych działań w zakresie ograniczenia sieci szkół tego typu. 

Powodem takiego stanowiska jest przekonanie, że likwidacja szkoły to początek negatywnych procesów oraz to, że lokalizacja danej placówki w 

sołectwie to miejsce kulturo-twórczej działalności, nie tylko uczniowskiej, ale i poczucie własnej tożsamości lokalnej społeczności. Na takie 

podejście do powyższego problemu ma również specyficzny, geograficzny układ naszej gminy. 
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III. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i wychowania, organ prowadzący zobowiązany jest do dowozu dzieci do szkół w określonych 

ustawą przypadkach. 

Obowiązek ustawowy realizowany jest w różnej formie. Organizowany jest dowóz zamknięty lub zakupy biletów miesięcznych. Obowiązkiem 

gminy jest także, zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zapewnienie opieki 

podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowóz dziecka do ośrodka zapewniają rodzice.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci objętych dowozem w poszczególnych szkołach w roku 2013/2014. 
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Tabela Nr 6  Liczba dzieci objętych dowozem w poszczególnych szkołach w roku 2012/2013 

Lp. Placówka  
Ilość dzieci 

 dowożonych do szkoły  
Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

  bilety miesięczne 
dowóz zamknięty ilość 

uczniów 
forma dowozu 

1. SP Babice 30 - 2 

 

dowóz dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w 

Oświęcimiu - zwrot kosztów dowozu zapewnionego przez 

rodziców, dowóz dziecka do ośrodka dla słabowidzących i 

niewidomych w Dąbrowie Górniczej. 

2. SP Brzezinka - - 1 dowóz dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w 

Oświęcimiu - zwrot kosztów dowozu zapewnionego przez 

rodziców 

3. SP Grojec - 77 w tym 18 dzieci do 

przedszkola– ze Stawów 

Grojeckich do SP Grojec i 

PS Grojec 

ok. 100 – z Zaborza do SP 

Nr 11 w Oświęcimiu 

3 dowóz 1 dziecka do  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w 

Oświęcimiu- dowozu zapewnionego przez rodziców, 

dowóz 2 dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego w 

Oświęcimiu realizuje Maltańska Służba Medyczna 

4. SP Poręba 

Wielka 

  45 - 4 zakup biletów miesięcznych dla 4 uczniów + opiekun do 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu 

5. SP Włosienica 30 - do SP 

Włosienica 

6 - uczniów z 

Dworów do szkół w 

Oświęcimiu 

- - - 

6. GIM Rajsko 175 

 

- 1 1 os. - Dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Oświęcimiu realizuje Maltańska Służba Medyczna 

 

7. GIM Zaborze 238 

 

- 3 Dowóz 1 dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

realizuje Maltańska Służba Medyczna 

1 dziecko dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
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Oświęcimiu – Van -Med 

1 dziecko refundacja biletu miesięcznego dojazd do 

Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Oświęcimiu 

 

8. ZEASIP -  4 Dowóz 3 dzieci do Katowic do szkoły dla dzieci głuchych i 

niedosłyszących  

1 dziecko refundacja dowozu przez rodzica do Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu 

9. PS Poręba 

Wielka 

1   
 

10. PS Zaborze 1  1 dowóz dziecka do przedszkola integracyjnego Nr 14 w 

Oświęcimiu – Van- Med 

razem 525 177 18 x 

 

Ogółem dowozem objętych jest  721 uczniów. 
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IV. Realizacja programów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. 

1. PROGRAM RZĄDOWY „WYPRAWKA SZKOLNA” 

 

Cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników: 

 

1. wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów roz-

poczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę: 

 w klasach I-III szkoły podstawowe, 

 w klasie V szkoły podstawowej, 

ze względu na dochody wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz w klasach I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum w przepadku 

wystąpienia niepełnosprawności ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i klasie V szkoły 

podstawowej, w klasach I- III gimnazjum wydatkowano łącznie w kwocie: 12.069,48 zł dla 40 uczniów w tym dla: 

 SP Babice – 12 uczniów, koszty – 2 799,10 zł 

 SP Brzezinka – 6 uczniów, koszty- 1 450,00 zł 

 SP Grojec – 12 uczniów, koszty – 3 000,00 zł 

 ZSP Harmęże – 1 uczeń, koszty -    281,25 zł 

 SP Poręba Wielka – 2 uczniów, koszty – 450,00 zł 

 SP Rajsko – 4 uczniów, koszty – 852,03 zł 

 GG Rajsko – 1 uczeń, koszty- 350,00 zł 

 GG Zaborze –2 uczniów, koszty – 573,00 zł 
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2. Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 

 

PROJEKT POKL w ramach działania 9.1.2 

W 2013 rok kontynuowano rozpoczęty w styczniu 2012 roku realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 

klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”  w ramach priorytetu IX Rozwój kształcenia i 

kompetencji w regionach działania 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty, poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Tabela Nr  7 Realizowane projekty z Funduszy Europejskich  

Realizator Nazwa projektu Czas realizacji 
Źródło 

finansowania 

Planowana kwota 

dofinansowania 

Zrealizowany budżet 

projektu – w wyniku 

przeprowadzonej 

procedury przetargowej 

ZEASIPG 

Rajsko 

Indywidualizacja 

procesu nauczania i 

wychowania 

uczniów klas I-III 

Szkoły 

Podstawowej w 

kontekście 

wdrażania nowej 

podstawy 

kształcenia 

ogólnego 

 02.01.2012r. do 

30.10.2013r. 

 

EFS POKL - 85% 

Budżet Państwa - 15% 

232.416,73 zł 

 w tym: 

 

SP Babice - 41.508,33 zł 

SP Brzezinka - 30.748,25 zł 

SP Grojec - 36.997,65 zł 

SP Poręba W. - 29.999,21 zł 

SP Rajsko - 29.249,12 zł 

SP Włosienica - 33.997,50 zł 

ZSP Harmęże - 29.916,67 zł 

202.946,49 zł 

w tym: 

 

SP Babice – 35.443,43 zł 

SP Brzezinka – 26.170,61 zł 

SP Grojec – 30.079,04 zł 

SP Poręba W. – 27.603,75 zł 

SP Rajsko – 26.901,40 zł 

SP Włosienica – 29.939,64 zł 

ZSP Harmęże – 26.808,62 zł 
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Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 181 uczniów(88K/93M) kl. I-III w wieku od 6-9 lat Gminy Oświęcim: 

  

-        37 uczniów(19K/18M)SP w Babicach, 

-        25 uczniów (14K/11M) SP w Grojcu, 

-        23 uczniów (10K/13M) Szkoły Podstawowej  w Rajsku, 

-        29 uczniów (11k/18M) SP w Brzezince, 

-        36 uczniów (21k/15M)SP w Porębie Wielkiej, 

-        15 uczniów (6K/9M) SP we Włosienicy, 

-        16 uczniów ( 7 K/9M) ZSP w Harmężach. 

 

Cele główne projektu: 
  

Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów kl. I -III Gminy Oświęcim we wszystkich funkcjonujących szkołach 

podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów i ich możliwości psychofizycznych. Zminimalizowanie 

specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I -III szkół podstawowych Gminy Oświęcim w wyniku realizacji projektu. Zapewnienie 

każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej. Stworzenie warunków w szkołach 

objętych wsparciem umożliwiających i wspomagających  indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w 

niezbędne materiały dydaktyczne 

  

Cele szczegółowe projektu: 
 Realizacja projektu ukierunkowanego na indywidualną pracę z dzieckiem wpisuje się w określony dla Priorytetu IX cel szczegółowy poprzez 

wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie projekty 

systemowe przyczyniają się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i 

oczekiwań uczestników projektu. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co 

docelowo przyczyni się do poprawy wyników egzaminu przeprowadzanego na koniec VI klasy szkoły podstawowej (w szczególności uczniów 

mających problemy w nauce). Wyrówna to ich szanse edukacyjne i złagodzi występujące nierówności. 
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Grupę docelową wytypował zespół nauczycieli powołany w każdej ze szkół przez dyrektorów. W skład zespołów wchodzą nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, pedagog, logopeda, bibliotekarz. Dokonali oni rozpoznania potrzeb uczniów kl. I-III na podstawie 

indywidualnych kart potrzeb ucznia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej( ppp), zaświadczeń lekarskich, obserwacji nauczycieli, rozmów 

z rodzicami uczniów. Zespoły w poszczególnych szkołach wytypowały dzieci, które będą brały udział w projekcie. Zespoły utworzyły również 

listy rezerwowe uczniów. Uczestnikami projektu są dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  

W ramach powyższego projektu organizowane są następujące typy zajęć: 

  

 ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

 z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,  

 z wadami postawy jako gimnastyka korekcyjna, z wadami wymowy jako zajęcia logopedyczne,   

 rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, 

 rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie i artystycznie, 

 rozwijające zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, 

 rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo- j. angielski 

 rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie plastycznie, 

  

We wszystkich szkołach Gminy Oświęcim objętych projektem zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie w ramach art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Nauczyciele prowadzący zaplanowane w projekcie zajęcia nie otrzymują za 

prowadzenie tych zajęć dodatkowego wynagrodzenia. Liczebność grup na wszystkich zajęciach jest zgodna z Rozp. MEN z dnia 17.11.2010 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

Projekt pozwolił również doposażyć bazę dydaktyczną w/w placówek w specjalistyczne pomoce. 
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PROJEKTY  

Od maja 2013 roku realizowany jest projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego – zagospodarowanie czasu 

wolnego, nauka pływania „Już Pływam” 

 

Cele szczegółowe projektu: 
  

Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dla uczniów oraz objęcia nauką pływania uczniów nieumiejących pływać  z klas III-V.  

Nauką pływania objęto 120 uczniów – kurs obejmował 20 godzin nauki pływania w grupach liczących 15 osób. Zajęcia odbywały się na basenach 

województwa małopolskiego tj. w Oświęcimiu, Kętach. 

 

Tabela Nr  8  Zrealizowane projekty z funduszy zewnętrznych 

Realizatorzy 
Nazwa 

projektu 
Czas realizacji Źródło finansowania 

kwota wsparcia finan-

sowego przez woje-

wództwo/ środki wła-

sne 

koszt realizacji projektu 

ZEASIPG „Już Pływam” 01.05.2013- 30.10.2013 

 

Budżet województwa 

małopolskiego – 26,2% 

wkład własny – 73,8 % 

9 200,00 zł 

/ 

 

25 700,00 zł 

35.100,00 zł 
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3. Inne akcje i działania profilaktyczne w szkołach. 

W roku szkolnym 2012/2013 zrealizowano szereg działań o charakterze profilaktycznym: 

Szkoła Podstawowa w Babicach 

1. Przedstawienia profilaktyczne - warsztaty „ Cyberprzemoc”. 

2. Akcje Charytatywne: 

 „Góra Grosza” 

 „Pomóż i Ty” 

 „Akcja Korek”  

3. Udział w programach edukacyjnych: 

 Ratujemy i uczymy ratować” z WOŚP. 

 „Klub Bezpiecznego Puchatka” – program dla klasy I. 

 Program edukacji antynikotynowej dla klas I-III „Nie pal przy mnie, proszę”. 

 Program „Trzeźwy umysł”. 

4. Konkursy organizowane przez szkołę:  

 Konkurs plastyczny "Wiewiórka Viki" 

 Konkurs „Rymowanka o oszczędzaniu”;  

 Konkurs plastyczny „Moja karta bankomatowa” 

 Konkurs systematycznego oszczędzania. 

5. Uczniowie brali również udział w akcjach:  

 Zbieramy makulaturę 

 Nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza. 
 

Szkoła Podstawowa w Brzezince 

1. Organizacja imprez podtrzymujących tradycję i historię szkoły w zakresie wychowania patriotycznego:  

a) Współpraca z organem prowadzącym - organizacja spotkania z prof. Władysławem Bartoszewskim, 

b) Dzień Patrona Szkoły – spotkanie z byłymi więźniami KL Auschwitz, 

c) Wzbogacenie Izby Pamięci o nowe eksponaty i biografię więźniów, 

d) Współpraca z OKSiR-em – przygotowanie montażu słowno-muzycznego  

z okazji rocznicy wysiedleń w kwietniu 2012 r. 
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2. W ramach promocji szkoły – nagranie i wyemitowanie w TVP 1 INFO  programu pt. „Szkoła w Brzezince” dotyczącego poruszania zagadnień związa-

nych z II wojną światową wśród uczniów szkoły (materiał nadal emitowany i dostępny w Internecie) 

3. Nawiązanie korespondencji przez uczniów naszej szkoły z rówieśnikami szkoły niemieckiej dzięki współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu i 

Modlitwy w Oświęcimiu. 

4. Organizacja wyjazdu uczniów klas IV-VI na tygodniowy międzynarodowy obóz językowy EUROWEEK do Kotliny Kłodzkiej. 

5. Organizacja wyjazdu uczniów klasy IV na zieloną szkołę do Soli. 

6. Organizacja dni otwartych dla przedszkola w Brzezince 

7. Organizacja cyklicznych imprez Dni Europy, Europejskiego Dnia Języków. 

Kontynuacja działań rozpoczętych w poprzednim roku szkolnym: 

1. Udział szkoły w kampanii „Szkoła bez przemocy”, „Zachowaj trzeźwy umysł” 

2. Akcja „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. 

3. Udział w programie „Nie pal przy mnie proszę” Akcja - Fundusze za puste tusze – chronimy nasze środowisko. 

4. Pomóżmy zwierzętom przetrawiać zimę – zbiórka dla zwierząt leśnych we współpracy z Kołem Łowieckim. 

5. Zbiórka zużytych baterii i makulatury. 

6. Każda zakrętka na wagę zdrowia – zbiórka zakrętek na rzecz chorego dziecka. 

7. Udział w ogólnopolskiej akcji świątecznej „Paczka”. 

8. Piknik rodzinny – z okazji Dnia Dziecka dla uczniów i rodziców. 

9. Jesienny piknik rodzinny połączony z warsztatami dot. zachowania się dzieci  

w kontakcie ze zwierzętami, podstawy dogoterapii. 

10. Przygotowanie uczniów do występów uczniów na dożynkach w Brzezince. 

11. Udział w akcji charytatywnej - „Poduszka dla maluszka” – zbiórka funduszy na zakup poduszek dla chorych dzieci ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. 

12. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych „Góra Grosza” „Pomóż i TY” 

Szkoła Podstawowa w Grojcu 

1. Prelekcje dla rodziców na temat "Cyberprzemoc" 

2. Całoroczna akcja „ Zważ swój tornister”. 

3. Udział w akcji „Owoce w szkole klas I-III”. 

4. Udział w akcji Mleko z klasą 

5. Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

6. Zakładano karmiki dla ptaków w ramach akcji „ Ptasia Stołówka” oraz zbiórka żołędzi, kasztanów, kukurydzy w ramach akcji „Pomóżmy 

zwierzętom przetrwać zimę”. 



28 

 

7. Zorganizowano warsztaty dla uczniów klasy VI dotyczące cyberprzemocy 

8. Szkolenie uczniów z zakresu pierwszej pomocy „Ratujmy i uczmy się ratować”. 

9. Całoroczna akcja zbiórki zużytych baterii – szkoła zajęła I miejsce w konkursie „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”. 

10. Całoroczna akcja zbiórki plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego chłopca. 

11. Przeprowadzono akcję „Trzeźwy umysł”. 

12. Przeprowadzono obchody „Dnia Ziemi” i Sprzątanie Świata”, Dzień Teatru, Dzień otwarty szkoły, Dzień babci i dziadka 

13. Zorganizowano Piknik rodzinny. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Harmężach 

1. Prelekcja psychologa  z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Oświęcimiu dla rodziców na temat „ Dojrzałości szkolnej dzieci sze-

ścioletnich” 

2. Prelekcja dla rodziców  uczniów na temat „ Współczesne zagrożenia młodzieży związane z cyberprzestępczością, cyberprzemocą, legal-

nym odurzaniem, wykorzystywaniem przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych” 

3. Spotkanie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu  z pracownikami w celu  przybliżenia  specyfiki zawodu strażaka i 

funkcjonowanie takiej instytucji. 

4. Program „ Ratujemy i uczymy ratować” 

5. Program „ Nie pal przy mnie, proszę w kl. I-III  

6. Program „ Znajdź właściwe rozwiązanie w kl. VI 

7. Program „ Walcz z nadwagą i otyłością” 

8. Program „ Radosny i zdrowy przedszkolak” 

9. Pogram „ Europejski kodeks walki z rakiem” 

10. Program „ Bezpieczeństwo w sieci we współpracy z policją. 

11. Opieka pielęgniarki: wszyscy uczniowie byli objęci opieką pielęgniarki szkolnej, która pracowała w szkole raz w tygodniu po  4 godziny 

Przedstawienia profilaktyczne 

1. Spektakl profilaktyczny „ Prawdziwy skarb” dla uczniów z kl I – III 

Realizacja projektów „Owoce w szkole” – 100 % uczniów z kl. I – III, „Szklanka mleka” – 100% uczniów,„Już pływam” – objęto 13 uczniów  z 

kl. I-V. 

„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów z  klas I – III Szkoły Podstawowej  w kontekście  wdrażania nowej podstawy 

kształcenia ogólnego” – objęto 16 uczniów z kl. I – III 
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Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej 

1. Akcja: Trzymaj Formę. 
2. Akcja: Nie pal przy mnie proszę. 
3. Akcja: Rzuć palenie razem z nami. 

4. Akcja: Światowy Dzień Walki z AIDS. 
5. Akcja: Zbiórka surowców wtórnych. 

6. Akcja ”Porcja warzyw i owoców dla każdego”. 
7. Akcja: Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów. 

Programy profilaktyczne 

1. Krajowy Program zapobiegania zakażeniom HIV i chorobie AIDS. 
2. Program profilaktyki grypy. 

3. Udział w organizacji Światowego Dnia Zdrowia. 
4. Program „Szklanka mleka”. 

 

Szkoła Podstawowa w Rajsku 
1. Akcja:  „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” 

2. Akcja: Odblaskowa szkoła 

3. Akcja: Zdrowa Szkoła” 

4. Program „owoce w szkole” 

5. Program „Szklanka mleka” 

6. Program naprawczy ”Bardziej pilni coraz lepsi” 

7. Program „Bezpieczny Puchatek” 

8. Program „Wolność oddechu” 

9. P:rogram „Nie pal przy mnie” 

10. Program „Trzymaj formę” 

11. Program „Szkoła Przyjazna dziecku 6-letniemu” 

12. Program patriotyczny „Jestem Polakiem” 

13. Program „Akademia Przyszłości” 

14. Prowadzenie nauki pływania dla uczniów  
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Szkoła Podstawowa we Włosienicy 

Działania edukacyjno-kulturalne,  profilaktyczno-wychowawcze, prozdrowotne i wspierające w roku szkolnym 2012/2013. 

1) Uroczystości szkolne i środowiskowe: 

 akademia rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013  

 akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły  

 akademia z okazji Święta Niepodległości  

 akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 akademia na zakończenie roku szkolnego  

 uroczystości środowiskowe: Dzień Babci i Dziadka oraz Święto Rodziny  

 program artystyczny na uroczystość lokalną z okazji 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy  

 program artystyczny z okazji dożynek wiejskich.  

2) Spotkania integracyjne i uroczystości szkolno-klasowe, tj.: prażone, Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, wigilie, zabawa karnawałowa, 

Walentynki, Dzień Kobiet, Święto Wiosny, dyskoteki szkolne.  

3) Wycieczki: Kraków, Miasteczko Twin–Pigs w Żorach oraz dwudniowa do Zakopanego. 

4) Spektakle teatralne pt. Zaczarowany świat braci Grimm, Akademia pana Kleksa, Szatan z siódmej klasy – Centrum Kultury w Oświęcimiu 

oraz Moje drzewko pomarańczowe - Teatr Polski w Bielsku-Białej.  

5) Działania profilaktyczno-wychowawcze:  

 warsztaty dla rodziców i nauczycieli pt. Narkotyki – zagrożenie naszych czasów (Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie);  

 warsztaty dla uczniów i nauczycieli dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia pn. Akcja-defibrylacja 

(Zastęp Ratownictwa Medycznego przy OSP w Libiążu) oraz Ratujemy i uczymy się ratować (WOŚP); 

 próbna ewakuacja „Alarm o skażeniach”; pokazy sprzętu gaśniczego i akcji ratowniczej przeprowadzone przez strażaków z OSP we Włosienicy 

i OSP w Stawach Monowskich; 

 spektakl profilaktyczny: Prawdziwy skarb; 

 warsztaty plastyczno- techniczne dla uczniów pt. Warsztaty bożonarodzeniowe. 
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6) Profilaktyka zdrowotna:  

 program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I - III Nie pal przy mnie proszę i Znajdź właściwe rozwiązanie dla klas IV – VI; 

 akcja - fluoryzacja zębów; 

 program edukacyjny Między nami kobietkami; 

 pogadanki na temat: Jak dbać o zdrowie w okresie jesiennym?; Profilaktyka wad wzroku; Profilaktyka próchnicy i chorób jamy ustnej; Zapo-

bieganie nadwadze i otyłości poprzez zdrowe odżywianie i wykorzystywanie aktywności ruchowej; Jak chronić zęby przed próchnicą; Co to jest 

AIDS?; Profilaktyka zakażeń HIV; Zapobieganie zakażeniom somatycznym, wadom postawy i wzroku u dzieci szkolnych; Profilaktyka chorób 

odtytoniowych; Zapobiegaj grypie! Wskazówki, zalecenia; Trzymaj formę! Zalecenia żywieniowe, rola aktywności ruchowej w zachowaniu 

prawidłowej masy ciała; Pomoc przedlekarska w wypadkach komunikacyjnych. 

7) Akcje ekologiczne: Sprzątanie świata; Uwalniamy środowisko od zużytych baterii; zbiórka zużytych telefonów, tonerów i tuszy; zbiórka ma-

kulatury dla fundacji Przyjazny świat dziecka na rzecz rodzinnych domów dziecka.  

8) Akcje charytatywne: zbiórka plastikowych nakrętek z przeznaczeniem dla chorego dziecka. 

9) Programy rządowe współfinansowane ze środków unijnych:  

 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

 Wyprawka szkolna  

 Owoce w szkole 

 Mleko z klasą 

 Już pływam 

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III […] 

 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa 

Szkoła”. 

10) Konkursy szkolne: ortograficzny O pióro dyrektora szkoły; plastyczny Ilustracja do pierwszej książki z biblioteki; czytelniczy Czytelnik roku; 

recytatorski Chwile z poezją; Zasady dobrego zachowania przy stole; Konkurs wiedzy o patronie szkoły. 

11) Konkursy pozaszkolne: 

 Małopolski Konkurs Humanistyczny  

 Międzynarodowy Konkurs Biblijny Jonasz  

 Małopolski Konkurs Matematyczny  

 Konkurs Krakowska Matematyka 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 

12) Sukcesy w konkursach pozaszkolnych:  

 Laureat Powiatowego Konkursu Czytacz roku 2013   
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 Finalista Gminnego Konkursu Jeden z dziesięciu 

 II miejsce drużynowe w VIII Konkursie Matematycznym o Puchar Dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu  

13) Sukcesy na zawodach sportowych: 

 I miejsce dla dziewcząt w Gminnych Mistrzostwach Mini Piłki Ręcznej;  

 III miejsce dla dziewcząt w XV Memoriale Eugeniusza Szustera w piłce nożnej. 

 

Gimnazjum Gminne Nr 1 w Rajsku rok szkolny 2012/2013  

1. Akcja: „Góra Grosza” 

2. Akcja: „Zbiórka baterii” 

3. Akcja: „Zbiórka zakrętek” 

4. Akcja: Paczki dla osób chorych z „Rajmed” w Rajsku 

5. Akcja: Opieka nad Grobem Patrona 

6. Akcja: Zbiórka funduszy dla schroniska dla zwierząt 

7. Akcja: Drugie śniadania dla młodzieży. 

Program profilaktyczny. 

1.  „Zachowaj trzeźwy umysł” 

2.  „Od dziewczynki do kobiety” 

Zajęcia profilaktyczne: „Cyber przemoc”, „Narkotyki i mity”, „Przemoc rówieśnicza” – zajęcia z pracownikiem policji 

Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu 

Działania Profilaktyczne w szkole 2012/2013: 

1.Klasy I - Prelekcje dla młodzieży z przedstawicielami 

     KPP w Oświęcimiu  nt. Świadomości prawnej nastolatka 

2.Warsztaty: 

- dla klas I i IIA nt. „Zagrożeń związanych z użytkowaniem 

     Internetu, cyberprzemocy, cyberprzestępczości” 
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- dla uczniów klas II prowadzone przez przedstawiciela Biura Profilaktyki 

Uzależnień w Krakowie – pana Zbigniewa Krempickiego pt. „ Narkotyki – prawda i mity” 

- Dla klas II – dziewczęta „Higiena okresu dojrzewania” 

3.Przeprowadzenie zajęć  w klasach I-III przez pedagoga i psychologa szkolnego nt.: 

- agresja i przemoc rówieśnicza- prawne konsekwencje tego typu zachowań- kl. I 

- anoreksja – choroba duszy i ciała - kl. I 

- przemoc – eskalacja konfliktów - kl. I 

- zaburzenia psychiczne, jako konsekwencje używania środków psychoaktywnych - kl. I 

- rozwiązywanie konfliktów - kl.I 

- agresja i autoagresja, czyli jak radzić sobie z emocjami - kl. II 

- manipulacja w mediach - kl. II 

- wpadka - kl. III 

- stres - jak sobie z nim radzić - kl. III 

4. Sztuka podejmowanie decyzji - czyli oswoić lęk przed wyborem nowej szkoły - zajęcia z doradcą zawodowym dla klas III: 

- warsztaty   

- konsultacje indywidualne 

- udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych w Oświęcimiu 

- spotkania młodzieży z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego 

- udział w Małopolskich Targach Edukacyjnych "Festiwal Zawodów" w Krakowie 

- udział młodzieży w Małopolskim Pilotażowym Programie Doradztwa Zawodowego "Festiwal Zawodów" pod auspicjami Urzędu Marszałkow-

skiego w Krakowie. 

5. Poznaję siebie , swoje predyspozycje - szukam swego miejsca na mapie zawodów. Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. I-II. 

4. Organizacja Tygodnia Profilaktyki podczas którego odbyło się szereg konkursów z nagrodami ufundowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na: 

- hasło promujące zdrowy styl życia 

-fraszkę lub krótki wierszyk nt. wartości jakie płyną 

ze zdrowego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia wypływających z uzależnień 
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-scenkę z zakresu profilaktyki, która wzięła udział w 

castingu na szkolny spektakl profilaktyczny, a także wówczas prowadzono skomasowane zajęcia profilaktyczne w klasach I-III przez wychowaw-

ców, pedagoga i psychologa szkolnego. 

5.Zgłoszenie szkoły i koordynowanie działań w 

ramach udziału w ogólnopolskim programie „Bezpieczne Wakacje”: 

- przeprowadzenie zajęć we wszystkich klasach nt. bezpiecznego spędzania wakacji 

- umieszczenie banneru akcji na stronie szkoły 

- przygotowanie gazetki przypominającej o bezpieczeństwie podczas pobytu nad wodą, w górach, w mieście. 

6. Formy dokształcania pedagoga: 

Udział w szkleniu dot. Pracy z osobami stosującymi przemoc. Udział w szkoleniu nt. "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń". 

 

Przedszkole Samorządowe w Brzezince 

1. Przygotowanie projektu i wykonanie dekoracji  na uroczystość wręczenia prof. Bartoszewskiemu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy  
      Oświęcim” 
2. Organizacja  Jesiennego Pikniku Rodzinnego „Święto pieczonego ziemniaka” 

3. Organizacja Rodzinnego Pikniku Naukowego. 

4. Realizacja cyklu zajęć pt.” Pierwsze doświadczenia naukowe w przedszkolu”. 
5. Organizacja konkursu plastycznych dla dzieci i rodziców ”Z moim kolegą lubię” oraz konkursu „Wynalazek działający na prawdę i w  

      wyobraźni”. 
6. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych przedszkolaków pt. „Lato” w Bibliotece Pedagogicznej w Oświęcimiu 
7. Akcja na rzecz rozwijania świadomości dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania się „Uczymy się zdrowo odżywiać”. 
8. Akcja na rzecz rozwijania świadomości dzieci w zakresie zachowania bezpieczeństwa w najbliższym środowisku pt. „Uczymy się         

       bezpiecznie zachowywać w przedszkolu, w domu, na ulicy”. 

9. Program nauki czytania dla dzieci od 3 roku życia I. Majchrzak „Odmienna metoda nauki czytania” realizowany przez cały rok we  
       wszystkich grupach wiekowych. 

10.  Realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas” program pilotowany przez sanepid. 
11. Koło plastyczne rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci pt. „Twórcza praca jest wspaniałą zabawą”. 
12. Koło teatralne rozwijające słownictwo, artykulację i zainteresowanie teatrem dzieci pt. „Bawimy się w teatr”. 
13.  Udział dzieci w cyklu zajęć:  „Pierwsza pomoc już w przedszkolu” przy współpracy z Kołem PCK w Oświęcimiu – spotkania  
        przedstawicieli koła – nauka przedszkolaków pierwszej pomocy. 
14.  Akcja zbiórki maskotek dla Powiatowego Szpitala w Oświęcimiu. 
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15.  Akcja „Sprzątanie Świata”. 

16.  Akcja „Bezpieczne wakacje”. 
17.  Udział przedszkolaków w konkursach organizowanych przez inne podmioty: Przegląd Piosenki „Nutka” w Babicach, Konkurs  

       ekologiczny we Włosienicy, konkurs plastyczny „Segregujesz nie marnujesz” (Miś Haribo) 
18. Organizacja „Jasełek” dla społeczności Brzezinki 

 

Przedszkole Samorządowe w Grojcu 

               1. Akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom". 

2.  Akcja UNICEF "Baw się i bądź bezpieczny". 

3. Akcja "Góra Grosza". 

4. Akcja "Zbiórka zużytych baterii". 

5. Program edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" MAC. 

6. Roczny plan pracy nt. "Podejmowanie tematyk kompleksowych związanych z bezpieczeństwem dzieci oraz zdrowym trybem życia.” 

7. Program wychowawczy i adaptacyjny. 

8. Program zdrowotny. Ogólnopolski program „Kubuś Przyjaciel Natury” 

       9. Realizacja autorskiego programu ekologicznego „Eko – przedszkolak”                                                                                                                                                         

             10. Udział dzieci w konkursach między - przedszkolnych, gminnych oraz powiatowych (wyróżnienia i nagrody) 

     11. Organizacja uroczystości i współpraca ze środowiskiem zewnętrznym oraz rodzicami: 

         - Pikniki integracyjne 

         - spotkania z : policjantem, bibliotekarką, z twórcami ludowymi, z KGW, ze strażakami, górnikami, 

         - andrzejki, Mikołajki „Rodzice dzieciom” (we współpracy z rodzicami),Dzień Górnika, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, zabawa 

karnawałowa, Dni Ziemi, Powitanie wiosny,  Dzień Mamy i Taty – Dzień Rodziny(piknik), Dzień Otwarty przedszkola, Dzień strażaka. 

Organizacja zajęć otwartych dla rodziców. Organizacja warsztatów dla rodziców dotyczących wspomagania rozwoju dziecka. Uroczyste 

zakończenie roku z udziałem rodziców i zaproszonych gości. 

 - Wycieczki do teatru oraz do „Figloparku” 

- Organizacja comiesięcznego spotkania z aktorami z Krakowa w ramach teatrzyków. 

- Organizacja turnieju sportowego. 

- Współpraca z: GOPS, Stowarzyszenie Emerytów, Gminna Biblioteka Publiczna, KGW, Szkołą Podstawowa w Grojcu, Przedszkolem w 

Zaborzu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Radą Rodziców, z Sołtysem, z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteką „Galeria Książki” 
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Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej 

1. Akcja: „Cała Polska czyta dzieciom”. 

2. Akcja: „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. 

3. Akcja: „Góra Grosza”. 

4. Program: „Czyste powietrze wokół nas”. 

5. Program "Kubusiowi przyjaciele natury" 

 

Przedszkole Samorządowe w Rajsku 

1.      Program: Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury- udział w kolejnej- 4 edycji programu. 

2.      Profilaktyka zdrowia : Realizacja programów Akademia Zdrowego Przedszkolaka i Zdrowy Przedszkolak. 

3.      Program: Edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas’. 

4.       Udział  w II edycji Akademii Aqaufresh- profilaktyka stomatologiczna, w tym całoroczne mycie zębów. 

5.      Program “Bezpieczne Przedszkole”. 

6.      Program ,,Dodaj język polski do ulubionych” i „ Edukacja komputerowa” 

7.      Akcja: „ Góra Grosza”. 

8.      Akcja: „ I Ty możesz zostać św. Mikołajem”- zbiórka zabawek dla dzieci chorych. 

9.      Akcja: Włączenie się w ogólnopolską akcję  „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- 

10.    Akcja: Zbiórka zakrętek dla dzieci chorych. 

11.  Udział w Akademii Przyjaciół Pszczół i realizacja programu „ Pomagamy pszczołom”. 

12. Działania w Klubie Czytających Przedszkoli w tym codzienne głośne czytanie dzieciom. 

13. Akcja REBE- zbiórka baterii. 

14. Akcje: Zbiórka pokarmu dla zwierząt leśnych, zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska. 

  

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy 

1. "Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antynikotynowej koordynowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Oświęcimiu, pod patronatem MEN. 

2. Akademia Aquafresh" - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków budujący i utrwalający wśród dzieci nawyki dbania o 

higienę jamy ustnej. 

3. "EKOPRZYJACIEL" - program ekologiczny nawiązujący do zdrowego stylu życia. 
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4. "Kubusiowy Przyjaciele Natury" - ogólnopolski program organizowany przez markę Kubuś, którego celem jest uczenie dzieci przyrody oraz 

prawidłowego odżywiania się. Przedszkolaki poznają zwierzęta, rośliny, uczą się dbać o naturę, doceniać rolę warzyw i owoców w prawidłowej 

diecie. 

5. "Akademia Super Przedszkolaka" - Ogólnopolski program edukacyjny którego celem było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy związa-

nej z zasadami zdrowego odżywiania oraz zasadami dobrego zachowania. 

Przedszkole Samorządowe w Zaborzu za rok 2012/2013 

1. Program „ Akademia zdrowego przedszkolaka”                                                                                                                                                                    

2. Program „ Kubuś Przyjaciel natury”                                                                                                                                                                                        

3. Program „Aquafresch”                                                                                                                                                                                                                       

4. Program „ Czyste powietrze wokół nas”                                                                                                                                                                                 

5. Internetowa wymiana między -przedszkolna  Polska – Egipt.                                                                                                                                              

6. Organizacja Między- przedszkolnego Konkursu Tańca.                                                                                                                                                           

7. Współorganizacja Jasełek integracyjnych na scenie teatru salezjańskiego.                                                                                                                             

8. Współorganizacja Biegów Sołeckich.                                                                                                                                                                                      

9. Pomoc w organizacji Dni Gminy.                                                                                                                                                                                       

10. Współorganizacja Mszy Patronalnej.                                                                                                                                                                                   

11. Organizacja wycieczek jesiennej i letniej.                                                                                                                                                                        

12. Prażone rodzinne i pasowanie na przedszkolaka.                                                                                                                                                                  

13. Pożegnanie zimy- korowód wiosenny.                                                                                                                                                                               

14.  Czerwcowy Piknik Rodzinny.                                                                                                                                                                                        

15. Organizacja 50- lecia przedszkola.                                                                                                                                                                                        

16. Akcje „ Sprzątanie świata”, „ Zbieramy nakrętki dla chorego dziecka”.                                                                                                                        

17. Spotkanie z leśniczym, policjantem, górnikiem, strażakiem.                                                                                                                                         

18. Udział dzieci w teatrzykach aktorów teatralnych.                                                                                                                                                           

19. Imprezy okolicznościowe: Dzień Babci, Dzień Matki, Zabawa, Mikołaj itp.                                                                                                                     

20. Organizacja wspólnej wigilii z przedstawicielami Rady Parafialnej, Sołeckiej , Rodziców i Gminy.                                                                               

21.  Comiesięczne kolorowe dni i dni zwierzątek.                                                                                                                                                                 

22. Dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycielki poza minimum programowym: j. angielski,  techniki plastyczne i zajęcia teatralne. 

 



38 

 

V. Żywienie w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty szkoły wspierając rozwój uczniów mogą organizować żywienie w stołówkach 

szkolnych. Zaznaczyć trzeba, że uczniowie pokrywają koszty produktów potrzebnych do sporządzania posiłków. Poniższa tabela 

przedstawia liczbę wydawanych obiadów w poszczególnych szkołach. 

Tabela Nr 9.  Liczba wydawanych obiadów w poszczególnych szkołach 

 

Placówka 

 

Liczba dziennie wydawanych obiadów 

 

Uwagi 

SP. Babice 140 - 

SP. Brzezinka 81 + 25 25 obiadów dla dzieci z oddziału „0” 6 latków  

SP. Grojec 98 Obiady przygotowywane są w kuchni w PS w Grojcu 

SP. Poręba Wielka 61 Obiady dowożone z GIM. Zaborze 

ZSP. Harmęże 28 obiadów dla uczniów szkoły, 

21 śniadań, 21 obiadów, 16 podwieczorków dla 

wychowanków przeszkolą. 

Kuchnia ZSP, przygotowuje śniadania, podwieczorki i 

obiady dla przedszkolaków 

SP. Rajsko 59 - 

SP. Włosienica 59 Obiady dowożone z GIM. Zaborze 

GIM. Zaborze 177 Obiady są gotowane także dla uczniów  ze Szkoły 

Podstawowej  w Porębie Wielkiej i Włosienicy 

GIM. Rajsko 51 Uczniowie korzystają z obiadów przygotowywanych w 

SP w Rajsku 

 

VI. Kadra Nauczycielska. 

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują nauczyciele zatrudnieni wg danych SIO z dnia 30.09.2013 na 185,60 etatach 

kalkulacyjnych -  159 nauczycieli zatrudnionych na całym etacie, 43 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze (15,56 etatów) 

zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach samorządowych, włącznie z stanowiskami bibliotekarza, logopedy, 

pedagoga, psychologa oraz nauczycieli świetlicy szkolnej.  Gmina posiada dobrze przygotowaną kadrę bowiem na 185,60  etaty  
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pedagogiczne – 126,88 etatów -  to nauczyciele dyplomowani, 19,42 etatów to nauczyciele mianowani i 26,56 etatów to nauczyciele 

kontraktowi,  tylko 1,56 etatu to nauczyciele stażyści.  

 

 

Wykres nr 6.  Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2012/2013 

1%
15%

11%

73%

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w terminie do dnia 

20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę 

poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o 

których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
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Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno wynosić procent kwoty bazowej określonej dla 

nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej tj.:  

- dla nauczycieli stażystów 100 %,  

- dla nauczycieli kontraktowych 111 %,  

- dla nauczycieli mianowanych 144 %,  

- dla nauczycieli dyplomowanych 184 %. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy płac, stwierdzono iż, płace nauczycieli w Gminie Oświęcim w, 2012 r. nie osiągnęły kwoty minimalnej okre-

ślonej przepisami Karty Nauczyciela za wyjątkiem płac dla nauczycieli stażystów i mianowanych.  

Ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel 

wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela.  

 

Średnie wymagane wynagrodzenie, w ujęciu średniorocznym, powinno kształtować się, co najmniej na następującym poziomie: 

 

Rok Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany 

2009 2.214,16 2.457,71 3.188,39 4.074,05 

2010 2.340,11 2.597,52 3.369,75 4.305,80 

2011 2.503,91 2.779,34 3.605,63 4.607,20 

2012 2.651,26 2.942,90 3.817,82 4.878,32 

 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Oświęcim wyniosły ogółem  

- w roku 2009 - 7.125.504,61 zł,  

- w roku 2010 - 7.513.902,09 zł, 

- w roku 2011 – 8.250.476,51 zł, 

- w roku 2012 – 9.101.508,52 zł 

 

Jednorazowy dodatek uzupełniający wyniósł ogółem dla wszystkich stopni awansu zawodowego: 

- w roku 2009 - 296.534,03 zł. 

- w roku 2010 - 337.079,55 zł 

- w roku 2011 – 328.533,69 zł 

- w roku 2012 – 170.326,44 zł 
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Wykres nr 7  Średnie wynagrodzenie nauczycieli w latach 2009-2012 w przeliczeniu na pełny etat.  

2506,33

3562,24

4394,55

2651,26

2942,9

3817,82

4878,32

4 074,05 

3 188,39 

2 457,71 

2 214,16 

4 101,43 

3 233,81 

2 674,05 

2 242,10 

2748,34

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012
 

 

 



42 

 

 

Wykres nr 8 Kwota wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w latach 2009-2012 w skali m-ca w przeliczeniu na pełny etat. 
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VII. Konkursy na stanowisko dyrektora. 

W dniu 11 kwietnia 2013 r. w drodze konkursu wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora dla: 

 Przedszkola Samorządowego w Zaborzu. 

VIII. Wyniki sprawdzianów i egzaminów.  

Miernikiem jakości nauczania w szkołach są wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w klasach szóstych oraz wyniki egzaminów 

na zakończenie gimnazjów. 

Przedstawione poniżej wyniki egzaminów zewnętrznych mają przede wszystkim charakter informacyjny. 

            Wyniki muszą być czytane łącznie z analizą czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów w tym : 

  czynników indywidualnych / uzdolnień, aspiracji i frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, czasu poświęconego nauce, dysfunkcji 

uczniów / 

  czynników środowiskowych / sytuacji rodzinnej uczniów , wykształceni rodziców , statusu materialnego rodziny , stosunku rodziców 

do obowiązków szkolnych / 

 

1. Wyniki sprawdzianów po klasie VI.  
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych, wynik Gminy Oświęcim 

Część humanistyczna  

 

Część matematyczno- przyrodnicza 
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Część językowa, poziom podstawowy 

 

Część językowa poziom rozszerzony 
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Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego - Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu –kwiecień 2013r. 

Typ wymagań - standardowy 

 

 

 

        
Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Języki obce 

  Język polski 
Historia i wiedza o 
społeczeństwie 

Matematyka 
Przedmioty przy-
rodnicze 

Język angielski 
poziom podsta-
wowy 

Język angielski 
poziom rozsze-
rzony 

Język niemiecki 
poziom podsta-
wowy 

Język niemiecki poziom 
rozszerzony 

  
Maksymalna liczba punktów w poszczególnych zakresach 

  
32 33 29 28 40 40 40 40 

Klasa A 15,9 18,6 8,2 14,3 15,7 8,9 - - 

Klasa B 23,3 21,5 15,7 19,1 30,1 24,9 20,0 - 

Klasa C 23,0 24,0 15,1 19,0 25,8 15,6 - - 

Klasa D 15,8 18,5 9,3 14,8 18,6 8,8 - - 

Klasa E 22,7 23,6 17,7 20,0 31,5 25,7 21,5 - 

Klasa F 21,5 22,3 14,5 19,3 29,0 - 26,9 15,2 

Szkoła 20,7 21,7 13,8 18,0 24,9 17,2 26,2 15,2 

Gmina 21,1 21,3 14,4 18,0 25,3 17,5 26,2 15,2 

Powiat 20,7 20,1 14,8 17,7 25,7 18,2 22,5 17,2 

Województwo 20,5 19,9 14,9 17,6 25,7 18,0 24,2 17,4 
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Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego - Gimnazjum Gminne nr 1 w Rajsku  
- kwiecień 2013 r. 

     

         Typ wymagań 
standardowy 

           

  
Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Języki obce 

  
Język polski 

Historia i wiedza o 
społeczeństwie Matematyka 

Przedmioty 
przyrodnicze 

Język angielski 
poziom 

podstawowy 

Język angielski 
poziom 

rozszerzony 

  
Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % 

  
32 100 33 100 29 100 28 100 40 100 40 100 

 
Klasa A 22,0 69 20,6 62 15,9 55 18,8 67 25,3 63 15,4 39 

 
Klasa B 20,6 64 20,5 62 14,6 50 18,1 65 25,0 63 16,3 41 

 
Klasa C 22,7 71 20,6 62 15,5 53 17,4 62 27,1 68 20,1 50 

 
Szkoła 21,8 68 20,6 62 15,3 53 18,1 65 25,8 65 18,1 45 

 
Gmina 21,1 66 21,3 65 14,4 50 18,0 64 25,3 63 17,5 44 

 
Powiat 20,7 65 20,1 61 14,8 51 17,7 63 25,7 64 18,2 46 

 
Województwo 20,5 64 19,9 60 14,9 51 17,6 63 25,7 64 18,0 45 
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2. Wyniki w olimpiadach i konkursach. 

 

Tabela Nr  10  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z SP Babice 

 

   

Konkurs  

Liczba 

finalistów  

Liczba laureatów  

   Etap ogólnopolski  

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik”    1 1- I miejsce w kraju  

XVI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej "Pierścień 

Świętej Kingi" 

2  

Konkurs plastyczny "Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy" organizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie 

 1 

Olimpiada  Mitologiczna 4  

   Etap międzynarodowy  

XVI Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy 

Biblijnej „Jonasz”  

3 1 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny  3  
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Tabela Nr  11  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z SP Brzezinka 

  

Konkurs 

Etap wojewódzki 

Liczba finalistów Liczba laureatów 

Małopolski konkurs literacko-plastyczny  pt. „Niezwykły 

świat Braci Grimm” zorganizowany przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką oraz  Towarzystwo Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich w Krakowie 

1 1 (II miejsce) 

Gminne indywidualne zawody narciarskie w Rzykach na czarnym 

Groniu 

1 1 

powiatowy finał piłki koszykowej chłopców drużyna  II miejsce 

Gminne zawody piłki ręcznej chłopców drużyna  I miejsce 

Gminne zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt drużyna  I miejsce 

Ogólnopolski test Oxford Plus – język angielski 9 9 ( 1 laureat I stopnia  

z wyróżnieniem) 
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Tabela Nr  12  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z SP Grojec 

 

Konkurs Etap ogólnopolski 

Ogólnopolski Konkurs J. Angielskiego Test Oxford PLUS   

Laureat I stopnia – 1 

Laureat II stopnia - 2 

Laureat III stopnia – 4 

Laureat IV stopnia – 2 

Laureat V stopnia – 3 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Test Matematyka Plus”   

Laureat I stopnia z wyróżnieniem -3 

Laureat I stopnia  -3  

Laureat III stopnia – 4 

Laureat IV stopnia – 2 

Laureat V stopnia  - 3 
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Tabela Nr  13  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z  ZSP Harmęże 

  

Konkurs 

Etap wojewódzki 

Liczba finalistów Liczba laureatów 

 0 1 

 0 1 

Wojewódzki konkurs „Hospicjum czas miłości i nadziei”    1 wyróżnienie  praca plastyczna, 2 wyróżnienia 

prace literackie 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej   0 

  Etap ogólnopolski 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Sezam   Laureat I stopnia – 1 

 

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Galileo  Laureat - 1 

Ogólnopolski konkurs „Mam 6 lat i potrafię”  wyróżnienie na etapie wojewódzkim 

Ogólnopolska Olimpiada pt. ” Święty Maksymilian Kolbe w Rzy-

mie” 

 wyróżnienie 

Międzynarodowy konkurs ekumeniczny „Jonasz”  finalistka 
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Tabela Nr  14  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z SP Włosienica 

Konkurs 

Etap wojewódzki 

Liczba 

finalistów 
Liczba laureatów 

Olimpiada Wiedzy Matematyka – Oxford. Plus 

2012 Edycja 18 – konkurs ogólnopolski 

 1 laureat I stopnia   

z wyróżnieniem; 

1  laureat I stopnia; 

2 laureatów II stopnia; 

3 laureatów IV stopnia; 

2 laureatów V stopnia. 

 

Tabela Nr  15  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z SP Rajsko 
 

 

Konkurs 

Etap gminny 

Liczba 

finalistów 

Liczba laureatów 

Małopolski Konkurs Humanistyczny 2 1 

Gminny konkurs piosenki „NUTKA 2013” 10 2  I miejsce 
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1  II miejsce 

1  III miejsce 

Gminny konkurs matematyczny 3 1  II miejsce 

Mikołajkowe zawody w piłce nożnej Gminy 

Oświęcim Chłopcy kl IV-VI 

16 I miejsce 

 Etap powiatowy 

Powiatowy konkurs plastyczny LUBIE SMOKI” 12 3 wyróżnienia 

Powiatowy konkurs kolęd i Pastorałek ”Hej kolęda” 3 1 wyróżnienie 

Powiatowy k9onkurs plastyczny Moje marzenia 10 4 wyróżnienia 

Powiatowe Zawody Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego –drużyna 3 osobowa  

3 V miejsce 

 Etap wojewódzki 

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej 

Psallite Deo 

1 1 wyróżnienia 

 Etap ogólnopolski 

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Olimpus” 10 1 

„Kangur” matematyczny 2013 20 1 wyróżnienie 

Rejonowy konkurs prozatorski w ramach projektu ojczysty - polski – mój. –wyróżnienie 

Małopolski Konkurs Humanistyczny – uczennica zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego 



58 

 

Tabela Nr  16  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z GG Rajsku 

    

Konkurs 

Etap wojewódzki   

  
Liczba 

finalistów 

Liczba laureatów 
  

  
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 1 0 

  

 
Ogólnopolska Olimpiada z Matematyki 0 1 

    

  
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka 

Angielskiego 

 0 1  

    

 

 

Tabela Nr  17  Osiągnięcia w konkursach  uczniów z GG Zaborze 

  

Konkurs 

Etap wojewódzki   

Liczba finalistów Liczba laureatów   

Małopolski Konkurs Chemiczny 

Małopolski Konkurs Historyczny 

43 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - Japonia, 

Tokyo 

15 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie lu-

dziom zgotowali ten los" 

21 Małopolski Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży 

"Triada 2013" w Krakowie 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kultury świata - 

Etiopia" 

1 

1 

  1 osoba - złoty medal 

2 osoby - kwalifikacje do wystawy  

1 osoba - nagroda 

1 osoba- wyróżnienie 

  

1 osoba - laureat 

  

1 osoba - kwalifikacja do wystawy pokon-

kursowej 
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15 Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży  

8 Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowie-

ka" 

1 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ptaki Cudaki" 

Rzeszów 

3 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Przyroda w 

kolorach" Kraków 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Boże Narodzenie - 

tradycja i współczesność" Trzebinia 

26 Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych 

"Talenty Małopolski 2013" 

17 Przegląd Piosenki Dziecięcej "Nutka 2013"  

  

Powiatowe Indywidualne Zawody w Pływaniu 

Powiatowa Gimnazjada w narciarstwie alpejskim 

Powiatowa Gimnazjada w Snowbordzie 

Powiatowa Gimnazjada w Unihokeju chłopców   

1 osoba - III miejsce 

  

1 osoba - kwalifikacja do wystawy 

  

1 osoba- nagroda -  wyróżnienie 

  

1 osoba - wyróżnienie 

1 osoba - nagroda specjalna 

2 osoby - I miejsce, II miejsce- awans do 

województwa 

 

3 osoby - I,II,III miejsce 

1 osoba - I miejsce 

 

I miejsce - udział w finale wojewódzkim 

 

IX. Podsumowanie  

Zadania dydaktyczne i wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach realizowane są prawidłowo, co znajduje potwierdzenie między 

innymi  w protokołach pokontrolnych nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

We wnioskach końcowych z przeprowadzonych wizytacji przeczytać możemy między innymi : 

 wykorzystuje się różnorodne metody i formy pracy z uczniami , a w toku lekcji stwarzane są sytuacje mobilizujące uczniów do    

działania i konstruktywnego myślenia 
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 doskonalenie zawodowe nauczycieli / studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. /  , w tym uzyskanie drugiej specjalizacji     

wykorzystywane są zgodnie z potrzebami szkół 

 nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń , nauczyciel – rodzic 

 rzetelnie prowadzona jest dokumentacja szkoły i pedagogiczna nauczycieli 

  realizowane jest wsparcie wychowawcze dla rodziny 

 uczniowie biorą aktywny udział w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wyższych oraz odnoszą liczne    

sukcesy, są laureatami i finalistami. 

      Realizując zadania ujęte w ramach podnoszenia standardów kształcenia dzieci i młodzieży na przestrzeni omawianego okresu poczyniono 

szereg starań w celu doposażenia istniejącej bazy dydaktycznej.  Podjęto także szereg prac remontowo-modernizacyjnych w placówkach 

oświatowych naszej Gminy. Łącznie przez 7 lat na remonty przeznaczono   kwotę 1.522.349,88 zł lata 2007- 2012,   a w roku bieżącym 

114.705,41 zł oraz kwota 285.367,99 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne / w tym. m.in. wykonanie instalacji odgromowej, remont kostki 

brukowej, remont instalacji elektrycznej, remont dachu, remont instalacji CO – wymiana grzejników, wymiana okien, roboty malarskie, 

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, modernizacja pokrycia dachowego, izolacja fundamentów, wykonanie kotłowni gazowej, wykonanie 

instalacji nadzoru telewizyjnego, zakup zmywarek, patelni elektrycznych. 

Jak widać z przedstawionych powyżej  wartości,  koszty utrzymania funkcjonującego na naszym terenie systemu szkolnego wzrasta corocznie, nie 

idzie to jednak w „parze” z ilością uczniów, bowiem od kilku lat niż demograficzny dotknął także i naszą gminę. Jednakże od roku szkolnego 

2013/2014 wzrosła ilość uczniów w gimnazjach. 

Należy z całą stanowczością podkreślić, że gminne placówki oświatowe są dobrze wyposażone w bazę dydaktyczną i na tym polu wspólnie z 

gminą dyrektorzy placówek oświatowych czynią dalsze staranie o jej polepszenie.                                                                    

 Podnoszenie, jakości kształcenia to nie tylko ulepszanie bazy, ale szereg innych działań, które przedstawiamy poniżej: 

  od 11 lat,  a więc również i w roku sprawozdawczym założenia do projektów organizacyjnych  dla każdego oddziału I-szej klasy w 

Gimnazjach Gminnych przydzielane są godziny  na prowadzenie dodatkowych zajęć z informatyki,  dla wszystkich oddziałów klas I. 
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 Gmina finansuje 3,5 et. pedagoga szkolnego obejmującego szkoły podstawowe oraz gimnazja. 

 w związku z dużym odsetkiem dzieci mających problemy z wymową zatrudniono logopedę gminnego obejmującego zarówno przedszkola 

jak i szkoły podstawowe 

  problemy wychowawcze spowodowały konieczność zatrudnienia psychologa do GG Zaborze  

 W roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 zatrudniono nauczyciela wspomagającego oligofrenopedagoga  w GG  Zaborze ( związane jest to 

z dużą ilością uczniów posiadających orzeczenie z PPP o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 

  w każdym roku szkolnym występujemy o sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Z tej 

pomocy skorzystało w tym roku 40 uczniów w klasach I do III i V szkół podstawowych oraz I-III klasy gimnazjum z orzeczoną 

niepełnosprawnością. 

  oprócz zajęć dydaktycznych placówki oświatowe podejmują wielorakie działania dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowej w celu 

podniesienia standardu nauczania studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zajęcia wyrównawcze dla 

słabszych uczniów , wiele kółek zainteresowań  itp.                                                                     

Oświata zawsze zajmowała poczesne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz Gminy jak i w wydatkach budżetowych. Jest to, bowiem dziedzina 

życia wymagająca znacznych nakładów, które procentują tylko i wyłącznie w przyszłości. Dbanie o kadrę pedagogiczną , bazę lokalową  / w tym 

inwestycje i remonty kapitalne/, o wyposażenie placówek, zapewnienie  ciepłych posiłków / składających się z dwóch dań /, pełnej opieki w 

placówkach przedszkolnych to najważniejsze zadania samorządu , które pokryte były z budżetu Gminy. Natomiast płace w szkołach 

podstawowych, dokształcanie  nauczycieli oraz dowóz uczniów udaje się przez parę lat pokryć z subwencji oświatowej z Ministerstwa Oświaty i 

Wychowania. 


