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Szanowni Państwo Radni Gminy Kluczbork
Przekazuję Państwu najważniejszy skrót informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 jednostek oświatowych gminy Kluczbork.
Zachęcam do zagłębienia się w problematykę i istotę spraw oświatowych.
Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. art. 11 ust.7 spełniam obowiązek:
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu
i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty w szkołach
i placówkach ,których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego”.
W ustawie Prawo Oświatowe ustawodawca określił, że do zadań gminy należy:
1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
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 ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m. in. następujące zadania:
1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego,
2) zapewnienie podstawowych warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
3) zapewnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Ponadto na gminy nałożony został obowiązek:
1) kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
2) realizacji zadań wspierających uczniów w nauce,
3) zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
5) dbałość o bazę lokalową i dydaktyczną przedszkoli i szkół podstawowych,
6) wypłaty świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
7) dofinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników,
8) zapewnienia dowozu uczniów,
9) organizacji konkursów przedmiotowych,
10)wykonania zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających
się o stopień nauczyciela mianowanego,
11) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkól podstawowych,
12)wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
i przedszkola,
13)wykonania zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół
podstawowych,
14)prowadzenie rejestrów niepublicznych jednostek oświatowych (szkoły przedszkola), nadzoru
nad ich działalnością, udzielanie dotacji tym jednostkom oraz kontrola jej wykorzystania,
Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa ogrom zadań
związanych z funkcjonowaniem edukacji na ich terenie
Gmina Kluczbork w roku szkolnym 2019/2020 realizowała zadania gminy prowadząc 21
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jednostek oświatowych różnego typu: 6 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 7 oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, 1szkołę muzyczną-zapewniając bezpieczne
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w tym także umożliwiając stosowanie specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.
W ramach ustawowych działań wykonywane były remonty obiektów szkolnych,
realizowano inwestycje, doposażono szkoły i przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Zapewniona była obsługa administracyjna, w tym również prawna, obsługa finansowa i obsługa
organizacyjna.
Ponadto Gmina prowadziła ewidencję szkół i placówek niepublicznych oraz udzielała dotacji tym
jednostkom dla 2 niepublicznych przedszkoli, 4 niepublicznych żłobków, 2 niepublicznym szkołom
podstawowym.
Gmina Kluczbork ogrywa kluczowa rolę w sferze finansowania oświaty. System edukacji
publicznej nakłada na jednostki samorządu obowiązek prowadzenia
przedszkoli, szkół
podstawowych, a także innych placówek oświatowych. Powyższe zadania, zwłaszcza zapewnienie
odpowiednich środków finansowych na jego realizację jest dla wielu samorządów ogromnym
wyzwaniem. Na finansowanie zadań oświatowych samorządy przeznaczają środki z różnych źródeł,
najważniejszym z nich jest część oświatowa subwencji ogólnej.
Źródłem finansowania zadań oświatowych jest subwencja oświatowa, dotacja na realizację zadań
z zakresu wychowania przedszkolnego, środki w remach realizowanych zadań zleconych oraz
dochody własne miasta. Jednak ze względu na panujący ogólnopolski niż demograficzny oraz brak
zabezpieczenia przez budżet państwa środków adekwatnych do realizowanych zadań, większość
samorządów musi przeznaczać na edukację znaczną część dochodów własnych. W ramach
obowiązujących przepisów prawa samorządy podejmują strategiczne działania mające wpływ na
jakość i funkcjonowanie lokalnej oświaty.
Dane przedstawione w tym opracowaniu powinny posłużyć do głębokiej analizy, a co za
tym idzie również do merytorycznej dyskusji o edukacji szkolnej i przedszkolnej w Gminie
Kluczbork.
Zakończyliśmy kolejny rok szkolny 2020/2021 i wszystkie niezbędne informacje zostały
zebrane dla Państwa w broszurę pn. „Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych
w Gminie Kluczbork za rok szkolny 2020/2021”.
Wszystkie dane liczbowe przedstawione w niniejszym opracowaniu pochodzą z następujących
źródeł:
• System Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 oraz na dzień 30.09.2019 do
naliczenia subwencji na rok 2020.
• dane przedstawione przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną we Wrocławiu
• sprawozdania budżetowe za rok 2020
• pisma Ministerstwa Finansów dotyczące przyznanej subwencji, rezerwy.
• materiały wykorzystane z analizy budżetu za 2020 rok
• własne opracowania, analizy i sprawozdania.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Kluczborka
Jarosław Kielar
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I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚWIATY GMINY KLUCZBORK
– podstawowe informacje o placówkach oświatowych
Liczba dzieci w
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba etatów
oddziałach
oddziałów
Liczba
uczniów/
etatów
pracowników
przedszk/grupach szkolnych/
nauczycieli
wychowan.
nauczycieli
niepedagog.
wczesnoprzedszk. przedszkoln.

lp. Nazwa jednostki
1

P P nr 1 w Kluczborku

139

6

10,32

12

2

PP nr 2 z OI w Kluczborku

197

10

31,68

33

28

3

PP nr 5 w Kluczborku

187

8

16,39

18

16,75

4

PP nr 7 w Kluczborku

125

5/3

10,53

12

24,75

5

PP nr 8 w Kluczborku

191

9

19,17

21

18,25

6

PP w Bogacicy

114

5

13,01

14

14,25

43/3

101,10

110

113

420

20

39,86

41

8

785

35

78

81

20

558

28

77,45

79

14,5

7/2

15,82

18

7

13

31,68

32

7,75
10,75

RAZEM PRZEDSZKOLA

953

7

PSP nr 1 w Kluczborku

8

PSP nr 2 w Kluczborku

9

PSP nr 5
Kluczborku

z

OI

w

10 PSP z OP w Bąkowie

70

11 PSP w Bogacicy

234

12

68

PSP z OP w Kujakowicach
Dolnych

11

68

38

132

64

8/3

26,22

28

13 PSP z OP w Kuniowie

94

47

7/2

15,78

16

6,5

14 GSM I st. w Kluczborku

132

18,10

20

5,25

RAZEM SZKOŁY
PODSTAWOWE

2 425

149

118/7

302,91

315

79,75

RAZEM GMINA

3 378

217

171

404,01

425

192,75

Źródło: liczba uczniów oraz oddziałów dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r., liczba etatów na
podstawie danych z Działu Płac na dzień 30.09.2020 r.
Zestawiła: Bożena Sokołowska

I.1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Gmina Kluczbork, realizując główne zadania i założenia polityki państwa dotyczące rozwoju
i upowszechniania wychowania przedszkolnego oraz zwiększenia jego dostępności, prowadzi
6 publicznych przedszkoli i 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:
w Bąkowie (2), w Kujakowicach Dolnych (3) i Kuniowie (2). Usytuowanie przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w różnych częściach gminy umożliwia zapewnienie skorzystania z wychowania
przedszkolnego wszystkim dzieciom, których rodzice przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.
Łącznie wychowaniem przedszkolnym objęte było 1102 dzieci w 50 oddziałach oraz 68 dzieci
z opieką do lat 3 w 3 oddziałach. Dla dzieci z niepełnosprawnością gmina utworzyła oddziały
integracyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
w których przebywało 32 dzieci. Istniejąca sieć przedszkoli zapewnia wszystkim dzieciom miejsce
w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.
Ofertę edukacyjną przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uzupełnia
oferta 2 niepublicznych przedszkoli tj.:
• Niepubliczne Przedszkole ” Agatka”
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• Niepubliczne Przedszkole ” Tęczowa Dolina”
które oferują dodatkowo 67 miejsc dla dzieci przedszkolnych.
W przedszkolach realizowana jest szeroka oferta edukacyjna. Obok realizacji podstawy
programowej prowadzone były w reżimie sanitarnym programy, projekty, konkursy oraz imprezy
okolicznościowe charakterystyczne dla każdego przedszkola.
Dla dzieci do 3 roku życia gmina prowadzi grupy wczesnoprzedszkolne, które funkcjonują
w Publicznym Przedszkolu Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską
w Kluczborku, dysponując 73 miejscami.
Uzupełnieniem tej oferty są działające na terenie Gminy niepubliczne żłobki:
• „Pod jabłonką”, - Gotartów ul. Wiśniowa 3a/1
• „Baśniowy Zakątek” - Ligota Dolna, ul. Gorzowska 15
• Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” – Kluczbork, ul. Kołłątaja 4
• „Tęczowa Dolina” – Kluczbork, ul. Młyńska 1
które łącznie oferują 143 miejsca.
I.2. PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE
I.2.1. Liczba uczniów i oddziałów.
Gmina Kluczbork jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, z czego 3 zlokalizowane
są na terenie miasta Kluczborka :
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona.
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka.
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi.
oraz 4 szkoły na terenie wiejskim :
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym
Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu,
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brygady Pancernej w Bogacicy,
• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych,
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie.
W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach tych spełniało obowiązek szkolny 2293 uczniów
zgrupowanych w 118 oddziałach.
I.2.2. Opieka zdrowotna.
Gmina aktywnie wspiera profilaktykę prozdrowotną. Odbywa się to poprzez finansowanie
szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, odpowiedzialnego za powstawanie raka
szyjki macicy. Całkowita refundacja szczepień obejmuje dziewczynki w wieku 13 lat
zamieszkujące Gminę Kluczbork. W roku szkolnym 2020-2021 bezpłatnie zostały zaszczepione
114 dziewczynki z rocznika 2008.

—6—

I.2.3. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w r. szk. 2020/2021
(na podst. ark. org. szk. 1 VI 2021r.)
Jednostka - nazwa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w
Kluczborku
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w
Kluczborku
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w
Biadaczu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II
Brygady Pancernej
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
im. M.Kopernika w Kujakowicach Dolnych
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie
Razem

kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII Razem
0

1

2

2

0

0

1

0

6

1

2

2

2

3

2

1

0

13

7

8

10

5

5

12

7

9

63

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

1

0

4

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

1

8

12

15

10

16

10

10

90

9

Liczba dzieci przedszkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w r.
szk. 2020/2021 (na podst. ark. org. szk. 1 VI 2021r.)
Jednostka - nazwa

maluchy

najmłodsze starszaki

średniaki

Razem

0

0

0

17

14

36

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku

0

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
w Kluczborku

0

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii
Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie
Dolnej

0

0

0

0

Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą
Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską

1

0

0

1

Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia
Puchatka w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach
Górnych

0

1

0

0

1

Publiczne Przedszkole w Bogacicy
z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach

0

0

0

0

0

Razem

1

6

17

14

38

5

I.3. SZKOŁA MUZYCZNA
Organem prowadzącym Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ignacego J.Paderewskiego w Kluczborku
jest Gmina Kluczbork. W roku szkolnym 2020-2021 uczęszczało do niej 132 uczniów z gminy,
powiatu kluczborskiego i ościennych gmin. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim (dla dzieci od
7 roku życia) i w cyklu 4-letnim (dla młodzieży). Część absolwentów po ukończeniu szkoły
kontynuuje naukę w szkole muzycznej II stopnia w Opolu. W szkole zatrudnionych jest 20
nauczycieli, którzy posiadają wyższe wykształcenie muzyczne.
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku organizuje koncerty dla środowiska lokalnego, audycje
muzyczne, koncerty dla uczniów szkół podstawowych i dzieci uczęszczających do przedszkoli
z Gminy Kluczbork.
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Ze względu na stan epidemii w 2020-21 roku część zaplanowanych koncertów i konkursów została
przełożona. Uczniowie szkoły brali udział w .:
•
XXVI Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy organizowanych
pod patronatem CEA ( 7-9.05.2021 r.), - wyróżnienie II stopnia,
• konkursie „Zakręcone fleciki” w Rybniku,
• szkolnym konkursie pianistycznym etiud z udziałem uczniów z klas: IV-VI/6 i I-IV/4.
I.4. Zatrudnieni pracownicy w jednostkach oświatowych Gminy Kluczbork.
A) Pracę nauczyciela wykonywano na 404,01 etatach – zdecydowana większość miała
zabezpieczony przez organ prowadzący pełny wymiar zatrudnienia.
B) Pracę niepedagogiczną wykonywało na 192,75 etatach.
II. WYNIKI NAUCZANIA
II.1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (w proc.) w 2020 r.
szkoła
j. polski
matematyka
PSP Nr 1 Kluczbork
55
43
PSP Nr 2 Kluczbork
57,28
44,48
PSP Nr 5 Kluczbork
59
44
PSP w Bąkowie
53
40
PSP w Bogacicy
49
35
PSP w Kujakowicach Dolne
60
33
PSP w Kuniowie
63
36
Średni wynik (%) Gmina
53
36
Średni wynik (%) Powiat
57
41
Średni wynik (%) Województwo
58
45
Średni wynik (%) Kraj
60
47

j.ang.
63
65,59
67
52
55
49
54
53
62
66
66

j. niem.
45,72
16
55
39
49
60
49

Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub
właściwego ministra w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kluczbork.
W roku szkolnym 2020/21 prowadzone były następujące kontrole i monitorowanie prowadzone
w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez Opolskiego Kuratora Oświaty:
Publiczne Przedszkole nr 2 z OI w Kluczborku:
 Arkusz monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych
w przedszkolach.
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach:
 Arkusz monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych
w przedszkolach.
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym
Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu:
 Arkusz monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów
w procesie kształcenia,
 Arkusz monitorowania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych
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w przedszkolu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy:
 Arkusz monitorowania dotyczący pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 Arkusz monitorowania z zakresu realizacji przez szkołę zadań dotyczących wychowania,
profilaktyki i bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021;
 Arkusz monitorowania funkcjonalności sklepików szkolnych.
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych:
przeprowadzono tylko monitorowanie poprzez ankiety na temat:
1. Wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów
podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3. Realizacja zajęć z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
4. Realizacji kształcenia na odległość
Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku: kontrola przez organ nadzoru pedagogicznego, czyli
Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w Warszawie poprzez starszego wizytatora CEA
w Katowicach:
Zakres kontroli:
 Zgodność z przepisami prawa realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem kompetencji rady pedagogicznej dotyczących ustalenia
sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
 Przestrzeganie przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN w sprawie
uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli związanych z realizacją przez dyrektora
szkoły postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego oraz
z nadzorem nad procesem awansu zawodowego nauczycieli ( w szczególności nad realizacją
zadań opiekuna stażu)
Wnioski z kontroli:
Przeprowadzone kontrole wskazały zgodność realizacji zadań
z przepisami prawa, nie wydano zaleceń.
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III. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM
III.1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE
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Ranking szkół sporządzony na podstawie wyników w konkursach organizowanych przez Gminę
Kluczbork w roku szkolnym 2020/2021
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Zasady punktacji według miejsc: I - 6 pkt, II - 5 pkt, III - 4 pkt.
Sporządził: Piotr Stefaniuk

NAGRODY ZA OTRZYMANIE NAJWYŻSZEJ PUNKTACJI W KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH otrzymały następujące szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kluczborku, Szkoła STO w Kluczborku.
IV. SUBWENCJA OŚWIATOWA
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań związanych
z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych.
Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
ustala corocznie ustawa budżetowa.
Wysokość części subwencji oświatowej dla gminy uzależniona jest od liczby uczniów
przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii
uczniów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu
zawodowego nauczycieli.
W formule algorytmicznego podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego części
oświatowej subwencji ogólnej wagi przeliczeniowe stosowane są addytywnie, tj. jeżeli uczeń
zalicza się do kilku wag, jest on każdą z nich przeliczany.
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi najistotniejsze źródło finansowania wydatków
publicznych na oświatę i wychowanie.
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PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY KLUCZBORK NA 2020 ROK

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. wyniosła:
28 040 809,00 zł (SO = SOA + SOC)
• finansowy standard A = 5917,8938
• wskaźnik korygujący Di = 1,0470299429
• ilość uczniów w roku szkolnym 2019/2020 = 2593
• ilość dzieci 6-letnich w przedszkolach - 269
Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego
zastosowane w kalkulacji na 2020r. wagi odnoszą się do 18 zadań szkolnych i 9 zadań
pozaszkolnych.
Środki wyodrębnione z ogólnej subwencji na tzw. „specjalne potrzeby edukacyjne” stanowiły
kwotę 4 912 109,00 zł i w całości zostały przeznaczone na wskazany cel.
Podział subwencji oświatowej dla JST na 2020r. przedstawia się następująco:
Tabela 1. Podział subwencji oświatowej dla JST na 2020r.
L.p.
Nazwa jednostki
Subwencja jednostki na 2020r.
Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe
1.
PSP Nr1
3 729 313,00
2.
PSP Nr 2
5 997 977,00
3.
PSP Nr 5
5 616 891,00
4.
PSP z OP w Bąkowie
1 481 001,00
5.
PSP Bogacica
2 356 797,00
6.
PSP z OP W Kujakowicach D.
1 403 467,00
7.
PSP z OP w Kuniowie
1 289 209,00
8.
Szkoła Muzyczna
1 697 440,00
Razem subwencja
23 572 095,00
Rozdział : 80104- Przedszkola – subwencja na dzieci 6- letnie oraz na dzieci niepełnosprawne
1.
PP Nr 1
181 239,00
2.
PP Nr 2
1 467 573,00
3.
PP Nr5
171 945,00
4.
PP Nr 7
65 060,00
5.
PP Nr 8
340 358,00
6.
PP Bogacica
167 298,00
Razem subwencja
2 393 473,00
Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- subwencja na dzieci 6- letnie
1.
PSP Bąków OP
0,00
2.
PSP Kujakowice D. OP
73 611,00
3.
PSP Kuniów OP
61 342,00
Razem subwencja
134 953,00
Subwencja ogółem
26 100 521,00
Baza danych: Wartość subwencji uwzględniona w metryczce oświatowej na 2020r.
Sporządziła :Bożena Sokołowska

V. DODATKOWE

ŚRODKI FINANSOWE SAMORZĄDU
1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka
samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być
wykorzystywana na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.
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Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, która w 2020r. wynosiła 1434,58 zł(na
rok na dziecko) oraz liczby uczniów na podstawie danych bazy Systemu Informacji Oświatowej
(SIO) wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.
Gmina Kluczbork otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2020 w kwocie 1 220 307,00 zł.
Dotacja ta rozłożyła się odpowiednio na rozdziały:
 80103 – Oddziały przedszkolne – 140 589,00
 80104 – Przedszkola – 1 059 161,00
 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach – 20 557,00
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe
Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Gmina Kluczbork otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół
w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 285 221,47 zl
VI. WYDATKI OŚWIATOWE W GMINIE KLUCZBORK W 2020 ROKU.
1. Dotacje podmiotowe udzielane przez Gminę Kluczbork
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do
udzielania dotacji podmiotowych. Dotacji tych udziela również Gmina Kluczbork dla placówek
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST tj. dla niepublicznych przedszkoli
oraz niepublicznych szkół podstawowych.
W 2020r. Gmina Kluczbork udzieliła dotacji podmiotowych dla:
 Niepublicznego Przedszkola „ Agatka” w kwocie – 172 858,48
 Niepublicznego Przedszkola „ Tęczowa Dolina” w kwocie – 695 078,63
 Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku w kwocie – 1 570 983,48
 Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu w kwocie –311 750,82
2. Dotacje celowe udzielane przez Gminę Kluczbork
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 podmioty
prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w tych
placówkach dotację celową z budżetu gminy, jeśli w gminie obowiązuje przyjęta przez Radę
Miejską uchwała prawa miejscowego.
Zważając na powyższy zapis Rada Miejska w Kluczborku pojęła stosowną uchwałę umożliwiając
osobom fizycznym, które założyły niepubliczne żłobki korzystanie z dofinansowania gminy.
Wysokość dofinansowania stanowi wartość 500 zł na dziecko na miesiąc. Gmina udzielając dotacji
celowej dla powstających placówek przyczyniła się do obniżenia kosztów opłat rodziców za pobyt
dzieci w placówkach niepublicznych, co pozwoliło korzystać z ich usług większej grupie
społecznej, a jednocześnie rozładowało obłożenie dziećmi w istniejącej placówce publicznej tj.
grupie wczesnoprzedszkolnej prowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Kluczborku.
W 2020 r. Gmina Kluczbork udzieliła dotacji celowych dla:
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Niepublicznego Żłobka „ Pod jabłonką ” w kwocie – 93 246,00zł,
Niepublicznego Żłobka „ Baśniowy Zakątek” w kwocie – 32 746,00 zł,
Niepublicznego Żłobka Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” - 243 861,00 zł.
Niepublicznego Żłobka „Tęczowa Dolina” - 193 120,00 zł.

Gmina udzieliła również dotacji dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kluczborku zgodnie z zawartym porozumieniem oraz umową w wysokości 40 903,00 zł.
Łączne wydatki Gminy Kluczbork przeznaczone na dotacje podmiotowe i celowe wyniosły
w 2020 r. 3 354 547,41 zł.
3. Pozostałe wydatki związane z oświatą
Wydatki na oświatę i wychowanie w 2020 r. zamknęły się kwotą 54 648 873,29 zł. Największa
część wydatków przypadła na wynagrodzenia osobowe, to jest 42 189 127,61 zł. Pozostałe wydatki
to kwota 9 054 738,42 zł. Środki jakie Gmina Kluczbork przeznaczyła na finansowanie oświaty to
30 343 159,20 zł co oznacza, że gmina w omawianym okresie w 44,48 % partycypowała
w wydatkach oświatowych:
 przedszkola 76,24 %
 oddziały przedszkolne 76,05 %
 szkoły podstawowe 23,96%
Wydatki poniesione na oświatę w 2020r. przedstawiały się następująco:
 przedszkola – 14 267 958,34 zł
 oddziały przedszkolne –1 198 415,64 zł
 szkoły podstawowe – 31 526 726,58 zł
Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne jednostki oświatowe Gminy Kluczbork
przedstawia Tabela nr 2. Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki oświatowe Gminy
Kluczbork za rok 2020.
Jak wynika z danych nadal największy procent dofinansowania gmina ponosi na realizację edukacji
przedszkolnej, ponieważ stanowi ona zadanie własne gminy.
VII. KOSZTY UTRZYMANIA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW.
Średni koszt utrzymania ucznia oraz oddziału został wyliczony w odniesieniu do wydatków
poniesionych w 2020 r. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne. Liczba uczniów w trakcie roku
ulega zmianom. Za podstawę do wyliczenia średniego kosztu utrzymania ucznia uznano stan dzieci
wykazany w Systemie Informacji Oświatowej na 30.09.2019 r., zgodnie z zasadami naliczania
subwencji oświatowej na 2020 rok.
Średnie koszty utrzymania jednego ucznia wynosiły w 2020 roku:
 przedszkola – 14 677,89 zł
 szkoły podstawowe – 12 342,80 zł
 oddziały przedszkolne – 8 877,15 zł
Średni koszt utrzymania oddziału w 2020 roku wyniósł:
 przedszkola – 307 916,51 zł
 szkoły podstawowe – 257 002,13 zł
 odziały przedszkolne – 171 202,23 zł
Szczegółowe zestawienie średnich kosztów utrzymania ucznia oraz oddziału do wydatków za
2020 r. przedstawia Tabela nr 3.
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2 225 411,50

P.Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych z
OP w Kujakowicah D. i Łowkowicach

P.Szkoła Podstawowa w Kuniowie

Gminna Szkoła Muzyczna

Centrum Aktywność Lokalnej
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Dotacja dla Gimnazjum STO

Zwrot kosztów gminom sąsiedbim za dzieci z
Gminy Kluczbork uczęszczajace do ich przedszkoli

Dotacja dla niepublicznych żłobków

RAZEM WYDATKI W 2019 ROKU
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Baza danych : Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S wg
stanu na dzień 31.12.2020r.
Sporządziła : Anna Bukraba
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485 771,32

911 397,64

245 761,68

189 257,04

476 378,92

10 877 491,36
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100,00

-

78,11

23,96

100,00

-

12,80

46,96

32,10

-

27,78

17,18

11,34

76,05

69,52

57,38

92,48

76,24

83,56

78,14

91,00

83,41

57,29

79,37

% udział
środków
Gminy w
wydatkach

Tabela 2.
Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki oświatowe Gminy Kluczbork za rok 2020

P.Szkoła Podstawowa Nr 5 z OI w Kluczborku

9

19

18

16

15

14

13

12

RAZEM WYDATKI W 2019 ROKU

Razem oddziały przedszkolne

OP Kuniów

OP Kujakowice Dolne

OP Baków

Razem szkoły podstawowe

Gminna Szkoła Muzyczna

P.Szkoła Podstawowa w Kuniowie

P.Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych z
OP w Kujakowicah D. i Łowkowicach

P.Szkoła Podstawowa w Bogacicy

P.Szkoła Podstawowa z OP w Bąkowie

P.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku

8

10

P.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku

Razem przedszkola

P.Przedszkole w Bogacicy z OZ w Bażanach

P.Przedszkole Nr 8 w Kluczborku

P.Przedszkole Nr 7 w Kluczborku

P.Przedszkole Nr 5 w Kluczborku

P.Przedszkole Nr 2 w Kluczborku

P.Przedszkole Nr 1 w Kluczborku

Jednostka

7

6

5

4

3

2

1

l.p.

3 557

135

46

63

26

2 457

148

84

134

226

88

569

762

446

965

124

197

123

186

195

140

171

7

2

3

2

118

0

7

8

13

7

28

35

20

46

5

9

8

8

10

6

Liczba uczniów /
Liczba
dzieci *
oddziałów

414,05

10,86

3,55

4,47

2,84

298,70

19,07

13,01

22,06

35,50

12,95

79,55

73,73

42,83

104,49

14,17

17,22

10,57

18,29

31,42

12,82

186,85

5,50

1,50

0,00

4,00

71,25

5,25

5,00

10,75

7,75

3,00

14,50

18,00

7,00

110,10

12,25

17,50

24,60

16,75

28,00

11,00

Liczba etatów
Liczba etatów
pedagogicznych niepedagogicznych

45 688 826,30

1 198 415,64

353 488,43

329 815,11

515 112,10

30 326 251,31

1 668 461,18

1 499 135,57

2 694 413,27

3 533 051,55

1 409 679,81

7 871 099,62

7 395 409,69

4 255 000,62

14 164 159,35

1 725 521,89

2 367 618,80

2 344 646,56

2 268 109,72

3 881 867,38

1 576 395,00

Razem wydatki
w roku 2020
(pomniejszone o
wydatki majątkowe)

12 844,76

8 877,15

7 684,53

5 235,16

19 812,00

12 342,80

11 273,39

17 846,85

20 107,56

15 632,97

16 019,09

13 833,22

9 705,26

9 540,36

14 677,89

13 915,50

12 018,37

19 062,17

12 194,14

19 907,01

11 259,96

Roczne koszty na
jednego ucznia

267 186,12

171 202,23

176 744,22

109 938,37

257 556,05

257 002,13

0,00

214 162,22

336 801,66

271 773,20

201 382,83

281 110,70

211 297,42

212 750,03

307 916,51

345 104,38

263 068,76

293 080,82

283 513,72

388 186,74

262 732,50

Roczne koszty na
jeden oddział

Tabela nr 3.
Średni koszt utrzymania ucznia oraz oddziału w odniesieniu do wydatków za 2020 rok

* Baza danych : Liczba dzieci według stanu wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r.
Liczna etatów pedagogicznych i niepedagogicznych wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2019 wg Systemu
Informacji Oświatowej na rok szkolny 2019/2020
Sporządziła : Anna Bukraba
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VIII. UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych odnosi się do tej grupy uczniów, która
nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Mają oni
znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Są w stanie kontynuować naukę, ale
potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz programu nauczania, specjalnych metod,
dostosowanych do ich potrzeb, możliwości, ograniczeń.
W systemie oświaty uczeń niepełnosprawny to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej. Określenie „kształcenie specjalne” związane jest ze
stwierdzeniem przez zespół orzekający, że dziecko, ze względu na swoje problemy ze zdrowiem
czy dysfunkcje intelektualne, wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Na terenie Gminy Kluczbork w 2020r. do szkół podstawowych uczęszczało 90 uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i 38 przedszkolaków.
Każde dziecko miało zapewnioną realizację zaleceń określonych w orzeczeniu.
Gmina Kluczbork zapewnia również uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport. Specjalnie
przystosowane samochody przewoziły średnio 162 uczniów dziennie.
Gmina zgodnie z podjętą uchwałą gwarantuje bezpłatny pobyt w publicznych przedszkolach dla
wszystkich dzieci niepełnosprawnych.
Każda placówka w gminie, do której uczęszczały dzieci niepełnosprawne stworzyła im optymalne
warunki do ich bezpiecznego funkcjonowania.
IX. ZOBOWIĄZANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY.
W roku 2020 r. zostały poniesione koszty, związane ze zobowiązaniami roku poprzedniego tj.
2019 r. na które składają się zobowiązania z tytułów: dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c grudzień, składek ZUS od wynagrodzeń , zakupu
energii elektrycznej i cieplnej, drobne usługi remontowe i konserwacyjne, wywóz nieczystości,
zakup środków żywności, zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, delegacji służbowych
pracowników, zakupu pozostałych usług.
Należy zaznaczyć, że zapłata omawianych zobowiązań za rok 2019 dokonana w 2020 r.
pomniejszyła planowany budżet poszczególnych placówek oświatowych..
Zobowiązania roku 2019 stanowiły kwotę 4 182 149,06 zł rozkładając się odpowiednio na
rozdziały:
 przedszkola – 1 225 553,56 zł
 oddziały przedszkolne – 105 724,34 zł
 szkoły podstawowe – 2 673 481,64 zł
 szkoła muzyczna – 177 389,52 zł
X. PROJEKTY REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY
KLUCZBORK W 2020 r.
1. Gmina Kluczbork jest liderem projektu Kluczborska Szkoła Ćwiczeń.
Do realizacji projektu pozyskała partnerów:
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
- Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu.
Głównym celem projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie
Opolskiem poprzez utworzenie modelu Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń w 3 publicznych
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szkołach podstawowych w Kluczborku, które funkcjonują w projekcie jako szkoły wiodące.
Projekt jest realizowany od 2019-04-01 do 2021-03-31.
Całkowita wartość projektu to kwota 1 343 473,71 zł.
Dzięki pozyskanym środkom w poszczególnych pracowniach szkół został przeprowadzony
remont a sale zostały wyposażone w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne:
- PSP 5 – remont i wyposażenie pracowni ICT oraz językowej,
- PSP 1 - remont i wyposażenie pracowni matematycznej,
- PSP 2 – remont i wyposażenie pracowni przyrodniczej.
W projekcie podejmowane są działania, w których nauczyciele, studenci i uczniowie
rozwijają kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne
niezbędne na rynku pracy. Projekt zapewnia praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe
formy i metody kształcenia, w tym metody nauczania przyjazne mózgowi.
Wsparciem zostało objętych 10 szkół ( prócz wymienionych wiodących również: PSP
w Bąkowie, Bogacicy, Kujakowicach, Kuniowie, PSP w Roszkowicach, PSP w Biskupicach
oraz szkoła w Byczynie).
2. Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej
Projekt skierowany jest do 6 ośrodków wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Kluczbork.
Projekt jest realizowany od 2019-05-15 do 2021-05-14.
Pozyskane środki zewnętrze do projektu to kwota 1 385 113,62 zł.
Działania koncentrowały się wokół objęcia kompleksowym wsparciem dzieci w wieku
przedszkolnym w formie zajęć dodatkowych oraz wyrównujących deficyty, w tym
wynikające z niepełnosprawności. Adekwatnie do potrzeb dzieci zostały podniesione
i uaktualnione kompetencje kadry dydaktycznej, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej,
kształtowania myślenia matematycznego i badawczego, rozwijania kreatywności dzieci oraz
TIK. Nauczycielki objęte projektem nabywają również dodatkowe kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej, które umożliwią skuteczniejszą terapię dzieci z niepełnosprawnością
oraz deficytami rozwojowymi. Doposażono placówek w pomoce do terapii i diagnozy oraz
inne pomoce i sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
1) Zajęcia dodatkowe dla dzieci;
2) Kursy dla nauczycieli, studia podyplomowe oraz szkolenia;
3) Doposażenie przedszkoli- place zabaw, pomoce dydaktyczne.
3. Gmina Kluczbork wnioskowała o pieniądze unijne na zakup sprzętu potrzebnego do zdalnej
edukacji z programu Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”. Złożenie
wniosków skutkowało otrzymaniem dofinansowania na zakup komputerów dla uczniów
i nauczycieli. Pieniądze można było wydać na laptopy, tablety, oprogramowanie, a jeśli
istniała taka potrzeba – na mobilny dostęp do internetu. Wszystko po to, by najbardziej
potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie.
Z programu Zdalna Szkoła Gmina Kluczbork otrzymała 99 860,00zł. Natomiast Zdalna
Szkoła+ kwotę 105 000,00zł łącznie, z obu programów gmina wydatkowała na zakup
komputerów do szkół 203 315,60 zł.- zakupiono 142 komputery.
4. W roku 2020 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi
w Kuniowie realizowano następujące projekty:
1) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX-Wysoka jakość edukacji - Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
— 17 —

pn. Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności
skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską RPOP.09.01.03-16-0003/18.
Okres realizacji projektu: 23.09.2019 do 22.09.2021.
Celem projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem
kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych dla rynku pracy dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie nauczycieli poprzez organizację
działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz
związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań
dostępnych w edukacji.
W ramach projektu: nauczyciele korzystają z bezpłatnych szkoleń, dzieci z zajęć języka
angielskiego.
Pozyskane środki: Monitor interaktywny wraz z uchwytem mobilnym: na kwotę
7552,20 zł.
Teatrzyk, regał, pacynki, zestaw ogrodniczy, zestaw instrumentów muzycznych, głośniki
bluetooth, telewizor, tablety, maskotki, dywan edukacyjny na kwotę 9 249,70 zł.
Licencje dla dzieci, zeszyty ćwiczeń dla dzieci, zestaw dla nauczyciela (licencja dla
nauczyciela, storybooks, słownik kontekstowy) na kwotę 18 560 zł
2) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla
BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej. RPOP.05.01.00-16-0005/18
3) Okres realizacji projektu: 01.05.2019 do 30.04.2021.
Celem projektu jest: podniesienie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w aspekcie
ochrony bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych, założeniem
projektu jest generowanie przez nauczycieli „efektu kaskady” czyli przekazywania
zdobytej wiedzy i prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, które
nie brały udziału w projekcie.
W ramach udziału w projekcie uczniowie i nauczyciele brali udział w bezpłatnych
warsztatach, wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz zielonych szkołach
5. Podpisano umowę na realizację projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: Bezpieczna i przyjazna szkoła. Projekt
realizowany w okresie 24 miesięcy tj. 2020.10.01 do 2022.09.30.
Kwota dofinansowania wynosi 170 528,79 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji
94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.
Projekt ma na celu nauczanie oraz doskonalenie umiejętności językowych
i komunikacyjnych nauczycieli, poznanie nowych i efektywnych metod nauczania i uczenia
się.
Planuje się wykonanie mobilności uczestników projektu na Cypr, Islandię, do Hiszpanii oraz
Francji.
Projekty krajowe
1. Gmina Kluczbork w ramach Rządowego wsparcia w projekcie 500+ dla nauczycieli
wydatkowała kwotę 133 050,00 zł. (łącznie 267 nauczycieli).
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Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący
kształcenie na odległość otrzymał 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in.
akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.
2. SKS- Opolskie – kolejna edycja 2020 – zajęcia sportowe w szkołach podstawowych (14
grup w 7 szkołach podstawowych- 234- uczniów).
3. Gmina Kluczbork wnioskowała z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej. Pozytywnie rozpatrzony wniosek
skutkował otrzymaniem kwoty
75000,00 zł. Środki w całości zostały przeznaczone na doposażenie gabinetu
przyrodniczego w Szkole Podstawowej w Bąkowie.
XI. REMONTY I INWESTYCJE
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY
KLUCZBORK W 2020 ROKU.
Gmina corocznie przeznacza znaczne środki finansowe na modernizację i remonty obiektów
służących edukacji dzieci i młodzieży. Jednym z podstawowych zadań Gminy jest podnoszenie
standardów kształcenia poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
w placówkach oświatowych.
Szeroki zakres wykonywanych zadań obejmuje inwestycje oraz wykonane remonty i modernizacje.
W 2020 r. zrealizowała wiele zadań zarówno remontowych jak i inwestycyjnych.
XI.1. REMONTY I INWESTYCJE:
Środki poniesione na remonty i inwestycje w przedszkolach przeznaczono na :
1. W Publiczny Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku przeprowadzono:
• modernizacja sanitariatu dla dzieci
2. W Publicznym Przedszkolu Nr 2 z OI w Kluczborku przeprowadzono:
• remont pokrycia dachowego
3. Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej:
• Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem
4. Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych:
• Zakup pieca konwekcyjno-parowego
• usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej z wymianą rur
• Projekt technologiczny kuchni, projekt instalacji sanitarnej, projekt instalacji
elektrycznej oraz montażu dźwigu
5. Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
• Wymiana kotła c.o. (O. Bażany)
• montaż okien i parapetów
Środki poniesione na remonty i inwestycje w szkołach podstawowych przeznaczono na :
1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku przeprowadzono
• adaptację części korytarza na salę dydaktyczną
• montaż wykładziny PCV
• wymiana stolarki okiennej
• roboty elektryczne
2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku przeprowadzono
• montaż nagrzewnic
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• montaż stolarki okiennej
• naprawa i konserwacja boiska Orlik
3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
• wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego
• wymianę instalacji c.o. w sali gimnastycznej
• montaż systemu monitoringu
• remont dachu
• montaż wykładziny PCV
4. W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie:
• wykonano remont pomieszczenia WC dla personelu
5. W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie:
• demontaż i montaż okien
6. W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych:
• cyklinowanie parkietu i malowanie sali gimnastycznej
Środki poniesione na remonty i inwestycje w Szkole Muzycznej przeznaczono na:
• roboty malarskie;
XI.2. POTRZEBY INWESTYCYJE W OŚWIACIE:
1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku:
• malowanie i wymiana podłogi w sali 14
• malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora i wymiana podłogi
• wymiana oświetlenia (lamp w klasach i holu)
• połączenie dwóch sal i utworzenie nowoczesnej sali komputerowej
• malowanie sali 21 i wymiana podłogi
2. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku:
• wymiana sztucznej nawierzchni boiska trawiastego – obiekt sportowy „Orlik”
• wymiana uszkodzonej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – obiekt sportowy „Orlik”
• naprawa – wymiana ogrodzenia – obiekt sportowy „Orlik”
• wymiana, naprawa podłóg i posadzki oraz parkietu w budynkach I-III, IV-VIII, mała
sala gimnastyczna
• wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku C
3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku:
• wymiana oświetlenia na „Hali Gimnastycznej” na oświetlenie energooszczędne
• naprawa/wymiana rur spustowych oraz rynien na budynkach
• wymiana drzwi w salach lekcyjnych II p budynku wschodniego
• wymiana drzwi w salach lekcyjnych parter budynku zachodniego
• wymiana wykładziny PCV w szatniach oraz na korytarzu przy Hali gimnastycznej
• wymiana drzwi w szatniach przy małej sali gimnastycznej
• wymiana drzwi w szatniach przy hali gimnastycznej-zalecenie sanepidu
• wymiana instalacji elektrycznej II p budynku wschodniego
• remont sanitariatów dla personelu – parter budynku zachodniego
• remont sanitariatów – budynku zachodniego (damski +męski) parter, I p, II p
• remont pokrycia dachowego
• modernizacji systemu monitoringu
4. W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie:
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5.

6.

7.

8.

9.

• remont sali gimnastycznej (malowanie + wymiana podłogi)
• termomodernizacja budynku szkolnego
• wymiana pieca C.O. w POZ w Biadaczu
W Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy:
• wykonanie posadzki na korytarzu I piętro
• remont korytarza na parterze – malowanie
• remont sali 28 – malowanie + podłoga
• remont biblioteki – malowanie
• remont parkietu sali gimnastycznej
• budowa monitoringu na boisku szkolnym
W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kujakowicach Dolnych:
• wymiana schodów wejściowych
• wymiana drzwi lekcyjnych
• cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych
• remont kominów Kujakowice Górne
• remont dachu Kujakowice Dolne
• remont kominów Kujakowice Dolne
• wymiana całkowita grzejników i innych urządzeń
• ocieplenie części budynku szkolnego – Kujakowice Górne
• wymiana okien w salach lekcyjnych i korytarzu – Kujakowice Górne
• modernizacja wejścia głównego – Kujakowice Górne
• modernizacja nawierzchni podwórza – Kujakowice Górne
• modernizacja parkingu – Kujakowice Dolne
• instalacja monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynków
• przebudowa schodów – Kujakowice Dolne
• wymiana dachu wraz z termomodernizacją – Łowkowice
W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie:
• malowanie klatki schodowej
• wymiana okien w sali lekcyjnej nr 1
• malowanie sal zajęć i klatki schodowej
• termomodernizacja sali gimnastycznej – modernizacja instalacji grzewczej
• termomodernizacja sali gimnastycznej – docieplenie ścian zewnętrznych
• termomodernizacja sali gimnastycznej – docieplenie dachu nad częścią budynku
(szatanie i sanitariaty)
W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku:
• Wymiana ogrodzenia przy posesji przedszkola od strony ul. Chopina, przy budynku
• Remont generalny magazynu-pralni
• Remont tarasu: wymiana nawierzchni, montaż poręczy. Przez taras przechodzi droga
ewakuacyjna dla dzieci
• Adaptacja poddasza na salę zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Renowacja zabytkowej elewacji w celu poprawienia estetyki budynku
• Przebudowa budynku gospodarczego
W Publicznym Przedszkolu Nr 2 z OI w Kluczborku:
• Cyklinowanie w parkietu w dwóch salach dydaktycznych
• Wymiana okien i drzwi przy wejściu do budynku od zaplecza
• Modernizacja kuchni (remont i wymiana wyposażenia)
— 21 —

10. Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej:
• Montaż klimatyzatorów w dwóch salach przedszkolnych
• Renowacja podłóg drewnianych w salach zajęć przedszkolnych
• Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola w Ligocie Dolnej
• Kapitalny remont tarasów przylegających do budynku przedszkola w Kluczborku
11. Publiczne Przedszkole Nr 7 z GWzOP w Kluczborku:
• Wymiana chodnika przed głównym wejściem do budynku przedszkola
• Wymiana części instalacji centralnego ogrzewania w kanałach – strona północna IV etap
prac
• Wymiana wind towarowych eksploatowanych od 40 lat
• Zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni
12. Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych:
• Remont pokoju socjalnego, łazienki
• Wyposażenie placów zabaw w PP8 w Kluczborku, Ligocie Górnej i Smardach Górnych,
remont piaskownic
• Wymiana instalacji CO w oddziale w Ligocie Górnej
• Wymiana rur kanalizacyjnych na poziomie piwnicy -oddział w Ligocie Górnej
• Separator tłuszczu
• Okap w kuchni – 2 sztuki
• Wyłożenie kostką brukową traktu komunikacyjnego pomiędzy przedszkolem a placem
zabaw o powierzchni – 108 m2
13. Publiczne Przedszkole w Bogacicy:
• Naprawa schodów wejściowych – oddział zamiejscowy w Bażanach
• Zamontowanie markizy zewnętrznej na tarasie przedszkolnym w Bogacicy
• Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem w przedszkolu z Bogacicy
• Przyłącz gazu do kuchni przedszkola w Bogacicy
• Wymiana siatki wokół przedszkola w Bogacicy
• Zamontowanie ogrzewania gazowego w pokoju nauczycielskim i socjalnym
14. Szkoła Muzyczna
• malowanie klas i korytarzy – budynek PSP nr 2 (trwały zarząd)
• dostosowanie pomieszczeń lekcyjnych do wymogów szkoły muzycznej – budynek PSP
nr 2
• wymiana okien – budynek PSP nr 2 (trwały zarząd)
XII. DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Jednostką odpowiedzialną za przewozy uczniów, wychowanków i dzieci przedszkolnych z terenu
Gminy Kluczbork jest Administracja Oświaty w Kluczborku.
Przewozy wykonywane są ośmioma pojazdami następującego typu:
• samochód osobowy (8+1 miejsc) - 6 szt /przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich/.
• autobus / bus/(14 + 1) - 1 szt.
• autobus (28 + 1) - 1 szt. /przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich/.
Obsługą transportową objęte jest miasto Kluczbork oraz miejscowości wiejskie Gminy Kluczbork.
Dane dotyczące jednostek, do których wykonywane są przewozy oraz liczba przewożonych.
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Lp

Nazwa jednostki

1

P. Przedszkole Nr 2 w
Kluczborku

22

2

P. Szkoła Podstawowa
Nr 5 w Kluczborku

21

3

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kluczborku

40

4

P. Szkoła Podstawowa w
Kujakowicach Dolnych

30

Przewozy uczniów i dzieci przedszkolnych z
miejscowości gdzie nie ma transportu
publicznego ( Gotartów i Przysiółek
Krzywizna , Maciejów)

5

P. Szkoła Podstawowa w
Bogacicy

15

Przewozy uczniów z miejscowości gdzie nie
ma transportu publicznego ( Kreżel, Czape
St, Czaple Wolne, Bogacka Szkl.)

6

P. Szkoła Podstawowa
Nr 2
w Kluczborku

6

Przewozy uczniów z miejscowości gdzie nie
ma transportu publicznego ( Kluczbork ul.
Strzelecka, Leśna)

7

P. Przedszkole Nr 8 w
Kluczborku - O.P Ligota
G

5

Dzieci z m. Kluczborka które nie nie zostały
przyjęto do macierzystego przedszkola

8

P. Szkoła Podstawowa
Nr 1
w Kluczborku

6

Przewóz z Czapli Wol. oraz z Nowej Wsi na
podst. zgody Burmistrza m. Kluczborka

9

Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej
w Kup

7

Przewóz do NSOSW w Kup
7 uczniów z Gm. Kluczbork na podstawie
skierowań Poradni Psychologiczno pedagogicznej

10

Ośrodek SzkolnoWychowawczy w
Uszycach

4

Przewóz do N. SOSW w Uszycach
4 uczniów z Gm. Kluczbork na podstawie
skierowań Poradni Psychologiczno pedagogicznej

11

Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Kluczborku

15

1

RAZEM

110

(7)

OGÓŁEM

172

Ilość
Ilość
Ilość
przewoż.
przewoż.
przewożonych
n/sprawnych n/sprawnych dodatkowo (art Uwagi i podstawy prawne
ogółem
na wózkach 39 ust 2 Prawo
inwalidz.
Oświatowe )
Podst: Orzeczenia o niepełnosprawności i
potrzebie kształcenia specjalnego
Art 39 ust 4 Prawo Oświatowe

1

Podst: Orzeczenia o niepełnosprawności i
potrzebie kształcenia specjalnego
Art 39 ust 4 Prawo Oświatowe
Podst: Orzeczenia o niepełnosprawności i
potrzebie kształcenia specjalnego
Art 39 ust 4 Prawo Oświatowe

5

1

osoby /w tym 7 na wózkach inwalidz./

Przewóz n/sprawnych do Kuniowa 15 osób,
z terenu Kluczborka oraz 1 os. na wózku do
WTZ

62
Ilość osób przewożonych dziennie
tj. dowóz poranny i powrót do m.
zamieszkania

Opracował: Henryk Matura

Jako dodatkowe przewozy Administracja Oświaty w Kluczborku wykonuje tygodniowo dowóz 18
grup /ok 22-25 osób/ na pływalnie, a także okazjonalnie na zawody sportowe, wycieczki, do kina,
biblioteki itp. według zamówień z jednostek.
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XIII. PRIORYTETY I NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021.
Edukacja w ogólnym rozumieniu pełni wiele funkcji. Przede wszystkim podwyższa poziom wiedzy
i umiejętności jednostki, doskonali procesy myślenia, rozwija zainteresowania, przyczynia się do
doskonalenia uzdolnień i talentów. Jest obszarem dwojakich korzyści, a mianowicie: obszarem
stymulującym proces intelektualny, socjalizacyjny jednostki oraz jako potencjał prowadzący do
rozwoju społecznego. Edukacja jest kluczowym fundamentem rozwoju społecznego, dlatego
powinna być dostępna dla wszystkich dzieci w równym stopniu w zakresie instytucjonalnym, jak
i pozaszkolnym. To sprawia, że Gmina tworzy strategię działania w zakresie edukacji, co zmusza
do prowadzenia racjonalnej polityki oświatowej, a także wyznaczania zadań wszystkim podmiotom
odpowiedzialnym za poziom i efektywność kształcenia. Jest to plan długofalowego działania
władz gminy oraz lokalnych instytucji, z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych
i wewnętrznych mających wpływ na jej poziom. W roku szkolnym 2020/21 realizacja zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzona była w wyjątkowej sytuacji
pandemicznej poprzez nauczanie zdalne. Była to kontynuacja działań z poprzedniego roku
szkolnego z uwzględnieniem doświadczeń – i tych dobrych i tych złych. To spowodowało
przyspieszony kurs nauki zdalnej dla nauczycieli, uczniów, a także rodziców i opiekunów. Jakie
będą tego rezultaty - czas pokaże ???
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację
zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu
wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz
poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze
i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły
oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych
w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za
środowisko naturalne.
Priorytety na rok szkolny 2021/22 to:
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało "Wytyczne dotyczące działań skierowanych do
uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek".
Wytyczne zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć
stacjonarnych po długotrwałym okresie kształcenie na odległość. Ich celem jest także wsparcie
kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym
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ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej" - informuje MEiN:
1. zintensyfikowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli
w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych
w klasie oraz zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu
profilaktyczno-wychowawczego
z
działaniami
przeciwdziałającymi
COVID-19
i promującymi zdrowie.
2. ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na
zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych
sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności.
3. zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych
przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga,
terapeuty.
4. podjęcie stałej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz zgłoszenie
Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli zapotrzebowania na szkolenia kadry pedagogicznej
z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.
5. w zakresie realizacji podstawy programowej MEiN rekomenduje ograniczenie
wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych,
które będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022,
6. rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń poprzez
m.in. częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami,
podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, organizowanie częstych wyjść
klasowych.
7. uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów i współpracę
z rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
XIV. PODSUMOWANIE – ZAKOŃCZENIE
Edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, niedającym się
zamknąć tylko w jednym okresie ludzkiego życia (A. Borowska, Kształcenie dla przyszłości, Żak,
Warszawa 2004). Główną jej funkcją jest przygotowanie dziecka do życia w ciągle zmieniającym
się świecie. Kształtuje ona jego osobowość, pozwala na rozwój zainteresowań oraz nabycie
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nabrało to szczególnego znaczenia w czasie
trwającej pandemii, która spowodowała zamknięcie dzieci w domu i kontynuowanie w kolejnym
roku szkolnym -nauki zdalnej. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym
Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało zalecenia i wytyczne
przeciwepidemiczne. Celem tych wytycznych było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,
nauczycielom, pracownikom szkół i placówek, a także wsparcie organów prowadzących oraz
dyrektorów w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii COVID-19. Szkoły otrzymały również
płyny do dezynfekcji i maski medyczne dla personelu szkolnego.
Od 1 września przedszkola i szkoły zaczęły pracę w trybie stacjonarnym. Dyrekcje starały się jak
najbezpieczniej przygotować jednostki oświatowe na powrót dzieci i uczniów, odpowiednio
zorganizować pracę. W szkołach, w miarę możliwości, wyodrębniono wejścia do budynku dla
poszczególnych oddziałów, na korytarzach i innych częściach wspólnych wszyscy nosili maseczki.
Klasy w miarę możliwości były na stałe przydzielone do konkretnych sal. Przerwy dla klas I-III
organizowano naprzemiennie – jedna klasa spędzała w sali, druga na korytarzu lub na dworze – aby
zmniejszyć liczbę uczniów przebywających w jednym momencie w przestrzeni wspólnej. Sale były
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często wietrzone. Podczas lekcji, korytarze i toalety czyszczono po każdej przerwie. Do szkoły
mogli wejść tylko uczniowie, ci najmłodsi byli doprowadzani pod drzwi budynku. Rodzice, aby
spotkać się z nauczycielem, musieli się wcześniej umówić. Wstrzymane były wycieczki i wyjścia
grupowe. Taki stan utrzymał się do połowy października. Wtedy w Polsce, wraz ze wzrostem liczby
zakażeń, coraz więcej obszarów kwalifikowano do stref żółtych lub czerwonych i szkoły zmuszone
były przechodzić na nauczanie hybrydowe (wtedy część oddziałów przychodziło do szkoły, a część
zostawała w domu – po tygodniu zmiana. Od 26 października wszystkie klasy IV–VIII przeszły na
nauczanie zdalne, do szkół uczęszczały jedynie dzieci z klas I–III. Sytuacja taka utrzymała się do
9 listopada, wtedy to najmłodsi uczniowie także rozpoczęli naukę na odległość. Nauka zdalna
trwała do 22 grudnia. Potem przerwa świąteczno-noworoczna, a zaraz po niej ferie zimowe, w tym
samym terminie, dla wszystkich uczniów w całej Polsce. Od 18 stycznia większość uczniów
wróciła do nauki zdalnej. Jedynie klasy I–III szkoły wróciły do nauki w trybie stacjonarnym, ale
tylko do 28 lutego. Znowu rosła liczba zakażeń, ale kiedy po 2 miesiącach zaczęła spadać – od
3 maja ponownie klasy I–III w całym kraju wróciły do szkół. Od soboty, 15 maja, zniesiono
obowiązek zakrywania ust i nosa na powietrzu, a od 17 do 30 maja klasy IV–VIII szkoły
podstawowej powrócili do nauki w trybie hybrydowym. I w końcu, od 31 maja, wszyscy uczniowie
wrócili do regularnej pracy stacjonarnej aż do zakończenia roku szkolnego.
W 2021 r. egzamin ósmoklasisty sprawdzał poziom opanowania wiadomości i umiejętności
określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, które zostały wprowadzone rozporządzeniem
Ministra Edukacji i Nauki w grudniu 2020 r. Wymagania egzaminacyjne stanowiły zawężony
katalog wymagań podstawy programowej. Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminów
uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEiN,
CKE i GIS, aby ograniczać kontakty i minimalizować ryzyko zagrożenia.
Egzaminy w 2021 r. odbyły się zgodnie z harmonogramem, w terminie 25-27 maja 2021 r.

Opracowanie: Administracja Oświaty w Kluczborku
Burmistrz Miasta Kluczborka
Jarosław Kielar
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