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I. WPROWADZENIE

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji  o stanie realizacji  zadań oświatowych gminy
wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U z
2021, poz. 1082 z późn. zm.). 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  ósmoklasisty,  egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu  maturalnego,   działań  

podejmowanych  przez  szkoły,  nakierowanych  na  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań  
własnych jednostki samorządu terytorialnego,

 nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty. 
Zgodnie z art. 10 w/w ustawy organ prowadzący odpowiada za działalność szkół na swoim terenie. 
Do zadań organu prowadzącego szkoły w szczególności należy:
 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki;
 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod  

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie

wykonywania  czynności,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  29  września  1994  r.  
rachunkowości  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), i obsługi organizacyjnej szkoły;

 wyposażenie  szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i  sprzęt  niezbędny do pełnej  
realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczo-profilaktycznych,  
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
lub placówki.

Również z art. 11 ust. 2 w/w ustawy wynika, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w
tym  kształcenia  specjalnego  i  profilaktyki  społecznej,  jest  zadaniem  oświatowym  gmin  w
przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust.
2, a także w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe.

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m. in. następujące zadania:

 zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu  
zawodowego, 

 zapewnienie  podstawowych  warunków  do  realizacji  przez  nauczycieli  zadań  
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

 zapewnienie  środków  na  doskonalenie  zawodowe  z  uwzględnieniem  doradztwa  
metodycznego. 

Ponadto na gminy nałożony został obowiązek:
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1. kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki, 
2. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce,
3. wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
4. dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników,
5. zapewnienia dowozów uczniów, 
6. organizacji konkursów przedmiotowych,
7. wykonania  zadań  związanych  z  postępowaniem  kwalifikacyjnym  dla  nauczycieli  

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
8. organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, 
9. wykonania  zadań  związanych  z  postępowaniem  rekrutacyjnym  do  przedszkoli  i  szkół  

podstawowych, 
10. innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  obowiązki  na  jednostkach  samorządu  terytorialnego  spoczywa
ogromna ilość zadań, które każda gmina powinna realizować każdego roku.

Celem  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  jest  przedstawienie  Radzie
Miejskiej  w  Wołczynie  oraz  lokalnej  społeczności  jasnego  i  zwięzłego  obrazu,  w  jaki  sposób
Gmina Wołczyn wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w
poprawianiu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Gmina jest jednym z wielu podmiotów wpływających na pracę szkoły, w tym również na
jakość  jej  oferty  edukacyjnej  i  wychowawczej.  Ze  względu  jednak  na  ustawowy  obowiązek
zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i gospodarczej oraz prowadzenia przedszkoli i
szkół – jako zadanie własne – gmina ma szczególną rolę do spełnienia w procesie zapewniania
jakości edukacji. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA 

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzono działalność normotwórczą w trybie i formach przewi-
dzianych w ustawach. W tym zakresie podjęto 9 uchwał, które zostały przedstawione w poniższej
tabeli. 

Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie, podjęte w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Przedmiot uchwały
Nr uchwały i data

podjęcia

1 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok 
szkolny 2020/2021

Nr XXIII/224/2020 z 
dnia: 22.09.2020

2

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych 
przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Wołczyn 

Nr XXIII/228/2020 z 
dnia: 22.09.2020

3

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów
zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Nr XXIII/227/2020 z 
dnia: 22.09.2020

4
 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach 

Nr XXVII/260/2021 z
dnia: 27.01.2021

5 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach 
Nr XXIX/286/2021 z 
dnia: 31.03.2021

6

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych 

Nr XXXI/315/2021 z
dnia:  29.06.2021

7
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok 
szkolny 2021/2022 

Nr XXXI/316/2021
29.06.2021

8

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, 
zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmin Wołczyn 

Nr XXXIII/322/2021 
z dnia: 31.08.2021

9
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli

Nr XXIII/323/2021 z
dnia: 31.08.2021 

Ponadto  w  minionym  roku  szkolnym 2020/2021  Burmistrz  Wołczyna  wydawał  zarządzenia  w
zakresie m. in.:
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- zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i ich zmian,

- planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-  powoływania  komisji  egzaminacyjnych  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  na  stopień
nauczyciela mianowanego,

- rekrutacji do klas I szkół podstawowych i przedszkoli/oddziałów przedszkolnych,

- określania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,

-  zwrotu  kosztów  dowożenia  do  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowych  wychowanków  i
uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub
nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych,

-   ustalenia  terminów  przerw  w  pracy  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn na rok szkolny 2020/2021,

-  wyrażania  opinii  dotyczącej  zamiaru  powierzenia  stanowiska  wicedyrektora  w  jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
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III. STAN ORGANIZACJI

III. 1 Dane demograficzne

Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie
oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt  sieci przedszkoli  i szkół, na wykorzystanie budynków,
pomieszczeń  i  wyposażenia,  a  także  na  koszty  prowadzenia  każdej  placówki.  Z  tego  powodu
znajomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci placówek
wychowania  przedszkolnego,  przede  wszystkim  planowania  przyszłego  zatrudnienia,  jak  też
przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół. 

Gmina  Wołczyn  podobnie  jak  setki  innych  gmin  w  Polsce  posiada  niekorzystny  trend
demograficzny.  Spadek  liczby  urodzeń,  wahania  ilościowe  w zakresie  zawieranych  małżeństw,
migracje na stale lub okresowe a także wyjazdy rodziców do pracy w innych miejscowościach lub
zagranicę  wraz zabieraniem ze sobą dzieci  powodują generalne obniżanie się ilości  uczniów w
szkołach. 

Niekorzystna  demografia  w  gminie  to  nie  tylko  problemy  finansowe  wynikające  ze
zmniejszającej  się  liczby  uczniów  w  szkołach  i  oddziałach,  ale  również  społeczny.  Kłopot
demograficzny  powoduje  konieczność  podejmowania  przez  samorząd  niepopularnych  decyzji
dotyczących  likwidacji  małych  szkół,  obniżania  stopnia  organizacji  czy  przekazywania  małych
szkół stowarzyszeniom.

Niekorzystny trend demograficzny, o którym mowa powyżej przedstawiają poniższe tabele:

Liczba ludności ogółem w Gminie w latach 2002-2020
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14695 14652 14577 14511 14422 14333 14315 14305 14192 14139 14088 13966 13913 13839 13785 13748 13643 13484 13329

źródło: Baza Danych Lokalnych GUS, X 2021
 
Przyrost naturalny w Gminie Wołczyn za lata 2002-2020

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

urodzenia
żywe na

1000
ludności

8,31 8,88 8,57 10,35 8,69 9,74 8,62 8,45 8,93 8,61 8,44 7,07 7,88 8,51 9,37 9,27 7,83 7,66 6,71

zgony na
1000

ludności
9,91 8,94 9,85 10,28 10,06 9,40 9,18 9,70 9,64 10,02 11,42 11,22 9,17 12,19 11,18 10,72 12,15 11,64 14,92

przyrost
naturalny
na 1000
ludności

-1,61 -0,07 -1,28 0,07 -1,37 0,34 -0,55 -1,25 -0,70 -1,41 -2,98 -4,14 -1,29 -3,68 -1,82 -1,45 -4,32 -3,98 -8,20

źródło: Baza Danych Lokalnych GUS, X 2021

Z informacji  pozyskanych z  Bazy Danych  Lokalnych GUS wynika,  że w 2020 roku w
Gminie Wołczyn przyrost naturalny był ujemny i na rekordowo wysokim poziomie wynoszącym -
8,2,  co oznacza więcej  zgonów niż urodzeń i  jest  ponad dwukrotnie  wyższy niż  w roku 2019.
Ponadto ujemny przyrost naturalny jaki wystąpił w 2020 roku w Gminie Wołczyn był najwyższy w
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całym powiecie kluczborskim. 

Liczba zawartych małżeństw w Gminie Wołczyn za lata 2002-2020
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Małżeństwa
na 1000
ludności

5,0 4,2 5,3 5,8 6,9 6,4 7,2 6,0 5,9 5,3 6,0 4,8 5,6 5,2 6,4 4,9 5,5 4,1 2,9

Małżeństwa
zawarte w
osobach

74 63 78 85 101 94 104 86 84 75 85 67 78 72 88 67 76 56 39

Źródło: Baza Danych Lokalnych GUS, X 2021

Wszystkie  powyższe  obszary  pokazane  w  tabelach   za  ostatnie  lata  wskazują  na  bardzo
niekorzystne zjawisko spadku ludności w tym przyrostu naturalnego oraz coraz mniejszej liczby
małżeństw zawieranych w ostatnich latach.

Liczba urodzeń w poszczególnych latach ma istotne znacznie w przedmiocie prowadzenia
polityki oświatowej w gminie. Dokładna analiza demograficzna w ujęciu do określonego obwodu
szkoły  pozwala  na  podejmowanie  ważnych  decyzji  dotyczących  organizacji  sieci  szkół  i
przedszkoli, ich wielkości stopnia organizacji, a także  nakładów inwestycyjnych itp.
Dla przykładu poniższe tabele przedstawiają taką analizę dla szkół wiejskich z Gminy Wołczyn:

Szkoła Podstawowa w Wąsicach
Miejscowość Liczba dzieci zameldowanych w danej miejscowości wg roku urodzenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brynica 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0

Osada Folwark
Brynica

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

Wąsice 2 6 3 6 4 3 6 3 8 7 2 9 3 7 0

Wierzchy 3 1 2 3 1 3 1 0 2 1 4 0 4 0 3

Szum 4 1 5 7 1 3 5 3 4 5 6 8 4 6 5

Razem 10 9 10 17 6 11 13 7 14 13 14 17 11 13 8

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności wg stanu na X 2021

Szkoła Podstawowa w Komorznie
Miejscowość Liczba dzieci zameldowanych w danej miejscowości wg roku urodzenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Komorzno 9 6 10 8 9 7 4 5 6 10 11 6 1 4 7

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

Krzywiczyny 5 7 5 2 2 3 6 4 6 7 4 6 1 2 7

Razem 15 15 18 11 13 10 11 12 12 18 18 12 2 8 15

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności wg stanu na X 2021
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Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej
Miejscowość Liczba dzieci zameldowanych w danej miejscowości wg roku urodzenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Duczów Mały 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Duczów 
Wielki

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

Świniary 
Wielkie

3 3 2 3 3 4 3 1 5 1 1 1 3 2 3

Wierzbica 
Dolna

6 5 3 4 6 6 2 2 6 2 5 5 8 6 3

Wierzbica 
Górna

9 12 7 10 11 8 4 6 6 6 11 13 5 6 7

Razem 19 22 13 17 22 20 9 10 17 9 20 21 16 15 13

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności wg stanu na X 2021

Szkoła Podstawowa w Szymonkowie
Miejscowość Liczba dzieci zameldowanych w danej miejscowości wg roku urodzenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Szymonków 3 9 3 3 5 4 2 3 5 2 1 8 4 2 3

Świniary Małe 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Razem 3 10 3 4 5 5 2 3 6 2 2 8 4 2 3

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności wg stanu na X 2021

Szkoła Podstawowa w Skałągach
Miejscowość Liczba dzieci zameldowanych w danej miejscowości wg roku urodzenia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rożnów 1 3 6 5 3 4 4 3 1 1 5 1 9 4 6

Skałągi 6 4 1 4 3 2 3 2 3 6 7 1 6 4 1

Razem 7 7 7 9 6 6 7 5 4 7 12 2 15 8 7

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności wg stanu na X 2021

Warto  również  spojrzeć  na  liczbę  uczniów  ogółem w skali  całej  gminy,  wg  roku  urodzenia  i
zgodnie z obwodem, co przedstawia poniższa tabela:

Rok urodzenia Zespół Szkół
w Wołczynie

Szkoła
Podstawowa w

Wierzbicy
Górnej

Szkoła
Podstawowa w

Komorznie

Szkoła
Podstawowa w

Wąsicach

Szkoła
Podstawowa w

Skałągach

Szkoła
Podstawowa w
Szymonkwoie

Liczba uczniów
ogółem z danego

rocznika

2020 46 13 15 8 7 3 92

2019 62 15 8 13 8 2 108

2018 64 16 2 11 15 4 112

2017 72 21 12 17 2 8 132

2016 63 20 18 14 12 2 129

2015 61 9 18 13 7 2 110

2014 59 17 12 14 4 6 112
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2013 58 10 12 7 5 3 95

2012 52 9 11 13 7 2 94

2011 59 20 10 11 6 5 111

2010 65 22 13 6 6 5 117

2009 61 17 11 17 9 4 119

2008 64 13 18 10 7 3 115

2007 73 22 15 9 7 10 136

2006 65 19 15 10 7 3 119

Średnia liczba
uczniów oparta

na okresie
2006-2020

61,6 16,2 12,7 11,5 7,3 4,1 113,4

Przy  planistycznych  analizach  demograficznych  warto  wziąć  pod  uwagę  właśnie  migracje.
Określając liczbę uczniów w szkole w perspektywie najbliższych lat należy liczyć się również z
indywidualnymi decyzjami rodziców, do której  szkoły wyślą swoje dziecko.  Dla zbadania skali
tego zjawiska poddano analizie liczbę dzieci urodzonych z lat 2008-2013  w konfrontacji  do liczby
uczniów od klas pierwszych do VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.  Liczebność
populacji  uczniów  uczęszczających  do  szkół  położonych  na  terenie  gm.  Wołczyn,  gdzie  są
zameldowani opisuje wskaźnik skolaryzacji zawarty w poniżej tabeli. 

Tabela  obrazująca  liczbę  uczniów  faktycznie  uczęszczających  do  szkół  w  roku  szkolnym
2020/2021 w stosunku do liczby uczniów zameldowanych

Rok urodzenia ucznia
Liczba uczniów
zameldowanych

Liczba uczniów faktycznie
uczęszczających do szkoły

podstawowej
Wskaźnik skolaryzacji w %

2013 95 89 93,7 %

2012 94 82 87,2 %

2011 111 110 99,1 %

2010 117 93 79,5 %

2009 i 2008 234 160 68,4 %

85,6 %

Powyższa analiza pokazuje na przykładzie liczby urodzeń dzieci z lat 2008-2013 roku będących
uczniami klas I-VI w roku szkolnym 2020/2021, że blisko 15 % wszystkich dzieci urodzonych w
danym roczniku w gminie realizuje obowiązek szkolny poza nią. Oczywiście dokonując podobnej
analizy dla konkretnej szkoły wskaźnik skolaryzacji może mocno odbiegać od gminnej średniej, w
szczególności to dotyczy szkół położonych na wsi.

W ostatniej części analizy demograficznej poddano średnią liczbę uczniów przypadającą na
oddział w szkołach prowadzonych przez Gminę Wołczyn, mającą decydujące znaczenie dla relacji
między  wysokością  naliczonej  dla  gminy  subwencji  oświatowej  a  wysokością  wydatków  na
oświatę. Wskaźnik jest równy ilorazowi liczby uczniów i liczby oddziałów klasowych.
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Liczba uczniów przypadająca na oddział w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę w latach 2013/2014-2024/2025

źródło: opracowanie własne.

Dla porównania poniższa tabela przedstawia średnią liczbę uczniów na jeden oddział w skali 
średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.

Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkole podstawowej

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Polska 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17

Opolskie 17 17 17 16 17 16 16 16 16 15

Powiat 
Kluczborski

18 17 17 17 17 16 16 16 16 15

źródło: opracowanie własne na podst. danych z: Baza Danych Lokalnych GUS wg stanu X 2021.

Średnia liczba uczniów ucząca się w klasach szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020,
wynosi poniżej 14 uczniów na oddział i z każdym rokiem będzie ulegać zmniejszeniu z uwagi na
ujemny  przyrost  naturalny  w  Gminie  Wołczyn  oraz  migracje  uczniów.  Dokonując  analizy
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powyższych  tabel  zauważa  się,  że  najbardziej  od  średniej  gminnej,  powiatowej,  wojewódzkiej
spośród szkół prowadzonych przez Gm. Wołczyn odbiegają dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w
Wąsicach oraz Szkoła Podstawowa w Komorznie.

Przeciętna  liczba  uczniów  w  oddziale  klasowym  jest  najważniejszym  wyznacznikiem
jednostkowych kosztów nauczania i wydatków oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia.
Średnia wielkość oddziału klasowego ma bezpośredni wpływ na koszty prowadzenia szkół, jest
więc szczególnie ważna dla organu prowadzącego. 
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III.2 Organizacja jednostek oświatowych w gminie.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Wołczyn była organem prowadzącym następujących jednostek 
oświatowych:
 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w 

Wołczynie,
 Szkoły Podstawowej w Komorznie,
 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej,
 Szkoły Podstawowej w Wąsicach,
 Przedszkola Publicznego w Wołczynie,
 Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołczynie.
Ponadto na  terenie  gminy  funkcjonowały  także  jednostki  oświatowe  prowadzone  przez  osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego m. in.:
 przez  Stowarzyszenie Rozwoju  i  Odnowy  Wsi  Szymonków  -  Szkoła  Podstawowa  w  

Szymonkowie oraz Punkt Przedszkolny w Szymonkowie,
 przez Stowarzyszenie Oświatowe „KRUK” w Skałągach - Szkoła Podstawowa w Skałągach

oraz Punkt Przedszkolny w Skałągach.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Wołczyn była organem 
prowadzącym i dotującym dla:

Rok szkolny 2020/2021 to kolejny rok wdrażania reformy ustroju oświatowego. Prawo oświatowe
wciąż  wpływa na strukturę  polskich szkół.  Zmiany objęły  wszystkie  szczeble  edukacyjne  – od
edukacji przedszkolnej po szkoły ponadpodstawowe. Rok szkolny 2020/2021 jest kolejnym roku w
Gminie Wołczyn, w którym dokonuje się kolejnych zmian. Z dniem 31 sierpnia 2021 roku na mocy
uchwały nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2021 roku  dokonano
przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  poprzez  obniżenie  stopnia  organizacyjnego
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szkoły podstawowej z klas I-VIII do klas I-III. Główną przyczyną przekształcenia i zmiany stopnia
organizacji  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  były  przede  wszystkim  niekorzystne  warunki
demograficzne  polegające  na  spadku  wskaźnika  urodzeń  oraz  procesy  migracyjne,  których
bezpośrednim skutkiem jest mała ilość dzieci uczęszczających do przedmiotowej szkoły. W wyniku
dokonanego przekształcenia wszystkim uczniom klas IV - VIII zapewniono kontynuację nauki w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie.

W wyniku przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach dokonano zmian w planie sieci
publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  i  inne  organy  oraz
określono nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku.
Podjęta uchwała nr XXXI/315/2021 przez Radę Miejską w Wołczynie w dniu 29 czerwca 2021
roku określa plan sieci szkół podstawowych zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa szkoły oraz organu
prowadzącego szkołę

Adres siedziby szkoły, adresy
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć

dydaktycznych,
wychowawczych i

opiekuńczych

Granice obwodu

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w

Wołczynie

Adres siedziby szkoły:
Wołczyn, ul. Rzeczna 6

Adresy innych lokalizacji: 
Wołczyn, ul. Rzeczna 7 
Wołczyn, Rzeczna 10

Wołczyn ul. Sienkiewicza 4a

Dla uczniów klas I-III:
Miasto Wołczyn – ulice: Adama Mickiewicza, Astrów,

Azaliowa, Brzechwy, Byczyńska, Bzowa, Chabrów, Dworcowa,
Drzymały, Dożynkowa, ks. Jana Dzierżona, Elizy Orzeszkowej,

Fabryczna, Harcerska, Irysowa, Jadwigi, Jaśminowa,
Kluczborska, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Hugona Kołłątaja,
Kwiatów Polskich, Krokusowa, Leśna, Ligonia, Karola Miarki,
Młyńska, Namysłowska, Ogrodowa, Opolska, Osiedle Młodych,

Plac Partyzantów, Polna, Przemysłowa, Powstańców,
Poznańska, Przyjaciół, Rzeczna, Różana, Rynek, Sienkiewicza,

Stalmacha, Słowackiego, Szymonowska, Sobótki, Szpitalna,
Słonecznikowa, Traugutta, Tulipanowa, Waryńskiego, Plac

Wolności, Wrzosowa.
Sołectwo Gierałcice
Sołectwo Brzezinki

Sołectwo Ligota Wołczyńska
Sołectwo Markotów Mały
Sołectwo Markotów Duży

Dla uczniów klas IV-VIII:
Miasto Wołczyn – ulice: Adama Mickiewicza, Astrów,

Azaliowa, Brzechwy, Byczyńska, Bzowa, Chabrów, Dworcowa,
Drzymały, Dożynkowa, ks. Jana Dzierżona, Elizy Orzeszkowej,

Fabryczna, Harcerska, Irysowa, Jadwigi, Jaśminowa,
Kluczborska, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Hugona Kołłątaja,
Kwiatów Polskich, Krokusowa, Leśna, Ligonia, Karola Miarki,
Młyńska, Namysłowska, Ogrodowa, Opolska, Osiedle Młodych,

Plac Partyzantów, Polna, Przemysłowa, Powstańców,
Poznańska, Przyjaciół, Rzeczna, Różana, Rynek, Sienkiewicza,

Stalmacha, Słowackiego, Szymonowska, Sobótki, Szpitalna,
Słonecznikowa, Traugutta, Tulipanowa, Waryńskiego, Plac

Wolności, Wrzosowa.
Sołectwo Gierałcice
Sołectwo Brzezinki

Sołectwo Ligota Wołczyńska
Sołectwo Markotów Mały
Sołectwo Markotów Duży

Sołectwo Brynica i Brynica – osada wsi Wierzbica Górna,

14



Sołectwo Szum,
Sołectwo Wąsice,

Sołectwo Wierzchy

Szkoła Podstawowa w
Komorznie

Komorzno, ul. Główna 31 Sołectwo Bruny 
Sołectwo Komorzno 

Sołectwo Krzywiczyny

Szkoła Podstawowa im.
Orła Białego w Wierzbicy

Górnej

Wierzbica Górna 39A Sołectwo Duczów Mały Sołectwo Duczów Wielki Sołectwo
Świniary Wielkie,

Sołectwo Wierzbica Dolna,
Sołectwo Wierzbica Górna, z wyłączeniem osady Brynica 

Szkoła Podstawowa w
Wąsicach 

(o strukturze
organizacyjnej klas I-III z

oddziałami
przedszkolnymi)

Adres siedziby
szkoły:Wąsice, ul. Główna 16

Adresy innych lokalizacji:
Wąsice, ul. Główna 14a 

Obwód szkoły dla uczniów klas I-III obejmuje:
Sołectwo Brynica i Brynica – osada wsi Wierzbica Górna,

Sołectwo Szum,
Sołectwo Wąsice,

Sołectwo Wierzchy

Szkoła Podstawowa w
Szymonkowie,

prowadzona przez
Stowarzyszenie Rozwoju i
Odnowy Wsi Szymonków
z siedzibą w Szymonkowie

Szymonków, ul. Wołczyńska
3 

Sołectwo Szymonków
Sołectwo Świniary Małe

Szkoła Podstawowa w
Skałągach, prowadzona

przez Stowarzyszenie
Oświatowe KRUK z
siedzibą w Skałągach 

Skałągi, ul. Wołczyńska 23 Sołectwo Rożnów
Sołectwo Skałągi

Natomiast plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy
prowadzące  nie  uległ  zmianom.  Plan  ten  określa  Uchwała  nr  XXII/212/2020  Rady  Miejskiej  w
Wołczynie z dnia 13 lipca 2020 roku, a sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  od  roku  szkolnego  2019/2020
tworzą:

Nazwa szkoły/przedszkola Adres (siedziba, inna lokalizacja zajęć)
Typ

organizacyjny

Przedszkole Publiczne w Wołczynie

siedziba:
Wołczyn, ul. Sienkiewicza 4
inna lokalizacja zajęć:
Wołczyn, ul. Sienkiewicza 1

przedszkole

Szkoła Podstawowa w Komorznie Komorzno ul. Główna 31
oddział

przedszkolny

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 
Wierzbicy Górnej

Wierzbica Górna 39A
oddział

przedszkolny

Szkoła Podstawowa w Wąsicach

siedziba:
Wąsice ul. Główna 16
inna lokalizacja zajęć:
Wąsice ul. Główna 14a

oddział
przedszkolny
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Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  dzieciom  możliwości  korzystania  z  wychowania
przedszkolnego w miejscu zamieszkania lub innym możliwie najbliższym miejscu sieć publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została uzupełniona o publiczne
inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa szkoły/przedszkola/innej formy
wychowania przedszkolnego

Adres Typ organizacyjny

Punkt Przedszkolny w Skałągach Skałągi ul. Wołczyńska 23 punkt przedszkolny

Punkt Przedszkolny w Szymonkowie Szymonków ul. Wołczyńska 3 punkt przedszkolny

Plan  sieci  publicznych  szkół  ponadpodstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  w  roku
szkolnym również nie uległ zmianom, a plan ten określa uchwała Rady Powiatu Kluczborskiego nr
IX/82/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z powyższą uchwałą, na terenie Gminy Wołczyn od
roku  szkolnego  2019/2020  funkcjonuje  Liceum  Ogólnokształcące  w  Wołczynie  z  oddziałami
dotychczasowego trzyletniego liceum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołczynie z siedzibą
przy ulicy Rzecznej 6. 

Organizacja pracy każdej z wyżej wymienionej publicznej placówki oświatowej oparta była o
arkusz organizacyjny opracowywany corocznie przez dyrektora danej placówki, zatwierdzany przez
organ prowadzący.
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III.3 Edukacja przedszkolna.

Wychowanie  przedszkolne  jest  pierwszym  szczeblem  w  systemie  edukacji,  gdzie  w  sposób
świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa
się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i
sposoby  kształcenia  uwzględniające  doświadczenie  dzieci  i  poziom  ich  ogólnego  rozwoju
psychicznego. Edukacja przedszkolna ma istotne znaczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka. 

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje  się  dzieci  od  początku  roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach dyrektor przedszkola
może przyjąć do przedszkola dziecko, które  ukończyło 2,5 roku. Uczęszczanie do przedszkoli nie
jest obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka.

Przedszkola  realizują  programy  wychowania  przedszkolnego  uwzględniające  podstawę
programową  wychowania  przedszkolnego  określoną  przez  ministra  właściwego  do  spraw
wychowania  i  oświaty,  zapewniają  bezpłatne  nauczanie,  wychowanie  i  opiekę  w  czasie  nie
krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Funkcjonująca  na  obszarze  gminy  sieć  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych
zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez
jednostki  prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,   zapewnienia opiekę dzieciom w
wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy przy uwzględnieniu dowozów. 
Punkt  Przedszkolny  w  Szymonkowie  i  Punkt  Przedszkolny  w  Skałągach  są  jednostkami
oświatowymi  dotowanymi  przez  Gminę  Wołczyn.   W/w  punkty  na  każde  dziecko  objęte
wychowaniem przedszkolnym od 01 stycznia 2020 roku otrzymują dotację na zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego w wysokości 433,38 zł miesięcznie na każde dziecko. Dane dotyczące
przekazanych dotacji w roku 2020 są zawarte w rozdziale IX niniejszej informacji.

Stan organizacji publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych przy szkołach podsta-
wowych i innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia po-
niższa tabela.

Stan organizacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
(na podst. danych z Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2020 r.).

Lp. Wyszczególnienie
Liczba 

oddziałów
Liczba
dzieci

Średnia w od-
dziale

1 Przedszkole Publiczne w Wołczynie 10 229 22,9

2 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Komorznie 2 33 16,5

3
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w Wierzbicy Górnej 2 46 23,0

4 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wąsicach 2 31 15,5

5 Punkt Przedszkolny w Szymonkowie 2 16 8,0

6 Punkt Przedszkolny w Skałągach 2 25 12,5

Ogółem w gminie: 20 380 16,4
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Od roku szkolnego 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych  oraz  punktów przedszkolnych  prowadzonych  przez  stowarzyszenia  uczęszczało  380
dzieci  w wieku  od  2,5  do  6  lat  (dane  na  dzień  30  września  2020r.),  natomiast  w roku  szkolnym
2019/2020 wychowaniem przedszkolnym zostało objętych 373 uczniów, co oznacza, że w roku szkol-
nym 2020/2021 nastąpił wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w skali gminy o
ok. 2 %.  Był to kolejny rok szkolny, kiedy organ prowadzący dysponuje wolnymi miejscami w placów-
kach wychowania przedszkolnego.

Liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych przedszkolach, oddziałach przed-
szkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych oraz w innych formach wycho-
wania przedszkolnego (punkty przedszkolne) wynosiła w całej gminie łącznie 418 miejsc. 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wg wieku w roku szkolnym 2020/2021
(na podst. danych z Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2020 r.).

Nazwa placówki wychowania
przedszkolnego

2,5 - latki 3 - latki 4 - latki 5 - latki 6 - latki

> 6 Razem2018
ur. I-III 2018 r.

2017 2016 2015 2014

Przedszkole Publiczne w Wołczynie 2 56 60 60 51 1 229

Oddziały  przedszkolne  w  Szkole
Podstawowej w Komorznie

0 7 8 11 7 0 33

Oddziały  przedszkolne  w  Szkole
Podstawowej w Wierzbicy Górnej

0 10 14 8 14 0 46

Oddziały  przedszkolne  w  Szkole
Podstawowej w Wąsicach

0 7 8 7 9 0 31

Punkt Przedszkolny w Szymonkowie 1 6 2 1 6 0 16

Punkt Przedszkolny w Skałągach 2 4 7 10 2 0 25

Razem 5 90 99 97 89 1 380

Dane demograficzne 32 132 129 110 112 - 515

Procent 15,6% 68,2% 76,8% 88,2% 79,5% - 74%

W  całej  gminie  z  wychowania  przedszkolnego  w  roku  szkolnym  2020/2021  łącznie
korzystało ok. 74 % dzieci w wieku 2,5-6 lat, a w przypadku dzieci w wieku 3-6 lat łącznie 77,6 %.
Od  roku  szkolnego  2017/2018  każda  gmina  ma  obowiązek  zapewnić  miejsce  w  przedszkolu
dzieciom  od  3  do  6  lat,  mieszkającym  na  jej  obszarze.  Spośród  wszystkich  dzieci  objętych
wychowaniem przedszkolnym najliczniejszą grupą dzieci w roku szkolnym 2020/2021 były dzieci
5 i 6 – letnie (objętych zostało ok. 84% zameldowanych w Gminie dzieci w wieku pięciu i sześciu
lat).  Z  uwagi  na  wcześniejszą  analizę  demograficzną  przedstawioną  w  części  III.1,  to  można
pokusić się o stwierdzenie, że rocznym obowiązkiem przedszkolnym zostało objętych prawie 100%
dzieci  przy  uwzględnieniu  wskaźnika  migracyjnego.  Również  duży  wskaźnik  dzieci  objętych
wychowaniem przedszkolnym jest wśród dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku.

Zapewne odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym z każdego
rocznika byłby zdecydowanie wyższy gdyby wskaźnik liczony byłby w stosunku to liczby dzieci
faktycznie zamieszkałych w gminie.
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Warto również zaakcentować, że gminne jednostki wychowania przedszkolnego zapewniają
opiekę i wychowanie przedszkolne również dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Liczbę dzieci objętych kształceniem specjalnym, przedstawia poniższa tabela. 

Liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w jednostkach
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

(stan na 30.09.2020r. )

Nazwa jednostki wychowania
przedszkolnego

Liczba dzieci Rodzaj niepełnosprawności dziecka

Szkoła Podstawowa w Komorznie –
oddziały przedszkolne

2 niesłyszące, autyzm

Szkoła Podstawowa w Wąsicach –
oddziały przedszkolne

1 niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja

Inną  formą  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  jest  wczesne  wspomaganie  rozwoju
dziecka,  polegające  na  podejmowaniu  wielospecjalistycznych,  kompleksowych  i  intensywnych
działań, mających na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i
komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu
podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu
przez  nich  umiejętności  postępowania  z  dzieckiem.  Organizuje  się  je  na  podstawie  wniosku
rodziców  i  opinii  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju,  wydanej  przez  Poradnię
Psychologiczno–Pedagogiczną.  Łącznie  w minionym roku szkolnym wczesnym wspomaganiem
rozwoju dziecka, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej objęte było 1 dziecko
w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wąsicach. 

Prowadzona przez  gminę  polityka  oświatowa  ma na celu  zapewniać  opiekę  przedszkolną
wszystkim zainteresowanym, w tym także umożliwiać dożywianie każdego dziecka i jak najlepsze
warunki  lokalowe.  Ponadto  sprawnie  funkcjonujący  system  dowozów  dzieci  również  będzie
istotnym elementem w zwiększaniu dostępności do wychowania przedszkolnego. 

Warto również wspomnieć  o Żłobku „Wesołe Misie” w Wołczynie,  które funkcjonuje od
maja 2019 roku. Od tego czasu  liczba miejsc w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie wzrosła z 20
miejsc do 42 miejsc od września 2021 roku. \

Stworzona  oferta  żłobkowo  -  przedszkolna  ma  na  celu  zapewnić  dzieciom  opiekę  od
najmłodszych lat, ich wszechstronnego rozwoju oraz wspomagać rodziców (opiekunów prawnych)
w wychowywaniu dziecka.

Wszystkie podjęte decyzje w zakresie poprawy dostępności do wychowania przedszkolnego i
opieki nad dziećmi do lat 3 były trafne, co przedstawia poniższy histogram. 
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Liczba dzieci w wieku 2,5 – 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym od roku szkolnego
2014/2015 do 2020/2021 

Od roku szkolnego 2019/2020 pomimo niekorzystnych zmian demograficznych stopniowo wzrasta
liczba  dzieci  objętych  wychowaniem  przedszkolnym,  która  wynika  przede  wszystkim  z
inwestowania w edukację najmłodszych dzieci. 

Aktualna  sieć  przedszkolna  w  gminie  Wołczyn  w  dużym  stopniu  zaspokoiła  potrzeby
społeczne  mieszkańców.  Wszystkie  gminne  placówki  wychowania  przedszkolnego  poza  pełną
realizacją obowiązującej podstawy programowej zapewniają dodatkową ofertę edukacyjną. Dzieci
korzystające  z  edukacji  przedszkolnej  mogą  –  zgodnie  z  potrzebami  i  życzeniem  rodziców  –
przebywać w przedszkolu lub w oddziale  przedszkolnym w szkole  pod fachową opieką  do 10
godzin dziennie. 
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III.4 Edukacja szkolna.

Wszystkie  szkoły   podstawowe  są   placówkami  obwodowymi.   Aktualnie  nauka  w  szkole
podstawowej trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki jest podzielony na dwa etapy: 
w klasach I - III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna,  w klasach IV - VIII wprowadza się
przedmioty.  

Stan organizacji szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego w gminie w roku szkol-
nym 2020/2021 przedstawia poniższa tabela: 

 Stan organizacji publicznych szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego 
(na podst. danych z Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2020 r.).

Lp Wyszczególnienie
Liczba
oddzia-

łów

Liczba
uczniów

w tym:

I
klasa

II
klasa

III
klasa

IV
klasa

V
klasa

VI
klasa

VII
klasa

VIII
klasa

1
Szkoła  Podstawowa  im.
Jana Pawła II w Wołczy-
nie

23 569 58 52 67 54 15 80 152 91

2
Szkoła  Podstawowa  w
Komorznie 5 51 10 6 10 7 - 18 - -

3
Szkoła  Podstawowa  im.
Orła Białego w Wierzbi-
cy Górnej

5 66 10 9 14 19 - 14 - -

4 Szkoła  Podstawowa  w
Wąsicach 5 31 4 5 5 5 - 12 - -

5 Szkoła  Podstawowa  w
Szymonkowie 8 44 3 3 7 4 5 5 13 4

6 Szkoła  Podstawowa  w
Skałągach 8 53 4 7 7 4 2 9 9 11

Razem  uczniowie  szkół
podstawowych w gminie:

w  tym  uczniowie  szkół
stowarzyszeniowych: 

54

16

814

98

89

7

82

10

110

14

93

8

22

7

138

14

174

22

106

15

Uczniowie  Liceum
Ogólnokształcącego  w
Wołczynie

4 96 23 45 28 x x x x x

Szkoła Podstawowa w Szymonkowie i Szkoła Podstawowa w Skałągach mają utworzone obwody
szkolne, co umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom zamieszkałym w miejscowościach
objętych tymi obwodami.

Patrząc na powyższą tabelę zawierającą liczebność uczniów w poszczególnych jednostkach
oświatowych warto przyrównać stan liczebności uczniów do wcześniejszych lat szkolnych.
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Liczebność uczniów w szkołach w gminie Wołczyn od roku szkolnego 2011/2012 do 2021/2022
przedstawia tabela oraz wykresy poniżej:

Rok szkolny Szkoły
podstawowe

Gimnazjum (klasy
gimnazjalne)

Liceum Ogólnokształcące

rok szkolny 2011/2012 986 425 76

rok szkolny 2012/2013 898 383 75

rok szkolny 2013/2014 730 365 78

rok szkolny 2014/2015 787 337 83

rok szkolny 2015/2016 802 335 80

rok szkolny 2016/2017 682 325 68

rok szkolny 2017/2018 768 200 64

rok szkolny 2018/2019 882 102 71

rok szkolny 2019/2020 865 0 92

rok szkolny 2020/2021 814 0 96

rok szkolny 2021/2022 802 0 86

Liczebność uczniów w jednostkach oświatowych od roku szkolnego 2011/2012 do 2021/2022

W szkołach podstawowych zlokalizowanych  na terenie  Gminy Wołczyn wg stanu na dzień  30
września 2020 roku naukę pobierało 22 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe:
- 11 uczniów z niepełnosprawnością stopnia lekkiego,
- 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym,
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- 3 uczniów słabowidzących,
- 4 uczniów słabosłyszących,
- 3 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów, którzy ze względu  na swoją niepełnosprawność
wymagają stosowania specjalnych  metod pracy oraz specjalnej organizacji nauki. Celem  kształce-
nia  specjalnego jest  usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacja oraz specjalistyczna pomoc i
opieka. Kształcenie specjalne może  być  prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostęp-
nych, szkołach integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi, szkołach specjalnych lub
szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, a także w ośrodkach specjalistycznych. 
Tak duża ilość uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymagało
nałożenia dodatkowych obowiązków dla nauczycieli wobec tych uczniów.  Ważną i znaczącą ofertę
kształcenia stanowią funkcjonujące w szkołach klasy integracyjne. 

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole im. Jana Pawła II w Wołczynie funkcjonowały 3 klasy
integracyjne. W takich klasach dzieci z daną niepełnosprawnością, w tym przewlekle chorzy mieli
możliwość  kształcenia  w  warunkach  integracji  z  pełnosprawnymi  rówieśnikami.  W  klasach
integracyjnych realizowany jest taki sam program nauczania, jak w każdej klasie ogólnodostępnej.
W przypadku dzieci  niepełnosprawnych rozkład tego programu jest  odpowiednio przygotowany
oraz na bieżąco modyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Z  zasady  w  klasach  integracyjnych  pracuje  dwóch  nauczycieli:  nauczyciel  wiodący
(nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający. Wszyscy nauczyciele nauczający w klasie
integracyjnej  posiadają  specjalistyczne  przygotowanie,  bowiem  obok  wykształcenia  z  zakresu
nauczania wczesnoszkolnego lub nauczanego przedmiotu posiadają stosowane przygotowanie jak
np. z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii lub innej. 

Wychowawcy klas we współpracy z pedagogami szkolnymi analizowali na bieżąco trudności
wychowawcze  i  rozpoznawali  potrzeby  uczniów  w zakresie  opieki.  W każdym przypadku,  po
konsultacji z rodzicami, stosowane były odpowiednie środki zaradcze w zależności od problemu i
możliwości  wychowawczych  rodziny.  Działania  podejmowane  były  również  na  terenie  szkoły.
Dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy w minionym roku szkolnym współpracowali z instytucjami i
osobami  świadczącymi  pomoc  społeczną,  takimi  jak:  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Kuratorzy Sądowi oraz Policja. 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017r.  w
sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach pomocy tej udziela się uczniom w szczególności ze względu
na :  
 niepełnosprawności,
 niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 zaburzenia zachowania i emocji,
 szczególne uzdolnienia,
 specyficzne trudności w uczeniu się,
 deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 choroby przewlekłe,
 sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, z niepowodzenia edukacyjne,
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    zaniedbania środowiskowe oraz trudności adaptacyjnych. 
Z  uwagi  na  powyższe  w  ramach  nauczania  i  wyrównywania  szans  edukacyjnych  w  szkołach
prowadzone  były  następujące  zajęcia  specjalistyczne  i  inne  z  zakresu  udzielanej  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej:

Liczba uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych i innych w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa szkoły
(skrót)

Zaj. 
rewalidacyjne

Zaj. 
dydaktyczno-
wyrównawcze

Zajęcia specjalistyczne warsztaty i zajęcia
związane z
wyborem
kierunku

kształcenia i
kariery

zawodowej

korekcyjno-
kompensacyjne

Logo -
pedyczne

socjoterapeutyczne
i inne o charakterze

terapeutycznym

rozwijające
kompetencje
emocjonalno-

społeczne

ZS w Wołczynie 15 143 40 59 37 0 337

SP w Komorznie 5 14 0 7 0 0 0

SP w Wierzbicy
Górnej

1 25 1 10 0 0 0

SP w Wąsicach 3 22 6 13 0 0 0

SP w
Szymonkowie

2 12 0 9 0 0 0

SP w Skałągach 2 13 1 3 0 0 0

Ogółem 28 229 48 101 37 0 337

Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów placówek oświatowych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w gminie polegała  na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich
funkcjonowanie  w  przedszkolu  czy  szkole,  w  celu  wspierania  ich  potencjału  rozwojowego  i
stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oświatowej
oraz w środowisku społecznym. 

Udział uczniów w poszczególnych zajęciach specjalistycznych i innych w roku szkolnym
2020/2021
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Poza zajęciami specjalistycznymi w szkołach organizowano również zajęcia pozalekcyjne mające
na  celu  ujawnianie  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  oraz  propagowanie  alternatywnych
sposobów  spędzania  wolnego  czasu.  Zajęcia  te  spełniały  funkcje:  kształcącą,  integrującą,
rekreacyjno-rozrywkową.  Największym  zainteresowaniem  wśród  uczniów  w  minionym  roku
szkolnym cieszyły się zajęcia przedmiotowe (koła zainteresowań), artystyczne oraz sportowe tzw.
SKS-y. Wykaz uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021
przedstawia poniższa tabela oraz histogram kołowy.

Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa szkoły
(skrót)

informatyczne techniczne przedmiotowe artystyczne sportowe
turystyczno-

krajoznawcze
inne

ZS w Wołczynie 24 0 184 26 16 0 0

SP w
Komorznie

0 0 10 26 0 0 16
(wolontariat)

SP w Wierzbicy
Górnej

5 0 4 24 9 0 0

SP w Wąsicach 0 0 15 9 14 5 4
(ekologia)

SP w
Szymonkowie

0 0 0 5 12 0 6
(dziennikarstwo)

SP w Skałągach 0 0 0 11 21 0 0

Ogółem 29 0 213 101 72 5 26

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych  w roku szkolnym 2020/2021
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IV. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

IV. 1 Zatrudnienie w gminnych jednostkach oświatowych

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza,
zrozumienie  współczesnych  potrzeb  uczniów  oraz  chęć  samodoskonalenia.  Dobór  kadry
pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek oświatowych. Stan zatrudnienia w
danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle
związana  jest  z  liczbą  oddziałów  na  każdym poziomie  nauczania,  liczbą  godzin  wynikającą  z
podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną
od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (ramowe plany nauczania)
przez Ministra Edukacji  Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów
nauczania. 

Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2020/2021 gminnych placówek oświatowych przedstawia
poniższa tabela. 

Zatrudnienie w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Wołczyn w roku szkolnym 2020/2021

Wyszczególnienie

Zatrudnie-
nie

ogółem

w tym:
Średnia liczba eta-
tu nauczycielskiego

przypadająca na
oddział

Średnia liczba eta-
tu pracowników

niepedagogicznych
przypadająca na

oddział

Średnia liczba
etatu wszyst-

kich pracowni-
ków przypada-

jąca na od-
dział

nauczyciele
pozostali 

pracownicy 

w etatach w etatach w etatach 

1
Przedszkole Pu-

bliczne w Wołczy-
nie

37,14 18,14 19 1,81 1,90 3,71

2
Szkoła Podstawowa

w Komorznie
22,85 13,85 9,00 1,98 1,29 3,27

3
Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w
Wierzbicy Górnej

25,31 15,56 9,75 2,22 1,39 3,61

4
Szkoła Podstawowa

w Wąsicach
17,62 12,87 4,75 1,84 0,68 2,52

5
Zespół Szkół w

Wołczynie
121,7 90,7 31,00 2,92 1,00 3,92

Ogółem 224,62 151,12 73,5
średnia dla gminy

2,15

średnia dla gminy

1,25

średnia dla
gminy

3,41 

Wyżej wymienione etaty nauczycieli są wykazane z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych
według stanu na dzień 30 września 2020 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej). 
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Udział kadry pedagogicznej i niepedagogicznej ogółem, zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gm. Wołczyn

Analizując powyższy udział nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn można zauważyć, że w tym udziale
dużą część zajmują osoby zatrudnione w administracji i obsłudze, która w poprzednich latach szkol-
nych utrzymuje się na zbliżonym poziomie, pomimo sporego spadku w liczbie uczniów. 

Zbyt wysoki poziom zatrudnienia pracowników w administracji i obsłudze powoduje pono-
szenie wyższych nakładów na płace pracowników tej grupy i mają znaczny wpływ na koszty utrzy-
mania oświaty. Dlatego tak ważne jest dążenie do standaryzacji zatrudnienia. 

Ustalając poziom zatrudnienia pracowników niepedagogicznych powinno się dążyć do jego
optymalizacji, gdyż zarówno zbyt niskie jak i zbyt wysokie zatrudnienie jest niepożądane. Zbyt ni-
ski poziom zatrudnienia służb odpowiedzialnych za czynności administracyjne oraz pracowników
obsługi ma bezpośredni wpływ na poziom usług oświatowych. Wpływ ten może się przejawiać,
między innymi, poprzez niepełne zapewnienie warunków bezpieczeństwa (opiekunki w przedszko-
lach, dyżury w czasie przerw itp.), obniżenie poziomu higieny w obiektach oświatowych, zaniedba-
nie otoczenia szkoły, brak bieżącego wykonywania drobnych remontów i napraw, przyczyniający
się do dewastacji i szybszego zużycia technicznego obiektów szkolnych. 

Natomiast zbyt wysoki poziom zatrudnienia powoduje nadmierne, nieuzasadnione organiza-
cyjnie koszty, co ma pośrednio negatywny wpływ na poziom usług oświatowych, gdyż samorząd
wydatkuje na ten cel środki które mógłby być poświęcone na doposażenie szkół/przedszkoli lub na
zajęcia dodatkowe dla uczniów. 
Ustalenie standardu zatrudnienia winno odnosić się do konkretnej grupy pracowników wykonują-
cych podobne czynności, porównywalne we wszystkich placówkach podlegających standaryzacji.

Podstawowymi  miernikami  stanowiącymi  podstawę  ustalenia  wysokości  zatrudnienia  są
określone przez organ prowadzący wskaźniki, które mogą być korygowane algorytmami, uwzględ-
niającymi wpływ różnych czynników. 

W ramach opracowywania standardów zatrudnienia dla pracowników niepedagogicznych  z
zasady stosuje się dwie metody wyliczania. 
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W pierwszej metodzie uwzględnia się wskaźniki odnoszące się do stopnia obciążenia pracą,
wynikającego  z  liczby  pracowników  zatrudnionych  w  danej  jednostce  oświatowej  oraz  liczby
uczniów. 

Drugim sposobem jest oparcie standardu zatrudniania pracowników administracji jedynie o
liczbę uczniów kształcących się w szkole. Jest to sposób uproszczony, opierający się na przyjęciu
założenia, że zmiana liczby uczniów koreluje ze zmianą obciążenia pracą służb finansowo-księgo-
wych.  Zaletą  takiego sposobu liczenia  jest  jego przejrzystość,  łatwy do zdefiniowania  wspólny
punkt odniesienia oraz powiązanie nakładów ponoszonych na administrację z kształtowaniem się
subwencji oświatowej.

Warto podkreślić to, że w gminie mamy do czynienia od kilku lat z niżem demograficznym
wśród uczniów, skutkującym spadkiem subwencji oświatowej dla gminy, a pomimo tego koszty
utrzymania  szkół/przedszkoli  nie  reagują  na  zmniejszony  nakład  ich  pracy.  Poprzez  brak
obiektywnych  wskaźników  bardzo  trudno  ocenić  rzeczywiste  potrzeby  jednostki  oświatowej  i
wymóc zmiany strukturalne - co prowadzi do nierównomiernego podziału środków.

Z  uwagi  na  powyższe  w  kolejnych  latach  szkolnych  należy  dokonywać  stopniowej
standaryzacji zatrudnienia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzo-
nych przez stowarzyszenia w roku szkolnym 2020/2021

Wyszczególnienie
Zatrudnienie nauczycieli

etaty osoby

1 Punkt Przedszkolny w Szymonkowie 2,03 5

2 Punkt Przedszkolny w Skałągach 1,40 4

3 Szkoła Podstawowa w Szymonkowie 10,78 14

4 Szkoła Podstawowa w Skałągach 11,74 14

Ogółem 25,95 37
Źródło: System Informacji Oświatowej, Raporty SIO rok 2020/2021.

Udział poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn 
w strukturze zatrudnienia ogółem w roku szkolnym 2020/2021
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Dla porównania  warto  przedstawić  jak  wygląda  udział  uczniów w poszczególnych  jednostkach
oświatowych  prowadzonych przez gminę Wołczyn w roku szkolnym 2020/2021.

Udział uczniów  poszczególnych jednostek oświatowych w łącznej liczbie uczniów
uczęszczających do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Źródło: opracowanie własne.

Udział w strukturze zatrudnienia nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez
gminę ze względu na uzyskany stopnień awansu zawodowego objętych subwencją oświatową (wg

stanu na dzień 30.09.2020 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie metryczki  subwencji oświatowej na 2020 rok.
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Zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem godzin
ponadwymiarowych w roku szkolnym 2020/2021 ze względu  na uzyskany stopień awansu

zawodowego
(wg danych z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2020r.)

Nazwa jednostki
prowadzonej przez Gminę Wołczyn

Nauczyciel
stażysta/bez

stopnia

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Razem

Przedszkole Publiczne 

w Wołczynie
2,44 2,27 5,71 6,34 16,76

Szkoła Podstawowa w Komorznie 1,09 3,19 1,00 8,14 13,42

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego 

w Wierzbicy Górnej
0,50 0,00 2,77 12,63 15,90

Szkoła Podstawowa w Wąsicach 1,17 0,32 0,95 11,31 13,75

Zespół Szkół w Wołczynie 7,07 5,53 11,92 67,77 91,66

Ogółem:  12,27 11,31 22,35 106,19 151,49

Udział w strukturze zatrudnienia wszystkich nauczycieli w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez gminę ze względu na uzyskany stopnień awansu zawodowego (wg stanu na

dzień 30.09.2020 r.)

Źródło: opracowanie własne.

W  strukturze  awansu  zawodowego  najliczniejszą  grupę  stanowią  nauczyciele  mianowani  i
dyplomowani -  85 % wszystkich zatrudnionych.  
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IV. 2 Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dla zabezpieczenia  odpowiedniego poziomu nauczania  w roku szkolnym 2020/2021,  zgodnie  z
wymogami i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Środki  na  dofinansowanie  form doskonalenia  zawodowego nauczycieli  przeznaczane  są z
uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich
uzupełniania  i  podnoszenia,  oceny  przydatności  form  doskonalenia  zawodowego  w  pracy
nauczycieli, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej gminy.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 wydatkowano kwotę 43.311,6 złotych.
Na  kwotę  tą  składały  się  wydatki  na  dofinansowanie  kosztów  doradztwa  metodycznego  i
doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia  z  Powiatem Kluczborskim - 15.000 zł  oraz
środki  na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  wydatkowane  przez  poszczególne  jednostki
oświatowe, w łącznej wysokości - 28.311,66 zł. 

Głównym  celem  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  jest  wzrost  efektywności  pracy
szkoły  poprzez  systematyczny,  profesjonalny  i  efektywny  rozwój  kadry  pedagogicznej.
Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn, wspomagany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Kluczborku stwarza dobrą strukturę w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli
oraz pomaga w znacznym stopniu uzyskiwać pożądane efekty nauczania. 

Gminę Wołczyn od 2004 roku powierza każdego roku Powiatowi Kluczborskiemu zadanie
dotyczące  doradztwa  metodycznego  dla  nauczycieli,  które  wynika  z  potrzeb  edukacyjnych
występujących  na  terenie  gminy  Wołczyn.  Realizatorem w/w zadania  jest  Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.
Powiat Kluczborski w ramach powierzonego przez Gminę Wołczyn zadania zobowiązuje się do:
1) rozpoznawania potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego,
2) doskonalenia  warsztatu  pracy nauczycieli,  w tym między innymi udzielania  konsultacji  

indywidualnych, obserwacji lekcji z późniejszym omówieniem i instruktażem w procesie  
adaptacji  zawodowej,  udostępniania  nauczycielom  materiałów  szkoleniowych,  
umożliwiania nauczycielom obserwacji zajęć prowadzonych przez doradcę,

3) organizacji konferencji przedmiotowo-metodycznych,
4) prowadzenia konsultacji zbiorowych,
5) prowadzenia edukacyjnej działalności popularyzatorskiej, 
6) prowadzenia konsultacji w sprawach zdobywania stopni awansu zawodowego.
Porozumienie umożliwiło udział  nauczycieli  z gm. Wołczyn w różnych formach doskonalenia i
doradztwa organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Kluczborku,
który przedstawia się następująco: 
- konsultacje indywidualne – 28,
- seminaria – 64,
- konferencje – 21,
- warsztaty metodyczne – 16,
- szkolenia w ramach WDN (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli) -  37,
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- kursy doskonalące – 1,
- warsztaty we współpracy – 2,
- seminaria dla kadry kierowniczej – 15,
- plan wspomagania szkoły – 11,
- forum edukacyjne – 13,
- szkolenie w projekcie ORE „Wspomaganie w kształceniu zdalnym” – 13.

Gmina Wołczyn przekazuje na rzecz Powiatu Kluczborskiego proporcjonalną część - 30%
środków, przewidzianych w budżecie  Gminy Wołczyn na dany rok kalendarzowy na zadania  z
zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Pozostałe środki finansowe  na poziomie 70% przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe w poszczególnych jednostkach oświatowych m. in. na:
1) organizację  szkoleń,  narad i  seminariów,  obejmujących również nauczycieli  zajmujących
stanowiska kierownicze, a także konferencji dla rad pedagogicznych,
2) zwrot  kosztów  przejazdów  na  kursy  i  szkolenia  nauczycieli  zajmujących  stanowiska
kierownicze,
3) kształcenie w formach szkolnych (studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne)
4) krótkotrwałe formy szkolenia kursowego, szkolenia, narady i seminaria, a także konferencje
dla rad pedagogicznych realizowane bezpośrednio w jednostkach oświatowych.

Kwota dopłat dla nauczycieli z tytułu poniesionych opłat za kształcenie na studiach podyplomo-
wych i kursach kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z zarządzeniami w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogła wynieść maksymalnie do
50 % poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z w/w dokształcaniem, ale nie wię-
cej niż 2.000,00 zł na dany semestr. W roku szkolnym 2020/2021 dopłatą dofinansowano opłaty za
studia podyplomowe z: geografia w szkole, biblioterapia, logopedia, filozofia, edukacja włączająca.

Analizując sprawozdania z wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
największą pulę przeznaczono na krótkotrwałe formy szkolenia i seminaria. Należy stwierdzić, że
nauczyciele  doskonalą  posiadane  umiejętności,  aktualizują  umiejętności  wcześniej  zdobyte  i
uzyskują nowe. Ważnym elementem tego procesu jest także zdobywanie kwalifikacji do nauczania
dodatkowych przedmiotów, co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej, jak i znalezienie
zatrudnienia przez nauczycieli. 

IV.3 Nagrody Burmistrza Wołczyna
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej  są przyznawane w terminie do dnia 14 października
każdego  roku.  Mają  one  charakter  uznaniowy  i  są przyznawane  nauczycielom  za  znaczące
osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze za miniony
rok szkolny w dniu 14 października 2021 roku przyznano 13 Nagród Burmistrza Wołczyna:
- 2 nagrody dla dwóch dyrektorów,
-  11 nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gm.
Wołczyn. 
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IV.4 Ocena pracy dyrektorów

Karta Nauczyciela reguluje dokonywanie oceny pracy nauczycieli, w tym przewiduje odrębny tryb
dokonywania oceny pracy nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora placówki. 

Zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, w zakresie realizowanych zadań podlega-
jących organowi prowadzącemu, w roku szkolnym 2020/2021 nie dokonywano oceny pracy dyrek-
torów szkół i przedszkola. Taką ocenę dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozu-
mieniu z organem prowadzącym szkołę.

IV.5 Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

W roku szkolnym 2020/2021 zorganizowano i przeprowadzono trzy postępowania egzaminacyjne
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zakończone wydaniem trzech decyzji o
nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Awans uzyskało dwóch nauczy-
cieli z Zespołu Szkół w Wołczynie oraz jeden ze Szkoły Podstawowej w Komorznie.

IV.6 Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

W  roku  szkolnym  2020/2021  nie  przeprowadzano  konkursó  w  celu  wyłonienia  kandydata  na
stanowisko dyrektora placówki oświatowej, o którym mowa w art. 63  ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).

Jednak  warto  podkreślić,  że  w  roku  szkolnym  2020/2021  na  podstawie  §11h  ust.  1
Rozporządzenia   Ministra  Edukacji  Narodowej  z  20  marca  2020r.  w  sprawie  szczególnych
rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493)
zgodnie z powyższym rozporządzeniem w terminie do 28 kwietnia 2020 roku nie ogłaszano i nie
przeprowadzano konkursów  na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Natomiast od 29
kwietnia  2020  roku  przepisy  prawa  oświatowego  pozwalały  na  ponownie  organizowanie
konkursów  na  dyrektora  placówki  oświatowej  bądź  w  przypadku  konieczności  obsadzenia
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący
mógł:
1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy 
niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. lub

2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w 
jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do 
dnia 31 sierpnia 2021 r., lub

3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie 
dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W związku z koniecznością obsadzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła

33



Białego w Wierzbicy Górnej przed dniem 2 września 2020 r., Burmistrz Wołczyna na podst. §11h
Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493
ze. zm)  skorzystał z obowiązujących przepisów i Zarządzeniem nr 347a/2020 z dnia 31 sierpnia
2020 roku powierzył pełnienie obowiązków dyrektora w/w szkoły Pani Annie Witkowskiej.
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V. STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY

V.1 Dowożenie uczniów

Gmina realizując obowiązek nałożony przepisami art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (t.j.  Dz.  U.  z  2021 r.,  poz.  1082 z późn. zm.),  w roku szkolnym 2020/2021
organizowała  dojazdy  dla  uczniów,  dzieci  6-letnich  i  dzieci  5-letnich  odpowiednio  do  szkół
podstawowych  i  oddziałów  przedszkolnych  prowadzonych  w  szkołach  podstawowych,  a  także
przewozy  uczniów  niepełnosprawnych  do  najbliższej  szkoły  lub  ośrodka  umożliwiających  im
spełnianie  obowiązku  szkolnego  albo  obowiązku  nauki,  jak  również  w  trakcie  przewozów
zapewniała  opiekę  przewożonym  uczniom  i  wychowankom  oddziałów  przedszkolnych.  Z
przejazdów na podstawie ulgowych szkolnych autobusowych biletów miesięcznych finansowanych
przez gminę w roku szkolnym 2020/2021 korzystało 265 uczniów (dane wg stanu z czerwca 2021
roku). 

Uchwałą nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 roku  w
sprawie określenia  zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu  i  opieki  w czasie
przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn poszerzono
grupę  uczniów  (w  tym  wychowanków  przedszkolnych)  do  bezpłatnego  dowozu  do  jednostek
oświatowych położonych na terenie gminy Wołczyn.
W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z powyższą uchwałą zapewniono:

1) prawo  do  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  środkami  komunikacji
publicznej  do i  z przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej
formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych lub dotowanych przez gminę: 
-  dzieciom  pięcioletnim  i  dzieciom  sześcioletnim  realizującym  obowiązek  rocznego
przygotowania  przedszkolnego,  zamieszkałym  na  terenie  gminy  Wołczyn,  jeżeli  droga
dziecka  z  miejsca  zamieszkania  do  miejsca  realizacji  wychowania  przedszkolnego  nie
przekracza 3 kilometrów. 

2) zamieszkałym  na  terenie  gminy  Wołczyn  uczniom  szkoły,  w  obwodzie  której  dziecko
mieszka,  prawo  do  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  środkami
komunikacji  publicznej  do  i  ze  szkoły  podstawowej  prowadzonej  lub  dotowanej  przez
gminę, jeżeli odległość z miejsca zamieszkania do szkoły nie przekracza: 
- 3 kilometrów dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej;
- 4 kilometrów dla uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej. 

Uczniowie oraz sześcioletni i pięcioletni wychowankowie oddziałów przedszkolnych byli dowożeni
do niżej wymienionych jednostek oświatowych: 
1) Zespół Szkół w Wołczynie –  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie,
2) Szkoła Podstawowa w Komorznie,
3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej,
4) Szkoła Podstawowa w Szymonkowie,
5) Szkoła Podstawowa w Skałągach,
6) Szkoła Podstawowa w Wąsicach,
7) Przedszkole Publiczne w Wołczynie,
8) Punkt Przedszkolny w Skałągach,
9) Punkt Przedszkolny w Szymonkowie,
10) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku,
11) Zespół Niepublicznych Szkół  w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra,
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12) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. im. Emilii Plater w Kluczborku.
13)  Publiczne  Przedszkole  nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Czesława  Janczarskiego  w
Kluczborku.
Dojazdy do jednostek oświatowych funkcjonowały w trzech formach:

1. przewozy uczniów pojazdami będącymi własnością gminy,
2. przewozy środkami komunikacji publicznej na podstawie szkolnych biletów miesięcznych,
3. przewozy środkami innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia.

Trasy w formie wymienionej w punkcie 1 – pojazdami własnymi gminy – wykonywano na trasach:
1) Wołczyn – Wąsice- Wołczyna (poj. Renault Trafic OKL 03372 kurs poranny)
2) Wołczyn- Brynica- Markowe- Brynica- Wołczyn (poj. Renault Trafic OKL 03372 kurs poranny)
3)   Wołczyn-  Wąsice-  Brynica-  Markowe-  Wołczyn  (poj.  Renault  Trafic  OKL  03372  kurs
popołudniowy)
4)  Wołczyn-Brynica-Wąsice-Wierzbica  Górna-  Wołczyn  (poj.  Renault  Trafic  OKL 03372  kurs
popołudniowy)
5) Wołczyn-Wierzbica Górna- Markotów Mały-Nowa Wieś- Wołczyn (autobus Opel Movano OKL
37 EM kur poranny)
6) Wołczyn- Brzezinki-  Kluczbork (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku)-
Markotów Duży-Wołczyn (autobus Opel Movano OKL 37 EM kurs poranny)
7)  Wołczyn-  Markotów  Duży-  Kluczbork  (Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w
Kluczborku)- Wołczyn (autobus Opel Movano OKL 37 EM kurs popołudniowy)
8) Wołczyn- Duczów Wielki  i Mały- Wołczyn- Markotów Mały-Nowa Wieś- Markotów Duży-
Wołczyn (autobus Opel Movano OKL 37 EM kurs popołudniowy)

Jeśli  w  autobusach  były  wolne  miejsca  po  zapewnieniu  przejazdów  uczniom  i
wychowankom  oddziałów  przedszkolnych  do  tego  uprawnionym  ze  względu  na  odległość
pomiędzy domem i szkołą, to stwarzano możliwość korzystania z przejazdów pozostałym uczniom
szkół  podstawowych oraz  wychowankom oddziałów przedszkolnych  po zapewnieniu  im opieki
przez osoby do tego zobowiązane. W miarę potrzeby do przewozów uczniów niepełnosprawnych
był wykorzystywany również samochód Renault “Trafic”. 

Przewozy  uczniów  na  podstawie  ulgowych  biletów  miesięcznych  oferowanych  przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku odbywały się na trasach:
1) Wołczyn - Krzywiczyny – Bruny – Komorzno, Komorzno – Bruny – Krzywiczyny – Wołczyn,
2) Markotów Duży – Wołczyn,
3) Świniary Małe - Szymonków, Wołczyn - Wesoła – Szymonków – Świniary Wielkie – Wołczyn,
4) Rożnów - Wołczyn – Rożnów,
5) Kluczbork (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - Wołczyn.
6) Wołczyn – Ligota Mała – Świniary Wielkie – Świniary Małe – Wierzbica Dolna – Wierzbica
Górna – Wołczyn (kursy poranne oraz popołudniowe, przewoźnik PKS Sp. z o.o. w Kluczbork),   
7) Wołczyn – Szum – Wąsice – Wołczyn, Wołczyn – Duczów Mały – Wołczyn (kursy poranne i
popołudniowe, przewoźnik PKS Sp. z o.o. w Kluczbork),

Trasy i rozkłady jazdy poszczególnych kursów były dostosowane do godzin rozpoczynania i
kończenia zajęć szkolnych, a w razie potrzeby – zmieniane. 

W  trakcie  całego  roku  szkolnego  nie  odnotowano  zdarzeń  zakłócających  organizację
dowozu. 

Wydatki  związane  z  dowożeniem  uczniów  do  szkół  w  roku  2020  wyniosły  łącznie
456.458,13  złotych.  Na  kwotę  tą  składały  się:  wynagrodzenie  zatrudnionych  kierowców  oraz
opiekunów  obsługujących  dowóz,  odpis  na  Zakładowy  Fundusz  Świadczeń  Socjalnych  oraz
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pozostałe  wydatki  głównie  związane  z  zakupem  uczniom  ulgowych  biletów  miesięcznych  w
Przedsiębiorstwie Komunikacji  Samochodowej w Kluczborku, remonty i wymiana części, zakup
paliwa  oraz  innych  materiałów  do  pojazdów  obsługujących  dowóz  dzieci  do  szkół,  przeglądy
techniczne, ubezpieczenie OC, AC i NNW pojazdów oraz inne wydatki związane dowozem.

V.2 Dożywianie i opieka świetlicowa

Przepis  art.  106  ust.  1  ustawy Prawo oświatowe  stanowi,  że  w celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła
może  zorganizować  stołówkę.  Uczniowie  mają  prawo  do  korzystania  z  posiłków  w  stołówce
szkolnej. Oznacza to, że korzystanie z wyżywienia w szkole przez dzieci nie jest obowiązkowe. 
Natomiast  od  01  września  2022r.  szkoły  podstawowe  będą  miały  obligatoryjny  obowiązek
zapewnienia wyżywienia uczniom (art. 106a ustawy Prawo oświatowe).

Dożywianie dzieci oraz udzielanie pomocy w formie posiłku jest zadaniem własnym gminy
o  charakterze  obowiązkowym określonym przepisami  ustawy  o  pomocy  społecznej.  Natomiast
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu na lata  2019 – 2023" ma za zadanie wspieranie finansowe tych zadań środkami budżetu
państwa zapisanymi w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz na kolejne lata. W roku szkolnym
2020/2021 z dożywiania korzystało 684 uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
wszystkich  jednostek  oświatowych  położonych  na  terenie  gminy  Wołczyn,  z  czego  74  było
dofinansowanych przez Ośrodek Społeczny w Wołczynie. 

Nawa placówki oświatowej Liczba dzieci
korzystających z

dożywiania

Liczba dzieci
dofinansowanych

przez OPS

Przedszkole Publiczne w Wołczynie 235 12

Zespół Szkół w Wołczynie 158 14

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej 90 14

Szkoła Podstawowa w Komorznie 74 24

Szkoła Podstawowa w Wąsicach 55 3

Szkoła Podstawowa w Skałągach 54 3

Szkoła Podstawowa w Szymonkwoie 17 4

Razem 683 74

Opracowanie własne, opracowane na podst. informacji otrzymanych od dyrektorów placówek oświatowych.

Zgodnie z art. 105 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia
świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci
i  młodzieży,  a  także  ich  możliwości  psychofizyczne,  w  szczególności  zajęcia  rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Z uwagi na powyższe opieka świetlicowa w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowała we
wszystkich jednostkach oświatowych położonych na terenie gminy Wołczyn. W minionym roku
szkolnym taką opieką zostało objętych łącznie 335 uczniów, co przedstawia poniższa tabela:
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Nawa placówki oświatowej Liczba uczniów korzystających z opieki
świetlicowej korzystających z

dożywiania

Zespół Szkół w Wołczynie 192

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej 49

Szkoła Podstawowa w Komorznie 29

Szkoła Podstawowa w Wąsicach 25

Szkoła Podstawowa w Skałągach 36

Szkoła Podstawowa w Szymonkwoie 4

Razem 335

V.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. pomoc materialna jest udzielana
uczniom  w  celu  zmniejszenia  różnic  w  dostępie  do  edukacji,  umożliwia  pokonywanie  barier
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. W ramach pomocy materialnej o
charakterze socjalnym tut. Ośrodek w roku sprawozdawczym przyznawał dwa rodzaje świadczeń:
stypendium szklone i zasiłek szkolny. Stypendium szkolne jest świadczeniem, które może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w
rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub
długotrwała  choroba,  wielodzietność,  brak  umiejętności  wypełniania  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych,  alkoholizm  lub  narkomania,  a  także  gdy  rodzina  jest  niepełna.  Podstawą
przyznania stypendium szkolnego jest nie przekroczenie kryterium dochodowego - 528 zł/osobę w
rodzinie. 

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą w formie stypendium szkolnego zostało objętych w
okresie  od  września  do  grudnia  2020 roku -  32  uczniów,  natomiast  w okresie  od  stycznia  do
sierpnia 2021 roku 29 uczniów zamieszkałych gminę Wołczyn. 

Typ placówki oświatowej Liczba
korzystających od

IX-XII 2020r.

Liczba
korzystających od

I-VIII 2021r.

Szkoła podstawowa 20 20

Liceum ogólnokształcące 2 1

Branżowa szkoła I stopnia 6 5

Technikum 3 3

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 1 -

Razem 32 29

Zgodnie ze sprawozdaniem Burmistrza Wołczyna z dnia 19 marca 2021r. z wykonania budżetu za
rok  2020   na  pomoc  materialną  dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym  wydatkowano kwotę
48.080,00 zł, z czego kwota 28.291,20 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. 
V.4 Stypendia i nagrody 
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W roku szkolnym 2020/2021 doceniono uzyskane osiągnięcia uczniów poprzez przyznanie i wypła-
tę stypendiów  za wysokie wyniki w nauce  – 121 stypendiów. 
W minionym roku szkolnym na wypłatę stypendiów przeznaczono się ogółem kwotę 13.800 zł, do
dyspozycji niżej wymienionym jednostkom oświatowym:
1) Szkoła Podstawowa w Komorznie                                                         300 zł (3 stypendia),
4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej                1.200 zł (12 stypendiów),
5) Szkoła Podstawowa w Wąsicach                                                            500 zł (5 stypendiów),
6) Zespół Szkół w Wołczynie                                                                 11.800 zł (101 stypendiów), 
w tym: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie – 79  stypendiów, Liceum Ogólno-
kształcące w Wołczynie – 22 stypendia.
Stypendium miało charakter jednorazowy i wynosiło 100 złotych dla uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych, 120 zł dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz 150 zł dla uczniów li-
ceum ogólnokształcącego. 

Poza nagrodami za uzyskane wysokie wyniki w nauce wyróżniający się uczniowie otrzyma-
li nagrody rzeczowe za udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, a także za osiągnię-
cia artystyczne, kulturalne i inne z tytułu udziału uczniów w konkursach, turniejach, festiwalach i
przeglądach na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, indywidualnie lub zespołowo.
Łącznie wręczono 14 nagród rzeczowych (12 Zespół Szkół w Wołczynie, 1 Szkoła Podstawowa w
Komorznie, 1 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej).

Ponadto  w  roku  szkolnym  2020/2021  na  podstawie  uchwały  nr  XVII/117/2016  Rady
Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  31  marca  2016  roku  przyznano  3  stypendia  za  osiągnięcia
artystyczne. Z powyższej pomocy skorzystały uczennice Zespołu Szkół w Wołczynie. Wysokość
stypendium  za  osiągnięcia  artystyczne  wynosiła  od  100  zł   do  150  zł  miesięcznie  .  W  roku
szkolnym 2020/2021 wypłacono łącznie 2 400 złotych.

Warto  również  wspomnieć,  że  dwóch  uczniów  Zespołu  Szkół  w  Wołczynie  –  Liceum
Ogólnokształcącego w Wołczynie uzyskało stypendium Prezesa  Rady Ministrów na rok szkolny
2021/2022. 

V.5 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Na  podstawie  art.  122  ustawy  Prawo  oświatowe  pracodawcom,  którzy  zawarli  umowę  z
młodocianymi  pracownikami  w  celu  przygotowania  zawodowego,  przysługuje  dofinansowanie
kosztów kształcenia.  Na podstawie  wniosku,  złożonego przez  pracodawcę Burmistrz  Wołczyna
przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe
pochodzące z Funduszu Pracy. W roku szkolnym 2020/2021 wydano 18 decyzji pozytywnych na
łączną kwotę 126 814,76 zł. 
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VI.  WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2021

VI.1 Egzamin ósmoklasisty.
Zasady  organizacji  i  przeprowadzania  egzaminów  ósmoklasisty  określa  Rozporządzenie  Ministra
Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1361). 

Egzamin  zewnętrzny  ósmoklasisty  w  szkole  podstawowej  obejmuje  wiadomości  i
umiejętności  określone  w  wymaganiach  ogólnych  i  szczegółowych  w  podstawie  programowej
kształcenia  ogólnego  w odniesieniu  do  trzech  kluczowych  przedmiotów  nauczanych  na  dwóch
pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzony został w dniach od 25 do 27
maja 2021 r. w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.
• języka polskiego,
• matematyki,
• języka obcego nowożytnego.

Od  roku  2022  ósmoklasista  będzie  przystępował  do  egzaminu  z  czterech  przedmiotów
obowiązkowych,  tj.:  języka  polskiego,  matematyki,  języka  obcego  nowożytnego,  jednego
przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego
przystąpić,  aby  ukończyć  szkołę.  Nie  jest  określony  minimalny  wynik,  jaki  uczeń  powinien
uzyskać,  dlatego  egzaminu  ósmoklasisty  nie  można  nie  zdać.  Egzamin  ósmoklasisty  jest
przeprowadzany w formie pisemnej. 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych w gminie Wołczyn na tle
średnich wyników w gminie, powiecie oraz województwie.

Wyszczególnienie Język polski Matematyka
Język angielski

Język niemiecki

Województwo opolskie

Liczba uczniów 7795 7793 7134 736

Średni wynik % 58 45 66 60

Powiat kluczborski

Liczba uczniów 486 485 439 50

Średni wynik % 57 41 62 49

GMINA WOŁCZYN – OBSZAR MIEJSKI 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁCZYNIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WOŁCZYNIE 

Liczba uczniów 87 87 81 7

Średni wynik % 54 38 61 43

Stanin 4 4 5 5

Opis staniny niżej średni niżej średni średni średni

GMINA WOŁCZYN – OBSZAR WIEJSKI 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYMONKOWIE I W SKAŁĄGACH

Liczba uczniów 15 15 15 -
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Średni wynik % 65 37 56 -

Stanin 6 4 4 -

Opis staniny wyżej średni niżej średni niżej średni -

Poziom, na jakim został napisany dany egzamin, określa skala staninowa. Ma ona 9 stopni, z czego
1 stanin oznacza wynik najniższy, a 9 - najwyższy z możliwych do uzyskania. Skala ta stosowana
jest  w pomiarze dydaktycznym i odpowiada na pytanie,  jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty
przez  szkołę  na  tle  innych  szkół  i  uczniów  piszących  w  kraju  ten  sam  test.  Służy  zatem  do
komentowania wyników uczniów, uzyskanych podczas egzaminów.  

Skala  staninowa średnich wyników szkół w 2021 roku (w %) z egzaminu przedstawia się
następująco:

Stanin Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki

1 najniższy 7-41 9-25 15-35 14-20

2 bardzo
niski

42-48 26-31 36-44 21-29

3 niski 49-52 32-36 45-51 30-35

4 niżej
średni

53-57 37-41 52-58 36-41

5 średni 58-61 42-47 59-65 42-47

6 wyżej
średni

62-65 48-53 66-72 48-55

7 wysoki 66-69 54-60 73-79 56-66

8 bardzo
wysoki

70-74 61-69 80-88 67-81

9  najwyższy 75-90 70-94 89-100 82-99

Uzyskane  wyniki  ze  sprawdzianu  na  zakończenie  szkoły  podstawowej  są  zróżnicowane  w
poszczególnych  szkołach  i  zbliżone  są  do  poziomu  średniego.  Najlepiej  wypadły  egzaminy
językowe, natomiast pozostałe egzaminy ósmoklasisty są zbliżone do średniej powiatowej.

Egzamin  ósmoklasisty  pełni  dwie  zasadnicze  funkcje:  określa  poziom  wykształcenia
ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi,
jego  rodzicom,  nauczycielom  oraz  władzom  oświatowym  informację  zwrotną  na  temat  tego
poziomu  wykształcenia  oraz  zastępuje egzamin  wstępny  do  szkół  ponadpodstawowych,  które
wykorzystują  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty z  poszczególnych  przedmiotów  jako  kryteria  w
procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
Warto wspomnieć, że w roku szkolnym 2020/2021 mieliśmy do czynienia z niespotykaną dotąd
sytuacją przejścia z nauczania tradycyjnego na model nauki zdalnej oraz z problemami wdrażania
tej formy edukacji, co mogło przełożyć się w pewnym stopniu na wyniki końcowe egzaminów. 

41



Porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty – język polski (Zespół Szkół w Wołczynie)

Porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty – język angielski (Zespół Szkół w Wołczynie)

Porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty – matematyka (Zespół Szkół w Wołczynie)

Porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty – język niemiecki (Zespół Szkół w Wołczynie)
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VI. 2 Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w sesji 2021 odbył się w terminie od 4 maja do 20 maja 2021 r. 
Osoby,  które  z  przyczyn  losowych  nie  mogły  przystąpić  do  egzaminów  maturalnych  w  maju,
zdawały egzamin w terminie dodatkowym – od 1 do 16 czerwca, natomiast maturzystom, którzy nie
zdali  jednego  egzaminu,  a  przystąpili  do  wszystkich  egzaminów  obowiązkowych,  został
wyznaczony termin sesji poprawkowej – 24 sierpnia. 

W warunkach reżimu sanitarnego do egzaminu maturalnego przystąpiło  27 absolwentów
Liceum  Ogólnokształcącego  w  Wołczynie  (klas  dotychczasowego  3–letniego  liceum
ogólnokształcącego) prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

Ze względu na sytuację epidemiczną Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję, że egzamin
maturalny  w  sesji  egzaminacyjnej  2021  (podobnie  jak  to  miało  miejsce  w  poprzedniej  sesji
egzaminacyjnej)  będzie  przeprowadzony  z  przedmiotów  obowiązkowych  wyłącznie  w  części
pisemnej  (bez tzw. ustnej  matury). Zgodnie z § 11kzc ust.  2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego
ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  w  2021  r.  nie  przeprowadzano  egzaminu
maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej,
z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd ww. rozporządzenia (tj. absolwentów, którzy w
toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu
maturalnego z języka polskiego, (…) lub języka obcego nowożytnego, lub są obowiązani przystąpić
do  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  z  języka  obcego  nowożytnego  w  celu  zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej). 

 Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie przystąpili więc do trzech 
obowiązkowych egzaminów w części pisemnej: 
- egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym), 

- egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym), 

- egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym). 

Ze względu na sytuację epidemiczną Minister odwołał także obowiązek przystąpienia maturzysty 
do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. 
Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musiał uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z
każdego przedmiotu obowiązkowego, w części pisemnej (język polski, matematyka i język obcy
nowożytny). Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie dojrzałości był język angielski

Spośród  27 absolwentów  3–letniego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Wołczynie,
prowadzonego przez Gminę Wołczyn, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego,  100% zdało
egzamin maturalny (przy uwzględnieniu egzaminów poprawkowych). 

Egzaminy  maturalne  w  gm.  Wołczyn  przebiegały  bez  większych  zakłóceń  i  zgodnie  z
harmonogramem.

Wyniki egzaminów maturalnych przeprowadzonych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.
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Zdawalność egzaminu maturalnego w 2021 roku w nowej formule
(wg stanu na dzień 10 września 2021r. z uwzględnieniem sesji głównej, dodatkowej poprawkowej)

Wyszczególnienie
Przystąpiło

do egz.

Jęz. polski Matematyka
pisemna

Język angielski Język niemiecki

pisemna pisemna pisemna

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Zdawalność w %: 6177 93 76 94 90

Średni wynik w pkt % 55 54% 77 67

POWIAT KLUCZBORSKI

Zdawalność w %: 416 96 78 93 93

Średni wynik w pkt % - 53,06 52,23 73,46 58,6

GMINA WOŁCZYN – ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁCZYNIE 
Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie

Przystąpiło osób: 27 27 27 27 0

Średni wynik w pkt % - 59,22 61,48 84,52 -

Zdawalność w %: 100 100 100 100 -

Porównanie średnich wyników matur – jęz. polski (podstawowy)

Porównanie średnich wyników matur – matematyka (podstawowy)

Porównanie średnich wyników matur – język angielski (podstawowy)
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Tegoroczni absolwenci nie mieli obowiązku przystąpienia do jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie  rozszerzonym,  ale  mogli  przystąpić  do  egzaminu  z  1–6  przedmiotów  dodatkowych.
Również  języki  obce  nowożytne  mogły  być zdawane jako przedmioty  dodatkowe na  poziomie
rozszerzonym.  Warto  podkreślić,  że  wybory  przedmiotów  dodatkowych  były  podyktowane
najczęściej wymaganiami rekrutacyjnymi wyższych uczelni.
W Liceum Ogólnokształcącym w Wołczynie tegoroczni absolwenci wybrali przedmioty dodatkowe
na poziomie rozszerzonym z geografii oraz jęz. angielskiego. 

Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów
na poziomie rozszerzonym (wg stanu na 10 września 2021 roku) przedstawia poniższa tabela:

Pisemne egzaminy dodatkowe z przedmiotów (poziom rozszerzony)

Jęz. angielski Matematyka Informatyka
Jęz.

polski
biologia chemia geografia historia

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Średni wynik w
pkt % 64 27 34 48 32 28 32 32

POWIAT KLUCZBORSKI

Przystąpiło osób: 225 137 15 91 91 48 95 16

Średni wynik w
pkt % 58 21 31 48 26 18 27 31

GMINA WOŁCZYN

Przystąpiło osób: 15 6 1 4 7 5 12 4

Średni wynik w
pkt % 81 29 72 29 21 11 42 13

Porównanie wybranych egzaminów dodatkowych (najbardziej popularnych wśród uczniów) –
poziom rozszerzony

1) język angielski (poziom rozszerzony)

2) geografia (poziom rozszerzony)
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3) matematyka (poziom rozszerzony)

W  roku  szkolnym  2020/2021  wyniki  egzaminu  maturalnego w  Liceum  Ogólnokształcącym  w
Wołczynie, podobnie jak w latach ubiegłych są na bardzo wysokim poziomie zdawalności. 

Uzyskanie  100% zdawalności  na  tegorocznych egzaminach dojrzałości,  a  także bardzo
wysokie średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów klasyfikują wołczyńskie liceum w najlepsze
20 liceów na Opolszczyźnie. 
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VII. NADZÓR NA DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

Nadzór pedagogiczny nad jednostkami oświatowymi w Gminie Wołczyn prowadzi Opolski Kurator
Oświaty i obejmuje następujące zagadnienia i obszary działalności szkoły:

 ocenianie stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół i przedszkoli,

 obserwacja, analiza i ocenianie przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
szkół i przedszkoli,

 inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,
 udzielanie  pomocy szkołom i  przedszkolom,  a  także  nauczycielom w wykonywaniu  ich

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W zakresie wymienionym powyżej nadzorowi podlega w szczególności:

 zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
 przestrzeganie  zasad  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz

przeprowadzania  egzaminów,  a  także  przestrzeganie  przepisów  dotyczących  obowiązku
szkolnego oraz obowiązku nauki;

 przestrzeganie zapisów statutu szkoły lub placówki;
 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Pracownicy wykonujący zadania i  czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:
 wstępu do szkół i placówek;
 wglądu  do  prowadzonej  przez  szkołę  lub  placówkę  dokumentacji  dotyczącej  przebiegu

nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
 udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;
 wstępu w charakterze  obserwatora  na  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze,  opiekuńcze  i

inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę;
 przeprowadzania  badań  służących  ocenie  efektywności  działalności  dydaktycznej,

wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.
W  ramach  sprawowanego  nadzoru  w  stosunku  do  dyrektorów  szkół  i  przedszkoli  mogą  być
wydawane zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.
Dyrektor szkoły lub przedszkola jest zobowiązany do realizacji zaleceń. 

Wyniki nadzoru prowadzonego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 
2020/2021 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn przedstawiono w 
tabeli. 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez 
Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Lp
Jednostka

organizacyjna
Zakres nadzoru Zalecenia 

Realizacja
zaleceń

1 Zespół Szkół w Wołczynie - - -

2 Szkoła Podstawowa - - -
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w Komorznie

3

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

w Wierzbicy Górnej
- - -

4
Szkoła Podstawowa 

w Wąsicach 
- - -

5

Przedszkole Publiczne 
w Wołczynie

Funkcjonowanie i przestrzeganie procedur
bezpieczeństwa w zawiązku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz
zwalczaniem COVID-19 opratych na

zaleceniach Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji

- data kontroli  28.10.2020r.

brak brak

6
Szkoła Podstawowa w

Skałągach
- - -

7
Szkoła Podstawowa w

Szymonkowie
- - -

Ponadto Państwowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przeprowadził następujące kontrole w roku
szkolnym 2020/2021:

Lp
Jednostka

organizacyjna
Zakres nadzoru Zalecenia 

1
Zespół Szkół w

Wołczynie

Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania placówki do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego brak

2 Szkoła Podstawowa
w Komorznie

Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania placówki do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego

brak

3

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

w Wierzbicy Górnej
Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania placówki do

rozpoczęcia nowego roku szkolnego
 

brak

4
Szkoła Podstawowa 

w Wąsicach 

Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania placówki do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Kontrola żywności, stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz
ocena żywienia dzieci

Realizacja programów edukacyjnych m. in. „Trzymaj formę”,
„Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty

ekologiczne”

brak

5
Przedszkole Publiczne 

w Wołczynie
Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania placówki do

rozpoczęcia nowego roku szkolnego
brak

6
Szkoła Podstawowa w

Skałągach
Kontrola przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego brak
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7
Szkoła Podstawowa w

Szymonkowie

Kontrola żywności, stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz
ocena żywienia dzieci

Kontrola przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 

brak

Ponadto  Regionalna  Izba  Obrachunkowa w Opolu  dokonała  w Zespole  Szkół  w Wołczynie  w
dniach 30.11-30.12.2020r. kontroli doraźnej wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata
2018-2019. Natomiast w dniu 24 sierpnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Komorznie odbyła
się kontrola stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji  zasad integrowanej
ochrony roślin. Obie w/w kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 
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VIII. FINANSOWANIE GMINNEJ OŚWIATY

Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i przedszkola/oddziałów przedszkolnych to jedno z
najważniejszych zadań. Gmina Wołczyn podobnie jak inne gminy w kraju ponosi znaczny wysiłek
finansowy w obszarze  edukacji,  bowiem przepisy  oświatowe  precyzyjnie  określają  wymagania
ilościowe,  do  których należą  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu wynagrodzeń nauczycieli  w
zależności  od  stopnia  awansu  zawodowego  oraz  zapewnienie  wydatków  na  doskonalenie  i
dokształcanie  nauczycieli.  Ponadto  koszty  stałe  utrzymania  wszystkich  jednostek  oświatowych
zajmują również znaczące miejsce w gminnym budżecie. Z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej  dotyczącego sposobu  podziału  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  wynika,  że
subwencja oświatowa dla samorządów powinna zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań
oświatowych,  w  szczególności  na  bieżącą  działalność  szkół  podstawowych,  nie  uwzględniając
oczywiście przedszkoli, dowozu uczniów, świetlic i stołówek. Założenia te nie mają pokrycia w
rzeczywistości.

Wydatki bieżące

Wychowanie przedszkole (przedszkole, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne) 3977478,16

Szkoły podstawowe 11453930,31

Liceum ogólnokształcące 1031737,67

Dowóz dzieci do szkół 456458,13

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 43311,66

Stołówki szkolne i przedszkolne 882351,24

Uczniowie z niepełnosprawnością w przedszkolu/oddz. przedszkolnych/punktach 98437,33

Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych 1065244,90

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń 99736,78

Pozostała działalność (fundusz świadczeń socjalnych i zdrowotny dla nauczycieli emerytów i 
rencistów, wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów, organizacja zawodów i konkursów 
szkolnych)

193066,70

Świetlice szkolne 694778,04

Wczesne wspomaganie dziecka 8702,51

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 48080

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 17810

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich („Zdalna Szkoła”, „Zdalna 
Szkoła+”, „Erasmus”)

151765,83

Razem: 20.222.889,26

Dochody (m. in. subwencja oświatowa, dotacje)

Subwencja oświatowa na zadania szkolne i pozaszkolne, w tym otrzymane środki z rezerwy 
subwencji

10708823,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30062,88

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 182769,80

Środki  UE na zakup laptopów do zdalnej nauki w szkołach 144585

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 590952,72
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- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, wyposażenie stołówki, wychowanie 
przedszkolne, pomoc materialna dla uczniów

Pozostałe wpływy 17831,47

Razem: 11.675.024,87

Opracowanie własne na podstawie  sprawozdaniem Burmistrza Wołczyna z dnia 19 marca 2021r. za rok budżetowy
2020.

Wydatki bieżące ogółem gminy Wołczyn w 2020 roku wyniosły 57,76 mln zł, z czego 20,22 mln
zł to wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (35,00 %).

Lwią część wydatków związanych z realizacją  zadań oświatowych stanowią wydatki  na szkoły
podstawowe i placówki wychowania przedszkolnego, które stanowią łącznie 76,31 %. 
Poniższy diagram kołowy przedstawia procentowy udział wybranych zadań oświatowych w ogólnej
strukturze wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku. 

Warto również podkreślić, że w 2020 roku prawie 80 % wydatków poniesionych  przez placówki
oświatowe (przedszkole, szkoły podstawowe, liceum, oddziały przedszkolne, stołówki, świetlice,
kształcenie specjalne) stanowiły wynagrodzenia pracowników. 
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szkoły podstawowe – 56,64 %
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stosowania specjalnej organizacji 
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stołówki szkolne i przedszkolne – 
4,36 %

pozostałe wydatki – 2,57 %

Świetlice szkolne – 2,53 %



XI. PODSUMOWANIE

Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, niektóre z nich
traktuje w sposób ogólny. Wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad
i warunków funkcjonowania oświaty w odniesieniu do nowych standardów oświatowych. 

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnym  2020/2021  jest
materiałem  opisującym  sposób  realizacji  podstawowych  zadań  edukacyjnych  i  stanowi
podsumowanie stanu gminnej oświaty, w jaki sposób w ścisłej współpracy z dyrektorami placówek
gmina realizuje oraz w jakim stopniu wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Ponadto pokazuje  jak
wielki zakres obejmuje ogólna nazwa „oświata”. Zakres ten podlega nieustannym zmianom, które
między innymi polegają na zwiększaniu zadań oświatowych dla samorządów. 

Miniony rok szkolny 2020/2021 był rokiem bardzo trudnym dla uczniów oraz nauczycieli.
Wirus  SARS-CoV -19 w wielu przypadkach wręcz  uniemożliwił  naukę w trybie  stacjonarnym,
często  utrudniając  lub  uniemożliwiając  przeprowadzenie  szkolnych  konkursów,  zawodów  czy
innych  inicjatyw  społecznych.   Nauka  w  czasie  trwania  pandemii  w  gminnych  placówkach
oświatowych odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym i w trzech wariantach –  w tradycyjnej
formie kształcenia, w mieszanej formie tzw. hybrydowej oraz w formie kształcenie zdalnego. Cały
rok  szkolny  2020/2021  to  rok  ciągłych  zmian  w  edukacji  szkolnej  i  przedszkolnej  które  dla
uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  były  nowymi  doświadczeniami,  nie  zawsze  odbieranymi
pozytywnie. 

Wszystkie  działania  dotyczące  realizacji  zadań  oświatowych  ukierunkowane  są  na
zaspakajanie  potrzeb  edukacyjnych  i  rozwój  placówek  oświatowych  jak  również  na  uzyskanie
możliwie najwyższego poziomu świadczenia usług edukacyjnych w Gminie Wołczyn. 
  Jednym  z  istotniejszych  czynników  warunkujących  odpowiedni  poziom  świadczenia  usług
edukacyjnych jest wielkość nakładów finansowych. Należy jednak zaznaczyć, iż ciągły niedobór
„subwencji  oświatowej”  pociąga  za  sobą  konieczność  dopłacania  przez  gminę  do  zadań
oświatowych, niejednokrotnie kosztem rezygnacji z realizacji innych istotnych zadań publicznych.

Dlatego  też  w  dziedzinie  finansowania  oświaty  stale  narasta  napięcie  wokół  algorytmu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów wywołuje
poczucie,  iż  subwencja  jest  zbyt  niska  w  stosunku  do  zakresu  zadań  oświatowych  przez  nich
wykonywanych,  a  zatem  bardzo  trudne  jest  osiągnięcie  pożądanego  efektu  przy  bardzo
ograniczonych możliwościach finansowych. 

Opracował: Marcin Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

                                               BURMISTRZ WOŁCZYNA
                                                          /-/ JAN LESZEK WIĄCEK
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