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         Rada Gminy Radłów 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017 r. 

poz. 59 z późniejszymi zmianami) przekazuję Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Radłów w roku szkolnym 2016/2017. 
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I. Zadania oświatowe gminy wynikają w szczególności z postanowień: 

1. Ustawy o samorządzie gminnym; 

2. Ustawy o systemie oświaty; 

3. Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe; 

4. Ustawy -  Prawo oświatowe; 

5. Ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m. in. w zakresie edukacji publicznej. 

W Ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy 

należy: 

1) zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; 

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

3) zabezpieczenie kadry pracowniczej; 

4) kontrolowanie spełniania przez uczniów  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  organ prowadzący 

szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność tj.: 

1) zapewnia warunki działania szkoły lub placówki, w tym bezpieczne i higieniczne warunki 

nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie; 

4) zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, finansową i organizacyjną; 

5) wyposaża szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły 

lub placówki. 

W ustawie Karta Nauczyciela do kompetencji gminy należą m.in.: 

1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli; 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
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II. Organizacja placówek oświatowych 

W roku szkolnym 2016/2017  Gmina Radłów prowadziła dwa przedszkola z czterema 
oddziałami zamiejscowymi, dwie samodzielne szkoły podstawowe tj.: 
1. Publiczną Szkołę Podstawową w Sternalicach z sześcioma oddziałami, 
2. Publiczną Szkołę Podstawową Pomnik 1000 – lecia w Kościeliskach z siedmioma 

oddziałami,                   

oraz jedno samodzielne gimnazjum tj.: Publiczne Gimnazjum w Radłowie z 6 oddziałami. 

Średnio w klasie szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2016/2017 było 17 uczniów, a w 

gimnazjum 16,5 ucznia. 

 

1. Przedszkola 

W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli uczęszczało 139 dzieci. 

Lp. Nazwa placówki Adres 

1. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach Kościeliska 30 
46-324 Kościeliska 

2. Oddział Zamiejscowy w Radłowie ul. Lipowa 2 
46-331 Radłów 

3. Oddział Zamiejscowy w Karmonkach Nowych Nowe Karmonki 36 
46-312 Nowe Karmonki 

4.  Publiczne Przedszkole w Sternalicach Sternalice 81 
46-333 Sternalice 

5. Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej Ligota Oleska 3A 
46-333 Ligota Oleska 

6. Oddział Zamiejscowy w Wichrowie Wichrów 65 
46-312 Wichrów 

 

2. Szkoły podstawowe 

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych uczęszczało 222 uczniów do klas I-VI. 

Lp. Nazwa placówki Adres 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Sternalicach 

Sternalice 8  
46-333 Sternalice 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 

Kościeliska 28 
46-324 kościeliska 

 

3. Gimnazjum 

Na terenie gminy funkcjonowało jedno Gimnazjum przekształcone na mocy Uchwały nr 

153/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 w Publiczną Szkołę Podstawową w 

Radłowie. W roku szkolnym 2016/2017 do sześciu oddziałów Gimnazjum uczęszczało 99 

uczniów. 
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Lp. Nazwa placówki Adres 

1. Publiczne Gimnazjum w Radłowie ul. Oleska 1 

46-331 Radłów 

 

III. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i uczestnictwo w różnych uroczystościach 

 

1. Przedszkola 

Tradycją ubiegłych lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, radłowskie 

przedszkola oferowały swoim podopiecznym poza podstawą programową naukę języka 

Mniejszości (w wymiarze 4 godziny tygodniowo). Organizowane były imprezy i akademie 

takie jak: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień 

Seniora, Bal przebierańców, Dzień Dziecka i różne festyny rodzinne. 

2. Szkoły podstawowe 

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoły Podstawowe Gminy Radłów realizowały zajęcia 

pozalekcyjne: artystyczne i przedmiotowe. 

Wzorem ubiegłych lat realizowane były również zajęcia z języka mniejszości (3 godziny 

tygodniowo + jedna godzina Historii i kultury) oraz zajęcia sportowe (piłka nożna, wyjazdy na 

basen, gimnastyka korekcyjna). Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

zorganizowano: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze.  

3. Gimnazjum 

W roku szkolnym 2016/2017 w radłowskim gimnazjum poza obowiązkowymi godzinami 

dydaktycznymi prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - informatyczne, 

artystyczne, sportowe, turystyczno-krajoznawcze oraz zajęcia świetlicowe.  

Prowadzone były również zajęcia specjalistyczne: dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne 

oraz zajęcia logopedyczne.  

Gimnazjaliści, podobnie jak uczniowie pozostałych placówek, chętnie organizowali i 

uczestniczyli w uroczystościach szkolnych i obchodach świąt organizowanych przez Gminę, 

podejmując współpracę z organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Gminie.  

Aktywnie uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  
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IV. Osiągnięcia  
Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież gimnazjalna uczęszczająca do placówek oświatowych 
na terenie Gminy Radłów może pochwalić się sukcesami w konkursach w roku szkolnym 
2016/2017.  
 

1. Przedszkola  
 
W wychowaniu przedszkolnym głównym osiągnięciem jest wdrażanie aktywności i 
pobudzanie kreatywności .  
Dzieci wspólnie z nauczycielami wychowania przedszkolnego i rodzicami organizują różne 
spotkania, których celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych oraz integrowanie środowiska 
lokalnego.  
 

2. Szkoły podstawowe  
 
Uczniowie szkół podstawowych brali udział w wielu konkursach oraz zawodach sportowych.  
 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach miała laureatów:  
w V Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym i Literackim; 
w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym; 
w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego;  
w Konkursie recytatorskim w języku niemieckim (na szczeblu powiatowym); 
w Konkursie języka niemieckiego i język angielskiego Olimpus; 
w Konkursie Orzeł języka angielskiego; 
w Konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych.  
Uczniowie z tej szkoły otrzymali I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w biegu na 
100 m oraz w sztafecie 4x 100m. II i III miejsca w innych dyscyplinach sportowych na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim.  

 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach miała laureatów: 

w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym; 

w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym; 

w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej OLIMPUS 2016 (3 laureatów); 

w  Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego " (tytuł laureata i finalisty); 

w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Niemieckiego OLIMPUS (4 laureatów). 

Szkoła może też poszczycić się wieloma osiągnięciami sportowymi na etapie powiatowym 

m.in. w halowej piłce nożnej, w mini siatkówce, w indywidualnych biegach przełajowych,  w 

czwórboju lekkoatletycznym, w biegu na 100 m, w sztafecie 4x100 m oraz sukcesami  na etapie 

wojewódzkim II miejsce w półfinale wojewódzkim w halowej piłce nożnej dziewcząt i 

chłopców 

 
- Gimnazjum w Radłowie miało laureatów: 
w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego; 

w IV Rejonowym Konkursie Historycznym „Wiek Oświecenia” – III Miejsce; 
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w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Religijnej; 
7 i 8 miejsce w Konkursie Wiedzy o Powiecie Oleskim. 
Uczniowie gimnazjum zajęli także wysokie pozycje w powiatowych zawodach sportowych: pierwsze 

miejsca w indywidualnych biegach przełajowych i w biegu na 1000 m, drugie miejsca  w piłce 

koszykowej dziewcząt, w sztafetowych biegach przełajowych oraz w skoku w dal, trzecie miejsca w 

biegu przełajowym, w szachach i IV miejsce w halowej piłce nożnej dziewcząt. 

Młodzież brała również udział w projektach ogólnopolskich: UNICEF Polska – projekt „Wszystkie 

Kolory Świata – pomoc dla dzieci z Afryki – Certyfikat Placówki Społecznie Zaangażowanej. 

Zrealizowano innowację pedagogiczną: Znaki czasu – Koło katechetyczno – informatyczne. Szkoła 

realizowała programy profilaktyczne: „Trzymaj formę” , „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz akcje 

charytatywne: „Wszystkie Kolory Świata”,  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Kiermasz 

bożonarodzeniowy, Kartka świąteczna, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem.  

V. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2016/2017 
 

1. Egzamin w części humanistycznej  

a) Część humanistyczna – język polski 

 Wynik szkoły: 63,4 % 

 Wynik woj.   : 67,8 % 

 Stanin:                 4 

b) Część humanistyczna – historia i wos 

 Wynik szkoły: 58,4 % 

 Wynik woj.   : 57,0 % 

 Stanin:                 5 

 

2. Egzamin w części matematyczno – przyrodniczej  

a) Część matematyczno – przyrodnicza - matematyka 

 Wynik szkoły: 33,5 % 

 Wynik woj.   : 45,3 % 

 Stanin:                 3 

b) Część matematyczno – przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze  

 Wynik szkoły: 52,4 % 

 Wynik woj.   : 50,8 % 

 Stanin:                 6 

 

3. Egzamin w części językowej – język angielski 

 Wynik szkoły: 74,3 % 

 Wynik woj.   : 68,9 % 

 Stanin:                 8 

 

4. Egzamin w części językowej – język niemiecki 

 Wynik szkoły: 75,4 % 

 Wynik woj.   : 65,5 % 

 Stanin:                 8 
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VI. Dowóz dzieci i uczniów 

 

Ważnym elementem dla Gminy Radłów jest zapewnienie uczniom dojeżdżającym do szkół 

bezpłatnego  transportu i opieki w czasie przewozu.  Dowóz uczniów do szkół  w Gminie 

Radłów jest tak zorganizowany, że dojeżdżają  autobusem szkolnym  uczniowie uprawnieni i 

nieuprawnieni. Gmina Radłów podpisała  z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej                 

w Kluczborku oraz Powiatem Oleskim i Powiatem Kluczborskim  umowę o świadczenie usług 

publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na lata 2014 – 2016 i kontynuuje  

umowę  dalej na lata 2017-2020. 

Z umowy  wynika, że przedsiębiorstwo zapewnia  dowóz uczniów do przedszkoli, szkół 

podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum na terenie Gminy. Gmina zatrudnia także 

opiekunów w trakcie przewozu dzieci i uczniów do poszczególnych placówek.  Na  każdej 

trasie i w każdym  kursie  jest sprawowana opieka. 

Bardzo dobrze funkcjonują szkolne świetlice. Nauczyciele w ramach zajęć w świetlicach, a 

także bezinteresownie,  odprowadzają na przystanki uczniów odjeżdżających z zajęć 

szkolnych do domów. Uczniowie nie oczekują na przystankach na autobusy. Autobusy 

szkolne jeżdżą bardzo punktualnie i zgodnie z rozkładem jazdy. Dwa autobusy  w ciągu dnia 

robią po 4 trasy przejazdu. Nie zarejestrowano skarg  na przewoźnika ani też na opiekunów. 

Opiekę i przewóz zapewnia gmina także uczniom niepełnosprawnym do szkół specjalnych 

(kierowcę Mikrobusu i opiekuna w trakcie dowozu zatrudnia Gmina). Gmina podpisała także 

jedną umowę na dowóz uczniów poza teren gminy samochodem prywatnym, w chwili 

obecnej są dwie umowy na odbiór i dowóz do Ośrodków z internatem i jedną umowę na 

dowóz ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej (uczeń ze sprzężeniem ruchowym). 

 

VII. Pomoc materialna 

 

1. Stypendia socjalne i zasiłki szkolne 

W roku szkolnym 2016/2017 stypendium socjalne pobierało w okresie wrzesień –grudzień 

2016 r. -  42 uczniów na kwotę 19.747,20zł. a w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.  – 42 

uczniów na kwotę 27.552,80 zł. Łącznie stypendium socjalne  przyznano w wysokości 

47.300,00 zł.  

Przyznano także w okresie wrzesień – grudzień dwa zasiłki  szkolne w wysokości  987,35 zł. a 

w okresie styczeń- czerwiec 2017 r. dwa  zasiłki w wysokości 1240,00 zł. 

Łącznie zasiłki szkolne przyznano w kwocie 2.227,35 zł.  

 

2. Stypendia za wyniki w nauce  

 

Za wyniki w nauce otrzymało  stypendium: 

1) w PSP w Sternalicach za I semestr 12 uczniów, za II semestr  0 uczniów; 

2) w PSP w Kościeliskach za I semestr 7 uczniów, za II semestr 14 uczniów; 

3) w PG w Radłowie za I semestr 17 uczniów, za II semestr 18 uczniów.   

Na stypendia za wyniki w nauce wydano kwotę  10.904,00 zł.  
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3. Wyprawka szkolna 

Do wyprawki szkolnej w 2016 r.  uprawnionych było 2 uczniów  na kwotę 700, 00 zł. a na 

2017 r. uprawnionych było 0 uczniów.                    

 

VIII. Wykaz placówek oświatowych w Gminie Radłów 

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów w roku 

szkolnym2016/2017 

1. Publiczne Gimnazjum w Radłowie  99 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach 111 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w 

Kościeliskach 

111 

4. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 37             W SUMIE 78 

 Oddział Zamiejscowy w Radłowie  25 

 Oddział Zamiejscowy w Nowych Karmonkach 16 

5. Publiczne Przedszkole w Sternalicach 19           W SUMIE 61 

 Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej 22 

 Oddział Zamiejscowy Wichrowie 20 

 

IX. Kadra 

 

1. Pracownicy pedagogiczni 

 

Tabela 1: Nauczyciele według stopni awansu zawodowego 

Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego 

stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem 

nauczycieli 

w 

przeliczeniu 

na etaty 

Tytuł zawodowy 

magistra z 

przygotowaniem 

pedagogicznym  

2,31 2,31 9,16 31,87 45,65 

Tytuł magistra bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

0 1,72 1 0 2,72 
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tytuł zawodowy 

licencjata/inżyniera z 

przygotowaniem 

pedagogicznym  

Tytuł zawodowy 

licencjata/inżyniera 

bez przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom ukończenia 

kolegium 

nauczycielskiego, 

nauczycielskiego 

kolegium języka 

obcego 

0 0 0 0 0 

Pozostałe 

kwalifikacje  

0 0 1,11 0 1,11 

Razem 2,31 4,03 11,27 31,87 49,48 

 

Tabela 2:  Liczba  nauczycieli i uczniów  w placówka oświatowych 

Nazwa placówki Liczba nauczycieli  Liczba uczniów 

 

Publiczne Gimnazjum  

w Radłowie 

19 99 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Sternalicach 

16 111 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach  

13 111 

Publiczne Przedszkole w 

Sternalicach z Oddziałami  

10 61 

Publiczne Przedszkole w 

Kościeliskach z Oddziałami  

9 78 

Razem  w 9 placówkach 

oświatowych  

W roku szkolnym 

2016/2017 zatrudnionych 

było 67 

Nauczycieli 

(na pełne i niepełne 

etaty) 

Ogółem dzieci w 

przedszkolach i uczniów 

w szkołach  w roku 

szkolnym 2016/2017 

było 460 
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2. Pracownicy obsługi 

Nazwa placówki Liczba pracowników (pełne i niepełne etaty) 

Publiczne Gimnazjum w Radłowie 5 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Sternalicach  

4 

Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 

1000-lecia w Kościeliskach  

3 

Publiczne Przedszkole w Sternalicach  1 

Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej 1 

Oddział Zamiejscowy w Wichrowie  1 

Publiczne Przedszkole w Kościeliskach 2 

Odział Zamiejscowy w Radłowie  1 

Odział Zamiejscowy w Nowych Karmonkach  1 

Razem w 9 placówkach oświatowych  W roku szkolnym 2016/2017 zatrudnionych 

było 19 pracowników obsługi. 

 

X. Finanse w Oświacie 

 

1. Źródła finansowania oświaty 

 

 2016 r. 2017 r.  (plan) 

zł % do 

wydatków 

budżetu 

zł % do 

wydatków 

budżetu  

subwencja oświatowa 3.534.063 23,3 % 3.330.086 18,1 % 

dotacje na zadania 

bieżące z budżetu 

państwa 

 

184.679,33 

 

1,2 % 

 

175.912,00 

 

1,0 % 

Inne dochody placówek 

oświatowych  

 

17.304,50 

 

0,1 % 

 

17.330,00 

 

0,1 % 

 

 

 

2. Struktura wydatków oświatowych  
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 2016 r. 2017 r.  (plan) 

Wydatki bieżące 4.845.792,00 32,0 % 5.064.648 27,5 % 

w tym: 

wydatki na 

wynagrodzenia z 

pochodnymi  

3.853.182,00 25,4 % 4.007.100 21,8 % 

wydatki na 

remonty 

46.301,00 0,3 % 78.339,00 0,4 % 

Pozostałe wydatki 

bieżące 

946.309 6,3 % 979.209 5,3 % 

                                             

XI. Najważniejsze remonty i prace konserwatorskie w czasie wakacji 2016/2017                                           

w przedszkolach i szkołach 

 1. Publiczne Przedszkole w Sternalicach: 
 
1) malowanie kotłowni w Przedszkolu w Sternalicach, i Oddziale Zamiejscowym w Ligocie 
Oleskiej i Wichrowie; 
2) malowanie sali zabaw w Oddziale Zamiejscowym w Wichrowie.  
 
2. Publiczne Przedszkole w Kościeliskach: 

1) remont schodów wejściowych do Przedszkola w Kościeliskach; 
2) wymiana wykładziny i dywanów w Przedszkolu w Kościeliskach; 
3) zakup mebli do Oddziału Zamiejscowego w Nowych Karmonkach; 
4) remont placu zabaw (zakup sprzętu i poprawa nawierzchni w Oddziale Zamiejscowym                 
w Radłowie); 
5) zakup lodówki do Oddziału Zamiejscowego w Radłowie.  
 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach – nie prowadzono żadnych remontów                       
i prac konserwatorskich. 
 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach: 

1)  malowanie łazienek; 
2)  remont 1 klasy (sala dydaktyczna) polegający na wymianie drzwi, podłogi i malowania 
ścian. 
 

 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie : 

1) malowanie 1 sali do ćwiczeń; 
2) malowanie 3 sal do zajęć dydaktycznych; 
3) poprawki malarskie wymagające uzupełnień (szatnia, klasy, toalety). 
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XII. Zadłużenia Gminy z zakresu oświaty 

Zadłużenia Gminy w wyniku rozbudowy Publicznego Gimnazjum  w Radłowie (hala sportowa) 

według stanu na 30 września 2017 r. wynosi  1.071.888,00 zł. 

Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje Gmina wynosiły w 

roku 2016 15.152.464,48 zł  natomiast na oświatę (na wydatki bieżące i majątkowe)  wydano  

5.195.034 zł   co stanowi  34,3 %. 

  

XIII. Zmiany w prawie oświatowym wynikające z reformy systemu oświaty 

 
Urząd Gminy Radłów jako organ prowadzący placówki oświatowe podjął już na koniec roku 

szkolnego 2016/2017 szereg czynności zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym 

wynikającymi z reformy oświaty. Są to: 

 

1. Ocena pracy Dyrektorów 

 

Na początku miesiąca kwietnia 2017 zakończono procedurę oceniania dyrektorów szkół i 

przedszkoli. Na pięciu dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Radłów  wnioski do 

Opolskiego Kuratora Oświaty o dokonanie oceny pracy  złożyło czterech dyrektorów  z czego 

trzy wnioski rozpatrzono pozytywnie  a jeden wniosek na prośbę zainteresowanego 

dyrektora  wycofano.  Karty oceny pracy otrzymali  Dyrektor PSP w Sternalicach, Dyrektor  

PG w Radłowie i Dyrektor PP w Kościeliskach. Wszyscy wymienieni dyrektorzy otrzymali 

oceny wyróżniające. 

 

2. Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 

 

15 marca 2017 r. Wójt Gminy Radłów swoimi zarządzeniami ogłosił konkursy na stanowiska 

Dyrektorów do: 

1) Publicznego Przedszkola w Sternalicach; 

2) Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach; 

3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach; 

4) Publicznego Przedszkola w Kościeliskach. 

Na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach  nie zgłosił się żaden 

kandydat. Konkurs się nie odbył. Pełnienie obowiązków dyrektora na 10 miesięcy 

powierzono Pani Marzannie Kmita-Zagrodnik. 

Na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 

zgłosiło się dwóch kandydatów. Wyłonionym kandydatem na stanowisko dyrektora tej szkoły 

został Pan Marek Mendel. Mieszkaniec Byczyny. Długoletni pedagog, sprawujący                               

w przeszłości również funkcje dyrektorskie szkół . 

Na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach zgłosił się jeden 

kandydat. Kandydatem na stanowisko dyrektora został Pan Marian Pęcherz od 2007 roku 

dyrektor tejże placówki.  
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Na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach zgłosiła się jedna 

kandydatka. Dyrektorem  przedszkola została Pani Teresa Siwik od 27 lat sprawująca funkcję 

dyrektora tego przedszkola. 

Korzystając z możliwości zapisów Prawa oświatowego w dniu 19 kwietnia br. Wójt Gminy 

wydał zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego 

Gimnazjum przekształconego w Publiczną Szkołę Podstawową w Radłowie –(bez konkursu) 

Panu Leszkowi Barteli na okres od  1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Pan Bartela od 

momentu utworzenia Gimnazjum tj. od 1999 r. jest Dyrektorem tej Szkoły. 

 

3. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2017/2018  

Na początku kwietnia 2017 dyrektorzy szkół i przedszkoli opracowali arkusze organizacji na 

rok 2017/2018, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przeszły w 

wymaganym terminie zaopiniowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Opolskiego 

Kuratora Oświaty. W dniach 23 i 24 maja 2017 Wójt Gminy zgodnie z kompetencją 

zatwierdził arkusze organizacji na rok szkolny 2017/2018 wszystkich szkół i przedszkoli.  

Przedszkola w Gminie Radłów  w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą w tej samej 

strukturze jak dotychczas, jedynie Przedszkole w Radłowie zgodnie z potrzebami rodziców 

czynne będzie od 7:00 do 16:00.  

4. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy 

Gmina skorzystała z 0,4% rezerwy oświatowej  w roku 2017 zgodnie z wymogami tylko w 

jednym zakresie tj. doposażenie świetlicy Publicznego Gimnazjum funkcjonującego w 

2016/2017 jeszcze jako szkoła samodzielna.  Wójt Gminy w dniu 25 kwietnia 2017 złożył 

wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na doposażenie świetlicy w niezbędne meble i 

pomoce dydaktyczne na kwotę 9.742 złote. Świetlicę doposażono w czasie wakacji letnich. 

5. Miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII 

 

Wójt Gminy Radłów zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w związku z uchwałą 

Nr 153/XXIII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wskazał  uczniom klas VI 

szkół podstawowych  miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, którym 

będzie  Publiczna Szkoła  Podstawowa w Radłowie. 

 

6. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego 

 

Zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Radłów podjęła uchwałę Nr 

153/XXIII/2017 w dniu 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 
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Dotychczasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioletnimi 

szkołami podstawowymi. W szkołach w chwili obecnej i po wdrożeniu reformy edukacji i 

wygaśnięciu gimnazjów uczniowie będą uczyć się na jedną zmianę.  

Publiczne Gimnazjum w Radłowie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową o 

nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie z siedzibą przy ul. Oleskiej 1 rozpoczęło 

działalność 1 września 2017 r., natomiast rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w 

I klasie tejże szkoły to 2019/2020. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

uczniowie klas dotychczasowego Gimnazjum w Radłowie  kończyć będą zatem edukację w 

ośmioletniej Publicznej Szkole Podstawowej w Radłowie. Do PSP Radłów stopniowo 

przechodzić będą już od 1 września 2017 r. uczniowie  klas VII Publicznych Szkół 

Podstawowych w Sternalicach i w Kościeliskach, a od 1 września 2018 r. uczniowie klas VII i 

VIII tychże szkół . 

Gmina podejmując decyzję o przeniesieniu klas VII już od roku szkolnego 2017/2018  do 

przekształconej ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej   miała  na uwadze bardzo 

dobrze przygotowaną  kadrę pedagogiczną. Głównie chodzi  o  dodatkowe przedmioty, które 

zgodnie z ramowym planem nauczania wchodzą w klasach starszych tj. między innymi  

geografia, fizyka, chemia, biologia. 

Sugerowano się także wyposażeniem  tej  szkoły w klasopracownie, pomoce dydaktyczne, 

pracownię komputerową, pełnowymiarową nową salę gimnastyczną, boiska sportowe  oraz 

w niezbędny sprzęt  dla uczniów klas starszych. Pozostałe dwie Szkoły Podstawowe należy 

doposażyć w niezbędny sprzęt , pomoce dydaktyczne oraz urządzić klasopracownie.  

W Szkołach i Przedszkolach w Gminie Radłów jest na chwilę obecną zatrudnionych 65 

nauczycieli  na pełne  i niepełne  etaty. Nadmienić należy, że ani jeden nauczyciel ze szkół 

podstawowych od roku szkolnego  2017/2018 nie zostanie zwolniony.  

Szkołami w Gminie Radłów zarządzać będą: 

- Publiczną Szkołą Podstawową w Radłowie  Pan  Leszek Bartela; 

- Publiczną Szkołą Podstawowa w Sternalicach Pan  Marian Pęcherz; 

- Publiczna Szkołą Podstawową Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach  Pan  Marek Mendel. 

Przedszkolami w Gminie Radłów zarządzać będą: 

- Publicznym Przedszkolem w Kościeliskach Pani Teresa Siwik; 

- Publicznym Przedszkolem  w Sternalicach Pani Marzanna Kmita- Zagrodnik.  

Tylko jeden nauczyciel z przedszkola przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy.  

W przedszkolach  zwiększyła się liczba nauczycieli o 1  i o 1  pracownika obsługi (razem dwie 

osoby). Związane to jest z wydłużonym czasem  pracy w Oddziale Zamiejscowym w 

Radłowie). 

W czasie ostatnich dni wakacji w Szkołach w Kościeliskach i Radłowie prowadzona była 

inwentaryzacja, związana w Kościeliskach z przekazaniem stanowiska a w Radłowie z 

likwidacją Gimnazjum. Szkoła w Kościeliskach przekazała cały majątek nowemu Dyrektorowi 

w dniu 1 września 2017 r.   

W związku z likwidacją Gimnazjum w Radłowie Szkoła w Radłowie otrzymała nowe NIP, 

REGON, konto bankowe, rozliczenie z ZUS oraz przeprowadziła inwentaryzację. Szkoła jest 

także w posiadaniu nowych  pieczęci urzędowych. 
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Przedszkole w Sternalicach przeprowadziło również prace inwentaryzacyjne. Dyrektor 

ustępujący przekazała dokumentację Dyrektorowi przejmującemu placówkę.  

Szkoły Podstawowe będą od nowego roku szkolnego 2017/2018 realizować duży Projekt 

Unijny -  Bystrzak. 

Przygotowania do podjęcia na Sesji uchwały Rady Gminy Radłów w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  poprzedziły 

indywidualne  konsultacje z Opolskim Kuratorem Oświaty oraz wspólne posiedzenia Komisji 

Rady z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty,  Dyrektorów  Szkół, Nauczycieli,  

Rodziców i przedstawicieli Związków Zawodowych. 

 

XIV. Podsumowanie                                                                                                                                                      

Zadania dydaktyczne i wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach realizowane są 

w sposób prawidłowy. Szkoły wykorzystują różnorodne metody i formy pracy z uczniami. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursu kwalifikacyjne nauczycieli  

itp.) wykorzystywane są zgodnie z potrzebami szkół. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo 

uczniów i pozytywne relacje nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic.  

Rzetelnie prowadzona jest dokumentacja szkoły i pedagogiczna nauczycieli. Uczniowie biorą 

aktywy udział w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wyższym, 

odnosząc sukcesy. 

 

 

  

O „Informacji” 

Informacja Wójta Gminy Radłów o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2016/2017 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami). 

W przygotowaniu „informacji …” wykorzystano różnego rodzaju analizy, sprawozdania, dane 

z arkuszy organizacyjnych ( wrzesień 2016r.) oraz dane z Systemu Informacji Oświatowej (31 

marca 2017 r.). 

 

Wersja elektroniczna zostanie opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy Radłów   w 

zakładce  oświata. 

 

 

 

 


