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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 2018 r. 
poz. 996 z późniejszymi zmianami) przekazuję Informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Radłów w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Wprowadzenie 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe,  który stanowi, że organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 

jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i wynikach 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej 

działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należa w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, finansowej i organizacyjnej; 

5) 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; 

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

lub placówki. 

Z kolei art. 11 ust. 2 w/w ustawy mówi, że zadaniem oświatowym gmin jest zapewnienie 

kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w 

przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach. W 

praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych placówek, 

które swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw. obwodach, zatwierdzonych 

uchwałami Rady Gminy Radłów. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radłów obwody szkół obejmowały następujące 
miejscowości:  
1) Szkoła Podstawowa w Sternalicach: miejscowości Sternalice, Ligota Oleska, Psurów, Wolęcin, 

Wichrów, 

2) Szkoła Podstawowa w Kościeliskach: miejscowości Kościeliska, Biskupice, Biskupskie Drogi, 

Kolonia Biskupska, Radłów, Stare Karmonki, Nowe Karmonki. 

W tych szkołach w roku szkolnym funkcjonowały oddziały klasowe od I do VI. 

Dla byłego Gimnazjum przekształconego Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 granice obwodu szkoły 

objęły następująco: 

1) II i III klasę Gimnazjum: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów, 

2) VII klasę Szkoły Podstawowej: uczniów wszystkich miejscowości Gminy Radłów. 



Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego sprawowali 

dyrektorzy przedszkoli. Natomiast spełnianie obowiązku szkolnego należało do zadań 

dyrektorów szkół podstawowych. Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta była o 

arkusz organizacyjny opracowywany przez dyrektora danej szkoły/przedszkola, zatwierdzany 

przez Wójta Gminy Radlow.  

Prowadzenie polityki oświatowej uwzględniającej potrzeby społeczności lokalnej i 

możliwości budżetu, jest dla gminy zadaniem trudnym i złożonym ze względu na zróżnicowanie 

spraw i problemów. Uwarunkowania terenowe Gminy Radłów, którą tworzy 12 miejscowości, 

mają bardzo duży wpływ tak na sieć jak i strukturę organizacyjną gminnych jednostek 

oświatowych, jak również na wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją zadań 

oświatowych. Świadczą o tym między innymi proporcje nakładów finansowych na tę sferę w 

stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym. Istotny jest więc sposób 

wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na oświatę. Do oceny efektywności 

budżetowej lokalnego systemu oświaty konieczna jest analiza zarówno średniej wielkości szkoły 

i oddziału jak i liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat.  

Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa nie pokrywa wszystkich niezbędnych 

środków dla prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli. Zaś przeznaczenie na realizację 

zadań oświatowych środków pochodzących z innych źródeł niż subwencja jest dla gminy 

poważnym wyzwaniem finansowym często z uwagi na wymagany wkład własny. Wydatki 

przeznaczone na edukację stanowią najbardziej znaczącą pozycję w budżecie gminy, a 

podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy całej społeczności lokalnej i każdego 

mieszkańca. 

 

II. Wychowanie przedszkolne 

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od 3 do 6 roku 

życia. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola - jeśli dysponuje wolnymi miejscami - 

może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat. Wychowanie przedszkolne realizują 

dwa przedszkola z czterema oddziałami zamiejscowymi. W prowadzonych przez Gminę Radłów 

przedszkolach publicznych można zapewnić wychowanie przedszkolne dla 180 dzieci. Według 

stanu na dzień 31.03.2018 r. w przedszkolach publicznych było 139 dzieci. Poniższa tabela 

przedstawia liczę dzieci w poszczególnych oddziałach. 

 

 

Lp. Nazwa placówki Adres Liczba 
dzieci 

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

41 

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

25 



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

18 

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

21 

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

16 

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

18 

 

Należy podkreślić, że jesteśmy w stanie przyjąć do przedszkoli wszystkie gminne dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat, jednakże nie zawsze w ich miejscu zamieszkania. Zgodnie z ustaleniami 

dokonanymi z dyrektorami przedszkoli na podstawie ustawowych wytycznych do 

przeprowadzenia rekrutacji, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na 

terenie Gminy spełniające kryteria rekrutacyjne, następnie dzieci spoza obwodu czy spoza 

gminy.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci przedszkolnych z podziałem na wiek dziecka oraz 

godziny pracy przedszkola. 

 

Lp. Nazwa szkoły Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach Liczba 
dzieci 
w oddz. 

Razem Dostępność 
przedszkoli 
w godz. 

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

1. PP Kościeliska 6 10    16  
84 

8,30-13,30 

2. PP Kościeliska   14 11  25 8,00-14,30 

3. OZ  w Radłowie 3 7 6 9  25 7,00-16,00 

4. OZ w 
Karmonkach N. 

6 3 6 3  18 8,00-13,00 

5. PP  Sternalice 6 4 3 8  21 55 8,00-13,00 

6. OZ  w Ligocie Ol. 4 6 2 4  16 8,00-13,00 

7. OZ w Wichrowie 2 5 3 7 1 18 8,00-13,00 

 

We wszystkich oddziałach naszych przedszkoli prowadzone były zajęcia z języka mniejszości 
narodowej (j. niemieckiego) w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Prowadzone były także zajęcia 
języka obcego nowożytnego tj. j. angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo. Przedszkola zapewniały również organizację zajęć religii. Dla dzieci z 
niepełnosprawnością umysłową prowadzone były zajęcia specjalistyczne (w PP Kościeliska 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i w PP Sternalice zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne) oraz 
zatrudniono pomocy nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w Oddziale Zamiejscowym w 
Ligocie Oleskiej. 

 

 



Przedszkola organizowały imprezy i akademie takie jak: Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Seniora, akademię dla podopiecznych Domu Spokojnej 
Starości w Kościeliskach, Bal przebierańców, Dzień Dziecka i różne festyny rodzinne. Dzieci miały 
możliwość poznania ciekawych osób np. elektryk, żołnierz, ogrodnika, pszczelarza podczas 
spotkań lub lekcji pokazowych, policjanta na zajęciach organizowanych w ramach 
bezpieczeństwa najmłodszych, strażaka i straż pożarną podczas organizowanych wyjazdów do 
Straż Pożarnej, urzędnika czy bibliotekarza podczas odwiedzin w tych instytucjach. 
Przedszkolacy brali także udział w Konkursach Piosenki, konkursach plastycznych 
organizowanych przez PODN oraz mieli możliwość prezentowania się na scenie podczas 
występów nie tylko w przedszkolu ale także w trakcie imprez lokalnych dla całej społeczności 
gminnej. Organizowane były wycieczki krajoznawcze po okolicy, wyjazdy do muzeum, wdrażano 
w ramach realizacji podstawy programowej nawyki zdrowego żywienia oraz prowadzono szereg 
akcji takich jak np. zbierania nakrętek. 

23 lutego 2018 r. Wójt Gminy Radłów swoim zarządzeniem ogłosił konkurs na stanowisko 
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach. Na stanowisko Dyrektora przedszkola nie 
zgłosił się żaden kandydat. Pełnienie obowiązków dyrektora na 10 miesięcy powierzono Pani 
Marzannie Kmita-Zagrodnik – nauczycielce przedszkola. Publicznym Przedszkolem w 
Kościeliskach zarządza wieloletni dyrektor tej placówki Pani Teresa Siwik. 
 

 

III. Szkoły podstawowe oraz oddziały gimnazjum 

Do trzech szkół podstawowych (w tym jednej z oddziałami wygaszanego gimnazjum) 
funkcjonujących w Gminie Radłów uczęszczało 317 uczniów, którzy uczyli się w 19 oddziałach. 
Poniższa tebala przedstawia najważniejsze dane szkół. 
 

Lp. Nazwa placówki Adres Dyrektor Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Sternalicach 

Sternalice 8  
46-333 Sternalice 

Marian Pęcherz 108 6 

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
Pomnik 1000-lecia w 
Kościeliskach 

Kościeliska 28 
46-324 kościeliska 

Marek Mendel 105 7 

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Radłowie 

ul. Oleska 1 

46-331 Radłów 

Leszek Bartela 
 

44 kl. VII 
60 oddz. 

gimnazjum 

2 
4 

 

W szkołach podstawowych przebywało w klasach I-VII 257 uczniów w 15 oddziałach, zaś do 
czterech oddziałów gimnazjum uczęszczało 60 uczniów.  
Szkoły zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Liczbę nauczycieli Szkół Podstawowych 
w Gminie Radłów w roku szkolnym 2017/2018 z podziałem na stopnie awansu zawodowego, w 
przeliczeniu na etaty przedstawia poniższa tabela. 
 



Lp. Nazwa szkoły Liczba nauczycieli o poszczególnych stopniach awansu 30 marca 
2018 r. 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany  Razem 
1. PSP w Radłowie 0,22 0 0,83 14,44 15,49 

2. PSP w 
Kościeliskach 

0,11 1,39 0,93 12,00 14,43 

3. PSP w 
Sternalicach 

0,93 2,94 2,06 7,01 12,94 

 
Wszystkie szkoły dysponują gabinetami profilaktyki zdrowotnej wyposażonymi przez organ prowadzący 
w ramach dotacji z budżetu państwa w celu wykonywania doraźnych świadczeń zdrowotnych przez 
pielęgniarkę środowiskową w miejscu nauczania i wychowania. Łączna kwota dotacji wyniosła 13.621,34 
zł. 

W szkołach działają biblioteki szkolne wyposażone w głównej mierze w podręczniki pozyskiwane z dotacji 
podręcznikowej. W roku szkolnym 2017/2018 dotacja podręcznikowa opiewała na kwotę 44.532,57 zł.  

Wszystkie szkoły zapewniały także naukę języka mniejszości narodowe – j. niemieckiego (3 godziny 
tygodniowo) oraz naukę własnej historii i kultury (1 godzina tygodniowo). Dla uczniów wykazujących 
trudności w nauce organizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a w ramach rozwoju własnych 
zainteresowań proponowano uczniom koła zainteresowań tj. kółka dziennikarskie, sportowe, 
informatyczne. Były to dodatkowe godziny lekcyjne nie wynikające z ramowych planów nauczania a 
przyznane przez organ prowadzący w celu podnoszenia jakości edukacji, pomocy słabszym uczniom w 
ramach wyrównywania szans oraz efektywności kształcenia. 

W ramach pomoc psychologiczno-pedagogiczne we wszystkich placówkach naszej gminy były 
prowadzone także godziny zapewniane przez organ prowadzący dotyczące zajęć rewalidacyjnych dla 
dzieci wymagających pomocy na podstawie orzeczeń PPPP o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną lub sprzężoną. Było to 10 osób. Poniższa tabela określa 
stopień i rodzaj niepełnosprawności, placówkę oraz wymiar godzin zajęć specjalistycznych. 

 

Lp. Wymiar i rodzaj zajęć Szkoła Stopień niepełnosprawności 
1. Zajęcia logopedyczne i 

rewalidacyjne – 10 h, 
pomoc nauczyciela 
15/40 

PP 
Sternalice 

niepełnosprawność intelektualna – 
upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym 

2. Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne – 2 h 

PP 
Kościeliska 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim 

3. Zajęcia rewalidacyjne – 
2h 

PSP 
Kościeliska 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim 

4.  Zajęcia rewalidacyjne – 
2h 

PSP 
Sternalice 

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

5.  Zajęcia rewalidacyjne – 
2h 

PSP 
Sternalice 

niepełnosprawność sprzężona – 
słabowidząca, niepełnosprawność 
intelektualna (upośledzenie umysłowe w 
stopniu lekkim) 

6. Zajęcia rewalidacyjne – PSP niepełnosprawność intelektualna – 



2h Sternalice upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

7. Zajęcia rewalidacyjne – 
2h 

PSP 
Sternalice 

niepełnosprawność intelektualna – 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

8. Zajęcia rewalidacyjne – 
2h, asystent nauczyciela 
– 26/40 

PSP 
Sternalice 

niepełnosprawność sprzężona – 
upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym, autyzm wczesnodziecięcy 
atypowy 

9. Zajęcia rewalidacyjne – 
2h 

PSP Radłów niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim 

10. Zajęcia rewalidacyjne – 
2h 

PSP Radłów niepełnosprawność intelektualna – 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych szkoły zapewniały także zajęcia logopedyczne i korekcyjno-
kompensacyjne dla dzieci z opiniami PPPP, jak również oferowana była pomoc pedagoga 
szkolnego. 

Uczniowie wszystkich placówek, chętnie organizowali i uczestniczyli w uroczystościach szkolnych 
i obchodach świąt lokalnych, podejmując współpracę z organizacjami i innymi podmiotami 
działającymi w Gminie.   

IV. Osiągnięcia uczniów oraz akcje i programy realizowane przez szkoły 

Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież gimnazjalna uczęszczająca do placówek oświatowych na 
terenie Gminy Radłów mogli pochwalić się sukcesami w konkursach, olimpiadach i zawodach 
oraz innych przedsięwzięciach proponowanych przez szkoły. Poniżej najważniejsze z nich z 
podziałem na dana placówkę. 
 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach  

L.p. Rodzaj konkursu Etap Zajęte miejsce  

1. Konkurs ortograficzny „Oleskie dyktando 2018” powiatowy udział 

2. Konkurs Języka Angielskiego szkolny udział 

3. Konkurs recytatorski „O Buławę Hetmańską” okręgowy udział 

4. Konkurs Kangur Matematyczny 2018  klasa 6  laureat 

5. Konkurs Kangur Matematyczny 2018  klasa 4  wyróżnienie 

6. 
III Rejonowy Konkurs  Wiedzy o Krajach 
Anglojęzycznych  

rejonowy III miejsce 

7. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny wojewódzki udział 

8. Konkurs recytatorski powiatowy  wyróżnienie 

9. Konkurs Biblioteczny dla klas I-III szkolny udział 

10. Konkurs Biblioteczny dla klas IV-VI szkolny udział 

11. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK rejonowy udział 

12. Konkurs plastyczny „Czego życzysz mieszkańcom powiatowy udział 



lasu?” 

13. 
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 
pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy –
 wypadkom zapobiegamy” 

ogólnopolski udział 

14. Powiatowe zawody w szachach powiatowy III miejsce 

15. Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym. szkolny udział 

16. Zawody w indywidualnym tenisie stołowym powiatowy III miejsce 

17. Mały Olimpijczyk – piłka ręczna powiatowy V miejsce 

18. Indywidualne biegi przełajowe  powiatowy III miejsce 

19. Sztafetowe biegi przełajowe - dziewczęta powiatowy I miejsce 

20. Sztafetowe biegi przełajowe - chłopcy powiatowy III miejsce 

21. Mini piłka nożna klas IV powiatowy 
dziewczęta- V miejsce 
chłopcy – IV miejsce  

22. Czwórbój lekkoatletyczny  powiatowy I miejsce dziewcząt 

23. Czwórbój lekkoatletyczny powiatowy IV miejsce chłopców  

24. Czwórbój lekkoatletyczny powiatowy 
indywidualnie I miejsce 
- Marta Oblonk 

25. Lekkoatletyka powiatowy 
II miejsce dziewcząt  
V miejsce chłopców 

26. 
Zawody wojewódzkie w czwórboju 
lekkoatletycznym 

wojewódzki IX miejsce dziewcząt 

27. 
Zawody wojewódzkie w indywidualnej 
lekkoatletyce, 

wojewódzki 

V miejsce                             
w skoku w dal,   
 VI miejsce w biegu na 
100 m – Marta Oblonk 

28. Sztafeta dziewcząt wojewódzki V miejsce 

29. 

Lekkoatletyka – zawody powiatowe 

- I m w biegu na 100 m  Marta Oblonk; w skoku w dal M. Oblonk; sztafeta 4 x 100 m 

- II m w rzucie piłką palantową  Liwia Gnot 

- IV m w skoku w dal  Vanessa Huć 

- V m w biegu na 600 m  Żaneta Wolke 

- III m w biegu na 1000 m  Damian Kamski 

- III m w pchnięciu kulą  Wiktoria Gruca 
 

Szkoła kładzie nacisk na podnoszenie jakości nauczania. Dyrekcja oraz pracownicy szkoły 
propagują wśród uczniów szacunek do świata przyrody. Organizowane są akcje szkolne typu: 
„Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”, spotkania z pracownikami Nadleśnictwa w ramach cyklu 
„Chronimy przyrodę”, konkursy szkolne o tematyce przyrodniczej: „Nie dla smogu” czy „Coś z 
niczego”. Szkoła bierze również udział w programach edukacyjnych, takich jak: „Rodzice i dzieci 
powietrz bez śmieci” oraz „Lepsza szkoła”. Placówka bierze również udział w projektach 



edukacyjnych „Sekrety Nauki” i „Wiem, pamiętam, rozumiem – innowacyjne metody 
edukacyjne”.  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach  
KONKURSY W KLASACH MŁODSZYCH: 
etap szkolnym/gminnym:  
-konkurs biblioteczny (organizator-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie): 
 - I miejsce Julia Pawelczyk 

-wyróżnienie J. Rode,   J.Jabłonka 
- konkurs recytatorski (etap szkolny): 

- wyróżnienia: M. Oblonk, M. Gajek, Malgorzata Urbańska i Roksana Włoka, 
-konkurs recytatorski (etap gminny):  

-Malgorzata Urbańska i Roksana Włoka,   
-wyróżnienie M. Gajek  

-konkurs recytatorski  z języka niemieckiego „Młodzież recytuje poezje niemiecką" - etap gminny : 
 - wyróżnienie Julia Pawelczyk  
 etap   powiatowy/regionalny:  
- konkurs plastyczny „Czego życzysz mieszkańcom lasu"- / organizator- Nadleśnictwa Olesno  
 - wyróżnienie Małgorzata Urbańska i Roksana Włoka, 
- konkurs recytatorski: 

- udział Mai  Gajek, 
-   VIII Konkurs kolęd  i pastorałek w j. niemieckim (Borki Wielkie): 
 - I miejsce dla zespołu Tuptusie. 
KONKURSY W KLASACH  STARSZYCH: 
etap szkolnym/gminnym:  
- Wojewódzki  Konkurs Polonistyczny /etap gminny/: 
 - II miejsce Zuzanna Wolny, 
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  /etap gminny/: 
 - wyróżnienia  Oliwia Kurdyna, Zuzanna Wolny , 
 - Laura Pilśniak – wyróżnienie, 
- Wojewódzki  Konkurs Matematyczny /etap gminny/: 
 - udział Lorena Pakuła, 
-konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezje niemiecką" -  etap gminny: 
 - wyróżnienie Laura Pilśniak, 
-konkurs biblioteczny (organizator-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie): 
 - I miejsce Olivier Bensz,  

- udział Natalia Konieczko,  
etap   powiatowy/regionalny:  
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  /etap powiatowy/: 
 - wyróżnienie w finale powiatowym Laura Pilśniak, 
-   VIII Konkurs kolęd  i pastorałek w j. niemieckim (Borki Wielkie): 
 I miejsce dla zespołu „Schulfreunde", 
etap   wojewódzki:  
-- Wojewódzki  Konkurs Języka Niemieckiego: 

-tytuł finalisty Anna Weber , 



OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 
etap szkolnym/gminnym: 
I miejsce w etapie gminnym w piłce nożnej dziewcząt 
I miejsce w etapie gminnym w „Dwa ognie” chłopców 
Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne  /etap gminny/: 
- II miejsce / 100m./ Oliwer Włoka 
- I miejsce / 300m./ Laura Pilśniak 
- II miejsce / 300m./ Anna Weber 
- I miejsce / 500m./ Kacper Gajek 
- II miejsce / 500m./ Mateusz Pluskota, 
- II miejsce / 1000m./ Karol Wengel , 
- II miejsce /skok w dal /Kacper Gajek 
- I miejsce /w rzucie piłeczką palantową/ Natalia Famuła, 
- II miejsce /w rzucie piłeczką palantową /Paweł Kubiak  
- I miejsce /4x100 Sztafeta chłopców 
etap   powiatowy/regionalny:  
-I miejsce  w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w „Dwa ognie” chłopców, 
- II  miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w piłce nożnej dziewcząt 
etap   wojewódzki:  
II miejsce w półfinale wojewódzkim w dwóch ogniach chłopców 
Szkoła realizuje projekty i programy : 

1. PROGRAM DLA SZKÓŁ - w którym uczestniczą w nim uczniowie klas I-V 
2. ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI – wszyscy uczniowie 

Cel główny: 

Wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK 5000 uczniów 
szkół podstawowych, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji 413 nauczycieli ze 
szkół podstawowych woj. opolskiego (Wsparcie uczniów poprzez 

Zajęcia wyrównawcze w szkołach, Muzeum Śląska Opolskiego wyjazd na warsztaty, 

Park Nauki i Ewolucji Człowieka wyjazd na warsztaty, Teatr Lalki i Aktora wyjazd na 
warsztaty, Formuła Sukcesu warsztaty w szkole . Kierunek Kariera warsztaty w szkole.  

Zaczarowany Świat warsztaty 

3. WIEM, PAMIĘTAM, ROZUMIEM INNOWACYJNE METODY EDUKACYJNE"  PROJEKT 
EDUKACYJNY -UCZESTNICZĄ – WSZYSCY UCZNIOWIE  

4. PROGRAM SKS- UCZNIOWIE KLAS  IV-VI 
5. SZTUCZNA INTELIGENCJA 1 –PROGRAMOWANIE W SZKOŁACH  OPOLSKIEGO -

DOTYCZY KLAS I-III I WPROWADZANIA  TECHNOLOGI INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNA 

6. PROGRAM „ AKTYWNA TABLICA” - WPROWADZANIA  TECHNOLOGI 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA /dwa monitory interaktywne dla szkoły/, 

7. GÓRA GROSZA,  
8. KLUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW,I IN. 

http://odkrywcy.rzpwe.opolskie.pl/
http://odkrywcy.rzpwe.opolskie.pl/


9. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU, - od początku swojej działalności owocnie działa 
na rzecz pomocy innym. W grudniu uczniowie brali udział w akcji „Szlachetna 
paczka”. 

10. Szkoła realizuje szereg innych działań, imprez  o charakterze lokalnym, na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim / np. organizacja wojewódzkich zawodów sportowych 
– „Dwa ognie”/ 

 

3.  Gimnazjum w Radłowie  
1. Konkursy przedmiotowe 

   W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie PG Radłów brali udział w konkursach przedmiotowych z: 
języka polskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, geografii, chemii, biologii, języka 
angielskiego 

W konkursie języka niemieckiego laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego 
zostali Paskal Maruska i Julian Stanosek – opiekun Katarzyna Barcz,  

W konkursie geograficznym finalistami zostali: Kamil Kierat i Michał Kulesa opiekun Iwona Bartela, 
w konkursie biologicznym finalistką została Natalia Hanke- opiekun Anna Sosin, w konkursie języka 
polskiego dla uczniów szkół podstawowych finalistką została Julia Wiatr – opiekun Ewa 
Sokołowska 

2. Konkursy pozaprzedmiotowe 
- I miejsce w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Rynku Pracy Powiatu Oleskiego 
   uczniowie: Roksana Huć, Daria Bensz, Wiktoria Dżygaluk, Michał Kulesa 
- Roksana Huć – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Religijnej 

      - Emilia Gielzok, Oliwia Podstawa, Wiktoria Dżygaluk  - finalistki Wojewódzkiego  
         Konkursu Wiedzy Religijnej 
      - Kinga Wiatr i Paskal Maruska – laureaci Konkursu Wiedzy Religijnej 

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Olimpus 
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym  
- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej – Wiktoria Książek 
- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej – Wiktoria Książek 
- II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej – Anna Barcz 
- III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej – Justyna Tomys 
 
Udział w projektach ogólnopolskich: 
- UNICEF Polska – projekt „Spraw aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” – pomoc dla dzieci  - Certyfikat 
Placówki Społecznie Zaangażowanej  
- Projekt Próbny Egzamin Gimnazjalny z Wydawnictwem Operon – III miejsce w województwie 
opolskim – Dyplom Skutecznej Szkoły 
Realizowano innowację pedagogiczną: 
- Znaki czasu – Koło katechetyczno – informatyczne  
Szkoła realizowała programy profilaktyczne: 
- Pomyśl zanim spróbujesz – certyfikat Kuratorium Oświaty 
- „Trzymaj formę”  - Sanepid Olesno 
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – Sanepid Olesno 
Akcje charytatywne: 
- „Spraw aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- Kiermasz bożonarodzeniowy 



- Kartka świąteczna 
W zawodach sportowych 

     Zawody powiatowe 
Pierwsze miejsca: 
- Dominik Wiśniewski w biegu na 100 m 
- Sztafeta 4x 100 m chłopców 
- klasyfikacja ogólna w lekkoatletyce  
 Drugie miejsca:  
- w skoku w dal – Dominik Wiśniewski  
- w drużynowych biegach przełajowych 
- Kacper Brodowy  w biegu na 300 m 
- Paskal Chwałek w biegu przełajowym 
Trzecie miejsca: 
- w biegu na 300 m – Piotr Gruca 
- w koszykówce chłopców 

 

V. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2017/2018 
Wyniki egzaminów gimnazjalnych są wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. 

1. Część humanistyczna  
2. Język polski – stanin 7 

  a) Szkoła   - 74,5 % 

  b) powiat   - 65,0 % 

 c) województwo - 67,0 % 

2.Historia  - stanin 7 

   a) Szkoła   - 63,3 % 

  b) powiat   - 55,6 % 

  c) województwo – 57,7 % 

3. Część matematyczno – przyrodnicza  
4. Matematyka – stanin 5 

  a) Szkoła   - 52,3 % 

  b) powiat   - 50,1 % 

 c) województwo – 50,6 % 

2. Przedmioty przyrodnicze – Stanin 6 

  a) Szkoła   - 57,8 % 

  b) powiat   - 54,4 % 

 c) województwo – 55,4 % 

5. część języki obce 
6. Język angielski – podstawa – Stanin 8 

    a) Szkoła   - 88,4  % 



  b) powiat   - 72,0  % 

 c) województwo – 69,8 % 

7. Język niemiecki – podstawa – Stanin 8   
  a) Szkoła   - 71,8 % 

  b) powiat   - 63,4 % 

 c) województwo – 64,7 % 

VI. Struktura zatrudnienia pracowników oświaty 
 

Poniższa tabela przedstawia liczbę  nauczycieli i uczniów  w placówka oświatowych Gminy 
Radłów. 

Nazwa placówki Liczba nauczycieli  Liczba uczniów 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Radłowie 

17 104 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Sternalicach 

19 108 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach  

17 105 

Publiczne Przedszkole w 
Sternalicach z Oddziałami  

10 55 

Publiczne Przedszkole w 
Kościeliskach z Oddziałami  

13 84 

Razem  w 9 placówkach 
oświatowych  

W roku szkolnym 
2017/2018 zatrudniano 
76 nauczycieli 
(na pełne i niepełne 
etaty) 

Ogółem dzieci w 
przedszkolach i uczniów 
w szkołach  w roku 
szkolnym 2017/2018 
było 456 

 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że wiekszość nauczcieli placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów, posiada kwalifikacje do 
nauczania dwóch i więcej przdmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz prowadzenia 
odpowiedniej polityki kadrowej jest aktualnie dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia 
nauczycieli. Liczbę nauczycieli w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Rodzaj kwalifikacji Stopnie awansu zawodowego 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem 
nauczycieli 
(przeliczeni
na etaty) 

Tytuł magistra z 2,81 5,43 6,58 35,86 50,68 



przygotowaniem 
pedagogicznym  
Tytuł magistra bez 
przygotowania 
pedagogicznego, 
tytuł zawodowy 
licencjata/inżyniera z 
przygotowaniem 
pedagogicznym  

0,00 0,72 1,00 0,00 1,72 

Tytuł zawodowy 
licencjata/inżyniera 
bez przygotowania 
pedagogicznego, 
dyplom ukończenia 
kolegium 
nauczycielskiego 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe 
kwalifikacje  

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Razem 2,81 6,15 8,58 35,86 53,40 

 

Oprócz pracowników pedagogicznych przedszkola i szkoły zatrudniają pracowników obsługi 
placówek oświatowych. Poniżej przedstawiono zatrudnienie pracowników 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 2017/2018 
zatrudnionych było 19 pracowników 
obsługi. 

 
Pracownicy niepedagogiczni placówek dbają o ład i porządek oraz stan techniczny budynków. 
Właśnie stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-
rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Działania w tym zakresie powoduja, że baza 



lokalowa spełnia określone standardy i normy użytkowe. Pomimo znaczny nakładów 
finansowych na placówki oświatowe w dalszym ciagu gmina jest świadoma ogromu zadań, które 
zostały do podjęcia. W najbliższym okresie jest to termomodernizacja starej części budynku PSP 
Radłów. 
 
VII. Dowóz dzieci i uczniów 
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do dowozu dzieci 
do szkół w określonych ustawą przypadkach. Obowiązek ustawowy realizowany jest w formie 
zakupu biletów miesięcznych. Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie transportu dzieciom 
niepełnosprawnym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zapewnienie opieki 
podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowóz dziecka do szkoly/ośrodka zapewniają 
rodzice. Do szkół  na terenie gminy dojeżdżają  autobusem szkolnym  uczniowie uprawnieni i 
nieuprawnieni. Gmina 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 2017-2020. Przedsiębiorstwo 
zapewnia dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i klas dotychczasowego 
gimnazjum, a gmina zatrudnia opiekunów w trakcie przewozu dzieci i uczniów do 
poszczególnych placówek.  Na  każdej trasie i w każdym  kursie  jest sprawowana opieka. 
W związku z powyższym funkcjonują w naszych placówkach szkolne świetlice z dostosowanym 
czasem pobytu dziecka na zajęciach świetlicowych zgodnie z organizację dowozu oraz w czasie 
funkcjonowania szkoły na podstawie zapisów statutowych poszczególnych szkół. Nauczyciele w 
ramach zajęć świetlicowych, odprowadzają na przystanki uczniów odjeżdżających z zajęć 
szkolnych do domów. Autobusy szkolne jeżdżą 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.  
7 uczniów było dowożonych Mikrobusem Gminy do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. 
Zawarto 3 umowy zlecenia na Sprawowanie opieki w czasie dowozu uczniów do szkół. Gmina 
finansowała takze dowóz uczniów poza terenem gminy tj. dwóch uczniów do Ośrodka z 
internatem w Kluczborku i Uszycach i jednego ucznia do szkoły ponadpodstawowej w Oleśnie. 
 
VIII. Pomoc materialna 
 
1. Stypendia socjalne 
W roku szkolnym 2017/2018 stypendium socjalne pobierało w okresie wrzesień –grudzień 2017 
r. -  37 uczniów na kwotę 18.500,80zł. a w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.  – 36 uczniów 
na kwotę 25.519,20 zł. Łącznie stypendium socjalne  przyznano w wysokości 44.020,00 zł.  
 
2. Stypendia za wyniki w nauce  
Stypendia Dyrektora za wyniki w nauce wypłacane były ze środkow własnych gminy. Otrzymali 
je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskali z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę z zachowania. 
Za wyniki w nauce otrzymało  stypendium: 
1) w PSP w Sternalicach za I semestr 4 uczniów, za II semestr  0 uczniów; 
2) w PSP w Kościeliskach za I semestr 6 uczniów, za II semestr 14 uczniów; 
3) w PSP w Radłowie za I semestr 19 uczniów, za II semestr 25 uczniów.   



Na stypendia za wyniki w nauce wydano kwotę  12.468,00 zł.  
 
 
IX. Finanse w Oświacie 
Poniższa tabela przedstawia zródła finansowania oświaty. 

 
 2017 r. 2018 r.  (plan) 

zł % do 
wydatków 
budżetu 

zł % do 
wydatków 
budżetu  

subwencja oświatowa 3.330.086,00 18,5 % 3.775.769,00 21,2 % 

dotacje na zadania 
bieżące z budżetu 
państwa 

 
283.262,72 

 
1,6 % 

 
198.304,42 

 
1,1 % 

Inne dochody 
placówek 
oświatowych  

 
23.356,00 

 
0,1 % 

 
18.400,00 

 
0,1 % 

 

Struktura wydatków oświatowych przedstawia się następująco: 

 

 2017 r. 2018 r.  (plan) 
Wydatki bieżące 5.307.312,20 29,5 % 5.838.047,42 32,7 % 

w tym: 
wydatki na 
wynagrodzenia z 
pochodnymi  

4.014.200,00 22,3 % 4.527.139,83 25,4 % 

wydatki na 
remonty 

66.596,09 0,4 % 118.945,00 0,7 % 

Pozostałe wydatki 
bieżące 

1.226.516,11 6,8 % 1.191.962,59 6,6 % 

                                             

X. Najważniejsze remonty i prace konserwatorskie w przedszkolach i szkołach 

W czasie wakacji 2017/2018 wykonano poniższe prace remontowe i konserwatorskie w poszczególnych 
placówkach: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie: 
- malowanie 3 sal dydaktycznych,  
- malowanie szatni ogólnych,  
- wymiana zamków, drobne naprawy,  
- wymiana przepływowych podgrzewaczy wody,  
- malowanie szatni sportowej i sali ćwiczeń. 



 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach: 

- prace konserwatorsko-porządkowe w budynkach szkolnych, na boisku i placu zabaw oraz 
terenie wokół szkoły. 

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach: 
- malowanie Sali dydaktycznej kl. V,  
- wymiana stolarki drzwi, wykładziny podłogowej,  
- remont schodów do kotłowni. 

3.  Publiczne Przedszkole  w Kościeliskach: 
- wymiana okien w jednej z sal, wymiana podłogi i malowanie ścian, zakup nowych stolików i 
krzeseł w Oddz. Zam. w Nowych Karmonkach,  
- remont szatni w Kościeliskach – wymiana ogrzewania, założenie płytek, malowanie ścian w 
szatni i na korytarzu, remont magazynu do przechowywania żywności, założenie nowej 
bramy i furtki na teren placu zabaw. 

4. Publiczne Przedszkole w Sternalicach: 
- w trakcie realizacji rozbudowa placu zabaw Oddz. Zam. Ligota Oleska i Oddział Sternalice. 

 
XI. Zadłużenia Gminy z zakresu oświaty 

Zadłużenia Gminy w wyniku rozbudowy Publicznego Gimnazjum  w Radłowie (hala sportowa) 
według stanu na 30 września 2018 r. wynosi  684.384,00 zł. 
Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje Gmina wynosiły w roku 
2017 16.886.683,35 zł  natomiast na oświatę (na wydatki bieżące i majątkowe)  wydano  
5.219.504,06 zł   co stanowi  30,9 %. 
  
XII. Programy rządowe 

1. Aktywna Tablica 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” wszystkie szkoły 
zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne takie jak projektory i tablice interaktywne w celu 

uatrakcyjnienia zajęć szkolnych z uczniami. Na realizację w/w programu otrzymano wsparcie 
Wojewody Opolskiego w wysokości 42.000,00 zł a pozostałą kwotę w wysokości 10.500,00 zł 
poniosła Gmina. 
 

2. EKO-Edukacja 
W ramach Programu dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu „Eko-Edukacja to społeczna akcja” została gminie przyznana dotacja na realizację zadania „Czyste 
środowisko – zdrowe społeczeństwo” służąca wyposażeniu w pomoce dydaktyczne do doświadczeń, 

badań i analiz. Na realizację w/w programu otrzymano wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu w 
wysokości 8.721,00 zł a pozostałą kwotę w wysokości 1.779,00 zł poniosła Gmina. 
 

3. 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogolnej 

Złożono także Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych – biologia i 

geografia, który został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu MEN. Na 
realizację w/w programu otrzymano wsparcie w wysokości 23.652,68 zł. 



4. Szkoły Podstawowe realizowały duży Projekt Unijny -  Bystrzak „Wiem, pamietam, 
rozumiem – innowacyjne metody edukacyjne”. Na realizację w/w programu otrzymano 
wsparcie w wysokości 51.494,49 zł.  

 
5. Program Szkolny Klub Sportowy 2017 – Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” 

Szkoły, które wzięły udział w programie SKS: 
1) Szkoła Podstawowa w Radłowie - 1 grupa ćwiczebna; 
2) Szkoła Podstawowa w Sternalicach - 2 grupy ćwiczebne; 
3) Szkoła Podstawowa w Kościeliskach - 2 grupy ćwiczebne; 
Ideą projektu była organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika w grupach 15 -20 osobowych. 
Koszt prowadzenia wszystkich zajęć ponosi Ministerstwo Sportu I Turystyki, a jednostką 
współfinansującą jest Gmina. 
 

XIII. Nadzór pedagogiczny 
 

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w dniu 21 czerwca 2018 r. przeprowadzona 
została przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu kontrola planowa w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Sternalicach w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania placowki 
pod kątem uczniów niepełnosprawnych. Nie wskazano nieprawidłowości, nie wydano zaleceń. 
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. W toku 
kontroli wizytator sprowadził dokumentację szkoły świadczącą o spełnieniu wymagań 
organizacyjnych i edukacyjnych. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które 
są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska, w którym funkcjonuje. W szkole nie 
obserwuje się przypadków dyskryminacji wśród uczniów. Szkoła organizuje zajęcia 
rewalidacyjne i specjalistyczne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze adekwatne do potrzeb uczniów. Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny 
w odniesieniu do każdego ucznia a także służą pomocą w przezwyciężaniu trudności uczniów 
wynikających z ich sytuacji społecznej. 
 
XIV. PODSUMOWANIE 
 
Rok sprawozdawczy był okresem dalszego ulepszania wyposażenia placówek w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt audiowizualny itp. Nasze szkoły i przedszkola posiadają bogatą bazę 
pomocy dydaktycznych, ale wciąż rozwijająca się technika oraz wprowadzenie reformy oświaty 
powodują, że oświata wymaga dalszych nakładów i systematycznego doskonalenia bazy 
dydaktycznej. 
Oświata zawsze zajmowała poczesne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz Gminy, jak i w 
wydatkach budżetowych. Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań 
oświatowych, niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami 
programowymi i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących 
zasad i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów 
oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie Radłów w 
zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, a przede wszystkim informacje o wynikach osiąganych 
przez uczniów. 



Wydatki na edukację traktowane są jako najbardziej efektywna inwestycja. Istotą tego jest 
szczególnie to, aby we wszystkich szkołach i przedszkolach, we wszystkich oddziałach, wszystkie 
dzieci miały równe szanse. W gminie pracuje bardzo duży odsetek nauczycieli z najwyższymi 
kwalifikacjami, gimnazjum osiągneło wysokie wyniki z egzaminu, nie brakuje sukcesów w 
konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Szkoły i przedszkola 
wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, mobilizują uczniów do działania i 
konstruktywnego myślenia, kształtują wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, jak również prowadzą szerokie działania profilaktyczne i 
uspołeczniające, a podczas licznych imprez i przedsięwzięć współpracują z lokalną społecznością. 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy przygotowana została m.in. na 
podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie 
arkuszy organizacyjnych, różnego rodzaju analiz, sprawozdań oraz na podstawie opracowań 
własnych. 
Wersja elektroniczna zostanie opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy Radłów w zakładce  
Oświata. 

 
 

 
       Sporządziła: Dorota Famuła 

 


