INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Biała
za rok szkolny 2019/2020

Biała, 2020 rok

1

INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z art. 11 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U.2020.910) 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:
1. egzaminu ośmioklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie, z uwzględnieniem 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;
2. nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w
szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego.
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli
i publicznych szkół podstawowych.
W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:
1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu
zawodowego,
2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Ponadto zadania oświatowe Gminy związane są z obowiązkiem:
Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki.
Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.
Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.
Zapewnienia dowozów uczniów.
Organizacji konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy.
Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.
Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich
działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom i kontrola jej wykorzystania.
8. Innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przy realizacji powyższych zadań istotne znaczenie odgrywają możliwości budżetowe jednostki
samorządu terytorialnego, niezależnie od zapewnionych ustawowych gwarancji otrzymywania
środków finansowych na realizację zadań oświatowych.
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W roku szkolnym 2019/2020 struktura prowadzonych i dotowanych przez gminę Biała
placówek oświatowych wyglądała następująco:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16 w skład, którego weszły:
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej z klasami I-VIII
i szkołami filialnymi z klasami I-III w Gostomi, Radostyni i Śmiczu.
• Przedszkole w Białej z oddziałami zamiejscowymi w Prężynie, Solcu, Gostomi, Śmiczu
i Ligocie Bialskiej
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a w skład, którego weszły:
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku z klasami I-VIII i szkoła
filialną w Pogórzu z klasami I-III.
• Publiczne Przedszkole z oddziałami zamiejscowymi w Brzeźnicy, Chrzelicach
i Pogórzu
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami I-VIII i Oddziałem Przedszkolnym w Grabinie.
Funkcje dyrektorów w placówkach oświatowych pełnili:
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej- Pan Lesław Czerniak
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku – Pani Magdalena Sobczak
- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie – Pani Virginia Buława - Dziarmaga
I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH
Organem właściwym rzeczowo w zakresie nadzoru nad żłobkami jest burmistrz gminy, na
terenie której działa podmiot sprawujący opiekę na podstawie przepisów ustawy żłobkowej.
Burmistrz nadzoruje instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które uzyskały wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub znajdują się w wykazie opiekunów dziennych, pod
względem warunków i jakości sprawowanej opieki, zgodnie z określonymi w przepisach
standardami. W dniu 22 października 2019 r. zgodnie z planem kontroli wynikającym z kontroli
zarządczej została przeprowadzona kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad
dziećmi do lat 3. Funkcjonujący od grudnia 2014 r. w Białej Niepubliczny Żłobek „eMisiowo”
prowadzony był przez panią Emilię Sacha będącą dyrektorem żłobka. Ponadto w żłobku
zatrudnione były dwie osoby jako opiekunki do dzieci. Żłobek znajdował się na parterze
budynku wielokondygnacyjnego. W lokalu były 2 sale pobytu dzieci, które wyposażone były w
zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości
psychomotorycznych dzieci, na wyposażeniu żłobka znajdują się leżaki które są rozkładane na
czas odpoczynku. W budynku znajdują się ponadto: toaleta, szatnia, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie kuchenne. Pomieszczenia żłobka pod względem technicznym i sanitarnym
spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu MPiPS, widoczna jest w nich dbałość o czystość
i bezpieczeństwo dzieci. W żłobku na bieżąco przeprowadzane są prace remontowe.
Wyposażenie sal pozwala na zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych
do warunków domowych, a oferta zajęć uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci. Dodatkowo
do żłobka zakupiono łóżeczko pozwalające na wypoczynek dzieciom, które z różnych powodów
nie mogą korzystać z łóżek wolnostojących.
Wejście główne zaopatrzone jest w domofon, co uniemożliwia wejście osobom
niepożądanym. Pani Emilia we własnym zakresie zmontowała na podwórku zabezpieczenia
umożliwiające przebywanie z dziećmi na terenie przed wejściem do budynku. Finansowanie
form opieki organizowanej na podstawie ustawy żłobkowej zróżnicowane jest przede wszystkim
w zależności od tego, czy ma ona charakter publiczny czy niepubliczny. Przyjęte regulacje
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przewidują dotowanie zadań z zakresu opieki poprzez wsparcie działalności innych podmiotów
w formie dotacji celowej, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością wydzielenia na ten cel
dodatkowych środków. Gmina Biała na podstawie podjętej uchwały przekazuje dotacje na
prowadzenie Niepublicznego Żłobka „eMisiowo” w Białej. Żłobek dysponuje 17 miejscami.
Uchwałą Nr IX.114.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała – zwiększono kwoty dotacji
przekazywanej na poszczególne dziecko - w zależności od ilości godzin pobytu w żłobku
dotacja wynosi:

• dziecko objęte opieką do 5 godzin - 300,00 zł
• dziecko objęte opieką 6 godzin i więcej - 500,00 zł
W okresie od września 2019 r. do marca 2020 r. niepubliczny żłobek otrzymał dotacje
w wysokości 49 700,00 złotych.
W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 r. na terenie kraju pandemii związanej z pojawieniem
się COVID-19 decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawieszono działalność
placówek prowadzących różne formy opieki nad dziećmi do lat 3. W dniu 1 czerwca 2020 r. pani
Emilia Sacha złożyła Wniosek o wykreślenie Niepublicznego żłobka „eMisiowo” z Rejestru
żłobków – co jest tożsame z zakończeniem funkcjonowania w/w placówki.

II PRZEDSZKOLA - Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020
Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2019/2020
uczęszczało łącznie 319 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
Poniższa tabela obrazuje kształtowanie się liczby dzieci, oddziałów przedszkolnych i liczbę
etatów pedagogicznych od roku szkolnego 2015/2016 do roku szkolnego 2019/2020.
Wyszczególnienie

Przedszkola*
Liczba etatów*
pedagogicznych

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

291

15

312

15

329

15

22,96

23,50

23,59

Liczba Liczba
dzieci oddz.
319
23,39

15

Liczba
dzieci

Liczba oddz.

294

15
22,08

* dane dot. przedszkoli publicznych

Do oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie uczęszczało
25 dzieci (w tym jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
Dotacja przekazana dla oddziału przedszkolnego w okresie od września 2019 r. do sierpnia
2020 r. wyniosła: 244 876,12 złotych.
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III SZKOŁY - ORGANIZACJA SZKÓŁ
Rok szkolny 2019/2020 był pierwszym rokiem, w którym nie funkcjonowały gimnazja,
a do szkół podstawowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Biała uczęszczało łącznie
728 uczniów.
Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się zatrudnienia pracowników pedagogicznych w
publicznych szkołach podstawowych od roku szkolnego 2015/2016 do roku szkolnego
2019/2020.
Wyszczególnienie

Szkoły Podstawowe

Rok szkolny *

Rok szkolny **

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

Liczba
dzieci

Liczba oddz.

559

36

521

33

591

37

673

40

728

41

Liczba etatów
pedagogicznych

66,17

68,88

68,61

73,05

84,22

* obowiązek szkolny dla sześciolatków
**koniec obowiązku szkolnego dla sześciolatków

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowało 8
oddziałów, do których uczęszczało łącznie 41 uczniów.
Dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły w okresie od września 2019 r. do sierpnia 2020 r.
wyniosła: 763 478,98 złotych.
IV DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Ważnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry
pedagogicznej. Pozyskanie tych kwalifikacji w dużej mierze wspomagane jest poprzez
dofinansowanie do różnych form dokształcania.
W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano na terenie placówek oświatowych łącznie 12
konferencji mających charakter szkoleniowy w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli. Ponadto nauczyciele brali udział w różnych indywidualnych formach doskonalenia
zawodowego tj.: warsztaty, kursy, studia podyplomowe itp.
Poniższa tabela obrazuje liczbę nauczycieli w odpowiednich stopniach awansu zawodowego
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze, w poszczególnych szkołach – dla których
organem prowadzącym jest Gmina Biała (Stan na 30.09.2019 r. SIO)
Nazwa jednostki

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Białej

1

8

9

59

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Łączniku

0

1

10

20

1

9

19

79

Razem
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Liczba nauczycieli, którzy w 2019 r. uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego:
1. Nauczyciela Kontraktowego – 2
2. Nauczyciela Mianowanego – 3
3. Nauczyciela Dyplomowanego – 1
V ORGANIZACJA DOWOŻENIA UCZNIÓW
Zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo oświatowe gmina ma obowiązek zapewnić dowóz wraz
z opieką dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom szkół
podstawowych klas I - IV zamieszkujących w odległości ponad 3 km od szkoły i uczniom klas V
– VIII szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkującym powyżej 4 km od szkoły oraz
wszystkim uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
Od września 2019 r. dowóz uczniów do szkół wykonywany był przez firmę Auto-Fan
Dąbrowski Zbigniew. Koszt dowozu uczniów wyniósł 245 355,08 złotych.
Jednocześnie Gmina Biała realizuje obowiązek wynikający z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy
Prawo oświatowe i zapewnia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i orzeczenie o niepełnosprawności współorganizację dowozów w formie umów, na
podstawie których rodzice/prawni opiekunowie otrzymują zwrot kosztów dowozu
uczniów/dzieci do szkół i przedszkoli. W trakcie roku szkolnego 2019/2020 podpisano 7 umów
na zwrot kosztów dowozu dziecka własnym samochodem: 6 do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Prudniku, 1 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej. Ponadto w
wyniku wspólnych ustaleń i porozumienia z władzami Gminy Głogówek czworo uczniów
dowożonych jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku na koszt
Gminy Głogówek. Troje z dzieci dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Prudniku publicznym środkiem transportu, a wtedy Gmina Biała pokrywa koszt zakupu biletu
miesięcznego.
W okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. łącznie koszty organizacji dowozu uczniów
wyniosły: 304 041 złotych i 62/100.

VI OGRANICZENIA ZJAWISK WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Tabela przedstawia liczbę zajęć, które realizowane są w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej jako realizacja zaleceń opinii lub orzeczeń wydanych przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne instytucje upoważnione do wskazania konieczności
objęcia dodatkowymi zajęciami zarówno dzieci wymagające szczególnego wsparcia jak i dzieci
wykazujące zdolności w różnych dziedzinach edukacji, jak również wynikających z ramowych
planów nauczania godzin do dyspozycji dyrektora. Dodatkowo, zgodnie rozporządzeniem MEN
w Publicznej Szkole Podstawowej w Łączniku prowadzone były w roku szkolnym 2019/2020
zajęcia z języka polskiego z uczniem będącym obywatelem polskim, który pobierał dotychczas
naukę w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa.
Wszyscy uczniowie w szkołach objęci są opieką w świetlicach szkolnych, jak również
korzystają w razie potrzeby z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych
specjalistów zatrudnionych w placówkach.
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rodzaj zajęć

liczba godzin zajęć dodatkowych (tygodniowo)*

zaj. wyrównawcze
zaj. indywidualne /rewalidacja
koła zainteresowań
zaj. sportowe
zaj. przygotowujące do egzaminów
zewnętrznych
zaj. z uczniem zdolnym
terapia psychologiczno-pedagogiczna
zaj. korekcyjno-kompensacyjne
zaj. wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka
Razem liczba godzin tygodniowo:

ZSP
w Białej

ZSP
w Białej

ZSP
w Łączniku

ZSP
w Łączniku

18/19
53
57
8
2
0

19/20
66

18/19
14

60
20

14
0

4
0

0
1

19/20
18
16
6
0
1

0
1
14
19

0
0
11
6

0
2
3
2

0
2
3
1

154

167

35

47

VII POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
1. Uczniowie potrzebujący wsparcia otrzymali pomoc materialną w formie stypendiów i
zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystali uczniowie szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych, którzy zamieszkują w gminie Biała, dane dotyczą okresu od 1 września
2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.:
Stypendia i zasiłki
szkolne wypłacone
przez OPS w Białej
Liczba złożonych
wniosków

Szkoły podstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

9

9

Liczba wniosków
rozpatrzonych
pozytywnie

12

Środki własne

2 240,26 zł

Dotacja z budżetu
Wojewody Opolskiego

8 961,07 zł

Ponadto Burmistrz Białej podpisał umowę z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu na
wspólną realizację zadania pn. „Umiem pływać”. Zadanie skierowane było do uczniów klas I –
III szkół podstawowych i zakładało systematyczny i powszechny udział dzieci w
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Do udziału w
programie zgłoszono w roku szkolnym 2019/2020 – 45 uczniów Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Białej i 45 uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku. W
związku z ograniczeniem funkcjonowania kąpielisk oraz jednostek systemu oświaty
spowodowanym pojawieniem się na terenie kraju COVID-19 realizacja zadania została
odwołana.
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2. Finansowanie zakupu podręczników szkolnych:

• W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowany był Rządowy program, który wprowadziła
zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014.811) począwszy
od roku szkolnego 2014/2015 w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego
otrzymują z budżetu państwa dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2019/2020
program objął swym zasięgiem wszystkie klasy szkoły podstawowej. Łączna kwota
wydatkowanej dotacji wyniosła : 61 961 złotych i 7/100.
• Dodatkowo zostały zakupione podręczniki do zajęć Języka niemieckiego jako języka
mniejszości narodowej w kwocie: 3 340 złotych i 50/100.
3. Dożywianie:
W szkołach i przedszkolach prowadzone jest żywienie uczniów i dzieci. Szkoły i przedszkola
organizują dożywianie uczniów, którzy kwalifikują się do tej formy pomocy w stołówkach
szkolnych i przedszkolnych w ramach Rządowego programu dożywiania. Z tej formy pomocy
skorzystało w roku szkolnym 2019/2020 - 28 uczniów. Decyzję o przyznaniu dofinansowania
dożywiania podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na wniosek: rodziców, dyrektora
szkoły lub przedszkola, jak również z własnego rozpoznania środowiskowego.
Jednocześnie w placówkach oświatowych prowadzone są programy mające na celu
propagowanie zdrowego sposobu odżywiania min.: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
Są to programy ogólnoeuropejskie, oparte na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa programy
mają na celu zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym dostępu do owoców i warzyw wspierając
w ten sposób wyrabianie dobrych nawyków żywieniowych u młodych osób. Głównym celem
programów jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału
owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia W ramach
tych programów dzieci otrzymują porcje owocowo-warzywne oraz napoje mleczne w szkole.
4. Nagrody rzeczowe i stypendia o charakterze motywacyjnym:
W dniu 26 czerwca 2020 r. zostały wręczone nagrody rzeczowe uczniom, którzy w roku
szkolnym 2019/2020 w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym zajęli miejsca: I, II,
i III uzyskując przy tym, co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia, jak również
uczniom którzy zostali finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim i centralnym. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej
wartości 2 099 złotych i 89/100.
Jednocześnie pismem z dnia 26 czerwca 2020 r. Burmistrz Białej przyznał 14 uczniom szkół
podstawowych stypendia motywacyjne - mające charakter jednorazowej nagrody pieniężnej - za
osiągnięcia w zakresie sportu, kultury lub za szczególne osiągnięcia edukacyjne - na łączną
kwotę 7 000,00 złotych.

8

VIII UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Gmina otrzymuje dodatkowe środki w ramach subwencji oświatowej na realizację zapisów
orzeczeń oraz opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Białej działało 6 oddziałów integracyjnych (1 w przedszkolu i 5 w
szkole podstawowej klasa II, 2 x IV, VI , VII, VIII). W placówkach prowadzonych
i dotowanych przez Gminie Biała uczyło się łącznie 42 uczniów z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. Ponad to 6 dzieci miało zajęcia w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju. Do wydatków na kształcenie specjalne zalicza się głównie wydatki na zadania
wynikające z realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach. Są to głównie wydatki na
zapewnienie warunków realizacji zajęć dodatkowych zgodnie z IPET (zakup pomocy
dydaktycznych, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć). Istotnym
kosztem są wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia jak również
nauczycieli pełniących funkcje nauczyciela wspomagającego proces kształcenia. Dodatkowo dla
uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej zorganizowane jest
nauczanie
indywidualne, realizowane w domu dziewczynki.
Nauczanie indywidualne organizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej – objęci są nim uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać
do szkoły lub realizują zajęcia indywidualne na terenie szkoły. Decyzja o przyznaniu godzin
nauczania indywidualnego podejmowana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
szkoły, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowa liczba
godzin lekcyjnych prowadzonych zajęć w domu i w szkole, ustalana jest w porozumieniu z
organem prowadzącym. Środki finansowe na realizację tej formy nauczania zabezpieczone są w
planach finansowych szkół, które prowadzą nauczanie indywidualne.
Ogółem liczba uczniów i dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do placówek na terenie
gminy Biała, wyniosła w roku szkolnym 2019/2020 :
Liczba uczniów/dzieci
słabowidzący

1

słabosłyszący

3

niesłyszący

0

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

21

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym

1

niedostosowani społecznie

0

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

7

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

2

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

3

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

6

niepełnosprawności sprzężone

4

SUMA

48

9

Tabela obrazuje występujące niepełnosprawności, które podlegają naliczeniu subwencji na
realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na
30.09.2019 r. Natomiast na realizację zaleceń zawartych w opiniach oraz na realizacje zajęć dla
uczniów wskazanych przez nauczycieli jako wymagających pomocy w nauczaniu
poszczególnych przedmiotów - gmina nie otrzymuje dodatkowych środków, tym samym
organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej tj. np. dydaktyczno –
wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych itp. odbywa się w ramach środków własnych
gminy.

IX ORGANIZACJA OPIEKI PRZEDLEKARSKIEJ
Szkołach prowadzonych przez Gminę Biała funkcjonują dwa gabinety pomocy przedlekarskiej:
jeden znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej (korzystają z niego również dzieci
przedszkolne) prowadzony jest przez Grupową Praktykę Pielęgniarską w Środowisku Nauczania
i Wychowania „PROFIX” (higienistki szkolne) na podstawie kontraktu z NFZ, drugi znajduje
się w Publicznej Szkole Podstawowej w Łączniku (korzystają z niego również dzieci
przedszkolne) prowadzony jest przez NZOZ ALMED, który również posiada kontrakt z NFZ.
Gabinety są wyposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną.
Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – został nałożony na
organy prowadzące szkoły obowiązek rozszerzenia zakresu sprawowanej opieki zdrowotnej o
opiekę stomatologiczną. Szczegółowy zakres opieki nad uczniami zawarty jest w ww. ustawie.
Na mocy powyższych przepisów 10 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie w
zakresie udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży świadczonych
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNER-DENTAL Marcin Marasek z siedzibą
w Głogówku – wykonującym zadanie z wykorzystaniem dentobusa.

X KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI
Uczniowie w wieku od 6 do 18 lat podlegają jednemu z trzech rodzajów obowiązków: roczne
przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
Kontroli spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego oraz szkolnego dokonują
dyrektorzy szkół i przedszkoli, a obowiązku nauki gmina na terenie której mieszka uczeń.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910)
rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki/obowiązkowi szkolnemu, na żądanie wójta
gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani
informować go o formie spełniania obowiązku nauki/obowiązku szkolnego przez dziecko
i zmianach w tym zakresie.
Na podstawie wykazów z ewidencji ludności, informacji o absolwentach szkół podstawowych
oraz informacji uzyskanych od szkół ponadpodstawowych dokonywana jest weryfikacja
spełniania obowiązku nauki. W sytuacjach niejasnych kierowane są pisma bezpośrednio do
rodziców ucznia, a przypadku uchylania się od obowiązku nauki podejmowane są czynności w
drodze przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W roku szkolnym 2019/2020 zostało wystawionych 8 wezwań zobowiązujących do
zapewnienia w terminie natychmiastowym realizacji obowiązku nauki. W większości
przypadków po przeprowadzeniu rozmów z rodzicami uczniowie podjęli ponownie naukę.
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XI DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.
910), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i spełnili
wymogi określone w w/w ustawie oraz złożyli stosowną dokumentację dotyczącą przebiegu
nauczania oraz zdania egzaminów czeladniczych lub dających kwalifikacje zawodowe przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Dane dotyczą wniosków złożonych od września 2019 r. do sierpnia 2020 r.:

•
•
•
•

Liczba uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali wymagane egzaminy : 25
Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie : 19
Liczba pracodawców, którzy otrzymali decyzję odmowną : 0
Liczba uczniów, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdali wymagane egzaminy : 1
• Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie : 1
• Liczba pracodawców, którzy otrzymali decyzję odmowną : 0
Wysokość pozyskanej i wypłaconej pracodawcom dotacji wyniosła : 205 158 złotych i 23/100.
XII WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020 po raz drugi od wprowadzenia reformy oświaty został
przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.
Poniższa tabela przedstawia % wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych klas ósmych
w zestawieniu z wynikiem gminy, powiatu i województwa:
Matematyka Język angielski Język niemiecki
Liczba
Język polski
l. uczn./wynik l. uczn./wynik
l. uczn./wynik
zdających
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FILIPA ROBOTY W ŁĄCZNIKU
29
55,9
43,5
19/65,2
10/51,4
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABINIE
1
82,0
53,0
0/0
1/72,0
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
W BIAŁEJ
51
59,2
42,7
33/54,3
18/58,6
GMINA BIAŁA
81
58,3
43,1
52/58,3
29/56,6
POWIAT PRUDNICKI
421
58,6
42,7
366/52,5
55/57,0
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
7228
60,0
7232/44,7
6333/54,0
942/56,1
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XIII WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ
KURATORA OŚWIATY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH TYCH TYPÓW I
RODZAJÓW, KTÓRYCH PROWADZENIE NALEŻY DO ZADAŃ WŁASNYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U.2017.1658 z późn. zm.) wyszczególnia cztery formy prowadzenia
nadzoru pedagogicznego:
•
•
•
•

ewaluację
kontrolę
wspomaganie
monitorowanie

Na podstawie w/w rozporządzenia wizytatorzy Kuratorium Oświaty zbierają i analizują
informacje dotyczące działalności wychowawczej, opiekuńczej i w szczególności dydaktycznej
poszczególnych szkół.
W listopadzie 2019 r. w Publicznym Przedszkolu w Łączniku należącym do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Opolu ewaluacja
zewnętrzna problemowa w wymaganiach:
1)
procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się;
2)
przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;
3)
rodzice są partnerami przedszkola.
Raport znajduje się do wglądu w siedzibie inspektora ds. oświaty.
W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek systemu oświaty spowodowanym
pandemią Kuratorium Oświaty w Opolu nie przeprowadzało kontroli doraźnych na
terenie placówek. Jednocześnie dyrektorzy informowali Kuratorium Oświaty o sytuacji
funkcjonowania szkół i przedszkoli w czasie szczególnych rozwiązań wprowadzonych
rozporządzeniem MEN w zawiązku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 .
XIV FINANSOWANIE OŚWIATY:
Gminie Biała udało się pozyskać środki finansowe z programów rządowych co pozwoliło na
zakup pomocy dydaktycznych lub wyposażenia do placówek np.:
1. „Aktywna tablica” - do programu przystąpiły Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku, w ramach programu pozyskano środki
na zakup pomocy dydaktycznych w postaci Monitorów interaktywnych, Notebooków,
Tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym i Projektorów
ultrakrótkoogniskowych dla placówek w wysokości 28 000 złotych.
2. „Posiłek w szkole i w domu” - w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania
dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Gmina biała otrzymała dotację w
ramach ww. programu w wysokości 11 367 złotych i 52/100.
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3. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” - W ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskano 59
999,94 zł, a w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” 54 540,00 zł - jako dotację
Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Za pozyskane środki zostały zakupione laptopy wraz z oprogramowaniem.
Wsparciem objęto:
•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej - liczbą laptopów z oprogramowaniem 29

•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku - liczbą laptopów z oprogramowaniem 7

•

Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Grabinie - liczbą
laptopów z oprogramowaniem 6
Dyrektorzy poszczególnych placówek zostali upoważnieni przez Burmistrza Białej do
użyczenia zakupionego sprzętu w ramach realizacji kształcenia na odległość. Po zakończeniu
zdalnego nauczania przekazany sprzęt zasili pracownie informatyczne poszczególnych szkół w
Gminie Biała.
Każda gmina otrzymuje środki finansowe w postaci subwencji oświatowej w zależności od
liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września
roku poprzedzającego otrzymanie subwencji.
Subwencją oświatową nie są objęte następujące wydatki: remonty bieżące, zadania o charakterze
inwestycyjnym, urlopy dla podratowania zdrowia, wydatki związane z nauczaniem
indywidualnym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, odprawy dla zwalnianych nauczycieli
(zmiany organizacyjne szkoły, przechodzącym na emeryturę, dowozy uczniów).
W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowo pozyskano środki w ramach możliwości zwiększenia
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu kosztów związanych
z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w
trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 ustawy –Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe lub z art.20 ww.
ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 18 711 złotych (z wnioskowanych 128 414 złotych).
Obsługę finansową szkół i przedszkoli prowadzi Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, które
na bieżąco wykonuje zadania finansowo-księgowe oraz z zakresu BHP dla szkół i przedszkoli,
których organem prowadzącym jest Gmina Biała. Poprzez prowadzenie rachunkowości w Biurze
Obsługi Szkół Samorządowych, na bieżąco odbywa się monitorowanie realizacji budżetów
poszczególnych placówek oświatowych.
XV BAZA OŚWIATOWA
Zgodnie z zapisami art. 10 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jako organu
prowadzącego jest:
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, obsługi finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), i obsługi organizacyjnej szkoły lub
placówki;
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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.
W związku z powyższym w roku szkolnym 2019/2020 wykonano bieżące naprawy i prace
pozwalające spełnianie wymogów określonych w w/w artykule ustawy oraz prowadzono
inwestycje. Jednocześnie przygotowując placówki do nowego roku szkolnego 2020/2021
wykonano następujący zakres prac:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej:

➢ Śmicz:
- rozpoczęcie termomodernizacji budynku,
- instalacja oprzyrządowania w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
➢ Radostynia:
- instalacja oprzyrządowania w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
➢ Gostomia:
- rozpoczęcie termomodernizacji budynku,
- instalacja oprzyrządowania w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
➢ Prężyna:
- modernizacja placu zabaw,
➢ Biała PSP:
- remont łazienki uczniowskiej II piętro budynku
- okablowanie całego budynku szkoły ( klasy, korytarze) w instalację internetową )
- montaż drzwi ognioodpornych w pomieszczeniach składowania opału posiadających
klasę odporności ogniowej EI-60 ( kuchnia PSP i PP)
- montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych obiektu.
- malowanie wybranych pomieszczeń budynku

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku:
- malowanie korytarzy oraz klatek schodowych w budynku 4 a w okresie kwiecień –
czerwiec.
- malowanie oraz dostosowanie pomieszczenia socjalnego w pokoju nauczycielskim.

Dodatkowe źródła danych:
1. System Informacji oświatowej,
2. Dane przekazane przez dyrektorów szkół,
3. Dane przekazane przez OPS w Białej
4. Dane przekazane przez BOSS w Białej

Opracowała:
Jadwiga Małota – Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Białej
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