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  INFORMACJA  

o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie  Biała za rok szkolny 2020/2021  

 
Zgodnie z art. 11 ust. 7 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U.2021.1082) 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: 

1. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki. 

2. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.  

3. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 

4. Zapewnienia dowozów uczniów. 

5. Organizacji konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy. 

6. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.   

7. 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. 

 

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  2020/2021 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 

 

 W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy rodzice uczniów Szkoły Filialnej w Radostyni 

złożyli prośbę do Dyrektora PSP w Białej o przyjęcie uczniów do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Białej. W związku z tym w  roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły w Radostyni 

nie uczęszczał żaden uczeń. 

W związku z tym w dniu 18 grudnia 2020 r. została podjęta uchwała  NR XVI.216.2020 Rady 

Miejskiej w Białej w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Białej, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni 

Podjęcie uchwały rozpoczęło procedurę związaną z przekształceniem Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Białej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni. Całość procedury 

zakończyła  się w 2021 r. 

 Przyjęcie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej nie wpłynęło negatywnie 

na liczebność klas I-III, w których również obserwujemy systematyczny spadek liczby uczniów. 

Wszystkim uczniom został zapewniony dowóz wraz z opieką i jest on realizowany przez 

przewoźnika dowożącego dotychczas uczniów z tej samej miejscowości do klas IV-VIII. 

 

Obecna i prognozowana liczba uczniów oddziałów I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Białej łącznie z uczniami z Radostyni: 

Rok szkolny 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Klasa I 37 46 50 66 46 

Klasa II 47 37 46 50 66 

Klasa III 41 47 37 46 50 

 

Zarówno warunki lokalowe, wyposażenie placówki w Białej, zaplecze sportowo-rekreacyjne 

oraz możliwości korzystania ze stołówki szkolnej – stwarzają uczniom odpowiednie warunki 

nauki oraz wszechstronnego rozwoju.  
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 W szkole Filialnej w Radostyni zatrudnione byłe dwie nauczycielki, które zostały 

przeniesione do pracy w PSP w Białej, natomiast pracownik niepedagogiczny jest obecnie 

zatrudniony w oddziale Przedszkola Publicznego wchodzącego w skład Zespołu. 

 

 

FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TRAKCIE PANDEMII  

COVID-19 

 

 W związku z ogłoszeniem w 2020 r. na terenie kraju stanu epidemii - istotnym celem 

stało się zapewnienie warunków bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania placówek 

oświatowych oraz placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Zarówno szkoły, przedszkola jak i 

żłobek działające na terenie Gminy Biała funkcjonowały w oparciu o rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form 

opieki nad dziećmi do lat 3. Dodatkowo na bieżąco przekazywane były dyrektorom wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego, które precyzowały sposób organizacji oraz zastosowania 

środków ochrony bezpośredniej - zapewniających bezpieczne przebywanie na terenie placówek 

zarówno dzieci jak i pracowników. Pełna realizacja wytycznych wiązała się z zakupem środki 

ochrony bezpośredniej jak i płynów do dezynfekcji rąk i różnego rodzaju powierzchni, na ten cel 

w 2020 roku w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała 

wydano łącznie 22 211,76 złotych 76/100. Dodatkowo do placówek zostały rozdysponowane 

środki do dezynfekcji przekazane Gminie Biała w ramach rządowego wsparcia samorządów. 

 W związku z sytuacją pandemiczną szkoły prowadziły nauczanie zdalne, które było 

zupełną nowością zarówno dla uczniów jak i nauczycieli stwarzając szereg trudności,  którym 

dotychczas oświata nie musiała sprostać .  

Jednym z istotnych problemów był dostęp do sprzętu elektronicznego umożliwiającego 

prowadzenie nauki zdalnej. Aby wspomóc organizację nauki zdalnej Gmina Biała składała 

Wnioski o wsparcie w programach rządowych w zakresie doposażenia w sprzęt i 

oprogramowanie przydatne w nauce zdalnej. 

W ramach pozyskanych środków w programach: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” zakupiono 

łącznie 44 laptopy wraz z oprogramowaniem, które otrzymały zarówno szkoły publiczne jak i 

szkoła niepubliczna. Ponadto nauczyciele otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu lub 

oprogramowania w ramach rządowego programu „500+” oraz laptopy przekazane przez Urząd 

Marszałkowski w Opolu w ramach projektu OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK. W trakcie 

trwania nauki zdalnej zarówno nowo pozyskany sprzęt, jak i będący dotychczas na wyposażeniu 

pracowni informatycznych był wypożyczany uczniom i nauczycielom do pracy zdalnej. 

Uczniom, którzy zgłaszali problemy z dostępnością internetu lub posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego organizowano naukę na terenie szkoły, z zachowaniem 

pełnego reżimu sanitarnego. 
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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 Gminie Biała do czerwca 2020 roku działał Niepubliczny Żłobek „eMisiowo”,  

a od października 2020 r. rozpoczął działalność Tatusiowy Niepubliczny Żłobek w Białej. Z 

powodu wystąpienia w żłobku zachorowania na Covid-19 placówka zawiesiła swoją działalność 

i ponownie uruchomiła ją w listopadzie 2020 r. W dniu 4 grudnia 2020 r. została 

przeprowadzona kontrola w Niepublicznym Tatusiowym Żłobku w Białej, której celem było 

sprawdzenie warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi do lat 3. Podczas kontroli nie 

stwierdzono uchybień w kontrolowanym  zakresie co wskazuje również na prawidłowe 

wydatkowanie przekazywanej dotacji z budżetu Gminy Biała. 

Na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Białej przekazywane były dotacje na 

każde dziecko uczęszczające do żłobka, a jednocześnie będące mieszkańcem Gminy Biała. W 

zależności od ilości godzin pobytu dziecka w żłobku dotacja wynosiła: 

• na dziecko objęte opieką do 5 godzin   -    300,00 zł 

• na dziecko objęte opieką 6 godzin i więcej  -    500,00 zł 

 

W  okresie od października 2020 r. do września 2021 r. na swoją działalność organ prowadzący 

Niepubliczny Tatusiowy Żłobek otrzymał dotacje w łącznej wysokości 78 000,00 złotych. 

 

 

II  PRZEDSZKOLA  - Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 

 

 Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Biała w roku szkolnym 2020/2021 

uczęszczało łącznie 319 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. 

W kwietniu 2021 r. do placówek przedszkolnych został wprowadzony elektroniczny system 

ewidencjonowania czasu pracy i obecności dzieci w przedszkolu, który ułatwia proces naliczenia 

należności za pobyt dzieci w placówkach oraz nadzoru nad rozliczaniem godzin 

ponadwymiarowych nauczycieli. 

 

Poniższa tabela obrazuje kształtowanie się liczby dzieci, oddziałów przedszkolnych i liczbę 

etatów pedagogicznych  od roku szkolnego 2016/2017 do roku szkolnego 2020/2021.  

 

Wyszczególnienie 

 

Rok szkolny  

2016/2017 

Rok szkolny  

2017/2018 

Rok szkolny  

2018/2019 

Rok szkolny  

2019/2020 

Rok szkolny  

2020/2021 

Liczba 

dzieci 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

dzieci 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

dzieci 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

dzieci 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

dzieci 
Liczba oddz. 

Przedszkola* 312 15 329 15 319 15 294 15 309 15 

Liczba etatów* 

pedagogicznych 
23,50 23,59 23,39 22,08 24 

 

* dane dot. przedszkoli publicznych 
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 Do oddziału przedszkolnego przy  Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie 

uczęszczało 25 dzieci (w tym dwoje dzieci, których miejscem zamieszkania jest Gmina 

Korfantów). 

 Dotacja przekazana dla oddziału przedszkolnego w okresie od września 2020 r. do 

sierpnia 2021 r. wyniosła: 214 620,25 złotych i 25/100. 

 

III SZKOŁY - organizacja szkół  w roku szkolnym 2020/2021 

 

 W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych i dotowanych przez 

Gminę Biała uczęszczało łącznie738 uczniów ( w tym 22 uczniów będących mieszkańcami 

Gminy Korfantów). 

 

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się zatrudnienia pracowników pedagogicznych w 

publicznych szkołach podstawowych od roku szkolnego 2016/2017 do roku szkolnego 

2020/2021. 

Wyszczególnienie 

 

Rok szkolny * 

2016/2017 

Rok szkolny   

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny  

2019/2020 

Rok szkolny  

2020/2021 

Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddz. 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddz. 

Szkoły Podstawowe 521 33 591 37 673 40 728 41 687 39 

Średnia liczba uczniów w 

oddziale 
15,79 15,97 16,83 17,76 17,62 

Liczba etatów 

pedagogicznych  
68,88 68,61 73,05 84,22 81,09 

*koniec obowiązku szkolnego dla sześciolatków 
 

 W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie w roku szkolnym 2020/2021 

funkcjonowało 7 oddziałów, do których uczęszczało łącznie 51 uczniów (w tym 22 będących 

mieszkańcami Gminy Korfantów). 

Dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. 

wyniosła: 973 083,12 złotych. 

 

IV DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 Ważnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry 

pedagogicznej. Pozyskanie tych kwalifikacji w dużej mierze wspomagane jest poprzez 

dofinansowanie do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

W roku szkolnym 2020/2021 zorganizowano na terenie publicznych placówek oświatowych 

łącznie 19 konferencji mających charakter szkoleniowy w ramach Wewnątrzszkolnego 

Doskonalenia Nauczycieli. Ponadto nauczyciele brali udział w różnych indywidualnych formach 

doskonalenia zawodowego tj.: warsztatach, kursach, studiach podyplomowych itp.  

 

 W ramach realizacji w Publicznym Przedszkolu w Białej z oddziałami zamiejscowymi 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   nauczyciele 

mieli możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i studiach 

podyplomowych związanych z tematyką szeroko pojętej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: 
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LP TEMAT 

1 Terapia ręki I i II stopnia  

2 Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot 

3 Połykanie i pozycja spoczynkowa języka 

4 Trening karmienia logopedycznego od postaw 

5 Obsługa i zastosowanie interaktywnych rozwiązań TIK w procesie dydaktycznym  

6 Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne 

7 Masaż logopedyczny od podstaw podejście praktyczne 

8 Techniki rozwijające kreatywność małego dziecka  

9 Potencjał małego dziecka w rozwoju  

10 Zabawy muzyczne w edukacji małego dziecka  

11 W świecie dźwięku i wyobraźni  

12 Warsztaty „Układy taneczne,taniec nowoczesny i inne, oraz tańce integracyjne dla 
dzieci w przedszkolu 

13 Warsztaty”Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec 
tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego” 

14 Metody pracy terapeutycznej wg Integracji Sensorycznej  

15 Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej) 
 

 

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 : 

 

Nazwa jednostki Nauczyciel 

stażysta 
Nauczyciel 

kontraktowy  
Nauczyciel 

mianowany 
Nauczyciel 

dyplomowany 

19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Białej 

1 0 8 9 9 8 59 58 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Łączniku 

0 0 1 2 10 9 20 20 

Razem 1 0 9 11 19 17 79 78 

 

 

Liczba nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wyższy stopień awansu 

zawodowego: 

1. Nauczyciela Kontraktowego – 1 

2. Nauczyciela Mianowanego – 0 

3. Nauczyciela Dyplomowanego – 1 
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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 – maksymalnie do 25 roku 

życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 Od września 2019 r. dowóz uczniów do szkół i przedszkoli publicznych wykonywany 

jest przez firmę Auto-Fan Dąbrowski Zbigniew.   

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 2020/2021 podpisano 8 umów 

na zwrot kosztów dowozu dziecka własnym samochodem: 7 do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Prudniku, 1 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej. Ponadto  

czworo uczniów dowożonych było do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Głogówku na koszt Gminy Głogówek.  Od września 2020 r. dwoje dzieci było dowożonych do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku  busem przez firmę Lew-Trans z 

Prudnika, a od stycznia 2021 r. dowóz ten realizowany jest przez pracowników Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Białej – busem będącym własnością jednostki organizacyjnej Gminy 

Biała. 

 W okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r.  łącznie koszty organizacji dowozu 

uczniów wyniosły: 269 046 złotych i 48/100. 

 

 

VI POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  

 

 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 

2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.: 

 

Stypendia i zasiłki 

szkolne wypłacone 

przez OPS w Białej 

 

Szkoły podstawowe 

 

Szkoły ponadpodstawowe 

Liczba złożonych 

wniosków  

 

13 

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

6 1 

Środki własne 676,56 zł 

Dotacja z budżetu 

Wojewody Opolskiego 

2 706,24 zł 
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Nagrody rzeczowe i stypendia o charakterze motywacyjnym: 

 W związku z obostrzeniami związanymi z ogłoszoną na terenie kraju pandemią, na 

zakończenie roku szkolnego  nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy w roku szkolnym 

2020/2021 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 zostały rozdane przez Dyrektorów szkół podczas uroczystości kończącej bieżący rok 

szkolny. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 702  złotych i 

95/100.  

Jednocześnie pismem z dnia 25 czerwca 2021 r. Burmistrz Białej przyznał 29 uczniom szkół 

podstawowych stypendia motywacyjne - mające charakter jednorazowej nagrody pieniężnej - za 

osiągnięcia w zakresie sportu, kultury lub za szczególne osiągnięcia edukacyjne - na łączną 

kwotę 9 600,00 złotych. 

 

VII OGRANICZENIE  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 Białej prowadzone były w roku szkolnym 2020/2021 

zajęcia z języka polskiego z uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali 

dotychczas naukę w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, teraz 

uczęszczają do PSP w Białej. 

Ponadto 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. 

 

rodzaj zajęć liczba godzin zajęć dodatkowych (tygodniowo) 
ZSP  

w Białej 
ZSP  

w Białej 
ZSP  

w Łączniku 
ZSP  

w Łączniku 

19/20 20/21 19/20 20/21 

zaj. wyrównawcze 66 29 18 8 

rewalidacja 60 45 16 16 

koła zainteresowań* 20 21 2 0 

zaj. sportowe 4 3 0 6 

zaj. rozwijające umiejętności 

matematyczne* 

0 0 1 2 

zaj. z uczniem zdolnym 0 0 0 0 

zaj. rozwijające umiejętności czytelnicze* 0 0 4 6 

terapia psychologiczno-pedagogiczna 0 3 2 2 

zaj. korekcyjno-kompensacyjne 11 10 3 3 

zaj. wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka 

6 8 1 2 

zaj. z uczniem powracającym z zagranicy 0 15 2 0 

Razem  liczba  godzin tygodniowo:  167 134 47 45 
* - zajęcia realizowane w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora 
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VIII  UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU 

 

 Gmina jako organ prowadzący szkoły i przedszkola otrzymuje dodatkowe środki w 

ramach subwencji oświatowej na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach oraz opiniach 

wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Białej w Publicznej Szkole Podstawowej działały 4 oddziały integracyjne ( kl. III, 2 x kl. V, 

kl. VII).  W placówkach prowadzonych oraz dotowanych przez Gminę Biała uczyło się łącznie 

38 uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponad to 4 dzieci miała 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. 

 

Ogółem liczba uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

uczęszczających do placówek na terenie Gminy Biała : 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

słabowidzący 4 1 1 

słabosłyszący 3 3 2 

niesłyszący 1 0 0 

niepełnosprawność intelektualna w 

stopniu lekkim 

16 21 21 

niepełnosprawność intelektualna w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym 

5 1 0 

niedostosowani społecznie 1 0 0 

zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym 

10 7 6 

z niepełnosprawnością ruchową w tym 

z afazją 

3 2 3 

z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera 

2 3 7 

wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka 

6 6 4 

niepełnosprawności sprzężone 4 4 5 

SUMA 55 48 49 

Powyższa tabela obrazuje rodzaje niepełnosprawności, które podlegają naliczeniu subwencji na 

realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na 

30.09.2020 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. 
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IX ORGANIZACJA OPIEKI PRZEDLEKARSKIEJ 

 

 W 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. 

 

Ponadto w trakcie nauki stacjonarnej w szkołach i przedszkolach wyznaczone były 

pomieszczenia pełniące rolę izolatorium – na wypadek wystąpienia u dzieci lub pracowników 

objawów wskazujących na możliwość zachorowania na Covid-19. Uczniowie, ich rodzice 

i pracownicy placówek mięli dostęp do środków dezynfekujących (stosowanych zgodnie  

z wytycznymi GIS), a osoby wchodzące do budynków podlegały procedurze mierzenia  

temperatury. 

X KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI 

 

 Uczniowie w wieku od 6 do 18 lat podlegają jednemu z trzech rodzajów obowiązków: 

rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi 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: 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 kontrola   spełniania 

obowiązku nauki. W sytuacjach niejasnych lub w sytuacji przekazania informacji przez szkołę 

kierowane są pisma bezpośrednio do rodziców ucznia, a przypadku uporczywego uchylania się 

od obowiązku nauki podejmowane są czynności w drodze przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 W roku szkolnym 2020/2021 zostało wystawionych 7 wezwań zobowiązujących do 

zapewnienia w terminie natychmiastowym realizacji obowiązku nauki. W większości 

przypadków po przeprowadzeniu rozmów z rodzicami uczniowie podjęli ponownie naukę, w 

jednym przypadku uczennica została uznana przez Sąd za osobę dorosłą, a w przypadku  innego 

ucznia pomimo interwencji szkoły, Burmistrza Białej i nakazowi sądowemu realizacja 

obowiązku nauki była utrudniona.  
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XI DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 

 

  Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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 2020 r. do sierpnia 2021 r.: 

 

• Liczba uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali wymagane egzaminy :  21 

• Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie :  18 

• 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 : 173 493 złotych i 20/100.  

 

XII WYNIKI  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Poniższa tabela przedstawia % wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych klas ósmych           

w zestawieniu z wynikiem powiatu: 

 

  

Liczba 

zdających 

Język polski 
Matematyka 

l. uczn./wynik 

Język angielski 

l. uczn./wynik 

Język niemiecki 

l. uczn./wynik 
 

 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FILIPA ROBOTY W ŁĄCZNIKU 

24 56 45 19/70 5/….  

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABINIE 

12 67 54 12/66 0/0  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA  

W BIAŁEJ 

44 59 38 30/63 14/45  

POWIAT PRUDNICKI 

452 60 45 404/65 49/55  
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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 roku szkolnym 2020/2021 w związku z ogłoszoną na terenie Polski pandemią Covid – 19 

ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie placówek oświatowych, a co za tym idzie 

możliwości przeprowadzenia kontroli ich funkcjonowania w dotychczasowej formie. W związku 

z zaistniałą sytuacją Dyrektorzy szkół i przedszkoli zobowiązani byli do cyklicznego 

przekazywania informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań w realiach nauczania 

zdalnego, hybrydowego i stacjonarnego. Informacje przesyłane były do Kuratorium Oświaty w 

Opolu za pomocą dedykowanych platform elektronicznych lub pocztą elektroniczną.    

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane zostało monitorowanie 

w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów 

podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. 

Monitorowanie odbywało się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową 

www.seo2.npseo.pl. W związku z powyższym do zadań dyrektora szkoły/placówki należało: 

1. Zarejestrowanie się na platformie SEO – www.seo2.npseo.pl – 

2. Sprawdzenie w metryczce prawidłowości danych dotyczących szkoły, np. nazwa, typ, nr 

telefonu.  

3. Wypełnienie on-line arkusza monitorowania w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 30 

listopada 2020 r.  

4. Sprawdzenie przed zamknięciem formularza, czy została udzielona odpowiedź na każde 

pytanie.  

Monitorowanie objęło 100% przedszkoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

XIV FINANSOWANIE OŚWIATY: 

 

Gmina Biała pozyskała środki finansowe z programów rządowych i projektów unijnych co 

pozwoliło na zakup pomocy dydaktycznych lub wyposażenia do placówek np.: 

 

1. Finansowanie zakupu podręczników szkolnych: 

W roku szkolnym 2020/2021 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 2020/2021 łączna 

kwota wydatkowanej dotacji wyniosła :   83 599,94 złotych i 7/100.   

 

2. 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 2020/2021 - 19 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 były 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. 

 

3. „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, która została wykorzystana 

na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku.  

 

4. W ramach projektu „OP@LSKIE DLA podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” (nr 

RPOP.09.01.01-16-0002/20), realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego 

w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Zostały przekazane do szkół laptopy: 12 szt. dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Łączniku i 25 szt. dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej. 

 

5. Od września 2020 r.  realizowany był projekt „Ja w przedszkolu – miło i efektywnie 

spędzam czas” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 

9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.  
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Całkowity planowany koszt projektu wynosi 424 391,08 złotych, a dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 360 732,32 złotych. Celem 

projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz rozszerzenie 

oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe, zakup pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia oraz udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w 

studiach, szkoleniach i kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe. Dzięki 

projektowi stworzona została m.in. specjalistyczna sala do terapii dzieci z dysfunkcjami 

rozwojowym, wyposażona w najnowocześniejsze sprzęty do prowadzenia zajęć, takie 

jak: domek do integracji sensorycznej, świetlne kostki, magiczne sześciany, kolumny 

świetlne, światłowodowe kurtyny, klocki oraz panele sensoryczne, maglownice, szereg 

huśtawek specjalistycznych oraz wiele innych elementów przystosowanych do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Projekt realizowany był  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Publiczne 

Przedszkole w Białej wraz z Oddziałami zamiejscowymi w: Prężynie, Gostomii, Śmiczu, 

Solcu i Ligocie Bialskiej. 

 

6. „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 zasilił pracownie informatyczne poszczególnych szkół w 

Gminie Biała. 

 

 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, 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 dyrektorzy Zespołów w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco w ramach 
posiadanych budżetów dokonują zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia 
placówek jednocześnie wykonując bieżące naprawy i prace pozwalające spełnić wymogi 
określone w w/w artykule ustawy. Jednocześnie przygotowując placówki do nowego roku 
szkolnego 2021/2022 wykonano następujący zakres prac: 
 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej:  

➢ Śmicz: 

- instalacja fotowoltaiki, 

- zakończenie termomodernizacji budynku. 

➢ Gostomia: 

- zakończenie termomodernizacji budynku, 

- instalacja fotowoltaiki. 

➢ Prężyna: 

- przebudowa komina i instalacji kominowej. 

➢ Biała PSP: 

 - zakończenie prac związanych z okablowaniem całego budynku szkoły w związku z 

 instalacją internetową, 

            - wymiana skrzynek przeciwpożarowych w całym budynku zgodnie z normami p. poż. 

            -montaż oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych budynku, 

 - malowanie wybranych pomieszczeń w przedszkolu, 

 - malowanie korytarzy na parterze budynku, 

 - montaż kabin w toalecie męskiej na drugim piętrze, 

 - montaż fotowoltaiki na budynku. 

  

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku:  

➢ Pogórze: 

-  malowanie sali przedszkolna oraz pomieszczenia służące do rozdzielania posiłków, 

➢ Łącznik PSP: 

-  malowanie sali lekcyjnej w budynku 4A 

 

 

 

 

 

 
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 


