
 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice za rok szkolny 2021/2022 

 1 

Wstęp 
W oparciu o art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn.zm.) Wójt Gminy Marcinowice przedstawia Radzie Gminy Marcinowice 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

 
Dokument przedstawia realizację zadań oświatowych Gminy Marcinowice za poprzedni rok 
szkolny, w tym: o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań 
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, a także o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

I. Organizacja szkół na terenie Gminy Marcinowice. 

Gmina Marcinowice jest organem prowadzącym dla: Szkoły Podstawowej im. Lotników 
Polskich w Marcinowicach, Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach oraz 
Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.     

W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w ww. szkołach podstawowych w klasach I-VIII 
wynosiła 430 osób. W oddziałach przedszkolnych w grupie „0” i poniżej „0” liczba dzieci 
wyniosła 118.  
 
Łączna liczba dzieci i uczniów w szkołach podstawowych to 548 osób w tym  
w Szkole Podstawowej w Marcinowicach: 361, w Szkole Podstawowej w Strzelcach: 187.  
W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach liczba dzieci wyniosła: 75. 
 
Liczebność oddziałów w placówkach oraz liczbę uczniów przedstawia tabela nr 1. 

Tabela Nr 1. Liczba dzieci, uczniów oraz liczba oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolu 

w roku szkolnym 2021/2022  

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

w tym liczba uczniów: 

Oddział 0 
i poniżej 0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa im. 
Lotników Polskich w 
Marcinowicach 

18 361 75 34 33 40 39 24 28 49 39 

2. Szkoła Podstawowa im. 
K. K. Baczyńskiego w 
Strzelcach 

11 187 43 20 12 18 11 12 11 40 20 

3. Publiczne Przedszkole 
w Marcinowicach 

3 75 75 -- -- -- -- -- -- -- -- 

  Razem 32 623 193 54 45 58 50 36 39 89 59 

 
Do oddziałów poniżej „0” w Szkole Podstawowej w Marcinowicach uczęszczało: 2 dzieci 
trzyletnich, 12 dzieci czteroletnich, 12 dzieci pięcioletnich oraz 49 dzieci sześcioletnich do 
oddziałów „0”.  



 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice za rok szkolny 2021/2022 

 2 

 
Do oddziałów poniżej „0” w Szkole Podstawowej w Strzelcach uczęszczało: 2 dzieci dwu i pół 
letnich, 6 dzieci trzyletnich, 9 dzieci czteroletnich, 8 dzieci pięcioletnich oraz 18 dzieci 
sześcioletnich do oddziału „0”.  
 
Do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach do trzech grup uczęszczało 18 dzieci trzyletnich, 
32 dzieci czteroletnich i 25 dzieci pięcioletnich.  
 
Obowiązek szkolny w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice  realizowały 
również dzieci spoza obwodu danej szkoły. Podobnie jak uczniowie należący do obwodu szkół  
w Marcinowicach i Strzelcach, którzy realizowali obowiązek szkolny w innych szkołach. Dane 
w tym zakresie przedstawia tabela nr 2. 

Tabela Nr 2. Liczba uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły. 
 
 Uczniowie spoza 

obwodu uczęszczający 

do szkoły 

Uczniowie z obwodu szkoły 

uczęszczający do innej szkoły 

 (w tym do szkoły za granicą) 

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 55 82 (w tym 16 za granicą) 
Szkoła Podstawowa w Strzelcach 11 68 (w tym 11 za granicą) 
Razem 66 150 (w tym 27 za granicą) 

 
W 2021 roku dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Marcinowice do 
przedszkoli w innych gminach w wysokości: 344.496,21 zł. W I półroczu 2022 roku kwota 
przekazanej dotacji wyniosła: 128.754,26 zł.  

II. Dowożenie uczniów do szkół. 

Gmina Marcinowice, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 32 ust.6 i art.39 ust.4 
ustawy Prawo oświatowe, zapewniła uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym, bezpłatny 
transport i opiekę w czasie przewozu do szkół znajdujących się na terenie gminy, jak i do szkół 
specjalnych podstawowych, ponadgimnazjalnych, a także do ośrodków rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczych znajdujących się w Świdnicy.  

Uczniowie, w tym uczniowie niepełnosprawni, dowożeni byli do szkół autobusami firmy 
wyłonionej w drodze przetargu. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zapewniali także 
rodzice, z którymi zawierano stosowne umowy.  

Transport uczniów realizowano sprawnie i bezpiecznie umożliwiając uczniom udział  
w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz dodatkowych takich jak 
zajęcia sportowe czy  konkursy.  

Informację na temat liczby dowożonych dzieci oraz poniesionych nakładów związanych  
z zapewnieniem uczniom bezpłatnego transportu przedstawia tabela Nr 3. 
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Tabela Nr 3. Dowożenie uczniów do szkół. 

Wyszczególnienie 
2021/2022 

  uczniowie 

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice 452 

Nakłady (w zł) 377.872,98 

2. 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawnych 

dowożonych do szkół specjalnych lub ośrodków 
24 

Nakłady (w zł) 189.922,99 

Razem dowożeni 476 

Razem nakłady (w zł) 567.795,97 

III. Baza do działalności oświatowej, pomoce dydaktyczne, bieżące remonty. 

Stan bazy lokalowej szkół przedstawia tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4. Stan bazy lokalowej szkół w roku szkolnym 2021/2022. 

Wyszczególnienie Pomieszczenia, w tym: 

 sala 

lekcyjna 

pracownia 

komputerowa 

pracowanie 

(językowe, 

przyrodnicze, 

kulinarne) 

sala, hala 

gimnastyczna 

boisko 

sportowe 

świetlica, 

biblioteka 

inne 

(psycholog, 

logopeda, 

pedagog) 

Szkoła 
Podstawowa w 
Marcinowicach 

18 2 2  2 1 2 5 

Szkoła 
Podstawowa w 
Strzelcach 

7 1 2 1 1 2  - 

Publiczne 
Przedszkole w 
Marcinowicach 

3 0 0 1 0 0 1 

W poprzednim roku szkolnym do szkół i przedszkola zakupiono następujące pomoce 
dydaktyczne i wyposażenie  oraz wykonano następujące remonty: 

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach: zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na 
kwotę 21. 495,48 zł, w tym: komponenty do przypinek, maty ochronne do szafek szkolnych, 
pilot do projektora, artykuły gospodarstwa domowego, obrzeża trawnikowe, kosa 
akumulatorowa Stihl, pendrive, szelki ochronne BHP, przedłużacze  - listwy zasilające, szafka 
pod umywalkę do pracowni technicznej, sprężynowiec do placu zabaw, krzesełka do sali 
lekcyjnej, rolety przeciwsłoneczne do sali lekcyjnej, siatka ochronna na tartan, drukarka 
kolorowa wielofunkcyjna, czajniki bezprzewodowe, regał do świetlicy szkolnej, dyski 
komputerowe 15 sztuk, lektury szkolne do biblioteki, klocki edukacyjne do nauczania 
wczesnoszkolnego, tablica sucho ścieralna.  
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W ramach wydatków poniesionych na wsparcie dzieci z Ukrainy zakupiono na kwotę 26.020,60 
zł następujące pomoce dydaktyczne i wyposażenie: wyposażenie sali nauki języka polskiego 
– szafki, biurko, stoliki, krzesełka, drukarka kolorowa na potrzeby wydruku pomocy  
i kart pracy, kserokopiarka na potrzeby kserowania podręczników i pomocy, monitor 
interaktywny do nauki języka polskiego, pomoce języka polskiego, słowniki ukr.-
pol./pol.-ukr.  

Ponadto w szkole wykonano remonty i naprawy na kwotę: 80.316,46 zł: malowanie sal 
lekcyjnych, ławek szkolnych zewnętrznych i drzwi klasowych, wymiana urządzeń 
sanitarnych, zamków w szafkach szkolnych, urządzenia pomocnicze do wykonywania 
napraw, wymiana wentylatorów w szatni szkolnej, montaż klimatyzacji w księgowości  
i kadrach, przerobienie instalacji grzewczej w pracowni kulinarnej, podłączenie 
suszarek do rąk w toaletach szkolnych, przerobienie gniazdek elektrycznych w 
pracowni kulinarnej, montaż rolet zewnętrznych w pracowni kulinarnej i liter #3D na 
hali sportowej, wymiana automatu palnikowego pieca CO, remont dachu na dachu 
budynku głównego- wymiana papy, malowanie i wykonanie ścianki działowej w sali 
nauki języka polskiego  

Szkoła Podstawowa w Strzelcach: pomoce dydaktyczne i wyposażenie: 24.570,46 zł, w tym 
zakupiono m.in.: wyposażenie w sprzęt: bramka, gumy do ćwiczeń, meble na hol, meble do sali 
wf, szafki, narzędzia ogrodnicze, regał na piłki, niszczarka, koszulki dziecięce, drukarka, 
komputer oraz monitor, fotel, pomoce do rewalidacji , zestaw zabawek   

bieżące remonty, inwestycje: 84.319,06 zł, w tym wykonano, naprawiono m.in.: czyszczenie 
rynien, remont ogrodzenia, remont wejścia, naprawa elewacji, uzupełnienie płytek na balkonie, 
naprawa stopy fundamentowej boiska, naprawa instalacji niskonapięciowej, sanitarne cięcie 
drzew, przyłącze wodociągowe, montaż siatki i kosza na boisku, montaż domofonu, 
czyszczenie podłóg i nakładanie polimeru, pranie dywanów, montaż rolet, naprawa 
monitoringu, czyszczenie boiska, montaż szafek, naprawa pralki, naprawa sprzętu muzycznego, 
czyszczenie krzeseł, wydawalnia posiłków      

Publiczne Przedszkole w Marcinowicach: pomoce dydaktyczne i wyposażenie: 35.152,76 zł,  
w tym zakupiono m.in.: materiały biurowe, zabawki, środki czystości, artykuły gospodarcze, 
prenumeraty i licencje, wyposażenie, pomoce dydaktyczne. 

IV. Struktura zatrudnienia w szkołach, system doskonalenia zawodowego, awans 

zawodowy. 

Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Marcinowice wynikał z arkusza organizacji szkół i przedszkola oraz zmian do 
arkusza i związany był z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin 
wynikającą z podziału na grupy oraz określoną w rozporządzeniu liczbą godzin dla 
poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. Stan zatrudnienia w poszczególnych 
szkołach przedstawiono w tabeli Nr 5. 
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Tabela Nr 5. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 (stan na 

koniec roku szkolnego). 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa w 
Marcinowicach 

43,03 46 32,03 35 11,00 11 

2. Szkoła Podstawowa w 
Strzelcach 

25,38 28 18,75 21 6,63 7  

3. Publiczne Przedszkole w 
Marcinowicach 

13,05 16 6,04 7 7,01 9 

Ogółem  81,46 90 56,82 63 24,64 27 

W oparciu o art. 70a ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stosownego rozporządzenia oraz po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ustalono na 2021 rok 
maksymalne kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego dla poszczególnych placówek 
oraz formy kształcenia i preferowane specjalności, na które przyznano dofinansowanie. 

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku przeznaczono: w Szkole Podstawowej  
w Marcinowicach kwotę 8.850,00 zł, a w Szkole Podstawowej w Strzelcach kwotę 10.595,00 zł, 
w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach kwotę 4.820,00 zł. Doskonalenie zawodowe 
obejmowało:  

szkolenia w zakresie m.in.: terapii i edukacji dzieci, diagnostyki rozwojowej, pomocy 
emocjonalnej da dzieci, kart ocen rozwoju dziecka, pracy z uczniem z afazją, pracy w czasie 
pandemii, wspierania kondycji psychicznej ucznia, kształcenia kompetencji;  

dopłaty do czesnego za studia w zakresie logopedii, spektrum autyzmu, zespołu Aspergera;  

delegacje.  

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia tabela nr 6. 

Tabela Nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli.  
 Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa w 
Marcinowicach 

- 9 5 21 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach 1 4 4 12 
Publiczne Przedszkole  
w Marcinowicach 

- 4 1 2 

Razem 1 17 10 35 

Zgodnie z regulacjami określonymi w rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela i w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 
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w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, po przeprowadzeniu postępowania 
egzaminacyjnego, Wójt Gminy nadał, decyzjami z dnia 25 lipca 2022 r., dwóm nauczycielom 
kontraktowym ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach; stopień 
nauczyciela mianowanego. Procedurą związaną z nadaniem kolejnego stopnia awansu 
zawodowego objęto nauczyciela religii i nauczyciela wychowania przedszkolnego. 

W oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Marcinowicach oraz w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, dokonano oceny 
pracy ww. nauczyciela w zakresie realizacji kryteriów nadzorowanym przez organ prowadzący 
szkołę.  

W oparciu o przepisy Prawa Oświatowego, 9 czerwca 2022 r. przeprowadzono postępowanie 
konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.  
K. K. Baczyńskiego w Strzelcach i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich  
w Marcinowicach.  

Wójt Gminy Marcinowice zatwierdził konkursy i zarządzeniami powierzył na stanowiska 
dyrektorów szkół na pięć lat szkolnych od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.  

Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę, poniesionych w 2021 
roku, wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice. 

W gminie Marcinowice w 2021 roku nauczyciele na stopniach awansu zawodowego tj. stażyści,   
kontraktowi, mianowani i dyplomowani osiągnęli średnie wynagrodzenie, o którym mowa  
w art.30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.  

Wydatki poniesione przez gminę Marcinowice w 2021 roku na wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej w Strzelcach 
oraz Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 
Karty Nauczyciela tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia przedstawione zostały w 
tabeli nr 7. 

Tabela Nr 7. Wydatki poniesione na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art.30 

ust. 1 Karty nauczyciela. 

Stopień awansu 
zawodowego 

Wydatki poniesione w 2020 r.  
(w zł) 

Wydatki poniesione w 2021 r. 
(w zł) 

Stażysta 170.863,67 109.210,41 
Kontraktowy 438.446,29 579.369,71 
Mianowany 685.871,43 612.226,66 
Dyplomowany 2.776.005,65 2.826.300,57 
Razem: 4.071.187,04 4.127.107,35 

W 2021 roku na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli osiągnięto wysokość 
średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela i w składnikach 
wskazanych w art. 30 ust. 1. Nie było konieczności ustalania jednorazowego dodatku 
uzupełniającego.   
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V. Poziom nauczania. 

Egzamin ósmoklasisty 

Do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w roku szkolnym 2020/2021 łącznie 52  
uczniów klas VIII ze szkół podstawowych w Marcinowicach (35 uczniów) i Strzelcach (17 
uczniów). Ósmoklasiści przystąpili do pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów 
obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – języka 
angielskiego.  
Średni wynik dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach z: 
- języka polskiego to 59% - średnia wojewódzka to 58%;  
- matematyki to 63% - średnia wojewódzka to 55%; 
- języka angielskiego to 59% - średnia wojewódzka to 68%. 
 
Uczniowie szkoły uzyskali wyniki egzaminu z języka polskiego i matematyki wyższe od 
średnich powiatu i województwa. Z języka angielskiego wynik poniżej średniej województwa. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost nastąpił z matematyki, gdzie uczniowie 
uzyskali wynik w staninie powyżej średnim.  
 
Nauczyciele podejmowali szereg zaplanowanych działań mających na celu przygotowanie 
uczniów do egzaminu w jak najwyższym stopniu.  Systematycznie  dokonywali  oceny 
umiejętności uczniów, wdrażali wnioski i rekomendacje z przeprowadzanych badań.  W szkole 
organizowane są rokrocznie zajęcia oraz konsultacje przygotowujące uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty. Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną organizowane są 
zajęcia zgodne z ich potrzebami oraz zaleceniami poradni, w tym zajęcia specjalistyczne. Na 
bieżąco przeprowadzane są badania diagnostyczne, a wnioski z tych badań są systematycznie 
wdrażane, w celu skuteczniejszej organizacji procesu dydaktycznego. 
 
Średni wynik dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach z: 
- języka polskiego to 61% - średnia wojewódzka to 58%;  
- matematyki to 50% - średnia wojewódzka to 55%; 
- języka angielskiego to 63% - średnia wojewódzka to 68%; 

 
Wyniki z języka polskiego plasują szkołę ponad wynikami wojewódzkimi i krajowymi. Wyniki 
z języka angielskiego są niższe od średniej wojewódzkiej. Wyniki z matematyki, przedmiotu, 
który od lat stanowi najniższą średnią uczniów w całym kraju, są niższe od średniej 
wojewódzkiej.  
Dokonywane diagnozy wewnątrzszkolne, wyniki testów próbnych i egzaminu końcowego 
wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wszystkich przedmiotów 
dowodzący skuteczności podejmowanych w szkole działań poprawiających efektywność 
kształcenia. Każdorazowo wyniki egzaminu wymagają wnikliwej, wyciągnięcia wniosków  
i wdrożenia do pracy rekomendacji z nich wynikającej. 

Działania podejmowane w szkole nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 
indywidualne zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczna, praca z programem „Ortograffiti”;, 
koła przedmiotowe, indywidualizacja nauczania, dostosowanie kryteriów oceniania oraz 
wymagań do możliwości i predyspozycji uczniów, dostosowanie warunków i form 
przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. 
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VI. Organizacja pomocy i opieki nad uczniami 

Placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice, w roku szkolnym 
2021/2022, w oparciu o przepisy prawa, udzielały dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół 
i przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tę 
pomoc organizowały.  

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

Uwzględniając założenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach organizowano  
i prowadzono szereg inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
profilaktycznych na rzecz dzieci, uczniów ich rodziców oraz nauczycieli, jak również działań 
promujących placówki i Gminę Marcinowice: 

- w Szkole Podstawowej w Marcinowicach prowadzono:  

w ramach zajęć związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów:  

zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne, korekcyjno-kompensacyjne, z terapii 
pedagogicznej, logopedyczne, rewalidacyjne, z zakresu doradztwa zawodowego, wspomagające 
dla uczniów, sfinansowane z dodatkowej subwencji z przeznaczeniem dla uczniów 
wymagających pomocy w związku z pandemią,  rozwijające kreatywność, przygotowujące 
uczniów do konkursów, przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty, a także 
zindywidualizowane ścieżki kształcenia, terapię psychologiczną, konsultacje dla uczniów  
z zaległościami edukacyjnymi. 

Ponadto zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie 
Marcinowice”, zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w 
Gminie Marcinowice”, jak również programy: „Umiem pływać”, „WF z AWF”, Szkolny Klub 
Sportowy, Sprawny Dolnoślązaczek; 

w ramach inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych 
realizowano m.in. następujące programy:  Akademia Bezpiecznego Puchatka, Mleko w szkole, 
Owoce i warzywa w szkole, międzynarodowy Projekt Czytelniczy Magiczna Moc Bajek, 
międzynarodowy Program Przyjaciele Zippiego (promujący zdrowie i dobre samopoczucie 
dzieci), nawigacja w każdą pogodę (wzmocnienie kondycji psychicznej uczniów), apteczka 
pierwszej pomocy emocjonalnej, europejski tydzień kodowanie Code Week, narodowe Czytanie 
„Moralności Pani Dulskiej”, murem za polskim mundurem, złóż życzenia  bohaterowi. Karta 
dla bohatera Mieczysława Frąckiewicza” – akcja IPN, BohaterON- włącz historię! 
Ogólnopolska kampania prowadzona przez Fundację Rosa, IPN, akcja IPN „Światełko dla ofiar 
stanu wojennego”, akcja # Szkoła do Hymnu , akcja #mojaflaga - Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – 2 maja -Dzień Flagi Rzeczypospolitej, Dzień Ziemi – „Sprzątamy 
dla Polski”, działalność charytatywna, misyjna: Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci  
z Tanzanii w ramach działalności misyjnej. /02-15.09.2021r. /, ogólnopolska Akcja Akcja 
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charytatywna ‘Kup Pan szczotkę’; fundacja Redemptoris Missio. 01.05-10.06.2022 r., 
akcje charytatywne: zbiórka karmy dla zwierząt, zbiórki pomocowe dla uchodźców z Ukrainy 

Ponadto w szkole wdrażano innowacje pedagogiczne, a wśród nich: Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny „Zabawa sztuką”, Kreatywne Dziecko-Kreatywny Przedszkolak, Sztuka sakralna 
mojej miejscowości, Papierowy teatr – Kamishibai, Uczę się pięknie mówić, Insta.Ling-
skuteczna nauka słówek w języku angielskim, Liczę i poznaję świat, Mój podręcznik – 
wykorzystanie technik myślenia wizualnego w szkole. 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach organizowano liczne projekty i programy zewnętrzne  
i wewnętrzne, akcje społeczne, uroczystości i innowacje, do których zaliczyć można m.in.:  

innowacje: AtoMy na orbicie NiW, „Matematyka naszą drogą do przyszłości- 
multimedia w przedszkolu”,  

projekty: „Foreign languages? I know them! Języki obce? Znam je!”, „Od pasji do zawodu”, 
Sposoby przez nas wykorzystywane na zainteresowań i uzdolnień rozwijanie, Matematyka  
w kuchni, Matematyka wykorzystywana w różnych zawodach, Jak poprawić koncentrację 
uwagi u dzieci w wieku szkolnym, podnoszenia efektywności uczenia się matematyki 
Matematyka na co dzień 
 
przedsięwzięcia: Zdrowy tydzień kolorowy, Mój sukces 
 
a także: Międzyklasowe zawody sportowe - piłka nożna, ringo, Dzień Dobrego Zachowania, 
Dzień Życzliwości. 
 
Programy i projekty zewnętrzne: Klub Mleczaka - ogólnopolski program edukacji zdrowotnej 
dla przedszkoli, Piękna nasza Polska cała - Międzynarodowy  program edukacyjny, Uniwersytet 
Dzieci, ogólnopolski program czytelniczy Magiczna moc bajek, programy profilaktyki 
zdrowotnej, a w tym: Moje dziecko idzie do szkoły (program Sanepidu), Ratujemy i uczymy 
ratować (fundacja WOŚP), kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, program promocji zdrowia 
psychicznego Przyjaciele Zippiego, program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, 
Program Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Nawigacja w każdą pogodę”, Program 
ekologiczny Kubusiowi przyjaciele natury, Projekt Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, 
Sprawny Dolnoślązaczek, program ekologiczny „Z Pandą”, Szkolny Klub Sportowy, WF  
z AWF, „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” – który zakończył się, dla 
uczniów klas VII i VIII dwudniowym wyjazdem do Warszawy i Centrum Nauki Kopernik, 
„Lekcja-Enter” (projekt dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej matematyki i j. polskiego, 
którego celem było wskazanie korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK  
i aktywizujących metod nauczania).  

W kalendarzu akcji, imprez i uroczystości organizowanych w szkołach wymienić można m.in.: 
Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Dzień Kropki, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 
„Sprzątanie świata”, Pierwszy Dzień Jesieni, Europejski Dzień Języków Obcych i Europejski 
Tydzień Sportu, Dzień Chłopaka, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia, Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona i pasowanie klas I, 
Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Życzliwości, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Dobrego 
Zachowania na co dzień, jarmark Bożonarodzeniowy, Dzień babci i dziadka, zabawy 
karnawałowe, Dzień Zimowych Eksperymentów, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 
„Otuleni”- zbiórce dla seniorów,, „Pola nadziei”, Dzień Bezpiecznego Internetu, Drzwi 
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Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień zdrowia, Gminna Spartakiada Sportowa, Dzień Dziecka, Piknik 
Rodzinny. 

W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach realizowano programy edukacyjne autorskie  
z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich grup przedszkolnych, opracowany w oparciu  
o program wychowania przedszkolnego „Bezpieczny Przedszkolak”, edukacyjny z zakresu 
zdrowia: „ Zdrowo jemy – sami gotujemy”, „ Zdrowy przedszkolak przyjacielem przyrody”, 
pogadanki z przedstawicielami, Policji, Straży pożarnej, nadleśnictwa, warsztaty terapeutyczne 
z alpakami. 

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do uczniów, 
głównie poprzez działalność świetlic szkolnych. Czas pracy świetlic szkolnych pozwalał na 
zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed zajęciami lekcyjnymi, a także po ich 
zakończeniu.  

W szkołach zorganizowany jest dla zainteresowanych uczniów, w formie cateringu, ciepły 
obiad. W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach wyżywienie w formie śniadania, obiadu  
i podwieczorku również zapewnia firma cateringowa.  

Dla efektywniejszych działań dydaktyczno-wychowawczych, realizując programy 
profilaktyczne oraz w zakresie bezpieczeństwa, szkoły i przedszkole aktywnie współpracowały 
z wieloma instytucjami, takimi jak np.: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Świdnicy, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy, Dolnośląski Kurator 
Oświaty, Kurator Sądowy, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Świdnicy,  Powiatowa Komenda 
Policji w Świdnicy, OSP z terenu Gminy Marcinowice, Centrum Kulturalno-Biblioteczne  
w Marcinowicach, Filharmonia Sudecka, ŚOK, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd 
Gminy w Marcinowicach, Gminna Komisja RPA, PCPR Świdnica, Starostwo Powiatowe  
w Świdnicy, WORD Wałbrzych, DODN Wrocław, KRUS Świdnica, Dolnośląski Zespół 
Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Biblioteka Pedagogiczna w Świdnicy, NZOZ, 
Nadleśnictwo Świdnica. 

Placówki oświatowe współpracowały także ze społecznością lokalną i rodzicami uczniów.  

Realizując obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i przedszkolu  dyrektorzy 
dokonywali przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny w placówkach. Wnioski  
z przeprowadzonych kontroli ujmowane były w protokołach pokontrolnych.   

Ponadto dyrektorzy placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Marcinowice 
realizowali założone dla placówki zadania priorytetowe.  
 
W Szkole Podstawowej w Marcinowicach w roku szkolnym 2021/2022 zadania priorytetowe to: 

1. Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów: 

2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 
wszystkim uczniom z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów 

3. Zapewnienie kompleksowego wsparcia uczniom po powrocie do szkół po długotrwałym 
okresie nauki zdalnej. 
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4.  Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Profilaktyka 
cyberprzemocy oraz bezpieczeństwo i odpowiedzialność w sieci. 

5. Działalność wychowawcza szkoły: wychowanie do wartości, respektowanie norm 
społecznych, kształtowanie postaw patriotycznych, kultury osobistej, motywacji do nauki, 
rozwoju zainteresowań 

6.  Wspomaganie nauczycieli oraz doskonalenie kompetencji zawodowych, w tym w  pracy z 
uczniem z doświadczeniem migracyjnym.  

 
W Szkole Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2021/2022,  
w ramach realizacji priorytetowych zadań, dyrektor położył nacisk na następujące kwestie: 
 

1. Efektywne i systematyczne podnoszenie kompetencji matematycznych uczniów. 
2. Podnoszenie poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży. 
3. Efektywna realizacja podstawy programowej. 
4. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych  
i  edukacyjnych, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w 
celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 
oraz poczucie bezpieczeństwa. 

5. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

6. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, właściwa organizacja zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizacja zadań programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 

7. Edukacja patriotyczna i historyczna, rozpowszechnianie kulturowego dorobku 
narodowego  
i europejskiego. 

8. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
 
W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach dyrektor placówki realizował takie  priorytetowe 
zadania jak: 
 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 
sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 
edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 
kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 
społecznościowych. 
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6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 
dzieciom i uczniom w przedszkolach 

 
VII. Sukcesy uczniów. 
 
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych, 
przeglądach i rywalizacji sportowej uzyskując znaczące osiągnięcia, a także wyróżnienia 
zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.  
 
Wybrane sukcesy uczniów przedstawia tabela nr 8. 
 
Tabela Nr 8. Wybrane sukcesy dzieci i uczniów w roku szkolnym 2021/2022. 

Zasięg Szkoła Podstawowa w Marcinowicach Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

zasięg rejonowy, 
powiatowy 

1. Konkurs pięknego czytania  
2.Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania  
3.XXV Powiatowy  Konkurs Recytatorski 
„PEGAZIK”  
4. XXXIV Bieg w Rogoźnicy  

1. IV edycja Regionalnego Konkursu 
Plastycznego „Kartka z wakacji 
 
2. Ogólnopolski Biegu Pamięci Rogoźnica – 
Gross Rosen 2022 mistrzostwa strefy 
wałbrzyskiej w wiosennych biegach 
przełajowych  
 

zasięg wojewódzki 1. Finał dolnośląski biegów przełajowych LZS w 
ramach VIII Międzypokoleniowego   biegu 
pojednania” Rodzina bez przemocy”  Krzyżowa 
2021  
2.XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski 
„PEGAZIK”  

1.Konkurs plastyczny „SaveEnergy”   
3.  Konkursie plastycznym o zasięgu 
wojewódzkim „Odłączeni”  
3.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 
upadków znamy”  

zasięg ogólnopolski 1.XXXIV Bieg w Rogoźnicy  
2.„Witaj majowa jutrzenko… – Polska w 
majowych barwach”  
3.XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu 
„Ziemia jest jedna” DRZEWO - Udział w 
wystawie  
4.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka 
Świąteczna- Boże Narodzenie – Nowy Rok” - 
Nagroda  
5.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy 
Niepodległości” 
6.XXXIV Ogólnopolskie Biegi Pamięci 
„Rogoźnica-Gross Rosen 2022”   

----- 
 
  

 

Za zdobyte przez uczniów osiągniecia w roku szkolnym 2020/2021 w dziedzinie naukowej, 
sportowej i artystycznej Wójt Gminy Marcinowice w październiku 2021 r. przyznał stypendia 
uzdolnionym uczniom. Pięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach wyróżnionych 
zostało za osiągniecia w dziedzinie naukowej (1), sportowej (1) i artystycznej (3).  W Szkole 
Podstawowej w Marcinowicach 20 uczniów wyróżniono stypendiami: 14 naukowymi,  
3 naukowo/artystycznymi, 1 sportowymi, 2 artystycznymi. Stypendia wypłacane były  
w wysokości 180 zł (sportowe, artystyczne), 240 zł (naukowe), prymus 800 zł. Łączna kwota 
wypłaconych stypendiów to 7.240 zł.  
 
VIII. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

 
Nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w trzech 
podstawowych formach: ewaluacji, kontroli oraz wspomagania.  
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W roku szkolnym 2021/2022 Dolnośląski Kurator Oświaty w ramach uprawnień wynikających 
z nadzoru pedagogicznego przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej w Marcinowicach w 
zakresie: „Badanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się”. 
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  
 
IX. Pomoc materialna. 
 
W roku szkolnym 2020/2021 uczniom, którzy zamieszkiwali na terenie Gminy Marcinowice  
i uczęszczali do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych udzielono pomocy materialnej 
w formie wypłaconych stypendiów szkolnych.  
 
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy to kwota 528 zł na jednego członka 
rodziny do 31 grudnia 2021 r. i kwota 600 zł od 1 stycznia 2022 r. Wysokość stypendiów 
szkolnych dla jednego ucznia w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła od 240,00 zł do 248,00 zł.  
 
Stypendia wypłacano na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców faktur za zakupione 
dla ucznia np. pomoce dydaktyczne, artykuły szkolne, stroje do ćwiczeń gimnastycznych, itp. 
 
Na powyższe zadanie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. wydatkowano środki finansowe  
w wysokości 41.139,30 zł z czego kwota 32.911,42 zł pochodziła z dotacji udzielonej przez 
Wojewodę Dolnośląskiego, a kwota w wysokości 8.227,88 zł to środki własne Gminy. 
 
Tabela Nr 9 przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 
2021/2022 z wyszczególnieniem typów szkół, do których uczniowie uczęszczali. 
 
Tabela Nr  9. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Liczba wniosków ogółem 35 

w tym 
uczniowie: 

szkół podstawowych 18 

szkół ponadpodstawowych  17 

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w okresie od wrzesień do grudzień 2021 r. 
pomocą w zakresie dożywiania objęto 14 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych,  
a w okresie od stycznia do czerwca br. 10 uczniów szkoły podstawowej i 1 przedszkolak.   

Na koniec czerwca 2022 r. nie wykazano uczniów, którzy korzystaliby z „suchego prowiantu” 
tj. mleko, herbata lub woda, bułka lub kanapki. 

Na koniec czerwca 2021 roku pomocą w zakresie dożywania objęto 22 uczniów.  

W 2021 roku opłacono dożywianie dla dzieci  na kwotę 4.459,48 zł (z czego: kwota 2.675,68 zł 
to dotacja celowa, a kwota 1.783,80 to środki własne gminy).  

Realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Wójt Gminy Marcinowice 
wystąpił w 2021 r. do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskami o udzielenie dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  
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Łączna kwota dotacji celowej wykorzystana w 2021 roku na wyposażenie klas I-VIII szkół 
podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wyniosła: 
58.215,91 zł.  
 
X. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
 
Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w 2021 roku pracodawcom, którzy kształcili 
młodocianych pracowników w formie nauki zawodu, Wójt Gmina Marcinowice, na podstawie 
decyzji administracyjnych, wypłacił dofinansowanie poniesionych przez pracodawców kosztów 
kształcenia. 
 
W ramach nauki zawodu (blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
fryzjer) pięciu pracodawcom za wykształcenie pięciu uczniów wypłacono dofinansowanie  
w wysokości 38.459,49 zł.  
 
XI. Finansowanie zadań oświatowych. 

 
Najistotniejszym źródłem finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowanie  
w Polsce jest część oświatowa subwencji ogólnej. Co roku, na ten cel, ponosi się z budżetu 
zarówno państwa jak i gminy wyższe nakłady niż w latach poprzednich. Większe środki na 
subwencję oświatową wiążą się z uwzględnianiem w jej kalkulacji wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli oraz uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego,  
a także skutków konieczności realizacji nowych zadań. 
 
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych 
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w prawie 
oświatowym, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z 
prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych. Wielkość subwencji dla wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.  
 
Na podstawie metryczki subwencji oświatowej ostateczna kwota części oświatowej subwencji 
ogólnej wyniosła na 2021 rok  wyniosła 4.808.292 zł, a na 2022 rok wyniosła: 5.265.290 zł.  
W oparciu o sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021, wydatki wykonane 
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły 8.724.575,08 zł. Wydatki wykonane w tym 
dziale za I półrocze 2022 r. wyniosły 4.574.856,12 zł. 
 
Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych przez Gminę Marcinowice na oświatę 
stanowi treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za rok budżetowy 2021  
i I półrocze 2022 roku. 
 
XII. Inne istotne działania realizowane w placówkach. 

 
Zarówno Szkoła Podstawowa w Marcinowicach jak i Szkoła Podstawowa w Strzelcach wpisały 
się w realizację projekt współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS pn. Dodatkowe 

zajęcia dla uczniów szkół w Gminnie Marcinowice w ramach działania 10.2 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa docelowa projektu to 
356 uczniów.  
Celem głównym projektu jest rozwój kluczowych kompetencji, w tym matematycznych, 
naukowo - technicznych, emocjonalno – społecznych, umiejętności uczenia się, niwelowanie 
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negatywnych skutków wywołanych izolacją w związku z COVID 19 poprzez integrację 
rówieśniczą i z nauczycielami, wyrównywanie deficytów wynikających z pandemii.  
Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów odbywa się 
poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych, zajęć edukacyjnych z zakresu przedmiotów 
przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, plastycznych, technicznych, wspierających 
umiejętności związane z technikami uczenia się, kreatywnego rozwiązywania problemów, 
logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej, doradztwo i indywidualna opieka psychologiczno-
pedagogiczna dla uczniów, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia terapeutyczne z psychologiem i zajęcia  
z nauczycielem wspomagającym. Całkowita wartość projektu to kwota 249.937,90 zł. 
 
W ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Laboratorium 
Przyszłości szkoły otrzymały środki finansowe na zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, 
narzędzi i pomocy naukowych. Na w/w kwotę zakupiono wyposażenie podstawowe, sprzęt, 
wyposażanie stanowisk, narzędzia i pomoce do pracowni technicznej, kulinarnej, robotyki oraz 
sprzęt audio-wideo (Szkoła Podstawowa w Marcinowicach dysponowała kwotą 85.800,00 zł, 
Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwotą: 60.000,00 zł). 
 
Szkoły zakwalifikowały się do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. 
Przy jednoczesnym współfinansowaniu przez Gminę Marcinowice nasi uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Marcinowicach wyjechali na bezpłatne wycieczki - jednodniowe do Wrocławia 
– klasy I-III, trzydniowe do Warszawy - IV-VII. Kwota pozyskanego wsparcia z MEiN 
wyniosła 18.752 zł. Uczniowie kl. I – III ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach, w ramach 
programu „Poznaj Polskę” wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Wałbrzycha i Bolkowa, 
klasy IV – VIII w dwudniowej wycieczce do Krakowa i Bochni. Kwota pozyskanego wsparcia 
z MEiN wyniosła 15.000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 46.190,00 zł, z czego 
dofinansowanie z MEiN to kwota 33.752,00 zł, wkład własny Gminy Marcinowice to kwota 
12.438,00 zł. 
 
Szkoły wpisały się również w grant  Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 
pilotaż. W jego ramach, od czerwca 2022 r. realizowane są obowiązki asystenta dziecka  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wynagrodzenie asystentów (w każdej szkole 
zatrudniony jest jeden asystent) współfinansowane jest właśnie z projektu. Wartość grantu to 
kwota 55.866 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów.  
 
We współpracy z Radą Rodziców Szkoła Podstawowa w Marcinowicach przystąpiła do 
konkursu Bricks4Kidz, w ramach którego szkoła wygrała darmowe warsztaty programowania  
z Lego dla klas 0-III. W Szkole Podstawowej w Marcinowicach zorganizowana została impreza 
środowiskowa Święto Szkoły, która upamiętniała rocznicę Nadania Sztandaru Szkole oraz 
integrowała społeczność szkolną  

Gmina Marcinowice otrzymała w kwietniu 2022 r. dotację w wysokości 2.500,00 zł na 
dofinansowanie zakupu książek do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w ramach 
realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. 
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Gminie Marcinowice przyznano we wrześniu 2021 r. kwotę 15.750,00 zł ze środków rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania zajęć wspomagających uczniów 
w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W ramach subwencji w Szkole Podstawowej  
w Marcinowicach zrealizowano 135 godzin (kwota: 9.450 zł), a w Szkole Podstawowej  
w Strzelcach 90 godzin zajęć (kwota: 6.300 zł).  W lutym 2022 r. przyznana została Gminie 
Marcinowice kwota 16. 730,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  
z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. W szkołach zorganizowano dla uczniów zajęcia logopedyczne, 
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, terapii 
pedagogicznej.    

W Szkole Podstawowej w Strzelcach uruchomiono szkolną wydawalnię posiłków 
zmodernizowaną w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”. Dzięki 
pozyskanemu wsparciu dzieci mogą spożywać dwudaniowy ciepły posiłek wydawany na 
zastawie wielokrotnego użytku w miejscu wyposażonym w nowe zaplecze kuchenne. Wartość 
wydawalni, jej modernizacji i doposażenia wyniosła 14.938,03 zł. 

Nauka zdalna 

Czas zdalnej nauki to po raz kolejny w roku kalendarzowym 2021 ogromny trud i wyzwanie dla 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli. I okres roku szkolnego 2021/2022 był jeszcze bardziej 
utrudniony z uwagi na zmienność i nieprzewidywalność sytuacji. Okresy pracy zdalnej dla 
poszczególnych klas / oddziałów wynikające z pojawiających się nowych przypadków zakażeń 
wśród społeczności szkolnej niekorzystnie wpływały na przebieg procesu dydaktycznego, 
wychowawczego i stan emocjonalno – psychiczny wielu uczniów.  

W szkołach realizowano szereg zadań mających na celu wspomaganie dzieci w ich powrocie do 
szkoły: 

od września 2021 r. w szkołach realizowane są zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu  
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego w ramach ministerialnego przedsięwzięcia i szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

wspomniane projekty „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminnie Marcinowice”, 

„Poznaj Polskę”, „Nawigacja w każdą pogodę” mający na celu wspieranie kondycji 
psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 i po jej ustąpieniu,  „WF z AWF – 
Aktywny powrót do szkoły”, którego celem była poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej 
dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych i walka ze skutkami pandemii 
koronawirusa.  

W gminnych placówkach oświatowych kształcenie na odległość odbywało się, zgodnie  
z rozporządzeniem MEiN, w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022. Natomiast od  
27 stycznia do 20 lutego 2022 r. zdalnie kształcili się tylko uczniowie klas V-VIII szkół 
podstawowych. Oddziały przedszkolne i klasy I-IV pracowały w trybie stacjonarnym.   

W okresie od września do grudnia 2021 r. szkoły przechodziły na naukę zdalną po uzyskaniu 
pozytywnych opinii PSSE Świdnica, w zależności od zgłoszeń poszczególnych szkół.   
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Do funkcjonowania szkół na bieżąco  dostosowywane były szkolne dowozy uczniów. W okresie 
nauki zdalnej do pracy wykorzystywano platformę edukacyjną Microsoft Teams, wypożyczano 
do nauki zdalnej dla uczniów i dla nauczycieli laptopy otrzymane z Gminy Marcinowice  
w ramach programu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+”. 

Konflikt zbrojny w Ukrainie 

W związku z sytuacją w Ukrainie i panującym w niej stanie wojny dyrektorzy placówek 
oświatowych, pracownicy i nauczyciele czynnie włączyli się w organizację pomocy uchodźcom 
z Ukrainy w ramach gminnego sztabu kryzysowego. Od marca 2022 r. naukę w gminnych 
szkołach podjęli uczniowie ukraińscy, dla których została zorganizowana pomoc socjalna, 
zbiórka przyborów szkolnych i odzieży dla nich i ich rodzin. Uczniowie dołączyli do oddziałów 
szkolnych, dodatkowo zorganizowana była dla nich także nauka języka polskiego w wymiarze 
regulowanym właściwymi aktami normatywnymi.  

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium 
RP jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 
2022r. poz. 583 z późn. zm.) uruchomione zostały dodatkowe środki pochodzące z rezerwy 
0,5% części oświatowej subwencji ogólnej. 

W ramach rezerwy środki przekazane Gminie Marcinowice z Funduszu Pomocy na realizację 
dodatkowych zadań oświatowych od dnia wejścia w życie ustawy do końca sierpnia 2022 r. to 
kwota: 131.194,00 zł.  

W każdej ze szkół środki Funduszu Pomocy przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi, zapewnienie zastępstw, opiekunów dowozów, zakup 
materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały do odnowienia sali lekcyjnej nauki języka 
polskiego (krzesła, stoliki, biurko, szafki), kserokopiarka i drukarka na potrzeby powielania 
pomocy do pracy, środki czystości i artykuły biurowe oraz szkolne, szafki, komputer, ekran 
multimedialny, sprzęt sportowy, książki, obuwie, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły 
gospodarskie i papiernicze, tonery, opłaty za wodę, energię, internet.   

Podsumowanie 

 
Zebrane informacje w niniejszym raporcie przedstawiają realizację zadań  w zakresie oświaty  
w Gminie Marcinowice i pozwalają na ocenę realizacji ustawowych zadań w zakresie lokalnej 
edukacji.  
 
W związku z ciągłymi zmianami prawnymi i warunków ekonomicznych i geopolitycznych 
wiele zadań realizowanych w placówkach dostosowywanych jest na bieżąco do obowiązujących 
zasad i warunków.  
 
Wydatki ponoszone przez Gminę Marcinowice na edukację to najbardziej efektywna 
inwestycja, która zagwarantuje zdobycie przez dzieci i młodzież wszechstronnej wiedzy i 
pozwoli na kształtowanie postaw przyszłych pokoleń. Wyzwania stawiane przez zmieniającą się 
i trudną rzeczywistość wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań optymalnych dla całego 
środowiska edukacyjnego. 
Marcinowice, 19.10.2022 r. 
Kopia: OR a/a, Sporządziła: Honorata Błońska 
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Dokument opracowano na podstawie: 
- danych Systemu Informacji Oświatowej 
- sprawozdań z wykonania budżetu 
- arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Marcinowice 
- analiz wyników zewnętrznych sporządzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu 
- innej dokumentacji źródłowej. 
 
 
 

 
 
 
 
 


