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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 2020/2021. 

 

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 2020/2021 liczba uczniów w ww. szkołach podstawowych w klasach I-VIII 

wynosiła 415 osób. W oddziałach przedszkolnych w grupie „0” i poniżej „0” liczba dzieci 

wyniosła 116 dzieci. 

 

Łączna liczba dzieci i uczniów w szkołach podstawowych to 531 osób w tym  

w Szkole Podstawowej w Marcinowicach: 354, w Szkole Podstawowej w Strzelcach: 177.  

W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach liczba dzieci wyniosła: 75. 

 

Liczba dzieci i uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do gminnych placówek 

oświatowych to 606 dzieci i uczniów. 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 2020/2021  

  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 

18 354 69 37 39 36 19 30 48 39 37 

2. Szkoła Podstawowa im. 

K. K. Baczyńskiego w 

Strzelcach 

11 177 47 12 17 10 10 9 37 18 17 

3. Publiczne Przedszkole 

w Marcinowicach 
3 75 75 -- -- -- -- -- -- -- -- 

  Razem 32 606 191 49 56 46 29 39 85 57 54 
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Do oddziałów poniżej „0” w Szkole Podstawowej w Marcinowicach uczęszczało 20 dzieci 

trzyletnich, 10 dzieci czteroletnich, 14 dzieci pięcioletnich oraz 25 dzieci sześcioletnich do 

oddziałów „0”.  

 

Do oddziałów poniżej „0” w Szkole Podstawowej w Strzelcach uczęszczało 1 dziecko 

dwuipółletnie, 7 dzieci trzyletnich, 7 dzieci czteroletnich, 10 dzieci pięcioletnich oraz 21 dzieci 

sześcioletnich i 1 dziecko siedmioletnie do oddziału „0”.  

 

Do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach do trzech grup uczęszczało 17 dzieci trzyletnich, 

24 dzieci czteroletnich i 34 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 49 88 (w tym 16 za granicą) 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach 9 79 (w tym 14 za granicą) 

Razem 58 167 (w tym 30 za granicą) 

 

W 2020 roku dokonano zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Marcinowice do 

przedszkoli w innych gminach w wysokości: 340.507,18 zł. W I półroczu 2021 roku kwota 

przekazanej dotacji wyniosła: 135.426,30 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 dowożeni byli do szkół autobusami firmy wyłonionej w drodze przetargu,  

a uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli przez firmę transportową wyłonioną w ramach 

zapytania ofertowego. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zapewniali także rodziców,  

z którymi zawierano stosowne umowy.  

Transport uczniów realizowano sprawnie i bezpiecznie umożliwiając uczniom udział  

w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych jak i dodatkowych zajęć 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 
2020/2021 

  uczniowie 

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice 438 

Nakłady (w zł) 341.676,77 

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

dowożonych do szkół specjalnych lub ośrodków 
23 

Nakłady (w zł) 103.956,14 

Razem dowożeni 461 

Razem nakłady (w zł) 445.632,91 

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 2020/2021. 

Wyszczególnienie Pomieszczenia, w tym: 

 sala 

lekcyjna 

pracownia 

komputerowa 

pracowanie 

(językowe, 

przyrodnicze) 

sala, hala 

gimnastyczna 

boisko 

sportowe 

świetlica, 

biblioteka 

inne 

(psycholog, 

logopeda, 

pedagog) 

Szkoła 

Podstawowa w 

Marcinowicach 

22 2 1  2 1 2 2 

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:  pomoce dydaktyczne i wyposażenie: 36.310 zł – 

wyposażenie: akcesoria komputerowe, pasy do żaluzji pionowych, art. gospodarcze, maszynka 

do wykrawania ozdobników, maszynka do plakietek, rozdrabniacz gałęziowy, akumulator i 

łańcuch do pilarki, stoły cateringowe, meble do sal lekcyjnych, wykładzina do 3 sal lekcyjnych, 

baner tekstylny oraz rollbaner, tablica pamiątkowa granitowa, wyposażenie  okolicznościowe, 

głośnik przenośny AUDIO LG, 2  namioty  rozkładane + ścianki boczne, stroje dla dzieci  oraz  

artykuły tekstylne na organizacje uroczystości szkolnych, drabina 3-stopniowa, szafa do 

serwerowni; 
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7.039 zł - pomoce dydaktyczne do: oddziału przedszkolnego, do EDB, dla psychologa 

szkolnego, lektury i książki do biblioteki szkolnej, pomoce do rewalidacji, pomoce dla klas 

VIII;  

bieżące remonty, inwestycje: 41.492 zł, w tym m.in.: naprawa instalacji  CO, wykonanie osłon  

z plexi, naprawa świetlika i komina wentylacyjnego, wymiana pionu kanalizacyjnego w sali 

lekcyjnej, mycie elewacji hali sportowej, wymiana przepompowni ścieków, wymiana węży 

olejowych w piecach CO, wymiana gniazdek elektrycznych w sali lekcyjnej, wymiana pompy 

obiegowej, remont ścian, rynien  i okien  na hali sportowej- uszczelnienie, malowanie sal 

lekcyjnych i korytarzy szkolnych; 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach: pomoce dydaktyczne i wyposażenie: 18.368 zł, w tym 

zakupiono  m.in.: monitory interaktywne, pakiety komputerowe do przedszkola, statyw pod 

laptop i projektor, siatka do piłki ręcznej, tablica suchościeralna, pomoce dla dzieci, książki do 

biblioteki, programowalny robot, tablet piórkowy, klocki, gry, pomoce i zabawki na świetlicę; 

bieżące remonty, inwestycje: 53.441 zł, w tym wykonano, naprawiono m.in.: podłoże przy 

wejściu do szkoły, dach na łączniku, czyszczenie nawierzchni boiska, wycinka drzew w parku, 

remont pomieszczeń w piwnicy, naprawa ogrodzenia, remont piwnicy, naprawa pralki, wycinka 

drzew w parku, czyszczenie nawierzchni boiska, naprawa rolet, naprawa monitoringu szkoły, 

konserwacja kserokopiarki, remont kotła, usunięcie złomu drewna;  

Publiczne Przedszkole w Marcinowicach: pomoce dydaktyczne i wyposażenie: 41.698,00 

zł, w tym zakupiono m.in.: zabawki, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, 

artykuły gospodarcze, sprzęt AGD, kosiarkę do koszenia trawy, niszczarkę do dokumentów, 

laminator, namioty 3 sztuki, książki do biblioteczki, miesięcznik Bliżej Przedszkola, 

prenumerata GetCreative. 

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

zawodowy. 

Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2020/2021 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 2020/2021 (stan na 

koniec roku szkolnego). 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa w 

Marcinowicach 
44,36 48 32,61 36 11,75 12 

2. Szkoła Podstawowa w 

Strzelcach 
23,40 26 18,40 21 5 5  

3. Publiczne Przedszkole w 

Marcinowicach 
12,08 15 6,08 7 6 8 

Ogółem  79,84 89 57,09 64 22,75 25 

W oparciu o art. 70a ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stosownego rozporządzenia oraz po 

zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ustalono na 2020 rok 

maksymalne kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego dla poszczególnych placówek 

oraz formy kształcenia i preferowane specjalności, na które przyznano dofinansowanie. 

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 roku przeznaczono: w Szkole Podstawowej  

w Marcinowicach kwotę 6.130,00 zł, a w Szkole Podstawowej w Strzelcach kwotę 5.258,00 zł, 

w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach kwotę 3.000,00 zł. Doskonalenie zawodowe 

obejmowało szkolenia, dopłaty do czesnego za studia („Logopedia z emisją głosu”) i delegacje.  

Nauczyciele brali udział w różnorodnych szkoleniach, które dotyczyły następującej tematyki: 

doskonalenie metod nauczania nauczycieli edukacji przedszkolnej, strategie i techniki 

wyciszenia dzieci, w wieku przedszkolnym, ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego, 

BHP, rozliczenie godzin pracy nauczyciela, nadzór i plan nadzoru pedagogicznego, warsztaty 

plastyczne, w-f, rozwijanie zdolności twórczych u dzieci, cyberbezpieczeństwo, e-podręczniki, 

metody i formy sprzyjające uczeniu się, inspiracje wczesnoszkolne, nauczanie zdalne, warsztaty 

taneczne, dyslalia, terapia rotacyzmu, nauczanie zdalne, opiekun samorządu uczniowskiego, 

zabawy wychowujące do wartości, edukacja wczesnoszkolna w świecie online, cyfrowe 

narzędzia do weryfikacji wiedzy online.   

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia tabela nr 6. 

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

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa w 

Marcinowicach 

3 4 5 24 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach - 4 5 12 

Publiczne Przedszkole  

w Marcinowicach 

- 4 2 1 

Razem 3 12 12 37 
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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. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, po przeprowadzeniu postępowania 

egzaminacyjnego, Wójt Gminy nadał, decyzją z dnia 28 grudnia 2020 r., nauczycielowi 

kontraktowemu wychowania przedszkolnego z Publicznego Przedszkola w Marcinowicach; 

stopień nauczyciela mianowanego.  

W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm. § 11ha ust. 1 pkt 1) zarządzeniem Wójta Gminy 

Marcinowice z dnia 7 czerwca 2021 r. przedłużono powierzenie stanowisko Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach na okres od 1 września 2021 r. do 31 

sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę, poniesionych w 2020 

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 2020 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 2020 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 2019 r.  

(w zł) 

Wydatki poniesione w 2020 r. 

(w zł) 

Stażysta 137.143,55 170.863,67 

Kontraktowy 455.791,29 438.446,29 

Mianowany 641.333,52 685.871,43 

Dyplomowany 2.740.096,78 2.776.005,65 

Razem: 3.974.365,14 4.071.187,04 

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 oraz języka niemieckiego.  
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Z uwagi na objęcie całej klasy VIII w Szkole Podstawowej w Strzelcach kwarantanną w maju, 

uczniowie przystąpili do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu. Wyniki z języka 

polskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego plasują szkołę ponad wynikami wojewódzkimi i 

krajowymi. Wyniki z matematyki, przedmiotu, który od lat stanowi najniższą średnią uczniów 

w całym kraju, są niższe.  

 

Średni wynik dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach z: 

- języka polskiego to 61% - średnia wojewódzka to 51%;  

- matematyki to 35% - średnia wojewódzka to 39%; 

- języka angielskiego to 57% - średnia wojewódzka to 54%; 

- języka niemieckiego to 78% - średnia wojewódzka to 55%. 

Ww. wyniki informują, że w Szkole Podstawowej w Strzelcach zauważyć można przyrost 

wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wszystkich przedmiotów, co dowodzi skuteczności 

podejmowanych w szkole czynności poprawiających efektywność kształcenia.  

W szkole podejmowano także działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, co ściśle powiązane jest w wynikami egzaminu ósmoklasisty. Do 

działań tych należą: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i 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, a także dostosowanie warunków i form 

przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Marcinowicach z przeprowadzonego w maju 2021 roku 

egzaminu ósmoklasisty uzyskali wyniki zadawalające, z zauważalnym wzrostem przyrostu 

wiedzy i umiejętności w porównaniu z rokiem ubiegłym z języka polskiego, matematyki i  

języka niemieckiego. 

 

Średni wynik dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach z: 

- języka polskiego to 61% - średnia wojewódzka to 58%;  

- matematyki to 46% - średnia wojewódzka to 45%; 

- języka angielskiego to 64% - średnia wojewódzka to 66%; 

- języka niemieckiego to 56% - średnia wojewódzka to 48%. 

W szkole również podejmowano działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym prowadzono: zajęcia dla dzieci objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną i specjalistyczne.  

Ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych, w szkołach, zorganizowano stacjonarne 

konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych, na które mogli 

uczęszczać wszyscy zainteresowani, organizowano konsultacje dla uczniów z zaległościami 

edukacyjnymi. Na bieżąco monitorowano możliwości uczniów, dostosowując formę egzaminu 

do potrzeb i ich możliwości. 

VI. Organizacja pomocy i opieki nad uczniami 

Placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice, w roku szkolnym 

2020/2021, w oparciu o przepisy prawa, udzielały dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół 
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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, zajęcia dla uczniów zdolnych przygotowujące do konkursów, 

zajęcia specjalistyczne (w tym: terapia pedagogiczna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

rewalidacyjne, logopedyczne, zajęcia terapeutyczne  z psychologiem, zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne), konsultacje dla uczniów z zaległościami edukacyjnymi, 

konsultacje stacjonarne dla uczniów klas ósmych przygotowujące do egzaminu, warsztaty i 

zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, rozwijające umiejętności 

emocjonalne i społeczne oraz umiejętności uczenia, a także programy: Sprawny 

Dolnoślązaczek, Szkolny Klub Sportowy i Umiem pływać, 

w ramach inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych 

realizowano m.in. następujące programy:  Sprawny Dolnoślązaczek, Bezpieczny Dolnoślązak, 

Bezpieczny Przejazd, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Mleko i Owoce w szkole, Rozwijamy 

kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice, Międzynarodowy Projekt Czytelniczy 

Magiczna Moc Bajek, „Szkoła z Gigantami”, Międzynarodowy Program Przyjaciele Zippiego 

(promujący zdrowie psychiczne), Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek, Światowy  

Dzień Tabliczki Mnożenia, Narodowe Czytanie 2020, BohaterON- włącz historię!,, Akcja IPN 

„Światełko dla ofiar stanu wojennego”, Pod Biało-Czerwoną, Dzień Praw Dziecka, "CZYTAM 

Z KLASĄ lekturki spod chmurki", Kreatywny Przedszkolak - Kreatywne Dziecko, Noc 

Bibliotek, #Szkoła do Hymnu, #Razem na święta, „Kredkobranie”, „Pomagamy Zwierzętom”, 

Biało Niebieski Mikołaj, Stop Cyberprzemocy, Zachowaj Trzeźwy Umysł; 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach organizowano liczne projekty i programy zewnętrzne i 

wewnętrzne, akcje społeczne realizowane w ramach pracy samorządu uczniowskiego i Rady 

Wolontariatu, uroczystości i innowacje, do których zaliczyć można m.in.: zajęcia: rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia, umiejętności uczenia się, związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu, kształtujące kreatywność, z terapii pedagogicznej, psychologicznej oraz 

logopedycznej, dla uczniów dyslektycznych, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wspierające, rozwijające czytelnictwo, SKS, „Bieg po 

zdrowie”, „Przyjaciele Zippiego”, „Warsztaty z wyzwaniem” we współpracy ze studentami – 

wolontariuszami PROJEKTOR, „Akademia Bezpiecznego Puchatka” „Moje dziecko idzie do 

szkoły”, Uniwersytet Dzieci, zajęcia w ramach programu reintegracji społeczności szkolnej po 

powrocie z nauczania zdalnego. 
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Ponadto w szkole realizowano szereg projektów i programów zewnętrznych np.: Sprawny 

Dolnoślązaczek, Umiem pływać, Dolnośląski Eurofit, Bieg po zdrowie, Moje dziecko idzie do 

szkoły, Ratujemy i Uczymy Ratować, Szkoły czytające, Nawzajem sobie potrzebni – Edukacja 

do starości, Mały miś w świecie wielkiej literatury, Magiczna moc bajek, Szkolne przygody 

Fajniaków, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Kubusiowi przyjaciele natury. 

Uczniowie brali także udział w projektach i programach wewnętrznych np.: „Działania 

wspomagające w powrocie do szkoły po czasowym ograniczeniu jej funkcjonowania z uwagi na 

COVID - 19”, Zdrowy tydzień kolorowy, Dni dobrego wychowania, A to historia!, Mój sukces, 

W świecie wartości, Program profilaktyki zdrowotnej. 

W szkole organizowano akcje społeczne realizowane w ramach pracy SU i Rady Wolontariatu, 

współpracy z rodzicami. Odbyło się także wiele uroczystości, spotkań i przedsięwzięć  takich 

jak: Narodowe Czytanie, Europejski Tydzień Sportu, Sprzątanie świata, Dzień Papieski 

Europejski Dzień Języków, Święto szkoły, Szkolne andrzejki, Zdalny Szkolny Dzień Talentów, 

Gminny Dzień Dziecka, Dzień pustej klasy. 

W ramach innowacji pedagogicznych zrealizowano programy: „Oto ja, czyli naukowe 

rozważania trzecioklasisty”, „Matematyka naszą drogą do przyszłości – multimedia  

w przedszkolu”, a także robotykę. 

 W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach także realizowano szereg programów 

i projektów, do których zaliczyć można: program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa dla 

wszystkich grup przedszkolnych - „Bezpieczny Przedszkolak” opracowany przez nauczyciela 

przedszkola, pogadanki z przedstawicielami, Policji, Straży Pożarnej, a także: Kubusiowi 

Przyjaciele Natury, Magiczna Moc Bajek, Cała Polska czyta dzieciom, Zbiórka karmy dla 

schroniska, Nakręć się na pomaganie-zbiórka nakrętek, Kreatywny Przedszkolak, Techniludek-

przedszkolak w świecie technologii, Góra Grosza, Kreatywny Przedszkolak- kreatywne 

dziecko, Z kulturą mi do twarzy, Zabawy ze sztuką, Dzieci uczą rodziców, Bezpieczny 

Przedszkolak, III Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja, Aniołkowe Granie, Dzieciaki 

Mleczaki, Szkoła do hymnu, Niepodległa Polska, Razem na święta. 

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 
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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 2020/2021 zadania priorytetowe to: 

1. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i  edukacyjnych. 

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. 

5. Tworzenie warunków służących uczeniu się dzieci, włączeniu dziecka w systematyczny 

proces konstruowania własnej podmiotowości i tworzeniu relacji z innymi w 

zaplanowanym i zorganizowanym środowisku edukacyjnym – „dziecko współtwórcą 

swojej wiedzy, podmiotowości i kultury”. 

6. Tworzenie warunków służących rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych ze 

szczególnym uwzględnieniem kompetencji uczenia się. 

7. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez tworzenie warunków służących 

doskonaleniu zawodowemu ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności 

pracy zdalnej, metod nauczania na odległość, tworzenia materiałów pomocniczych i 

edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych. 

8. Podniesienie wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty 

 

W Szkole Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2020/2021,  

w ramach realizacji priorytetowych zadań, dyrektor położył nacisk na następujące kwestie: 

1. Efektywna realizacja podstawy programowej.  

2. Efektywne i systematyczne podnoszenie kompetencji matematycznych uczniów. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i  edukacyjnych.  

4. Systematyczne i skuteczne podnoszenie aktywności uczniowskiej. Rozwijanie 

samodzielności, innowacyjności, kreatywności uczniów i umiejętności uczenia się.  

5. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

rozwijanie kompetencji cyfrowych w przedszkolu. 

6. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

W Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach dyrektor placówki realizował takie  priorytetowe 

zadania jak: 
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1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i  edukacyjnych. 

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

3. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

VII. Sukcesy uczniów. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 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 2020/2021. 

Zasięg Szkoła Podstawowa w Marcinowicach Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

zasięg rejonowy, 

powiatowy 

1.Konkurs zDolny Ślązak z języka polskiego, 

języka angielskiego, geografii, historii – 

zakwalifikowano 3 uczniów 

 

 

1.XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla 

Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy 

– od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” - 

III miejsce w kategorii  klas 0-III na etapie 

rejonowym  

2.Nagroda indywidualna i zbiorowa dla kl. III 

w konkursie o zasięgu rejonowym ogłoszonym 

przez Poseł M. K. Mrzygłocką nt. sposobu 

uczczenia/obchodów Święta Niepodległości 

3.Finał Jesiennych  Biegów Przełajowych w 

Krzyżowej- II miejsce, V miejsce, VII miejsce  

4.XVI edycja Konkursu Plastycznego o zasięgu 

rejonowym „Barwy Niepodległości”;- 

wyróżnienie 

zasięg 

wojewódzki 

1.Konkurs recytatorski poezji i prozy „ARKA” – 

laureat i wyróżnienie 

----- 

zasięg 

ogólnopolski 
1.Konkurs plastyczny “Kartka świąteczna” – 2 

laureatów 

2.Ogólnopolski konkurs plastyczny „Okiem 

artysty Frida Kahlo” udział 2 uczniów w wystawie 

pokonkursowej 

1. V edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Jesień w oczach dziecka - I 

miejsce w kategorii klas trzecich  

2.I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawa 

dziecka oczami dzieci – Prawa dziecka wg 

Korczaka” - wyróżnienie  

3.Finał Jesiennych  Biegów Przełajowych w 

Krzyżowej - II miejsce, V miejsce, VII miejsce  

4.Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – 

Literackim Wehikuł czasu w ramach kampanii 

„Zachowaj Trezeźwy Umysł” - 4 wyróżnienia  

4.Literacki konkurs o zasięgu ogólnopolskim 

Zapatrzeni w Baczyńskiego III miejsce 

5.Ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkolne 

przygody Fajniaków nagroda dla uczniów kl. II  

 

  

 

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 2020/2021 Dolnośląski Kurator Oświaty w ramach uprawnień wynikających 

z nadzoru pedagogicznego nie przeprowadzał kontroli w gminnych placówkach oświatowych. 

 

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. Wysokość stypendiów szkolnych dla jednego ucznia w roku szkolnym 2020/2021 

wyniosła od 190,60 zł do 226,00 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 38.331,56 zł z czego kwota 30.665,25 zł pochodziła z dotacji udzielonej przez 

Wojewodę Dolnośląskiego, a kwota w wysokości 7.666,31 zł to środki własne Gminy. 

 

Tabela Nr 9 przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 

2020/2021 z wyszczególnieniem typów szkół, do których uczniowie uczęszczali. 

 

Tabela Nr  9. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Liczba wniosków ogółem 40 

w tym 

uczniowie: 

szkół podstawowych 24 

szkół ponadpodstawowych  16 

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w okresie od wrzesień do grudzień 2020 r. 

pomocą w zakresie dożywiania objęto 8 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, a w 

okresie od stycznia do czerwca br. jednego ucznia.   

Na koniec czerwca 2021 r. z „suchego prowiantu” tj. mleko, herbata lub woda, bułka lub 

kanapka skorzystał 1 uczeń szkoły podstawowej. 

Na koniec czerwca 2021 roku pomocą w zakresie dożywania objęto 8 uczniów.  

W 2020 roku opłacono dożywianie dla dzieci  na kwotę 5.394,00 zł. Na realizację programu 

Wojewoda Dolnośląski przyznaje corocznie Gminie Marcinowice dotację celową. 

Realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Wójt Gminy Marcinowice 

wystąpił w 2020 r. do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskami o udzielenie dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  

Łączna kwota dotacji celowej wykorzystana w 2020 roku na wyposażenie klas I-VIII szkół 

podstawowych w: 
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- podręczniki lub materiały edukacyjne wyniosła: 30.988,09 zł, 

- materiały ćwiczeniowe wyniosła: 13.591,89 zł.  

 

X. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w 2020 roku pracodawcom, którzy kształcili 

młodocianych pracowników w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, Wójt Gmina Marcinowice, na podstawie decyzji administracyjnych, wypłacił 

dofinansowanie poniesionych przez pracodawców kosztów kształcenia. 

 

W ramach nauki zawodu (sprzedawca, kucharz, cukiernik, fryzjer) ośmiu pracodawcom za 

wykształcenie sześciu uczniów wypłacono dofinansowanie w wysokości 47.475,54 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.  

 

Dla Gminy Marcinowice ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła w 

2020 roku - 4.732.973 zł. Natomiast w roku 2021 ostateczna kwota części oświatowej 

subwencji ogólnej to 4.808.292 zł.  

Wydatki na oświatę w 2020 roku tylko w dziale „Oświata i wychowanie” wyniosły 

8.264.438,19 zł.  

 

Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych przez Gminę Marcinowice na oświatę 

stanowi treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za rok budżetowy 2020  

i I półrocze 2021 roku. 

 

XII. Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty. 

 

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

 

W oparciu o obowiązujące przepisy w placówkach uaktualniono, zgodnie z wytycznymi GIS, 

MZ i MEiN, wszystkie wymagane procedury bezpieczeństwa związane z ich funkcjonowaniem 

w czasie pandemii. 

W placówkach podjęto następujące działania: 

zaopatrzono się w dodatkowe środki ochrony przeciw COVID-19 (otrzymały także z Urzędu 

Gminy Marcinowice maseczki, płyny do dezynfekcji, termometry bezdotykowe), 

wydzielone zostały izolatoria, 

wprowadzono system nauki zdalnej, 
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uroczystości prowadzone były zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami a większość akcji, 

imprez prowadzona była zdalnie, 

wprowadzono jednakową, dla wszystkich uczniów, platformę edukacyjną do pracy zdalnej 

Microsoft Teams, 

wypożyczono nauczycielom i uczniom laptopy otrzymane z Gminy Marcinowice w ramach 

programu „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+” do nauki zdalnej, 

od 26 października 2020r. do 30 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII przeszli na naukę zdalną,  

od 9 listopada 2020r. do 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III przeszli na naukę zdalną, 

od stycznia br. zorganizowano konsultacje dla klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych, 

nauczycielom wypłacono z rządowego programu wsparcie finansowe na zakup dodatkowego 

niezbędnego sprzętu do prowadzenia kształcenia na odległość, 

nauczyciele na bieżąco zapoznawani byli z aktami normatywnymi i zadaniami związanymi z 

kształceniem na odległość,  

na bieżąco prowadzona była ocena bezpieczeństwa i higieny placówek, 

podejmowano natychmiastowe działania konieczne do podnoszenia bezpieczeństwa w 

Internecie, 

opracowano programy reintegracyjne, w których opracowano działania wspomagające w 

powrocie do szkoły po czasowym ograniczeniu jej funkcjonowania z uwagi na COVID – 19, 

placówki brały udział w ogólnopolskim programie pod patronatem MEN „Aktywny powrót 

uczniów do szkół”, 

złożono wnioski do konkursowego projektu Urzędu Marszałkowskiego województwa 

dolnośląskiego dotyczącego poszerzenia oferty szkół o zajęcia wspomagające, rozwijające, 

wyjazdy/wycieczki edukacyjne, 

złożono dokumentację na dodatkowe dobrowolne zajęcia wspomagające uczniów w 

opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej 

subwencji. 

 

XIII. Inne działania w zakresie gminnej oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Marcinowicach. 

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach w 2021 roku otrzymała imię Lotników Polskich.  

W oparciu o podjętą w grudniu 2020 r. uchwałę Rady Gminy Marcinowice, 1 lutego 2021 r. 

odbyła się symboliczna uroczystość nadania imienia Lotników Polskich w Marcinowicach. 

Dnia 23 czerwca 2021r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Szkole Podstawowej  

im. Lotników Polskich w Marcinowicach. 

   

 

Bezpłatne wycieczki dla uczniów. 

W okresie wakacji blisko 120 uczniów wzięło udział w akcji “LATO w Gminie Marcinowice” 

organizowanej przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach przy wsparciu 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci i młodzież w wieku 7-13 

lat wzięli udział w bezpłatnych wycieczkach po dalszych i bliższych zakątkach Dolnego 

Śląska. Wycieczki odbyły się w okresie od 5 do 28 lipca 2021r. 

 

Klub Malucha w Wirach. 

W związku z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w wieku 

do lat 3 „MALUCH+” 2020, w marcu br. podjęto stosowne uchwały Rady Gminy Marcinowice 

w sprawie utworzenia Klubu Malucha w Wirach, określenia statutu, wysokości opłat za 

korzystanie z klubu, a także wszelkie czynności związane z uruchomieniem placówki, w tym 

m.in.: nadanie numeru NIP i Regon, przygotowanie wydawalni posiłków, wpisanie klubu do 
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rejestru żłobków i klubów dziecięcych, przeprowadzenie procedury naboru na stanowisko 

kierownicze, rekrutacji pracowników i dzieci do klubu. Funkcjonowanie Klubu Malucha w 

Wirach rozpoczęło się z dniem 1 września 2021 r.  W czerwcu br. podpisano umowę w sprawie 

dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (80 zł na  

1 miejsce opieki). Kwota dotacji: 15.360 zł. 

 

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 wiele zadań realizowanych w placówkach 

dostosowywanych jest na bieżąco do obowiązujących zasad i warunków.  

 

Szkoły i przedszkole posiadają dobrą bazę lokalową i wyposażone są w nowoczesne pomocy 

dydaktycznych. W jednostkach wykorzystuje się są różne metody i formy pracy, dzieci i 

uczniowie mobilizowani są do działania i konstruktywnego myślenia dzięki czemu odnoszą 

sukcesy we współzawodnictwie na poziomie lokalnym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. 

Placówki oświatowe są aktywnymi ośrodkami kulturotwórczymi promującymi Gminę 

Marcinowice. 

 

Pamiętać należy, że rozwijająca się technika oraz zmiany w prawie oświatowym powodują, że 

kształcenie młodego pokolenia wymaga nakładów na dalsze unowocześnianie bazy placówek 

oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli.  

 

Wydatki ponoszone przez Gminę Marcinowice na edukację powinny być traktowane jako 

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. 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Marcinowice, 19.10.2021 r. 

Kopia: OR a/a, Sporządziła: Honorata Błońska 

 

 

 

 

 

 

 


