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Wstęp 

 

Obowiązek sporządzania i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. Prawo Oświatowe. 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do  

31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o realizacji zadań oświatowych tej jednostki za rok szkolny, w tym o wynikach, 

egzaminu po szkole podstawowej i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

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

jej działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności: 

1) Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

2) Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. 

3) Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych  

w tym zakresie. 

4) Zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej. 

5) Wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 

do pełnej realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz innych zadań statutowych. 

6) Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 

dyrektora szkoły lub placówki. 

Również z art. 11 ust. 2 w/w ustawy wynika, że zapewnienie kształcenia, 

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

oświatowym gmin w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, 

o których mowa w art. 32 ust. 2, a także szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15 ustawy 

Prawo Oświatowe. 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły podstawowe pracowały w oparciu o nowe 

podstawy programowe obowiązujące dla ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

Od 1 września 2019 w ustroju szkolnym nie funkcjonują gimnazja i sześcioklasowe szkoły 

podstawowe. Omówiony rok szkolny był szczególny ze względu na pandemię koronawirusa. 
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Od marca 2020 roku wszystkie szkoły prowadziły zdalne nauczanie a klasyfikacja uczniów na 

koniec roku szkolnego odbyła się on-line.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy przygotowana została przez 

Zespół Administracyjny Jednostek Oświatowych w Dwikozach na podstawie danych 

przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy 

organizacyjnych oraz informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół, przedszkoli, 

żłobka a także na podstawie własnych analiz i danych otrzymanych od działu Księgowości, 

Referatu Infrastruktury i Promocji Urzędu Gminy. 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Dwikozy dzieci pobierały naukę w 8 

szkołach podstawowych, 9 przedszkolach, 1 punkcie przedszkolnym. W Gminie Dwikozy 

działa również 1 żłobek. 

Szkoły prowadzone przez: 

 

1) Gminę Dwikozy: 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba dzieci 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Szkoła Podstawowa w Dwikozach 165 205 205 

 

2) Stowarzyszenia:  

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba dzieci 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Mściów 52 64 64 

2. Gierlachów 78 88 93 

3. Stary Garbów 31 34 37 

4. Góry Wysokie 59 59 54 

5. Gałkowice 30 22 24 

6. Słupcza 78 85 79 

7. Winiary 27 32 29 

 

Przedszkola prowadzone przez: 

 

1) Gminę Dwikozy: 

Lp. Nazwa przedszkola 
Liczba dzieci 

2018/2019 2019/2020 

1. Przedszkole Samorządowe w Dwikozach 98 96 

2. Oddział zamiejscowy w Słupczy 19 15 

3. Oddział zamiejscowy w Szczytnikach 8 7 
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2) Stowarzyszenia:  

Niepubliczne Przedszkole 

Lp. Miejscowość 
Liczba dzieci 

2018/2019 2019/2020 

1. Garbów 34 25 

2. Winiary 21 18 

3. Gałkowice 15 11 

4. Góry Wysokie 31 29 

5. Gierlachów 20 20 

 

Oddział przedszkolny (klasa 0) 

Lp. Miejscowość 
Liczba dzieci 

2018/2019 2019/2020 

1. Garbów 5 17 

2. Gierlachów 14 25 

3. Mściów 15 15 

 

Punkt Przedszkolny 

Lp. Nazwa przedszkola 
Liczba dzieci 

2018/2019 2019/2020 

1. Punkt Przedszkolny w Mściowie 12 17 

 

Żłobek prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną: 

Lp. Nazwa 
Liczba dzieci 

2018/2019 2019/2020 

1. Żłobek 16 10 

 

Warto zwrócić uwagę, że każda w/w szkoła wraz z punktem przedszkolnym bądź 

przedszkolem jest prowadzona przez inne Stowarzyszenie. 
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1 Szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Dwikozy 

 

1.1 Działalność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach 

 

1.1.1 Struktura szkoły 

W roku szkolnym 2019/2020 pobierało naukę 205 uczniów w szkole oraz 1 uczeń 

uczestniczył w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych prowadzonych 

w domu. 

Liczba uczniów w poszczególnych klasach: 

 

Lp. Klasa Liczba uczniów 

1. Ia 14 

2. Ib 13 

3. IIa 12 

4. IIb 15 

5. III 11 

6. IVa 13 

7. IVb 13 

8. Va 16 

9. Vb 17 

10. VIa 14 

11. VIb 16 

12. VIIa 16 

13. VIIb 18 

14. VIII 17 

Razem: 205 

 

Spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 18 uczniów, w tym 6 

uczniów dojeżdżało własnym transportem, 3 uczniów dojeżdżało z Winiar (obwód Szkoły 

Podstawowej w Winiarach) pozostali zamieszkują na terenie gminy Dwikozy pomimo, że są 

zameldowani w miejscowościach poza gminą. 

 

1.1.2 Kadra pedagogiczna 

 

W szkole w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnione były 32 osoby na etatach 

pedagogicznych. Pełnozatrudnieni to 22 osób oraz 10 osób na częściach etatu.  

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego: 
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- dyplomowani – 25 osób, 

- mianowani – 5 osób, 

- kontraktowi – 2 osoby. 

 

1.1.3 Pracownicy administracji i obsługi 

 

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi: 9 osób, w tym: 

- administracji – 1 etat, 

- obsługi – 7 etatów, 

- administrator danych osobowych – 0,08 etatu. 

 

1.1.4 Baza lokalowa 

 

Na podstawie Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 marca 

2019 r. w sprawie zmiany siedziby, z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Styczniowych Dwikozach przejęła budynek po Publicznym Gimnazjum 

im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach przy ul. Spółdzielczej 21. Od 1 września szkoła 

dysponuje biblioteką, świetlicą szkolną, stołówką, pracownią komputerową, pracownią 

chemiczno – fizyczną, salą sportową, szatniami, łazienkami oraz 5 salami lekcyjnymi 

w segmencie dzieci młodszych i 9 salami lekcyjnymi w segmencie dzieci starszych. 

Nastąpiła znaczna poprawa warunków pracy i nauki. 

Świetlica szkolna była czynna od godz. 7.00 do 16.00, korzystało z niej 50 uczniów 

podzielonych na dwie grupy. 

Stan księgozbioru biblioteki szkolnej na koniec roku szkolnego 2019/2020 wynosił: 8926 

woluminów. 

 

1.1.5 Informacja o uczniach z orzeczeniami i opiniami 

 

Uczniowie mieli zapewnioną opiekę psychologiczno – pedagogiczną przez pedagoga 

szkolnego. Prowadzone były zajęcia integracji sensorycznej przez nauczyciela 

z odpowiednimi kwalifikacjami, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

oraz zajęcia logopedyczne przez logopedę.  

Wykaz realizowanych zajęć:  

1. Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze – 1 uczeń. 

2. Zajęcia rewalidacyjne – 2 uczniów.  
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3. Zajęcia integracji sensorycznej – 4 uczniów. 

4. Zajęcia logopedyczne – 10 uczniów. 

5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 9 uczniów. 

Troje uczniów posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:  

- uczeń posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym realizował 

program rewalidacyjno – wychowawczy w domu, 

- uczennica o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim - uczęszczała na 

rewalidację (2 godz.), zajęcia logopedyczne i zajęcia uspołeczniające z pedagogiem 

szkolnym,  

- uczeń o niepełnoprawności narządu wzroku - uczęszczał na rewalidację (2 godz.) 

z tyflopedagogiem oraz zajęcia rozwijające z zakresu treści polonistycznej i matematycznej. 

Opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną obowiązujące w roku 

szkolnym – 26, w tym: 13 opinii o dysleksji i o ryzyku dysleksji (wszyscy uczniowie 

korzystali z dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty oraz dostosowania kryteriów 

oceniania przez poszczególnych nauczycieli w Przedmiotowych Systemach Oceniania), 

13 opinii o trudnościach w nauce i potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

w tym zalecenia do zajęć integracji sensorycznej (9 uczniów uczestniczyło w zajęciach 

korekcyjno-kompensacyjnych i 4 uczniów w zajęciach integracji sensorycznej). 

 

1.1.6 Realizacja zajęć dodatkowych i sposób ich finansowania 

 

Koło języka niemieckiego (budżet gminy):  

- klasa IV – 26 uczniów, 

- klasa V – 29 uczniów, 

- klasa VI – 9 uczniów. 

Chór szkolny – 16 uczniów (budżet gminy). 

Kółko matematyczne kl. VIII – 8 uczniów (budżet gminy). 

Zajęcia rozwijające kl. Ia - 4 uczniów (budżet gminy). 

Kółko plastyczne „Mały artysta” kl. Ib – 12 uczniów (budżet gminy). 

Zajęcia plastyczne kl. IIa – 11 uczniów (budżet gminy). 

Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej i matematycznej IIb – 14 uczniów (budżet 

gminy). 

Zajęcia plastyczne kl. III – 11 uczniów (budżet gminy). 

SKS kl. VIa – 10 uczniów (budżet gminy). 

SKS kl. VIb – 12 uczniów(budżet gminy). 
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Kółko biologiczno – przyrodnicze kl. Vb – 10 uczniów (poza budżetem). 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. Ib – 1 uczeń (poza budżetem). 

1. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. III – 2 uczniów (poza budżetem). 

2. Zajęcia dla uczniów z problemami w nauce z edukacji polonistycznej i matematycznej 

kl. IIb – 4 uczniów (poza budżetem). 

3. Koło matematyczne kl. IVa, IVb – 26 uczniów (poza budżetem). 

4. Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. Va, Vb – 21 uczniów (poza budżetem). 

5. Zajęcia z j. polskiego kl. VIb – 11 uczniów (poza budżetem). 

6. Koło matematyczne kl. VIb, VIIb – 12 uczniów (poza budżetem). 

7. Koło historyczne kl. VIIa – 8 uczniów (poza budżetem). 

8. Przed egzaminem ósmoklasisty – zajęcia dodatkowe z j. polskiego kl. VIII – 10 

uczniów (poza budżetem). 

 

1.1.7 Dowóz uczniów 

 

Uczniowie dowożeni są do Szkoły Podstawowej w Dwikozach z 12 miejscowości 

gminy Dwikozy dwoma środkami lokomocji – autobusem Volkswagen CRAFTER rok 

produkcji: 2008 (20 miejsc), AUTOSAN H6 rok produkcji: 1999 (29 miejsc). 

Zespół Administracyjny Jednostek Oświatowych zatrudnia dwóch kierowców na 1,7 

etatu oraz dwie opiekunki na umowę zlecenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przewożonym uczniom. 
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1 I 1 1 2 1 1 - - 1 1 - - 3 11 

2 II 2 4 2 2 1 - - 1 1 - - 2 15 

3 III 1 - - - - - - - - - 1 - 2 

4 IV - 3 5 1 2 - - - - - - 1 12 

6 V 1 4 1 3 - - - - - - - - 9 

7 VI 3 1 1 1 1 1 1 2 - 2 1 - 14 

8 VII 1 5 4 2 1 - 1 - - - 1 - 15 

9 VIII - - - 3 1 - - - - - 2 1 7 

Razem 9 18 15 13 7 1 2 4 2 2 5 7 85 
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Dojeżdżający z Podszyna, Wilczyc, Zawichostu i Szczytnik (4 uczniów) byli dowożeni 

indywidualnie przez rodziców. 

 

1.1.8 Programy rządowe realizowane w Szkole Podstawowej w Dwikozach 

 

1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych 

„Aktywna tablica”. (zakup 3 tablic multimedialnych - kwota dofinansowania 14 000,00 zł, 

wkład własny: 3 500,00 zł). 

2. Projekt województwa świętokrzyskiego pod nazwa „Szkolne Pracownie Informatyczne 

Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” w ramach Działania 7.4 „Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi 

publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 oraz określenie szczególnych zasad i trybu jego realizacji. (zakup pracowni 

komputerowej 25 komputerów - dofinansowanie unijne: 59 050,50 zł, wkład gminy:  

19 683,50 zł, wkład WŚ: 3 936,70 zł). 

3. Projekt „Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno – 

przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”, dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

współfinansowany ze środków Gminy Dwikozy. Projekt jest realizowany w ramach 

Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania  

917 848,69 zł. Zadanie: „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej 

w Dwikozach” w ramach projektu „Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie 

pracowni matematyczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”. (remont 

kotłowni i sali gimnastycznej). 

 

1.1.9 Program innowacyjny Tu#programujeMY 

 

Szkoła Podstawowa w Dwikozach brała udział w innowacyjnym projekcie 

„Tu#programujeMY” realizowanym przez Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji 

w partnerstwie z Fundacją Girls Code Fun. Projekt był dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności 

z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej 

oraz uczniów kl. 1-3. 

W ramach projektu 6 nauczycieli uczących w klasach 1 - 3 wzięło udział 

w webinarium -  szkoleniu on-line z wykorzystaniem platformy internetowej. Uczestniczyli 

oni w szkoleniach stacjonarnych, w trakcie których poznali zagadnienia dotyczące 

programowania i przygotowali się do prowadzenia zajęć z dziećmi przy użyciu 

innowacyjnego robota i pomocy dydaktycznych. 

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele przeprowadzili z uczniami cykl zajęć w oparciu 

o nowoczesne scenariusze obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania. Na potrzeby 

realizacji projektu wszyscy nauczyciele otrzymali  tablety z oprogramowaniem, roboty 

i materiały dydaktyczne. 

Materiały dydaktyczne i roboty będą służyć innym uczniom po zakończeniu realizacji 

projektu. 

 

1.1.10 Wybrane ciekawe wydarzenia z życia szkoły 

 

1. Realizacja „Programu dla szkół”; kl. I – V (mleko i owoce). 

2. Wyjazd edukacyjny na Małopolską Noc Naukowców do Krakowa. 

3. Pokazowe zajęcia z robotyki. 

4. Spotkanie z dzielnicowym i rozmowa o bezpiecznym zachowaniu się na drodze. 

5. Udział w programie Synapsik MEN kl. I – III. 

6. Udział w programie edukacyjno – zdrowotnym „Podziel się uśmiechem”. 

7. Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szkoła do hymnu”. 

8.  Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania zorganizowany w klasie I. 

9.  Próbna ewakuacja. 

10.  Bal Wszystkich Świętych. 

11. Udział w akcji „Narodowe Czytanie” – współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną 

w Dwikozach. 

12. Edukacja prawna i obywatelska – wizyta uczniów w Sądzie Rejonowym 

w Sandomierzu. 

13. Pomoc dla „Przytuliska na Wiśniowej” w Sandomierzu – zbiórka karmy i akcesoriów 

dla zwierząt. 

14. Warsztaty tematyczne dla klas I- III pt. „Poznajemy Mongolię”. 
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15. Lekcja historii przy mogile Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Komunalnym 

w Sandomierzu. 

16. Hufiec Sandomierz ZHP zorganizował Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej w naszej 

szkole, w tym nasza Drużyna Harcerska. 

17.  Udział w akcji charytatywnej zbiórki nakrętek dla chorych dzieci przy współpracy z PCK. 

18. Udział uczniów w zajęciach Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. 

19. Wycieczki:  

1) do Lublina na przedstawienie teatralne, 

2) do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie, 

3) do Muzeum Przyrodniczego w Starachowicach, 

4) do Muzeum Obozu Koncentracyjnego na Majdanku, 

5) do Kielc w ramach projektu „Tu#programuMY” - Akademia Rozwoju Piękny 

Umysł, 

6) Wizyta w Miejskiej Bibliotece w Sandomierzu. 

 

1.1.11 Żywienie uczniów 

 

Przy organizacji żywienia uczniów Szkoła Podstawowa w Dwikozach korzysta 

z kuchni Przedszkola Samorządowego w Dwikozach mieszczącego się w tym samym 

budynku. A zatem posiłki przygotowywane są na miejscu. 

Żywieniem objęto uczniów zgłoszonych do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dwikozach: 

1) od 03.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – 32 uczniów, 

2) od 07.01.2020 r. do 11.03.2020 r. (od początku 2020 roku po złożeniu nowych 

wniosków) – 16 uczniów, 

3) od 03.10.2019 r. do 11.03.2020 r. (do przerwania nauki stacjonarnej) z płatnych 

obiadów korzystało 102 uczniów. 

Posiłki sporządzane są w postaci drugiego dania, dodatkowo dla klas I-V są 

dostarczane nieodpłatnie w ramach projektu promującego zdrowy styl życia: 

1) mleko i produkty mleczne (kefir, jogurt naturalny) - 12 tygodni w semestrze, 

2) owoce (jabłko, gruszka, śliwka)  i warzywa (papryka, pomidorki koktajlowe, kalarepa, 

rzodkiewka, marchew) - 12 tygodni w semestrze. 

natomiast dla klas I-II: 

1) wspólne w klasie spożywanie drugiego śniadania, przygotowywanie sałatek, deserów 

owocowych i kanapek z produktów ekologicznych, 
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2) owocowy czwartek - tego dnia dzieci zamiast słodyczy jadły owoce. 

 

1.1.12 Wnioski z nadzoru pedagogicznego 

 

1) Odbyła się kontrola Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Ocena prawidłowości 

zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej”. 

Po kontroli nie wydano zaleceń. 

2) Odbyła się kontrola doraźna Kuratorium Oświaty w Kielcach dotycząca realizacji 

zaleceń MEN w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Po kontroli nie 

wydano zaleceń. 

3) Przeprowadzono ankietę MEN z zakresu realizacji przez szkołę zadań dotyczących 

wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa w roku szkolnym 2019/2020. 

4) Odbyła się kontrola Kuratorium Oświaty w Kielcach w związku z dokonywaniem 

oceny pracy dyrektora szkoły. Po kontroli wydano zalecenia, które zostały 

wykonane.  

5) Przeprowadzone było przez Kuratorium Oświaty w Kielcach „Monitorowanie 

wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz 

w środowisku społecznym”. 

6) Przeprowadzone było przez Kuratorium Oświaty w Kielcach „Monitorowanie 

kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. 

7) Przeprowadzone było przez Kuratorium Oświaty w Kielcach „Monitorowanie 

realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”. Przeprowadzono 

ankietę: „Organizacja i oferta zajęć wychowania fizycznego w szkołach województwa 

świętokrzyskiego”. 

8) Przeprowadzone było przez Kuratorium Oświaty w Kielcach „Monitorowanie 

przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”. 

 

1.1.13 Wnioski z nadzoru Urzędu Gminy 

 

Przeprowadzone było przez Gminę Dwikozy (ZAJO) „Monitorowanie prawidłowości 

wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na zapewnienie uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w roku szkolnym 2019/2020”. Rozpatrzono skargi rodziców. Monitorowano zdalne 
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nauczanie. Wydano zalecenia, które są uwzględnione w Statucie Szkoły, Planie Pracy 

Szkoły oraz w Planie Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. 

 

1.1.14 Wnioski z kontroli sanepidu 

 

W roku szkolnym odbyły się 3 kontrole z Sanepidu. Pierwsza kontrola dotyczyła 

przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Następna kontrola dotyczyła sprawdzenia 

zaleceń. Ostatnia kontrola dotyczy pandemii. Zalecenia są na bieżąco wykonywane. 

 

1.1.15 Osiągnięcia uczniów 

 

Konkurs Uczeń Nauczyciel (opiekun) 

OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWE I W KONKURSACH 

IV Wojewódzki Konkurs z 

Matematyki dla uczniów 

szkół podstawowych 

województwa 

świętokrzyskiego w roku 

szkolnym 2019/2020. 

Finalista: 

Piotr Ciszkiewicz kl. VIII 
Małgorzata Bidas 

I Olimpiada Wiedzy 

Chemicznej „Cogito ergo 

sum... uczniem Collegium 

Gostomianum w 

Sandomierzu”. 

Laureatka: 

Julia Broda kl. VIII 
Agnieszka Spyrzewska 

Ogólnopolski Konkurs 

Wzrostu Kryształów dla 

Młodzieży Szkolnej 2020 - 

organizowany przez 

Uniwersytet Śląski w 

Katowicach pod 

patronatem m.in. 

Międzynarodowej Unii 

Krystalografii. 

Udział uczennicy kl. VIIb 

Anny Misior 
Agnieszka Spyrzewska 

Ogólnopolski Konkurs 

Przedmiotowy Synapsik 

MEN. 

Kl. IIb: 

Adam Gałęza – 98,5%, 

Maja Broda – 92,6% 

Maria Sitarska – 91,2%. 

Grażyna Miry 

Konkurs Kangur 

Matematyczny 2020. 

Wynik bardzo dobry 

uzyskali: 

Maria Sekulska kl. Va, 

Jan Sekulski kl. VIb, 

Wyróżnienia: 

Weronika Pardak kl.VIb, 

Paweł Ciszkiewicz kl.IVa, 

Małgorzata Kiełczewska, 

Grażyna Miry 

Renata Czajkowska, 

Agnieszka Spyrzewska, 

Małgorzata Bidas 



18 

 

Adam Gałęza  – kl. IIb, 

Marcelina Rej – kl. Ib. 

Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny 

BAJKOWISKO. 

 

Nagroda Grand Prix dla 

Pauliny Sokołowskiej  

z kl. IVa za pracę pod 

tytułem „Ptasie radio” 

Rodzice, 

Małgorzata Pilecka 

VII Edycja 

Międzyszkolnego 

Konkursu 

„Sandomierszczyzna- Moja 

Mała Ojczyzna”, 

„Sandomierz - tu 

przeszłość z 

teraźniejszością  się splata”. 

wyróżnienie dla 

Maksymiliana 

Wiśniowskiego kl. VIIb 

Renata Woźniak 

Międzyszkolny konkurs 

matematyczny „Mistrz 

tabliczki mnożenia” w 

Szkole Podstawowej im. 

Zawiszy Czarnego herbu 

Sulima w Starym 

Garbowie. 

I miejsce: 

Paweł Ciszkiewicz kl. IVa 

III miejsce: 

Adam Rąb kl. IVb 

Agnieszka Spyrzewska 
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2 Działalność Przedszkola Samorządowego w Dwikozach z oddziałami 

zamiejscowymi  w Słupczy i Szczytnikach. 

 

 

2.1.1 Struktura Przedszkola 

 

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach oraz oddziały zamiejscowe w Słupczy 

i Szczytnikach są placówkami nieferyjnymi, funkcjonują przez cały rok z wyjątkiem przerwy 

wakacyjnej ustalonej przez Organ prowadzący tj. 16 – 31 sierpnia każdego roku. Przedszkole 

w Dwikozach posiada 3 oddziały natomiast w Słupczy i Szczytnikach jest po 1 oddziale. 

Corocznie PS Dwikozy pełni dyżur wakacyjny dla chętnych dzieci z przedszkola 

w Dwikozach i oddziałów zamiejscowych.  

Godziny pracy Przedszkola w Dwikozach i oddziałów zamiejscowych tj. od 7.00 – 

16.00 

Do Przedszkola w Dwikozach i oddziałów zamiejscowych uczęszczają dzieci z Gminy 

Dwikozy z miejscowości:  Dwikozy, Bożydar, Rzeczyca Sucha, Rzeczyca Mokra, Kępa 

Chwałowska, Góry Wysokie, Słupcza i Szczytniki. 

 

Liczba miejsc w przedszkolach  

 

Przedszkole 

Liczba miejsc 

w przedszkolach 

wg arkusza 

organizacyjnego 

Liczba 

oddziałów 

Faktyczna 

liczba dzieci 

w przedszkolach 

w roku 2019/20 

Wiek dziecka 

2,5 3 4 5 6 

PS Dwikozy 75 3 74 2 18 17 20 17 

Oddział 

zamiejscowy 

w Słupczy 

25 1 15 0 2 3 3 7 

Oddział 

zamiejscowy 

w Szczytnikach 

20 1 7 0 4 1 2 0 

 

2.1.2 Kadra przedszkola. 

 

W Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach wraz z oddziałami zamiejscowymi 

w Słupczy i Szczytnikach w roku 2019/20 zatrudnionych było  15 nauczycieli, w tym 1 osoba 

na stanowisku kierowniczym (10,9 etatu). 
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Nauczyciele wg stopnia awansu: 

 

Lp. Stopień awansu Liczba nauczycieli 

1. Nauczyciele dyplomowani 8 

2. Nauczyciele mianowani 7 

 

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach 

 

Lp. Wykaz nauczyciel 
Liczba godzin pracy 

realizowanych  tygodniowo 

1. Dyrektor 4/22 

2. 
Nauczyciel wych przedszkolnego (gr. 5-

6 latki) 
22/22 

3. 
Nauczyciel wych przedszkolnego(gr. 4-5 

latki) 
25/25 

4. 
Nauczyciel wych przedszkolnego(gr.3-4 

latki) 
19/25 

5. 
Nauczyciel wych przedszkolnego(gr. 3-4 

latki) 
25/25 

6. 
Nauczyciel wych przedszkolnego 

uzupełniający (gr. 3-4 latki, gr. 4-5 latki) 
13/25 

7. Nauczyciel jęz. angielskiego 5/24 

8. Nauczyciel logopeda 4/20 

9. 
Nauczyciel terapii pedagogicznej+ 

nauczyciel wspomagający 

3/20 

15/20 

10. Nauczyciel  katecheta 2/22 

 

Oddział zamiejscowy w Słupczy:  

 

Lp. Wykaz nauczyciel 
Liczba godzin pracy 

realizowanych  tygodniowo 

1. Nauczyciel  wych,. przedszkolnego 22/22 

2. Nauczyciel wych przedszkolnego 22/22 

3. 
Nauczyciel jęz. angielskiego + 

nauczyciel terapii pedagogicznej 

2/22 

2/20 

4. 
Nauczyciel logopeda 

(n-l ten sam ,co w PS Dwikozy) 
1/20 

5. 
Nauczyciel katecheta 

(n-l ten sam, co PS Dwikozy) 
2/22 
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Oddział zamiejscowy w Szczytnikach: 

 

Lp. Wykaz nauczyciel 
Liczba godzin pracy 

realizowanych  tygodniowo 

1. Nauczyciel  wych,. przedszkolnego 25/25 

2. Nauczyciel wych przedszkolnego 19/25 

3. 
Nauczyciel jęz. angielskiego 

(n-l ten sam, co w oddz. Słupcza) 
2/25 

4. 
Nauczyciel logopeda 

(n-l ten sam, co PS Dwikozy) 
1/20 

 

2.1.3 Pracownicy administracji i obsługi 

 

W przedszkolu i jego filiach zatrudnionych jest 6 pracowników obsługi. Na stołówce 

zatrudnionych jest 6 pracowników w  przeliczeniu na pełne etaty 5,9 pracowników obsług.  

 

2.1.4 Baza lokalowa 

 

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach mieści się przy ulicy Spółdzielczej 21 

w Dwikozach.  

 

Powierzchnia 

użytkowa 

przedszkola 

Pomieszczenia 

Sala zajęć 

z dziećmi 

Pozostałe 

pomieszczenia 

Kondygnacja 

górna 

 

Kuchnia 

Pomieszczenia 

gospodarcze 

Kondygnacja 

dolna 

Plac 

zabaw 

699,24 m² 4 14 1 17 1 

 

Oddział zamiejscowy w Słupczy mieści się w remizie OSP Słupcza 185 

 

Powierzchnia 

użytkowa 

przedszkola 

Pomieszczenia 

Sala zajęć z 

dziećmi 

Pozostałe 

pomieszczenia 

Kondygnacja 

górna 

Kuchnia 

Pomieszczenia 

gospodarcze 

Kondygnacja 

dolna 

Plac 

zabaw 

130,68 m² 2 2 1 3 brak 
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Oddział zamiejscowy w Szczytnikach mieści się w remizie OSP Szczytniki 46 

 

Powierzchnia 

użytkowa 

przedszkola 

Pomieszczenia 

Sala zajęć z 

dziećmi 

Pozostałe 

pomieszczenia 
Kuchnia Plac zabaw 

31,15 m² 1 2 1 brak 

 

Potrzeby w zakresie bazy lokalowej  

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach: 

1) Dobudowanie sali na uroczystości przedszkolne /sali do ćwiczeń gimnastycznych 

z dziećmi  

2) Doposażenie kuchni : piec konwekcyjny, pojemniki GN2 zmywarki (kondygnacja 

dolna i górna), stacja uzdatniania wody.  

3) Wyłożenie kostką brukową dziedzińca/parkingu przy przedszkolu/w ramach 

bezpieczeństwa – wystające studzienki kanalizacyjne  

4) Doposażenie przedszkola w nowoczesne środki dydaktyczne : komputery/laptopy dla 

intendenta i nauczycieli ,  urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby nauczycieli 

(kserokopiarka/drukarka/skaner), tablica interaktywna ,elektroniczny system ewidencji 

pobytu dziecka w przedszkolu 

5) Brak szybkiego Internetu 

6) Zmiana rolet pionowych w 2 salach zajęć na  rolety zewnętrzne  

Oddział  zamiejscowy w Słupczy i Szczytnikach: 

1) Brak placu zabaw - zagospodarowanie placu – zakup nowych elementów, zmiana 

podłoża na placu zabaw 

2) Doposażenie przedszkola w nowoczesne środki dydaktyczne: komputer/laptop dla 

nauczycieli, urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby nauczycieli 

(kserokopiarka/drukarka/skaner), rzutnik, tablica interaktywna elektroniczny 

system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu 

3) Brak Internetu 

 

2.1.5 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  w przedszkolu. 

 

Liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu 

w Dwikozach i oddziałach zamiejscowych w roku szkolnym 2019/2020 

grupa 4-5 latków – 8 dzieci  

grupa 5-6 latków – 13 dzieci,  
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grupa 3-4 latków – 10 dzieci  

oddział w Słupczy – 8 dzieci  

 oddział w Szczytnikach – 2 dzieci 

 

 

Przedszkole/ 

oddział zamiejscowy 

 

Liczba dzieci 

korzystających 

z zajęć 

uwzględniających 

potrzeby i 

zainteresowania 

dzieci  (zajęcia 

rozwijające 

uzdolnienia,  

zajęcia 

wyrównawcze , 

projekty 

edukacyjne, 

innowacje 

pedagogiczne) 

 

Liczba dzieci 

korzystających 

z zajęć 

rewalidacyj - 

nych, w tym 

zajęć z integracji 

sensorycznej, 

terapii pedag. 

 

Liczba dzieci 

korzystających 

z zajęć 

korekcyjno – 

kompensacyjn

ych. 

 

Liczba dzieci 

korzystający

ch z zajęć 

logopedyczn

ych 

 

Liczba dzieci  korzystających innych 

z zajęć specjalistycznych 

Warsztaty 
z psychologiem 

- zajęcia 

rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno- 

społeczne 

Konsultacje 

psychologiczno 

pedagogiczne w 
ramach punktu 

konsultacyjnego 

w przedszkolu dla 
dzieci, rodziców 

i nauczycieli 

PS Dwikozy 8 2 3 12 15 5 

Oddział zam. 

w Słupczy 
3 0 2 8 3 2 

Oddział zam. 

Szczytnikach 
1 0 0 1 0 1 

Razem 12 2 5 21 18 5 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana dzieciom na podstawie 

orzeczeń o kształceniu specjalnym, opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną  oraz na podstawie obserwacji pedagogicznej i diagnozy prowadzonej przez 

nauczycieli przedszkola i logopedę. Pomoc może być również udzielona na wniosek rodzica. 

Wszystkie dzieci na podstawie decyzji dyrektora oraz za zgodą rodziców otrzymują pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną w formie specjalistycznych  zajęć, które są finansowane 

z subwencji oświatowej lub przez organ prowadzący – w ramach pensum nauczycieli  oraz 

bezpłatnie. I tak: 

 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

godzin 
Wynikające z Finansowane 

Zajęcia logopedyczne 

2 
Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 
Subwencja oświatowa 

4 
Opinii Poradni Psych – Pedag. 

I diagnozy logopedy 
w ramach pensum n-la logopedy 

Zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne 

3 
Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 
Subwencja oświatowa 

3 Opinii Poradni Psych – Pedag. w ramach pensum n-la terapii pedag. 

Zajęcia integracji 

sensorycznej 
2 

Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 

 

Subwencja oświatowa 

Zajęcia rozwijające 

zainteresowania 
1 

Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 
Subwencja oświatowa 

Wspomaganie rozwoju 

dziecka i pracy 

nauczyciela podczas zajęć 

edukacyjnych 

12 
Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 
Subwencja oświatowa 
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Warsztaty z psychologiem 

-zajęcia rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno- społeczne 

1h /m-c 

Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 
Bezpłatnie 

we współpracy z Poradnią Psych. – 

Pedag. W Sandomierzu 

 

Opinii Poradni Psych – Pedag. 

Diagnozay nauczyciela 

Konsultacje 

psychologiczno – 

pedagogiczne w ramach 

punktu konsultacyjnego 

w przedszkolu dla dzieci, 

rodziców i nauczycieli 

wg potrzeb 

Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 

Bezpłatnie 

we współpracy z Poradnią Psych. – 

Pedag. W Sandomierzu 

Opinii Poradni Psych – Pedag. 

Potrzeb rodziców, nauczycieli i 

dzieci 

Opinii Poradni Psych – Pedag. 

Diagnoza nauczyciela 

Zajęcia opiekuńcze i 

wychowawcze 

uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania dzieci , 

(zajęcia rozwijające 

uzdolnienia,  zajęcia 

wyrównawcze , projekty 

edukacyjne, innowacje 

pedagogiczne) 

wg planu 

nauczycieli 

Orzeczenia o kształceniu 

specjalnym 

W ramach pensum nauczycieli 

przedszkola 

Opinii Poradni Psych – Pedag. 

Diagnozy nauczyciela 

 

W Przedszkolu w Dwikozach dwoje dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020 w tym:  

1 dziecko z orzeczeniem z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym  z afazją 

ruchową, 

1 dziecko z orzeczeniem z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera. 

 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli i specjalistów: 

1) Z dzieckiem posiadającym orzeczenie z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym 

afazję  

Rodzaj zajęć Wymiar 

Rewalidacja /subwencja oświatowa 

- zajęcia logopedyczne 

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psych. – pedag/subwencja 

oświatowa 

- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

- Zajęcia integracji sensorycznej  

Warsztaty rozwijające kompetencje emocj. – społ./bezpłatnie we 

współpracy z PPP w Sandomierzu 

Indywidualne zajęcia wyrównawcze/ w ramach pensum nauczycieli 

grupy 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne w ramach punktu 

konsultacyjnego w przedszkolu/wg potrzeb/we współpracy z Poradnią 

Pedag. – Psych.w Sandomierzu 

 

2h/tyg 

 

 

1h/tyg 

1h/tyg 

1h/mc 

 

codziennie 

 

wg potrzeb 
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2) Z dzieckiem posiadającym orzeczenie z uwagi na autyzm, w tym zespół  Aspergera 

Rodzaj zajęć Wymiar 

Rewalidacja / subwencja oświatowa 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej/subwencja oświatowa 

- zajęcia rozwijające zainteresowania 

- zajęcia integracji sensorycznej 

edukacyjnych/ subwencja oświatowa 

Indywidualne zajęcia wyrównawcze/ w ramach pensum nauczycieli 

grupy 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne w ramach punktu 

konsultacyjnego w przedszkolu/wg potrzeb/bezpłatnie we współpracy                              

z Poradnią Pedag. – Psych.w Sandomierzu 

 

2h/tyg 

 

 

1h/tyg 

1h/tyg 

12h/tyg 

 

1h/ mc 

 

codziennie 

wg potrzeb 

 

Liczba dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roku 

szkolnym 2019/2020. 

PS Dwikozy – 1 dziecko  posiadające opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Sandomierzu - w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną 

Zajęcia realizowane zgodnie z zaleceniami PPP prowadzone przez nauczycieli i specjalistów: 

Rodzaj zajęć Wymiar 

Zajęcia logopedyczne/   w ramach pensum n-la logopedy 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne/ w ramach pensum n-la terapii 

pedag. 

Warsztaty rozwijające kompetencje emocj. – społ./ bezpłatnie                                        

we współpracy  z Poradnią Pedag. – Psych. w Sandomierzu 

Indywidualne zajęcia wyrównawcze/ w ramach pensum nauczycieli 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne w ramach punktu 

konsultacyjnego w przedszkolu/wg potrzeb/bezpłatnie we współpracy z 

Poradnią Pedag. Psych. w Sandomierzu 

1h/tyg 

1h/tyg. 

1h/mc 

 

codziennie 

wg potrzeb 

 

Oddział zamiejscowy w Słupczy: 

 

2 dzieci  posiadające opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu, w tym:  

1 dziecko z  opinią w sprawie oceny rozwoju funkcji poznawczych dziecka  

1 dziecko z opinią w sprawie ogólnej oceny rozwoju dziecka 
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Zajęcia realizowane zgodnie z zaleceniami PPP prowadzone przez nauczycieli i specjalistów: 

 

1) Z dzieckiem posiadającym  opinią PPP w sprawie oceny rozwoju funkcji 

poznawczych dziecka  

Rodzaj zajęć/finansowanie zajęć Wymiar 

Zajęcia logopedyczne/   w ramach pensum n-la logopedy 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne/w ramach pensum n-la 

terapii pedag. 

Warsztaty rozwijające kompetencje emocj. – społ./bezpłatnie 

we współpracy z Poradnia Pedag. – Psych.  w Sandomierzu 

Indywidualne zajęcia wyrównawcze/ w ramach pensum 

nauczycieli 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne w ramach punktu 

konsultacyjnego w przedszkolu/wg potrzeb/bezpłatnie we 

współpracy z Poradnią Pedag. Psych. w Sandomierzu 

1 h /tyg 

1 h/ tyg. 

 

1h/mc 

 

codziennie 

 

 

wg potrzeb 

 

Zajęcia realizowane zgodnie z zaleceniami PPP prowadzone przez nauczycieli i specjalistów: 

 

2) Z dzieckiem posiadającym opinię w sprawie ogólnej oceny rozwoju dziecka 

Rodzaj zajęć/finansowanie zajęć Wymiar 

Zajęcia logopedyczne/   w ramach pensum n-la logopedy 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne/w ramach pensum n-la 

terapii pedag. 

Warsztaty rozwijające kompetencje emocj. – społ./bezpłatnie 

we współpracy z Poradnia Pedag. – Psych.  w Sandomierzu 

Indywidualne zajęcia wyrównawcze/ w ramach pensum 

nauczycieli 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne w ramach punktu 

konsultacyjnego w przedszkolu/wg potrzeb/bezpłatnie we 

współpracy z Poradnią Pedag. Psych. w Sandomierzu 

1 h /tyg 

1 h/ tyg. 

 

1 h/ mc 

 

codziennie 

 

wg potrzeb 

 

Oddział zamiejscowy w Szczytnikach 

 

1 dziecko  posiadające opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Sandomierzu w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną 
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Zajęcia realizowane zgodnie z zaleceniami PPP prowadzone przez nauczycieli i specjalistów: 

Rodzaj zajęć/finansowanie zajęć Wymiar 

Zajęcia logopedyczne/  w ramach pensum n-la logopedy 

Warsztaty rozwijające kompetencje emocj. – społ./ bezpłatnie we 

współpracy z Poradnia Pedag. – Psych.  w Sandomierzu 

Indywidualne zajęcia wyrównawcze/ w ramach pensum 

nauczycieli 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne w ramach punktu 

konsultacyjnego w przedszkolu/wg potrzeb/bezpłatnie we 

współpracy z Poradnią Pedag. Psych. w Sandomierzu 

1 h/tyg 

1 h/m-c 

 

codziennie 

 

wg potrzeb 

 

Potrzeby w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu: 

 

1) Przeznaczenie przez organ prowadzący dodatkowych środków na organizację 

w przedszkolach zajęć dodatkowych rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci 

np. robotyka/programowanie, zajęcia eksperymentalno- badawcze, gra w szachy, 

2) Zatrudnienie w przedszkolu  psychologa, 

3) Doposażenie przedszkola w pomoce i środki dydaktyczne do zajęć specjalistycznych: 

logopedycznych, integracji sensorycznej, terapii pedagogiczne

 

2.1.6 Zajęcia dodatkowe oraz sposób ich finansowania. 

 

1) Zajęcia umuzykalniające – 2 x tyg. we wszystkich grupach wiekowych /bezpłatne 

w ramach współpracy z GOK Dwikozy/ 

2) Religia – dla dzieci 6 letnich /katecheta w ramach pensum/ 

3) Bajkoterapia – codziennie we wszystkich grupach wiekowych/n- ki grup w ramach 

pensum/ 

4) Zajęcia logopedyczne – dla dzieci objętych terapia logopedyczną/logopeda/ 

Dwikozy, Słupcza, Szczytniki w ramach pensum/ 

5) Terapia ręki i multisensoryka – dz. 6 letnie /Dwikozy, Słupcza/n-l terapii 

pedagogicznej w ramach pensum/ 

6) Zajęcia rozwijające uzdolnienia/ n-ka grupy  4-5 l w ramach pensum/ 

7) Zajęcia taneczne – „Tańczyć chcę” /n- ki w ramach pensum/ 

8) Projekty edukacyjne w grupach wiekowych/n-ki grupy w ramach pensum/ „Super 

Polak- Maluch i Przedszkolak”, „Chcesz być zdrowy – ruszaj się”, „Rozwijamy 

pasje i zainteresowania dzieci w wieku 3-6 lat” 

9) Innowacja pedagogiczna „Mała ojczyzna – z biegiem Opatówki” /n-ki grupy 

w ramach pensum/ 
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10) Zajęcia taneczne – „Tańczyć chcę” /n- ki w ramach pensum/ 

Wszystkie w/w zajęcia dodatkowe uwzględniające  potrzeby i zainteresowania dzieci 

są prowadzone w przedszkolu bezpłatnie. Zajęcia odbywają się w ramach czasu pracy 

nauczycieli oraz czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola. 

 

2.1.7 Dowóz dzieci do przedszkoli 

 

Liczba dzieci objętych dowozem w  Przedszkolu w Dwikozach i oddziałach 

zamiejscowych w  roku szkolnym 2019/20 

 

Przedszkole 

Liczba  dzieci 

objętych 

dowozem 

Liczba dzieci 

niepełnosprawnych, w tym 

dzieci posiadających 

orzeczenie o kształceniu 

specjalnym 

Liczba dzieci ogółem 

PS Dwikozy 5 0 5 

Oddział 

zamiejscowy 

w Słupczy 

0 0 0 

Oddział 

zamiejscowy 

w Szczytnikach 

0 0 0 

 

Potrzeby w zakresie dowozu dzieci do przedszkola: 

Zakup środka transportu spełniającego wymogi bezpiecznego przewożenia dzieci do 

przedszkola. 

 

2.1.8 Działalność stołówki. 

 

Liczba dzieci korzystających z posiłków w  Przedszkolu w Dwikozach i oddziałach 

zamiejscowych w  roku szkolnym 2019/20 

Przedszkole 

Liczba dzieci korzystających, w tym: 
Liczba dzieci korzystających z 

posiłków 

śniadanie obiad podwieczorek pełnopłatnych 
dofinansowywanych 

przez OPS 

PS Dwikozy 74 74 33 66 8 

Oddział zam. 

w Słupczy 
15 15 12 13 2 

Oddział zam. 

w Szczytnikach 

0 
(rodzice we 

własnym 

zakresie) 

7 2 7 0 

RAZEM 89 96 47 86 10 
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Posiłki przygotowywane są w Przedszkolu w Dwikozach i oddziale zamiejscowym 

w Słupczy (placówki te posiadają własne kuchnie). Posiłki dla dzieci przedszkolnych to 

całodzienne wyżywienie: śniadanie , drugie śniadanie, obiad dwudniowy, podwieczorek).  

Do oddziału zamiejscowego w Szczytnikach posiłki (obiad, podwieczorek) są dowożone 

z PS Dwikozy (transport w ramach dowozu posiłków do placówek oświatowych), śniadanie 

dla dzieci przynoszą do przedszkola rodzice we własny zakresie. 

 

Dożywianie uczniów w szkole podstawowej w Dwikozach oraz placówkach 

oświatowych na terenie Gminy  

 

Przedszkole w Dwikozach prowadzi również dożywianie dzieci/uczniów z placówek 

oświatowych na terenie gminy  w ramach dofinansowania przez OPS oraz dla  uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Dwikozach (posiłki płatne przez rodziców  i dofinansowane przez 

OPS). Pracownicy kuchni przedszkolnej przygotowują dla uczniów każdego dnia posiłki 

jednodaniowe (drugie danie).  

Placówki i liczba uczniów korzystających z posiłków przygotowywanych przez 

Przedszkole w Dwikozach w  roku szkolnym 2019/20 

 

Szkoła 

Liczba dzieci korzystających z posiłków/stan na III 

2020r. 

pełnopłatnych dofinansowywanych przez OPS 

Szkoła Podstawowa w Dwikozach 101 30 

Szkoła Podstawowa w Słupczy 0 13 

Szkoła Podstawowa 

w Gierlachowie 
0 2 

Szkoła Podstawowa we Mściowie 0 1 

Szkoła Podstawowa w Garbowie 0 2 

Szkoła Podstawowa w Górach 

Wysokich 
0 4 

RAZEM 101 52 

 

Potrzeby w zakresie doposażenia stołówki: 

 

1) Doposażenie kuchni przedszkolnej w piec konwekcyjno – parowy, 

2) Zakupienie pojemników GN do w/w pieca, 

3) Zakupienie zmywarek (kondygnacja dolna i górna) – 2 szt, 

4) Montaż stacji uzdatniania wody, 

5) Zatrudnienie dodatkowo jednego pracownika  na stanowisku  pomoc kuchenna. 
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2.1.9 Zewnętrzny nadzór pedagogiczny. 

 

W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty w Kielcach w roku 2019/20 przeprowadzono monitorowanie pracy przedszkola. 

Odbyło się ono poprzez wypełnianie on-line ankiet przygotowanych przez organ nadzoru 

pedagogicznego oraz kontakt telefoniczny z dyrektorem przedszkola. 

 

Brak zaleceń organu nadzorującego  

 

2.1.10 Nadzór organu prowadzącego. 

 

Praca przedszkola w roku szkolnym 2019/20 była również monitorowana przez organ 

prowadzący (Wójta Gminy p. Marka Łukaszka oraz Dyrektora ZAJO – p. Iwonę Korczyńską 

– Sapielak). Monitoring dotyczył pracy przedszkola oraz udzielania dzieciom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w placówce. W związku z tym odbyły się spotkania 

z pracownikami i nauczycielami  oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez specjalistów. 

Ponadto podczas ograniczenia funkcjonowania pracy przedszkola tj. w okresie od 

16.03.2020 r. – 26.06.2020 r. monitorowane było kształcenie na odległość w przedszkolu. 

Monitorowanie odbywało się przez: spotkania, rozmowy i konsultacje z dyrektorem 

przedszkola oraz  udzielanie drogą elektroniczną lub telefoniczną  stosownych informacji 

dotyczących działań podejmowanych przez przedszkole w czasie pracy zdalnej.  

Natomiast od 4 maja 2020 r., kiedy umożliwiono powrót przedszkoli do pracy 

stacjonarnej, dyrektor przedszkola wraz z organem prowadzącym podjął stosowne działania 

zmierzające do wznowienia pracy placówki w czasie pandemii. 

 

Brak zaleceń organu prowadzącego 
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2.1.11 Kontrole zewnętrzne. 

 

W dniach 17 – 18 czerwca 2020r.  w PS Dwikozy przeprowadzone zostały czynności 

kontrolno – rozpoznawcze Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Sandomierzu  

Zalecenia pokontrolne: 

Obowiązek 1 – wyposażyć poziome drogi komunikacji ogólnej służące celom 

ewakuacji korytarza budynku Przedszkola w Dwikozach w oświetlenie awaryjne 

(ewakuacyjne) wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań , potwierdzających 

prawidłowość jego działania.  

Termin wykonania – 1 lipiec 2022 

Obowiązek 2 – Wyposażyć budynek przedszkola w Dwikozach w instalację 

wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 

wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25mm i długości węża 

pokrywającego swoim zasięgiem całość budynku przedszkola. Obowiązek należy wykonać 

zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

a warunkiem dopuszczenia do użytku urządzenia jest przeprowadzenie prób i badań 

potwierdzających prawidłowość działania 

Termin wykonania – 1 lipiec 2022 

Obowiązek 3 – umieścić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przedszkola 

w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. 

Termin wykonania – 1 październik 2020 

W Przedszkolu w Dwikozach  oraz oddziałach zamiejscowych w Słupczy i Szczytnikach 

miały miejsce coroczne kontrole SANEPIDU. 

 

2.1.12 Sukcesy przedszkolaków 

 

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z Przedszkola Samorządowego  w Dwikozach 

brały udział w wielu konkursach ogólnopolskich, przedszkolnych oraz akcjach społecznych 

i charytatywnych. 

 

Na szczególną uwagę zasługuje wzorowa koordynacja I Świętokrzyskiej Olimpiady 

Przedszkolaka na szczeblu gminnym pod Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

oraz zdobycie pierwszego miejsca przez Przedszkole. 
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2.1.13 Wybrane ciekawe wydarzenia w przedszkolu 

 

1) Europejski Tydzień Sportu – mecz piłki nożnej dzieci contra  tatusiowie, 

2) Bal owocowo-warzywny. Podsumowanie projektu ,,Zdrowo jem - więcej wiem’’ 

promowanie zdrowego trybu życia ,rozdawane ulotek wśród nauczycieli, rodziców, 

wizyta w szkole podstawowej (30.10.2019), 

3) Zajęcia edukacyjne w ramach współpracy z PPP w Sandomierzu „Metoda Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne” (25.02.2020), 

4) I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka (06.03.2020).
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3 Egzamin ósmoklasisty w Gminie Dwikozy w roku szkolnym 2019/2020  

 

Do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło łącznie 54 uczniów 

w sześciu szkołach podstawowych działających na terenie gminy Dwikozy: 

 

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów 

1. 
Szkole Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej  

w Słupczy 
7 

2. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie 13 

3. 
Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  

w Winiarach 
1 

4. 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  

w Dwikozach 
17 

5. 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Gierlachowie 
8 

6. 
Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 

"Puławiaków" w Górach Wysokich 
7 

 

W dwóch szkołach: Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima 

w Starym Garbowie  oraz Szkole Podstawowej im Wincentego Burka w Gałkowicach w roku 

szkolnym 2019/2020 do klasy 8 nie uczęszczał żaden uczeń. 

 

Średnia wyników egzaminu ósmoklasisty w gminie Dwikozy wyniosła: 

- z języka polskiego   - 55 % 

- z języka angielskiego  - 46 % 

- z matematyki  - 39% 

 

Arkusz standardowy egzaminu z języka polskiego zawierał 22 zadania, w tym 14 

zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych (uczeń mógł uzyskać maksymalnie 50 pkt).  

 Arkusz standardowy egzaminu z języka angielskiego zawierał 51 zadań. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym 36 

punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 24 punkty za rozwiązanie zadań otwartych.  

Arkusz standardowy egzaminu z matematyki zawierał 21 zadań. Uczeń mógł uzyskać 

maksymalnie 30 pkt, w tym 15 pkt za zadania zamknięte i 15 pkt za zadania otwarte. 
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3.1.1 Wyniki egzaminu w gminach powiatu sandomierskiego. 

 

Lp. Ogólny wynik 

1. Obrazów 61,05 % 

2. m. Sandomierz 58,57 % 

3. Samborzec 56,03 % 

4. Koprzywnica 55,64 % 

5. Dwikozy 55,11 % 

6. Łoniów 54,47 % 

7. Klimontów 52,27 % 

8. Wilczyce 52,24 % 

9. Zawichost 37,95 % 

 

Lp. Język polski 
1. Obrazów 61 % 
2. m. Sandomierz 59 % 
3. Samborzec 56 % 
4. Koprzywnica 56 % 

5. Dwikozy 55 % 

6. Łoniów 54 % 
7. Klimontów 52 % 
8. Wilczyce 52 % 
9. Zawichost 38 % 

 

Lp. Matematyka 

1. Samborzec 53 % 
2. Obrazów 52 % 
3. m. Sandomierz 47 % 

4. Dwikozy 39 % 

5. Koprzywnica 39 % 
6. Łoniów 38 % 
7. Klimontów 37 % 
8. Wilczyce 31 % 
9. Zawichost 28 % 

 

Lp. Język angielski 
1. Sandomierz 59 % 
2. Samborzec 58 % 
3. Obrazów 55 % 

4. Dwikozy 46 % 

5. Koprzywnica 45 % 
6. Wilczyce 42 % 
7. Łoniów 41 % 
8. Zawichost 38 % 
9. Klimontów 36 % 
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3.1.2 Wyniki procentowe szkół Gminy Dwikozy w porównaniu z innymi szkołami 

w powiecie 

 

Lp. Ogólny wynik% 

1.  Zawierzbie 68,33 
2.  Samborzec 64 
3.  Głazów 60,66 
4.  SP nr 2  S -rz 60 
5.  Obrazów 58,33 
6.  Skotniki 58,33 
7.  Kleczanów 57,66 
8.  SP nr 1  S -rz 57,33 
9.  Złota 57,33 
10.  SP nr 4 S-rz 55,35 
11. . Zawichost 53 
12.  Gnieszowice 53 

13.  Dwikozy 52 

14.  Daromin 50,33 
15.  Niedźwice 49,66 
16.  Łukawa 48,66 
17.  Chobrzany 48 
18.  Łoniów 47,66 
19.  SP nr 3  S - rz 47,33 
20.  Świniary 46,66 
21.  Góry Wysokie 45,66 
22.  Koprzywnica 45,66 
23.  Słupcza 45,52 
24.  Gierlachów 44,66 
25.  Goźlice 43,33 
26.  Klimontów  43 
27.  Mściów 42 
28.  Łążek 41,66 
29.  Konary 41,33 
30.  Śmiechowice 39,66 
31.  Sulisławice 38,66 
32.  Bilcza 38 
33.  Wilczyce 36,66 
34.  Nawodzice 34,66 
35.  Czyżów Szlach. 32 

 

Lp. Język polski % 

1. Zawierzbie 73 
2. Skotniki 70 

3. Dwikozy 65 

4. Gnieszowice 65 
5. Głazów 64 
6. SP nr 1  S -rz 63 
7. Obrazów 63 
8. Kleczanów 62 
9. SP nr 2  S -rz 61 



36 

 

10. Zawichost 59 
11. Góry Wysokie 58 
12. Świniary 58 
13. Samborzec 57 
14. SP nr 4 S-rz 57 
15. Daromin 56 
16. Niedźwice 56 
17. Słupcza 55 
18. Łoniów 55 
19. Koprzywnica 55 
20. Sulisławice 54 
21. Klimontów  53 
22. SP nr 3  S - rz 52 
23. Wilczyce 52 
24. Konary 52 
25. Łążek 52 
26. Bilcza 50 
27. Chobrzany 49 
28. Łukawa 49 
29. Śmiechowice 48 
30. Złota 48 
31. Nawodzice 48 
32. Goźlice 47 
33. Mściów 46 
34. Gierlachów 45 
35. Czyżów Szlach. 42 

 

Lp. Matematyka % 

1. Samborzec 66 
2. Kleczanów 61 
3. Złota 60 
4. Zawierzbie 59 
5. Głazów 58 
6. Skotniki 56 
7. Obrazów 53 
8. SP nr 1  S -rz 50 
9. SP nr 4 S-rz 49 
10. Gnieszowice 49 
11. SP nr 2  S -rz 46 
12. Chobrzany 45 

13. Dwikozy 44 

14. Gierlachów 43 
15. Daromin 42 
16. Niedźwice 42 
17. Świniary 42 
18. Łukawa 40 
19. SP nr 3  S - rz 39 
20. Zawichost 39 
21. Goźlice 39 
22. Słupcza 38 
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23. Łoniów 38 
24. Klimontów  38 
25. Koprzywnica 38 
26. Sulisławice 37 
27. Łążek 36 
28. Góry Wysokie 34 
29. Mściów 34 
30. Nawodzice 34 
31. Konary 33 
32. Śmiechowice 31 
33. Bilcza 30 
34. Czyżów Szlach. 29 
35. Wilczyce 24 

 

Lp. Język angielski % 

1. SP nr 2  S -rz 73 
2. Zawierzbie 73 
3. Samborzec 69 
4. Złota 64 
5. Zawichost 62 
6. SP nr 4 S-rz 60 
7. Głazów 60 
8. SP nr 1  S -rz 59 
9. Obrazów 59 
10. Łukawa 57 
11. Daromin 53 
12. SP nr 3  S - rz 51 
13. Niedźwice 51 
14. Łoniów 50 
15. Chobrzany 50 
16. Kleczanów 50 
17. Skotniki 49 

18. Dwikozy 47 

19. Mściów 46 
20. Gierlachów 46 
21. Góry Wysokie 45 
22. Gnieszowice 45 
23. Goźlice 44 
24. Koprzywnica 44 
25. Słupcza 42 
26. Świniary 40 
27. Śmiechowice 40 
28. Konary 39 
29. Klimontów  38 
30. Łążek 37 
31. Wilczyce 34 
32. Bilcza 34 
33. Sulisławice 25 
34. Czyżów Szlach. 25 
35. Nawodzice 22 



38 

 

3.1.3 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Dwikozach w roku szkolnym 2019/2020 

 

Uczniowie klasy 8 w zakresie języka polskiego udzielili 65% prawidłowych 

odpowiedzi (średnia szkoły wynosi 32,35 pkt. na 50 pkt. możliwych – co dało poziom 7 – 

wysoki, według 9 - stopniowej skali staninowej). 

W zakresie matematyki uczniowie uzyskali 44% poprawności rozwiązywanych zadań 

(średnia szkoły wynosi 13,24 pkt. na 30 pkt. możliwych – co dało naszej szkole stanin 5 – 

średni). 

 

Egzamin Kraj 
woj. 

świętokrzyskie 

powiat 

sandomierski 

Gmina 

Dwikozy 

Szkoła 

Podstawowa 

Dwikozy 

Język polski 59% 59% 55% 55% 65%(stanin 7) 

Matematyka 46% 46% 42% 39% 44%(stanin 5) 

Matematyka 54% 52% 49% 46% 47%(stanin 5) 

 

W zakresie języka angielskiego uczniowie naszej szkoły uzyskali 47% poprawności 

rozwiązywanych zadań (średnia szkoły wynosi 28,18 pkt. na 60 pkt. możliwych – co dało 

naszej szkole stanin 5 – średni).  

 

59% 

46% 

54% 
59% 

46% 

52% 
55% 

42% 

49% 

55% 

39% 

46% 

65% 

44% 
47% 

Język polski Matematyka Matematyka 

Wyniki ósmoklasistów 

Kraj woj. świętokrzyskie powiat sandomierski Gmina Dwikozy Szkoła Podstawowa Dwikozy 
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W zakresie języka polskiego tegorocznego egzaminu uczniowie klasy ósmej 

Szkoły Podstawowej w Dwikozach osiągnęli wynik procentowy wyższy zarówno od 

wyniku uczniów z Gminy Dwikozy, powiatu sandomierskiego, województwa 

świętokrzyskiego i kraju. 

W zakresie matematyki S.P. Dwikozy uzyskała wynik wyższy od wyniku gminy 

i powiatu, ale niższy od wyników województwa i kraju. 

W zakresie egzaminu z języka angielskiego uczniowie S.P. w Dwikozach napisali 

lepiej od uczniów z gminy, ale poniżej średnich powiatu, województwa i kraju. 

 

 

 

Ocena 

9 najwyższy 

8 bardzo wysoki 

7 wysoki 

6 wyżej średni 

5 średni 

4 niżej średni 

3 niski 

2 bardzo niski 

1 najniższy 

 

  

7 

5 5 

Język polski Matematyka Język angielski 

Wyniki w staninach 

Ocena 
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Wyniki zdających z uwzględnieniem lokalizacji szkół. 

 

 Język polski Matematyka Język angielski 

Szkoła Podstawowa 

w Dwikozach 
65 % 44% 47% 

Wieś 58 % 45% 47% 

Miasta do 20 tys. 

mieszkańców 
58 % 44% 52% 

Miasta od 20 tys. do 

100 tys. mieszk. 
58 % 44% 57% 

Miasto powyżej 100 

tys. mieszk. 
64 % 56% 68% 

 

Wyniki uczniów S.P. w Dwikozach w zakresie języka polskiego są wyższe od 

średnich wyników szkół wiejskich, miast do 20 tys. mieszkańców oraz miast od 20 tys. do 

100 tys. mieszkańców i  tych największych powyżej 100 tys. mieszkańców.  

Wyniki uczniów w zakresie matematyki są niższe od średnich wyników szkół 

wiejskich oraz największych miast powyżej 100 tys. mieszkańców, natomiast są równe 

wynikom uczniów mieszkających w małych miastach do 20 tys. mieszkańców oraz średnich 

miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców. 

Wyniki naszych ósmoklasistów w zakresie języka angielskiego są równe wynikom 

uczniów szkół wiejskich i niższe od średnich wyników w małych, średnich i dużych miastach. 

 

3.1.4 Średnia wyników egzaminu ósmoklasisty w porównaniu z innymi szkołami w Gminie 

Dwikozy 

 

Ogólny wynik % 

Dwikozy 52 

Góry Wysokie 45,66 

Słupcza 45,52 

Gierlachów 44,66 

Mściów 42 

 

Język polski % 

Dwikozy 65 

Góry Wysokie 58 

Słupcza 55 

Mściów 46 

Gierlachów 45 
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Matematyka % 

Dwikozy 44 

Gierlachów 43 

Słupcza 38 

Góry Wysokie 34 

Mściów 34 

 

Język angielski % 

Dwikozy 47 

Mściów 46 

Gierlachów 46 

Góry Wysokie 45 

Słupcza 42 

 

Ogólnie na egzaminie ósmoklasisty 2020 r. Szkoła Podstawowa w Dwikozach 

znalazła się  1 miejscu (na każdym z egzaminów), wśród 5 szkół podstawowych Gminy 

Dwikozy (pominięto Szkołę Podstawową w Winiarach z 1 uczniem piszącym egzamin, który 

uzyskał wynik ogólny 63,67). 

Wnioski i rekomendacje: 

 

 Poziom wykonania wszystkich zadań z tegorocznego arkusza zastosowanego na 

egzaminie ósmoklasisty: z języka polskiego wynosi 65%, z matematyki 44%, z języka 

angielskiego 47%. Egzamin z języka polskiego uczniowie napisali bardzo dobrze na 

poziomie wysokim (stanin 7), z matematyki i języka angielskiego na poziomie średnim 

(stanin 5). 

W roku szkolnym 2020/2021 należy: 

1) Systematycznie utrwalać i powtarzać wiadomości, łączyć treści wcześniej poznane 

z nowymi; 

2) Przedstawiać różne sposoby rozwiązywania tego samego zadania; 

3) Włączać do lekcji zadania wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności 

z różnych działów; 

4) Sprawdzać samodzielność odrabiania prac domowych przez uczniów; 

5) Nauczyciele powinni w dalszym ciągu uczyć czytania tekstu ze zrozumieniem, 

analizowania danych; 

6) Ćwiczyć z uczniami umiejętności interpretowania rysunku, tabeli, wykresów 

i diagramów, schematów; 

7) Zachęcać uczniów i mobilizować ich do korzystania z zajęć dodatkowych oraz 

wyrównujących braki;  
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8) Przeprowadzić egzamin próbny dla klas ósmych; 

9) Ćwiczyć z uczniami rozwiązywanie zadań zamkniętych różnego rodzaju; 

10) Motywować uczniów do rozwiązywania zadań otwartych; 

11) Omawiać z uczniami schematy punktowania zadań egzaminacyjnych; 

12) Zachęcać uczniów do utrwalania i poszerzania wiadomości, do korzystania z różnych 

źródeł wiedzy, publikacji przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty (zestawy 

zadań wraz z kartami odpowiedzi); 

13) Rozwiązywać z uczniami i pracować na lekcjach z testami egzaminacyjnymi. 
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4 Działalność szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia 

 

W Gminie Dwikozy działa: 

 

7 - Szkół Stowarzyszeniowych 

5 - Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenia 

3 - Oddziały przedszkolne przy szkołach 

1 – Punkt przedszkolny  

 

Pomimo, że obowiązek przedstawiania informacji o realizacji zadań oświatowych dotyczy 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dwikozy to pominięcie tych placówek dałoby 

niepełny obraz informacji o stanie gminnej Oświaty. Dlatego placówki te zostały w tym roku 

poproszone o udzielenie dobrowolnej odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

1) Czy w roku szkolnym 2019/2020 realizowali Państwo projekty inwestycyjne lub 

doposażyli szkołę lub przedszkole poprawiając w ten sposób świadczenie usług 

edukacyjnych? (Jeśli tak to jakie?) 

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie utworzono i wyposażono Salę 

Integracji Sensorycznej (SI) – oddzielne pomieszczenie wyposażone w sprzęt posiadający 

certyfikaty bezpieczeństwa i pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć terapeutycznych. 

Sala służy dzieciom uczęszczającym do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mściowie 

i uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie. Podjęto prace renowacyjne 

parkietu w sali gimnastycznej z funduszy Urzędu Gminy Dwikozy, wyposażono szatnie 

dzieci starszych w szafki dla każdego ucznia. Zostały doposażone sal lekcyjnych w sprzęt 

komputerowy i pomoce dydaktyczne oraz sale przedszkolne w zabawki i pomoce 

dydaktyczne.  

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie Stowarzyszenie 

realizowało drobne inwestycje tj. naprawa schodów wejściowych, rynien oraz kominów na 

budynku szkoły. Zakupione zostały stoły uczniowskie oraz krzesełka zarówno do szkoły jak 

i przedszkola, szafy na pomoce dydaktyczne, szafki na plecaki na świetlicę oraz metalowe 

szafki do szatni. Na bieżąco doposażone było przedszkole oraz kl.,,0” w gry, układanki, 

zabawki, kąciki zainteresowań oraz świetlica szkolna w potrzebne pomoce dydaktyczne. 

Zakupiono 2 tablice interaktywne oraz laptopy, domki , lokomotywę oraz samochód na plac 

zabaw. 
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Szkoła Podstawowa im Wincentego Burka w Gałkowicach zakupiła busa na potrzeby 

dowozu dzieci do szkoły. Na bieżąco i miarę potrzeb doposażona była szkoła w pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie wnętrz, zabawki dla przedszkola. 

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima i Niepubliczne Przedszkole 

,,Jabłuszko" w Starym Garbowie w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Edukacyjne 

imienia Zawiszy Czarnego stanowiące Organ Prowadzący I etapu projektu pod nazwą 

,,Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie" 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego i przy wkładzie własnym pokrytym za zgodą Wójta Gminy Dwikozy Pana 

Marka Łukaszka i Radnych Gminy Dwikozy ze środków budżetu Gminy przeprowadzony 

został gruntowny remont sześciu sal lekcyjnych: wykonanie wylewek podłogowych, 

położenie gumoleum, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie pomieszczeń. Również 

w ramach ww. projektu dokonano wymiany pieca c.o. oraz kaloryferów w dwóch salach 

lekcyjnych i na holu szkolnym. Zostało również dostosowane wyposażenia sal do potrzeb 

dzieci- wymienione zostały ławki i krzesełka w klasie I oraz dokupiono dodatkowe meble do 

sal przedszkolnych. Na placu szkolnym zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń na 

siłowni zewnętrznej. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły i przedszkola 

oraz o stan budynku i placu szkolnego zamontowany został monitoring wizyjny. 

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach oraz Niepubliczne 

Przedszkole w Winiarach zostało doposażone oraz wyremontowane. Prace te dotyczyły 

przede wszystkim: zakupu 8 monitorów interaktywnych 65’, zakupu 1 projektora, zakupu 

pomocy edukacyjnych dla dzieci z przedszkola, zakupu pomocy sensorycznych do pracy 

z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do 

drukowania, kopiowania oraz skanowania materiałów dydaktycznych. Pozyskane zostały 

środki na zakup: mebli do oddziału zerowego, 2 dywanów do przedszkola i oddziału 

zerowego, 2 sof do przedszkola i oddziału zerowego, 3 regałów do szatni szkolnej, naklejek 

ściennych do przedszkola, oddziału zerowego oraz świetlicy. Zakupiono trzy uczniowskie 

biurka do pracowni komputerowej, 1 regał do szatni szkolnej, liczne zbiory do biblioteki 

szkolnej. Ponadto w placówce został wykonany gruntowny remont wraz z malowaniem, który 

dotyczył 9 sal lekcyjnych, szatni szkolno – przedszkolnej, pokoju nauczycielskiego, gabinetu 

dyrekcji, łazienek przedszkola, łazienek chłopców oraz dziewcząt, łazienki personelu, części 

dolnego korytarza, barierek na klatce schodowej, parapetów zewnętrznych oraz bramy 

wjazdowej. Do tego zakupiono oraz zamontowano główny wyłącznik przeciwpożarowy, 

monitoringu wizyjnego, zakupiono garaż na samochód szkolny, zamek szyfrowy do pokoju 

nauczycielskiego oraz automatyczny dzwonek. 
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2) Czy realizowali Państwo tzn. projekty miękkie - ukierunkowane na wzbogacenie 

oferty edukacyjnej, wychowawczej, sportowej, oraz integrację środowiska lokalnego 

itp.? (Jeśli tak to jakie?) 

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie realizowane były projekty 

edukacyjne „Fashion weekend z robotami” i „Roboty dobrymi przyjaciółmi osób 

niepełnosprawnych” - realizowany w październiku 2019 r. we współpracy z Fundacją 

TechSoup Polska dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie w ramach 

Europejskiego Tygodnia Kodowania. Projekty były realizowane z wykorzystaniem klocków 

LEGO EDUKATION, które stanowią wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Mściowie. Kolejnym projektem jakiego podjęła się szkoła to „Kreatywna 

półkolonia na wsi” – realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach 

w sierpniu 2020 r. były również realizowane zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu 

Sportowego – program realizowany w ciągu roku szkolnego 2019/2020 we współpracy 

z Ministerstwem Sportu i Turystyki, którego operatorem był Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Kielcach.  

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie realizowano 

projekty: ,,Droga do lepszego świata pracownia komputerowa”- pozyskano pieniądze na 

nową pracownię komputerową z tablicą interaktywną , drukarką, skanerem i wizualizerem. 

W ramach współpracy z Gminą pozyskano pieniądze z Rezerwy 04 na zakup pomocy 

dydaktycznych z przedmiotów: chemia, fizyka, biologia i geografia. 

Szkoła Podstawowa w Gałkowicach w ubiegłym roku szkolnym nie realizowała 

projektów miękkich. 

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym Garbowie 

w roku szkolnym 2019/2020 brała udział w rządowym programie rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych ,,Aktywna Tablica". Dofinansowanie w ramach realizacji projektu 

pozwoliło na zakup mobilnego monitora interaktywnego. Kadra pedagogiczna doskonaliła 

swoje umiejętności w zakresie metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi TiK.  

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach brała udział w projektach 

miękkich pn. „Aktywna tablica” oraz „Granie na ekranie”.  
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3) Czy uczniowie brali udział w konkursach, olimpiadach odnosząc znaczące sukcesy, 

którymi chcieliby się Państwo podzielić z mieszkańcami Gminy Dwikozy ?(Jeśli tak 

to jakie?) 

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie uczeń klasy VII zajął I miejsce 

w konkursie literackim „Moje życie w izolacji” organizowanym przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Dwikozach. Uczeń klasy VI brał udział w eliminacjach rejonowych w Konkursie 

Przedmiotowym z Historii organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Uczennica klasy VII wzięła udział w eliminacjach gminnych  Powiatowego Konkursu 

Ortograficznego organizowanego przez Starostwo Powiatowego w Sandomierzu, Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Sandomierzu, Kuratorium Oświaty w Kielcach odział 

Sandomierz; zakwalifikowanie do etapu powiatowego.  

W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym LEON- uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Gałkowicach zajęli czołowe miejsca: II i III miejsce. 

Uczniowie Szkoły w Starym Garbowie im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima brali 

udział w XIV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj formę!" 

organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny pozwolił na kształtowanie 

prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie byli również uczestnikami projektu 

promującego zasady zdrowego odżywiania ,,Śniadanie daje moc" w ramach ,,Programu dla 

szkół. Mleko w szkole. Owoce i warzywa w szkole" pod patronatem ARiMR. 

Uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Winiarach z klasy VI do 

przeszedł do III Powiatowego Konkursu Ortograficznego 

 

Zadania zrealizowane w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

finansowane z budżetu Gminy 

 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 

16.09.2019 494,00 zł Kosz próżniowy 

12.11.2019 2 697,60 zł Wyposażenie 

13.12.2019 2 398,50 zł Montaż głównego wyłącznika prądu 

27.12.2019 2 999,99 zł Podwyższenie ogrodzenia 

24.03.2020 8 100,00 zł Monitor interaktywny 

13.08.2020 3 988,57 zł Materiały budowlane 

Razem: 20 678,66 zł - 
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Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Mściowie 

02.10.2019         99 999,00 zł  Remont dachu 

03.09.2020         20 000,00 zł  Remont parkietu  

30.09.2020         20 504,18 zł  Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb przedszkola 

Razem:      140 503,18 zł  - 

   

Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 

20.12.2019           8 078,88 zł  Dokumentacja  

Razem:          8 078,88 zł  - 

   

Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 

16.09.2019         15 000,00 zł  Ułożenie kostki 

06.03.2020           6 570,00 zł  Wykonanie parkingu  

Razem:        21 570,00 zł  - 

  
 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach 

14.07.2020           4 980,00 zł  Koordynator projektu 

10.08.2020              500,00 zł  Weryfikacja dokumentacji 

26.08.2020         19 000,00 zł  Opracowanie projektu  

Razem:        24 480,00 zł  - 
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5 Żłobek 

 

Do Żłobka „Dziecięcy Świat” w Mściowie uczęszczać mogą dzieci w wieku od 5 

miesięcy do 3 lat.  Maksymalnie placówka może przyjąć 16 maluchów. W okresie od 

01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. do żłobka uczęszczało od 8 do 12. W październiku 2019 roku 

zmianie uległ cały skład Zarządu Spółdzielni Socjalnej, który jest organem prowadzącym dla 

placówki. 

W związku z pandemią koronawirusa zajęcia w żłobku zostały zawieszone od  

30.03.2020 r. do 28.06.2020 r. Zarząd pozyskał mikrodotację z Powiatowego Urzędu Pracy 

w wysokości 5 000,00 zł, dzięki której udało się zakupić do żłobka m.in. pralkę, żelazko, 

termometr bezdotykowe, pościel  i inne wyposażenie umożliwiające spełnienie wymagań 

Głównego Inspektora Sanitarnego i ponowne uruchomienie placówki. Zarząd Spółdzielni 

realizuje również program „Maluch+”, w ramach którego rodzice dzieci od stycznia 2020r. 

otrzymują dopłatę do czesnego w wysokości 135 zł miesięcznie. W ramach wolontariatu 

członkowie Zarządu pomalowali pomieszczenia żłobka. Pani Dyrektor Renata Szczotkowska 

dodatkowo ozdobiła ściany sal bajkowymi postaciami. Doposażono żłobek w nowe zabawki. 

Zarząd promuje działalność żłobka na założonym profilu na facebooku, gdzie zamieszczenie 

są aktualne informacje i dokumentacja fotograficzna z prowadzonych zajęć. 

Wszystkie działania podejmowane w Żłobku ,,Dziecięcy Świat” mają na celu 

wszechstronny rozwój dziecka. Praca polega w szczególności na: 

1) kształtowaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych; 

2) rozwijaniu aktywności poznawczej dzieci; 

3) doskonaleniu sprawności motorycznej i manualnej dziecka; 

4) prowadzeniu zajęć wychowawczych zaspokajających indywidualne potrzeby 

psychospołeczne dziecka; 

5) kształtowaniu u dzieci pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń; 

6) organizowaniu zajęć stymulujących wszystkie sfery rozwoju dziecka: percepcji mowy 

i komunikacji, motoryki dużej i małej, sfery poznawczej i społecznej. 

Prowadzone zajęcia dobierane są tak, aby oddziaływać na wszystkie zmysły. Praca 

metodami aktywnymi, wykorzystującymi przede wszystkim metody pedagogiki zabawy, 

pozwala osiągnąć zamierzone cele. 

Różnorodność prowadzonych zajęć:  

1) zabawy tematyczne, 

2) czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację, 
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3) zabawy plastyczne, 

4) zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne, 

5) zabawy muzyczno - rytmiczne umożliwiające zaspokojenie dziecku aktywności 

ruchowej, 

6) zabawy ruchowe - mające na celu rozwój sprawności fizycznej dziecka, 

z wykorzystaniem m.in.: chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, czy też 

klocków dostarczające dzieciom wielu wrażeń, jak również wspomagające rozwój 

psychoruchowy, 

7) zajęcia stymulujące wszystkie zmysły, 

sprawia, że dzieci chętnie się angażują i uczestniczą w nich. 

Pracownicy i Zarząd Spółdzielni podejmują szereg innych zadań mających na celu 

wszechstronny rozwój dzieci. W grudniu 2019 r. zostały zorganizowane Mikołajki dla dzieci 

wraz z profesjonalną sesją fotograficzną. Żłobek włączył się również w akcję zbierania karmy 

dla psów ze schroniska w Sandomierzu. Kadra placówki dba o celebrowanie szczególnych 

dni: Dzień Dziecka, Matki, Ojca, Babci i Dziadka, Pluszowego Misia, Autyzmu. 

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu konieczne 

jest wykonanie placu zabaw przeznaczonego wyłącznie dla dzieci uczęszczających do żłobka, 

co w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania placówki stanowi ogromny problem. 

Pomimo promocji żłobka, nie udaje się zapewnić maksymalnej ilości dzieci. Wynika to 

z liczby placówek, które powstały w Sandomierzu i dzięki pozyskanym dla nowopowstałych 

żłobków dotacjom, oferują korzystniejsze warunki opieki. 
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6 Nauczanie zdalne w czasie pandemii w Gminie Dwikozy 

 

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i przedszkoli w celu 

zapobiegania i zwalczania COVID-19 od 16 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. nauczyciele 

we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Dwikozy realizowali zadania 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W przypadku Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz Przedszkola Samorządowego 

w Dwikozach wraz z oddziałami w Słupczy i Szczytnikach działalność ta była monitorowana 

przez dyrektora Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych. 

Pracownicy zespołu oświaty byli w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym 

z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia.  

Na stronie internetowej gminy na bieżąco pojawiały się komunikaty, rozporządzenia Wójta 

Gminy Dwikozy dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli w czasie pandemii. 

W formie zdalnej prowadzone były również zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, z integracji 

sensorycznej. W momencie ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli, nie były one 

dostatecznie przygotowane do prowadzenia nauki zdalnej, występowały braki w sprzęcie 

komputerowym, słabo działał internet, zasady prowadzenia nauczania zdalnego były 

w przygotowaniu ze względu na krótki czas wprowadzania obowiązku zdalnego nauczania. 

Większość nauczycieli nie była przygotowana do prowadzenia edukacji zdalnej, 

brakowało systemowych szkoleń korzystania z platform, narzędzi do nauki zdalnej 

i odpowiedniego przygotowania bazy multimedialnych pomocy dydaktycznych. 

Rodzice dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII byli dodatkowo 

obciążeni obowiązkiem pomocy dzieciom podczas zajęć on-line. Nie wszyscy rodzice mogli 

w nich uczestniczyć. Problemy pojawiały się również w sytuacji, gdy z zajęć on-line 

korzystało w tym samym czasie kilkoro dzieci w rodzinie.  

Na wniosek Wójta Gminy Dwikozy, Dyrektor Zespołu Administracyjnego 

Jednostek Oświatowych wspólnie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz 

Dyrektorem Przedszkola Samorządowego  ustalili zasady monitorowania pracy on-line 

oraz rozliczania godzin pracy. 

Nauczyciele współpracowali ze sobą w zakresie korelacji działań wobec uczniów, 

dokonywali zmian w programach nauczania, dostosowując je do możliwości realizacji 

w formie zajęć zdalnych. Nauczyciele indywidualizowali pracę z uczniami, przygotowując 

dla nich zróżnicowane zadania i materiały. 

W szkole podstawowej ustalono, z jakich narzędzi nauczyciele mają korzystać. 

Wprowadzono dziennik elektroniczny jako główne narzędzie pracy a następnie wdrażano 
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platformy do pracy on-line. Po początkowym korzystaniu z wielu platform komunikacyjnych 

główną stał się MS Office 365 z Microsoft Teams. Występowały czasowe kłopoty w czasie 

pracy on-line spowodowane bardzo słabym Internetem w szkole, domach uczniów oraz 

nauczycieli. Wielu uczniów miało możliwość korzystania tylko z limitowanego i drogiego 

dostępu do Internetu za pośrednictwem telefonii komórkowej. 

Zorganizowano wstępne szkolenie z zakresu obsługi komunikatora, udzielano ciągłych 

porad on-line oraz udostępniano filmy instruktażowe dotyczące obsługi komunikatorów. 

Szkoła zapewniła bezpłatny dostęp do e-dziennika i MS Office 365 (Microsoft Teams). 

Największą trudność przy organizacji nauczania zdalnego stanowiło: niedostateczna ilość 

sprzętu (laptopy, tablety) do realizacji zajęć zdalnych, niewystarczające umiejętności 

nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych, konieczność wprowadzenia 

natychmiastowych szkoleń dla uczniów i nauczycieli z zakresu użytkowania platform 

edukacyjnych i komunikatorów, trudności w komunikacji z uczniami, którzy nie uczestniczyli 

w zajęciach, brak wspólnych, wystandaryzowanych wskazań i rozwiązań dotyczących 

kształcenia zdalnego, konieczność stworzenia i wdrożenia nowych regulaminów, instrukcji, 

procedur, ocenianie efektów osiąganych przez uczniów w nauczaniu zdalnym, nieterminowe 

oddawanie wykonanych zadań, niska frekwencja uczniów na zajęciach, obciążenie 

nauczycieli, obciążenie uczniów, obciążenie rodziców. Organizacja pracy zdalnej była 

szczególnie uciążliwa dla nauczycieli w Samorządowym Przedszkolu w Dwikozach 

z powodu braku możliwości korzystania z urządzeń służbowych (przedszkole posiada 

tylko jeden laptop) odbywała się w oparciu o prywatny sprzęt komputerowy nauczycieli 

(komputery stacjonarne, telefony, laptopy, tablety itp.). 

W organizacji nauczania zdalnego pomagało: zaangażowanie większości nauczycieli, 

zaangażowanie większości rodziców, współpraca z Urzędem Gminy. Dodatkowo w Szkole 

Podstawowej w Dwikozach pomagał dostęp do platformy edukacyjnej, posiadanie dziennika 

elektronicznego, wyposażenie szkoły w sprzęt ICT, znajomość narzędzi wykorzystywanych 

w nauczaniu zdalnym, wsparcie ze strony JST między innymi poprzez zakup laptopów 

z oprogramowaniem i udostępnienie ich potrzebującym uczniom. 

W przypadku pracy zdalnej w nowym roku szkolnym należy podjąć następujące 

działania: wprowadzić pracę wszystkich nauczycieli na jednej platformie edukacyjnej, 

ściślej współpracować z rodzicami w zakresie monitorowania zaangażowania ucznia 

w naukę podczas nauczania zdalnego, szkolić nauczycieli w zakresie wykorzystywania 

narzędzi, które zostały przyjęte w praktyce szkolnej. 
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7 Kontrole przeprowadzone przez ZAJO w Szkole Podstawowej 

w Dwikozach oraz Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach wraz 

z oddziałami zamiejscowymi w Słupczy i Szczytnikach 

 

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych Pani Iwona Korczyńska-

Sapielak przeprowadziła kontrole w Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach oraz Szkole 

Podstawowej w Dwikozach dotyczące realizacji zajęć w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniom, w tym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz wydatkowania środków finansowych na ten cel z budżetu Gminy. 

Wraz z dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Dwikozach uczestniczyła 

w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Obserwacji podlegały zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z integracji 

sensorycznej, zajęcia logopedycznie, zajęcia wyrównawcze.  

Odbyły się 4 spotkania z nauczycielami odpowiedzialnymi za kształcenie dzieci 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym oraz jego 

oddziałach w Szczytnikach i Słupczy w celu zdiagnozowania potrzeb dzieci i monitorowania 

kształcenia oraz współpracy z organem prowadzącym w tym zakresie. Wspólnie z 

Dyrektorem Szkoły i Dyrektorem Przedszkola wypracowano wnioski do dalszej pracy. 

Dyrektor ZAJO uczestniczyła w przeglądach placówek pod względem bezpieczeństwa 

i zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych w trakcie roku szkolnego oraz ich 

dostosowanie do wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie pandemii. Nie stwierdzono 

żadnych uchybień. Dyrektorzy współpracowali zarówno z Państwową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Sandomierzu jak i z Jednostką Samorządu Terytorialnego w zakresie 

zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pracy. 
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8 Narady i konferencje 

 

03.12.2019 r. - Udział Dyrektora ZAJO w konferencji zorganizowanej w Chęcinach 

przez Przemysława Kluge – Dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych 

oraz Roberta Jaworskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Konferencja dotyczyła: 

1) wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania lokalną oświatą, 

2) pracy nad realną zmianą postaw i kompetencji nauczycieli,  

3) najbardziej efektywnym wykorzystaniem środków z subwencji oświatowej. 

11.12.2019 r.  – Udział Dyrektora ZAJO w Świętokrzyskim Kongresie Organizacji 

Pozarządowych zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego. Kongres był okazją do wzięcia udziału w dyskusji poświęconej systemowi 

zlecania zadań publicznych oraz wzięcia udziału w warsztatach przygotowanych przez 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego 

21.01.2020 r.  – Organizacja przez ZAJO spotkania dla Dyrektorów Szkół  

i Przedszkoli oraz żłobka z tereny Gminy Dwikozy z udziałem Pana Marka Łukaszka Wójta 

Gminy Dwikozy oraz Pani Marii Łukasiewicz – Przewodniczącej Rady Gminy  

w Dwikozach.  

Efekt spotkania, to zacieśnienie współpracy między szkołami, powstanie wspólnej 

„zakładki” na stronie internetowej Gminy w celu wymiany doświadczeń oraz bieżącej 

informacji o pracy placówek przez ich strony internetowe oraz Facebooka.  

22.02.2020 r.  – Udział Dyrektora ZAJO w seminarium „Aktualne wyzwania dla 

uczniów i nauczycieli” zorganizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w ramach projektu pn. „ Świętokrzyski ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do 

aktualnych wyzwań. Celem Seminarium był rozwój współpracy szkół z otoczeniem 

społeczno – gospodarczym- przedstawicielami instytucji runku pracy, organizacji 

pracodawców, organizacji rolniczych, samorządów lokalnych powiatu Sandomierskiego. 

26.08.2020 r.  – Organizacja konferencji „ Bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/21 w czasie pandemii w placówkach oświatowych i opiekuńczych działających na 

terenie Gminy Dwikozy” z udziałem Pani Marioli Żmudy Zastępcy Wójta Gminy 

Dwikozy oraz Pana Leszka Zbrojkiewicza Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Sandomierzu. Podczas spotkania zebrani Dyrektorzy wypowiedzieli 

się na temat przygotowania i zmian w funkcjonowaniu placówek na rok szkolny 2020/2021 

oraz skorzystali ze wskazówek i uwag przedstawiciela PSSE w Sandomierzu. Na spotkaniu 

dyrektor ZAJO poruszyła temat dowozów dzieci do szkół. Został przedstawiony regulamin 

dowozów oraz rozkład jazdy busów. Procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji autobusów 
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oraz liczby zajętych miejsc siedzących zostały skonsultowane z dyrektorem PSSE 

w Sandomierzu. 
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9 Wybrane zadania ZAJO oraz ich realizacja 

 

W roku szkolnym 2019/2020: 

1) zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wypłacono stypendia 

szkolne dla 113 uczniów na łączną kwotę 207 920,00 zł. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół ponadpodstawowych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy Dwikozy. 

2) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie 

i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowe, a uczniom 

z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia oraz 

dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży 

z niepełno sprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, realizującym obowiązek szkolny i obowiązek nauki nie 

dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy 

Prawo oświatowe, dowożono 14 dzieci niepełnosprawnych do ośrodków 

rehabilitacyjnych dla dzieci lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem 

do szkół uczniów niepełnosprawnych, 

3) w ramach dotacji celowej i zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników 

szkolnych, szkoły podstawowe zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 590 

uczniów na łączną kwotę 56 900,62 zł 

4) Szkoły Podstawowe w Starym Garbowie i w Winiarach otrzymały zwiększenie 

subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych na łączna 

kwotę144 709,00 zł  z czego: 

- dla Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie  - 69 871,00 zł 

- dla Szkoły Podstawowej w Winiarach - 74 838,00 zł, 

- zakupiono 50 szt komputerów za kwotę 59 000,00 zł w ramach realizacji projektu pn. 

"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
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Przekazano je dla szkół w następujący sposób: 

 

Nazwa szkoły 
Liczba przekazanych 

laptopów 

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu Sulima w Starym 

Garbowie 
4 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie 6 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Burka w Gałkowicach 2 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gierlachowie 9 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy 6 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Winiarach 3 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach 16 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych Puławiaków 

w Górach Wysokich 
4 

SUMA 50 
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10 Wnioski końcowe 

 

I. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach oraz Przedszkole 

Samorządowe wraz z oddziałami zamiejscowymi w Słupczy i Szczytnikach:  

1) zapewniły uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania 

i opieki, również podczas pandemii, 

2) otoczyły szczególną opieką w tym zastosowały specjalną organizacje nauki 

i zindywidualizowane metody pracy w stosunku do dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym, 

3) zorganizowały zdalne nauczanie od marca do czerwca 2020 roku. 

II. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nie 

wydał zaleceń, co do pracy Przedszkola Samorządowego w Dwikozach. Wydał 

zalecenia co do pracy Szkoły Podstawowej w Dwikozach, które zostały zrealizowane. 

III. Wyniki egzaminów po szkole podstawowej zostały przeanalizowane przez organ 

prowadzący i przestawione Radzie Gminy Dwikozy (Rozdział 3) 

IV. Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne to: 

1) zakup autobusu szkolnego, 

2) założenie monitoringu placu przy budynkach szkoły i przedszkola 

w Dwikozach, 

3) wykonanie remontu schodów zewnętrznych znajdujących się przy wyjściu 

ewakuacyjnym z segmentu uczniów klas I-III przy S.P. Dwikozy, 

4) remont pomieszczenia socjalno biurowego w ZAJO, 

5) wykonanie parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach, 

6) doposażenie Przedszkola Samorządowego w Dwikozach w sprzęt do 

zdalnej nauki, zakup tablicy multimedialnej, uzyskanie dostępu do 

internetu światłowodowego, 

7) doposażenie kuchni przedszkolnej. 
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Opracowanie 

 

Raport został opracowany przez Iwonę Korczyńską-Sapielak Dyrektora Zespołu 

Administracyjnego Jednostek Oświatowych w oparciu o dane statystyczne opracowane przez: 

1) Łukasza Gałęza – Głównego Księgowego ZAJO, 

2) Agnieszkę Fleming – Starszego Inspektora, 

3) Agatę Kurek – Skarbnika Gminy Dwikozy, 

4) Renatę Kraskę – Kierownika Referatu Promocji i Infrastruktury Gminy. 

oraz materiały dostarczone przez: 

1) Pana Piotra Kiełczewskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych w Dwikozach, 

2) Panią Magdalenę Binek - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach, 

3) Panią Barbarę Bielecką - Dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gierlachowie, 

4) Panią Magdalenę Petelewicz - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Mściowie, 

5) Panią Barbarę Majewską - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej 

w Słupczy, 

6) Panią Martę Cocek - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego herbu 

Sulima w Garbowie, 

7) Panią Magdalenę Mroczek - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Burka 

w Gałkowicach, 

8) Pana Leszka Dziubińskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Winiarach oraz Niepublicznego Przedszkola w Winiarach. 

Wersja elektroniczna raportu została przygotowana przez Panią Oliwię Łukaszek odbywającą 

staż w Zespole Administracyjnym Jednostek Oświatowych.  

 

Serdecznie dziękuję za pomoc w opracowaniu raportu. 

 

 

 

Iwona Korczyńska-Sapielak  


