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Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych  

w Gminie Chełmek 
za rok szkolny 2020/2021 

 
 

 

 

 

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek 
 
Głównym celem polityki oświatowej Gminy Chełmek jest wysoka jakość kształcenia i zapewnienie 
uczniom jak najlepszego startu do szkół ponadpodstawowych oraz zdobycie jak najwyższego 
wykształcenia lub potrzebnego na rynku zawodu. 
 

 
II Zadania Gminy Chełmek w zakresie oświaty 
 
Zadania samorządu lokalnego, zgodnie z kompetencjami w zakresie oświaty, to:  

 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki, 

 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, i obsługi 
organizacyjnej szkoły lub placówki, 

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły 
lub placówki. 

 
Ważnym zadaniem samorządu lokalnego jest także wpływanie, za pomocą dostępnych 
instrumentów prawnych i finansowych, na: 

 jakość kształcenia w szkołach, między innymi poprzez doskonalenie nauczycieli 
i kadry kierowniczej, jak i rozwijanie tzw. partnerstwa edukacyjnego  - stworzenie długofalowego 
planu działań w oświacie, dostosowanego do potrzeb społeczności gminy Chełmek, 

 poprawę  jakości pracy szkół poprzez włączenie w proces rozwoju oraz decydowania, 

 zainteresowanie  lokalnej    społeczności   problematyką    jakości    oświaty,  wprowadzenie   
definicji  i kryteriów jakości pracy szkoły, 

 budowę  wokół  problemów  oświaty  i  szkół  szeroko  rozumianego  wsparcia  społecznego. 
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III   Stan istniejący – sieć szkolna  

 

W roku szkolnym 2020/2021 sieć szkolna nie została zmieniona. Nauka odbywa się                                  

w 4 zespołach, w skład których wchodzą przedszkola i szkoły podstawowe. 

 
Tab. nr 1 Stan organizacji zespołów w roku szkolnym 2020/2021 stan na 31.08.2021 r. 

LP Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba oddziałów 

1 

Samorządowy Zespół Szkolno -
Przedszkolny nr 2 w Chełmku 552 25 

2 w tym: Przedszkole  189 8 

3   Szkoła Podstawowa 363 17 

4 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1                       
w Chełmku 340 17 

5 w tym: Przedszkole  60 3 

6   Szkoła Podstawowa 280 14 

7 Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 193 11 

8 w tym: Przedszkole  61 3 

9   Szkoła Podstawowa 132 8 

10 
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 188 10 

11 w tym: Przedszkole  50 2 

12   Szkoła Podstawowa 138 8 

13 Gmina Razem 1273 63 

14 w tym: Przedszkola 360 16 

15   Szkoły Podstawowe 913 48 
 

 

W gminie Chełmek od 1 czerwca 2014 r. funkcjonuje również niepubliczne przedszkole. Placówka 
uzyskała wpis do rejestru placówek oświatowych nr 1a/2014. Przedszkole otrzymuje 
na swoją działalność dotację z budżetu gminy Chełmek, w wysokości iloczynu liczby dzieci                                 
i  75% kosztów utrzymania  dziecka w przedszkolu gminnym.  

 
Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów w Gminie przedstawione zostały w tabeli.  
Świadectwa z wyróżnieniem  otrzymało 291  uczniów, a obowiązek  szkolny i nauki realizowany jest                      
w 100%.  

 
Tab. nr 2  Wyniki klasyfikacji i promocji  

 

Typ szkoły 

Liczba uczniów 

klasyfikowanych nieklasyfikowanych promowanych 
ukończyło 

szkołę 
z 

wyróżnieniem 

SZS w Bobrku 132 0 132 17 40 

SZS w 
Gorzowie 

138 0 138 17 49 

SZS nr 1 w 
Chełmku 

280 0 242 38 102 
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SZS-P nr 2 w 
Chełmku 

363 0 362 53 100 

Gmina razem 913 0 874 125 291 

 
  
Tab. Nr 3  Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 r.                    
(wynik procentowy) 

  

 Język polski  Matematyka  Język angielski  

SZS w Bobrku 58,00 44,00  68,00 

SZS w Gorzowie 67,00 54,00 76,00 

SZS nr 1 w Chełmku 64,00 49,00 68,00 

SZS-P nr 2 w Chełmku 58,50 46,40 68,60 

Średnik wynik gminy 62,00 49,00 72,00 

Średni wynik powiatu 59,00 50,00 68,00 

Średni wynik wojewódzki 64,00 52,00 69,00 

Średni wynik w skali kraju 60,00 47,00 66,00 

 
IV Baza oświatowa 
 

Baza oświatowa w gminie to 5 budynków o łącznej powierzchni 12 267 m2 oraz tereny zielone 
o  pow.  ponad  12 755  m

2
.  W stosunku do ubiegłego roku ten stan nie uległ zmianie. Baza szkolno-

przedszkolna Zespołów jest na bieżąco ulepszana, co przekłada sie na poprawę jakości I warunków 
kształcenia.  

 
W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku zmodernizowane 
zostało ogrodzenie wokół szkoły (za kwotę 26 000 zł). Wyremontowano  i oddano do użytku dwie sale 
dydaktyczne (koszt ich remontu wyniósł 46 500 zł). Za kwotę 196 519 zł wykonano przebudowę 
pomieszczeń świetlicy na dwa pomieszczenia dydaktyczne, malowanie pomieszczeń w szkole, 
malowanie pomieszczeń w przedszkolu, wymianę drzwi wejściowych od strony parkingu. Do szkoły 
zakupiono wyposażenie do nowo powstałych sal, komputery, biurka o wartości 35 814 zł. Dokonano 
bieżących napraw (pompy i centralki telefonicznej) za kwotę 5 900 zł. W związku z potrzebami 
wynikającymi ze zdalnego nauczania, gmina przekazała szkole 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, 
o wartości 19 397,10 zł. 

 
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku     

Wykonano remont dachu budynku przy ulicy Brzozowej, pomieszczeń administracji oraz naprawy 
dachu budynku szkoły przy ulicy Piłsudskiego (43 365 zł). Przeprowadzono także remonty bieżące, 
m.in. wymiana drzwi, remont instalacji elektrycznej (koszt: 9 350 zł). Wzbogacono bazę dydaktyczną 
poprzez zakup zabawek do przedszkola, podłogi interaktywnej, programów edukacyjnych, w tym 
przeznaczonych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wartość pomocy 
dydaktycznych: 26 464 zł). W ramach wyposażenia zakupiono szafki, stoliki i krzesełka do 
przedszkola oraz pomoce dydaktyczne (laptopy) za kwotę 31 662 zł. W związku z realizacją nauki 
zdalnej,  szkoła otrzymała 6 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem o wartości 23 276,52 zł. 

Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku  

 
Szkoła i przedszkole zostały zaopatrzone w nowoczesne środki dydaktyczne, m.in. interaktywne 
urządzenie magiczny dywan, zabawki, książki – o wartości łącznie 20 855 zł. W ramach doposażenia 
szkoły i przedszkola zakupiono m.in. regały metalowe (do zaplecza przedszkola) i pomoce 
dydaktyczne, za łączną kwotę 3 000 zł. Zakupiono urządzenia do wyposażenia placu zabaw dla dzieci 
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przedszkolnych i młodszych szkolnych za kwotę 13 943,72 zł (środki Rady Rodziców). Za kwotę 
28 763 zł wykonano wymianę wykładziny podłogowej na korytarzach, holu głównym oraz w szatni 
przedszkola oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w zapleczu kuchennym. Wymalowane zostało 
zaplecze przedszkola. Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia sprzętu do nauki zdalnej, szkoła 
otrzymała przekazane przez Gminę Chełmek 4 laptopy wraz z oprogramowaniem, o wartości 
15 517,68 zł. 

 
Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie  

 
W ramach inwestycji, za kwotę 257 070 zł wykonano remont dachu na budynku głównym szkoły. 
Wśród ważniejszych remontów wymienić można malowanie części pomieszczeń szkolnych                             
i przedszkolnych, a także piwnic i pomieszczeń gospodarczych (25 217 zł). Zmodernizowano 
instalację teletechniczną i dokonano bieżących napraw monitoringu (6 935 zł). Zakupione zostały 
szafki do szatni szkolnej, a także ławki i siedziska do sali gimnastycznej oraz świetlicy  (wartość 
wyposażenia: 5 125 zł). Szkoła i przedszkole zostały zaopatrzone w nowoczesne środki dydaktyczne, 
m.in. zakup tablicy interaktywnej, robota Photon – przeznaczonego do nauki programowania, tabletów 
graficznych – o wartości łącznie 9 214 zł. Szkoła zakupiła 3 laptopy wraz z oprogramowaniem, za 
kwotę 10 958 zł. W ramach wyposażenia w sprzęt do nauki zdalnej, gmina przekazała szkole 
dodatkowe 4 laptopy wraz z oprogramowaniem o wartości 15 517,68 zł. Za kwotę 10 577 zł wykonano 
posadzkę w sali dydaktycznej oraz dokonano naprawy instalacji alarmowej. 

 
V Stan zatrudnienia w zespołach szkół 

W roku szkolnym 2020/21 stan zatrudnienia przedstawia się następująco.  
 

Tab. nr 4 Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2020/2021 

LP Wyszczególnienie 

Nauczyciele Administracja Obsługa Gmina razem 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1 
Samorządowy Zespół Szkolno 
-Przedszkolny nr 2 w Chełmku 

54,66 61 4 4 21 23 79,66 88 

2 
Samorządowy Zespół Szkół              

nr 1 w Chełmku 
34,09 38 3 3 9 9 46,09 50 

3 
Samorządowy Zespół Szkół              

w Bobrku 
21,16 30 2,62 3 5,25 6 29,04 39 

4 
Samorządowy Zespół Szkół           

w Gorzowie 
20,01 28 2,25 3 5 6 27,26 37 

5 Gmina Razem 129,92 157 11,87 13 40,25 44 182,05 214 

 
VI Finansowanie zadań oświatowych 

  

Porównując otrzymane kwoty subwencji oświatowej do wydatków, zauważa się stały, rosnący 

wzrost nakładów na oświatę: 

 

 2019  

subwencja oświatowa                                 +  8 153 799,00 zł 

dotacja przedszkolna                                  +     423 706,00 zł 

wydatki na funkcjonowanie                        - 15 832 099,00 zł  

(szkół, przedszkoli, świetlic i stołówek szkolnych)  

wydatki inne zadania oświatowe   -  657 159,00 zł  

wydatki / różnica/ środki własne gminy  - 7 911 753,00 zł 
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Wśród innych zadań oświatowych do ważniejszych pozycji możemy zaliczyć: 

-  dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół    - 102 677,00 zł 

-  zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Chełmek do przedszkoli 

samorządowych, przedszkoli niepublicznych, a także dotacja dla przedszkola niepublicznego 

funkcjonującego na terenie naszej gminy  - 522 201,00 zł 

 

 2020  

subwencja oświatowa                                 +  8 263 882 zł  

dotacja przedszkolna                                  +     444 720 zł 

wydatki na funkcjonowanie                        -  16 363 227 zł  

(szkół, przedszkoli, świetlic i stołówek szkolnych)  

wydatki inne zadania oświatowe        -  672 552 zł  

wydatki / różnica / środki własne gminy   - 8 345 307 zł 

Wśród innych zadań oświatowych do ważniejszych pozycji możemy zaliczyć: 

-  dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół    - 82 351,00 zł 

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Chełmek do przedszkoli 

samorządowych, przedszkoli niepublicznych, a także dotacja dla przedszkola niepublicznego 

funkcjonującego na terenie naszej gminy  - 577 244,00 zł 

 

 2021 plan 

 subwencja oświatowa                                 +  8 603 730,00 zł 

 dotacja przedszkolna                                  +     426 590,00 zł 

wydatki na funkcjonowanie                        -  18 887 205,00 zł  

(szkół, przedszkoli, świetlic i stołówek szkolnych)  

wydatki inne zadania oświatowe        -  740 800,00 zł  

wydatki / różnica / środki własne gminy   - 10 597 685,00 zł 

Wśród innych zadań oświatowych do ważniejszych pozycji możemy zaliczyć: 

-  dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół    - 150 000,00 zł 

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Chełmek do przedszkoli 

samorządowych, przedszkoli niepublicznych, a także dotacja dla przedszkola niepublicznego 

funkcjonującego na terenie naszej gminy  - 570 000,00 zł 

 

        Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym rodzic płaci tylko 1 zł za godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu (przy pobycie powyżej 5 godzin). W kolejnych latach kształtowało się to 

następująco: 

2018 r. – 413 740 zł, tj. 1 370  zł / uczeń rocznie 

2019 r. – 423 706 zł, tj. 1 403 zł / uczeń rocznie 

2020 r. - 444 720 zł, tj. 1 443  zł / uczeń rocznie 

2021 r. – 426 590 zł, tj. 1 471 zł/ uczeń rocznie 

       

       Gmina otrzymuje także subwencję oświatową na dzieci sześcioletnie.  Kwoty roczne otrzymane 

na ten cel z budżetu państwa, ujęte w ogólnej kwocie subwencji, w poszczególnych latach wynoszą: 

2018 r. - 445 313 zł 

2019 r. - 547 296 zł 

2020 r. - 461 818 zł 

2021 r. – 547 223 zł 

Pobyt dzieci sześcioletnich w gminnych przedszkolach samorządowych jest całkowicie bezpłatny. 

 

Subwencja oświatowa naliczona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej na 2021 

rok wyniosła 8 580 280 zł, a kwota na 1 ucznia to 6 400,28 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie 
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otrzymanych środków z rezerwy subwencji oświatowej z tytułu realizacji zajęć wspomagających dla 

uczniów, po przerwie spowodowanej pandemią. 

Dla porównania: w 2020 roku - 8 174 445 zł / 6 296,09 zł rocznie na 1 ucznia,                                             

w roku 2019 - 8 153 799 zł /5 856,57 zł  rocznie na 1 ucznia.  

Obserwuje się stały spadek liczby uczniów w szkołach, co przekłada się na wysokość naliczanej 

subwencji. 

* sprawozdanie SIO 30.09.2018 r. 973 uczniów 

  sprawozdanie SIO 30.09.2019 r. 920 uczniów. 

  sprawozdanie SIO 30.09.2020 r. 916 uczniów 

 

Szkoły pozyskały środki pozabudżetowe na łączną kwotę 38 359 zł, które przeznaczono na 

zakup pomocy dydaktycznych, w tym: 

1. SZS-P nr 2 w Chełmku: 5 048 zł 

2. SZS nr 1 w Chełmku: 12 207 zł 

2. SZS w Bobrku: 4 062 zł 

3. SZS w Gorzowie: 17 042 zł. 

 

Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane szkole w ramach 1%, darowizny 
Rad Rodziców (składki, fundusze z zabaw karnawałowych), darowizny od sponsorów, a także 
odszkodowania od ubezpieczycieli.  

 
Gmina Chełmek – Referat Oświaty,  we współpracy z dyrektorami szkół, aktywnie pozyskuje 

dodatkowe fundusze wspierające funkcjonowanie szkół. W roku szkolnym 2020/2021 wnioskowano              
i otrzymano dofinansowanie w ramach programów: 

 
- projektu grantowego pn. ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i 
placówek oświatowych’’ w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój 
Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzonych kształcenie ogólne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Gmina 
Chełmek uzyskała dofinansowanie w wysokości 74 082,90 zł na zakup 19 laptopów wraz                                
z oprogramowaniem - sprzęt do nauki zdalnej trafił do czterech szkół na terenie Gminy Chełmek i był 
wykorzystany do wsparcia realizacji prowadzonych przez nie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej; 

- dofinansowanie w ramach środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 
“Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”, dofinansowanie: 2 400 zł, 
wartość realizacji programu  4 842,92 zł, liczba uczestników: 112 uczniów klas I-III; 

- dofinansowanie na realizację w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów – Program „Umiem pływać”, 
dofinansowanie: 16 211,55 zł, wartość realizacji programu  39 637,05  zł, liczba uczestników: 87 
uczniów klas II I III; 

 
- dofinansowanie na realizację w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów – Program „Umiem pływać”, 
dofinansowanie: 16 894,82 zł, wartość realizacji programu  46 034,95  zł, liczba uczestników: 106 
uczniów klas II; 

- zwiększenie subwencji oświatowej w 2020 r. z tytułu wniosku gminy w ramach kryterium I:     
„Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby 
uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części 
oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.” - kwota 89 437 zł, 

- zwiększenie subwencji oświatowej w 2021 r. z tytułu wniosku gminy w ramach kryterium VII: 
„Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego” – kwota 23 450 zł. 

 

VII  Średnie wynagrodzenia nauczycieli – jednorazowy dodatek uzupełniający 

 

Obowiązkiem Gminy jest wypłacanie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, 

którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Wypłacona kwota 
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wyrównania wynagrodzeń za 2020 rok wyniosła 38 586,43 zł. Dodatki wypłacono nauczycielom 

posiadającym stopień awansu: mianowany i dyplomowany. 

 
 
Średnie wynikające ze sprawozdań do RIO - dane za 2020 rok 

  SZS Gorzów SZS Bobrek SZS nr 1 w 

Chełmku 

SZS-P nr 2 w 

Chełmku 

RAZEM GMINA 

stażysta -577,60 -1 309,54 1 971,78 2 983,64 3 068,28 

kontraktowy -1 497,46 528,98 16 733,81 21 980,86 37 746,19 

mianowany -11 088,02 -1 180,95 -5 124,99 -2 693,81 -20 087,77 

dyplomowany 4 588,30 -38 862,42 -32 017,57 53 707,74 -12 285,20 

 

Do różnic wynikających ze sprawozdania do RIO należy doliczyć ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy. 

Wypłacone wyrównania wynoszą odpowiednio: 

Średnie  wypłacone z naliczeniem ZUS Pracodawcy i Funduszem Pracy 

  SZS Gorzów SZS Bobrek SZS nr 1 w 

Chełmku 

SZS-P nr 2 w 

Chełmku 

RAZEM GMINA 

mianowani 8 427,95 4 453,07 9 656,69 1 424,57 23 962,28 

dyplomowani 2 235,45 2 302,86 3 681,04 6 404,80 14 624,15 

RAZEM GMINA 10 663,40 6 755,93 13 337,73 7 829,37 38 586,43 

 

VIII Szczególne osiągnięcia uczniów, wyróżnienia dla nauczycieli  

W roku szkolnym 2020/2021 przyznano Nagrody Burmistrza dla Nauczycieli 
i Nagrody Burmistrza dla Uczniów. Zostały  przydzielone  stypendia  Burmistrza  dla najzdolniejszych 
uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Od 2014 roku,  na podstawie uchwał Rady 
Miejskiej w Chełmku, Burmistrz Chełmka przyznaje także stypendia sportowe i stypendia artystyczne.  
 
1. Nagrody   Burmistrza  dla  Nauczycieli 
 

Nagrody   przyznawane  są  za  szczególne  osiągnięcia w dziedzinie  oświaty 
i  wręczane  z  okazji  Dnia Edukacji  Narodowej. Nagrody Burmistrza Chełmka w październiku 2020 
roku otrzymali następujący nauczyciele i dyrektorzy: Pani Wioletta Matysik, Pani Ewa Kustra- 
Potoczna, Pani Małgorzata Wójtowicz, Pani Agnieszka Krzyściak - Kalemba, Pani Renata Zielińska, 
Pani Joanna Baran, Pani Elżbieta Żołna – Smołkowicz. 
 
2. Nagrody Burmistrza dla uczniów 

Nagrody Burmistrza Chełmka dla uczniów są formą wyróżnienia najzdolniejszych uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy Chełmek. Jest to nagroda rzeczowa, przyznawana raz w roku za 
szczególne, indywidualne osiągnięcia  w dziedzinie: nauki,  techniki,  sztuki lub sportu. W roku 
szkolnym 2020/2021 Nagrodę Burmistrza Chełmka otrzymali: z SZS –P nr  2 w Chełmku: Justyna 
Szewczyk i Wiktor Kisiel; z SZS w Bobrku: Wiktoria Gucwa; z SZS nr 1 w Chełmku: Julia Moćkowska, 
Konrad Ławczys, Pola Syska, Antoni Pawela; z SZS w Gorzowie: Martyna Remsak, Wiktor Peschak.  

3. Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce 
 

Uczniowie  wyróżniający  się szczególnie wysokimi wynikami w nauce zostali uhonorowani  
stypendiami. Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniowi, który w 
wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał wysoką 
średnią ocen. Stypendia otrzymało 97 uczniów: 
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z Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku: Laura Dziewit, Karol Kowalczyk, Karol 
Sukiennik, Patryk Rzeźnik, Kinga Koczur, Patrycja Smoter, Antoni Madeja, Patrycja Kuligowska, Inez 
Nowak, Maja Latko, Nikola Nadolska, Michał Konik, Pola Syska, Karolina Szmigiel, Szymon Gondzik, 
Milena Madej, Julia Moćkowska, Agnieszka Wija, Rafał Trybuś, Aleksander Kozłowski, Maciej Cupiał, 
Lena Krowicka, Julita Łyduch, Julia Poznańska, Maja Poznańska, Kacper Pisarek, Szymon Matyasik, 
Wiktoria Jamróz, Erica Miłek; 
z Samorządowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2  w Chełmku: Anna Załozna, Amelia 
Smołkowicz, Hanna Firek, Apolonia Gondek, Lena Swoszowska, Milena Tenerowicz, Milena Pyrek, 
Natalia Ortman, Zofia Kopciewicz, Paweł Brandys- Buczek, Vanessa Chrząszczyk, Anna Cebula, Jan 
Zabdyr, Kornelia Klimas, Jagoda Kokoszka, Martyna Kokoszka, Martyna Augustyniak, Małgorzata 
Kubiczek, Emilia Majcherczyk, Mateusz Mizołek, Emilia Snopko, Małgorzata Trojanowska, Joanna 
Zabdyr, Szymon Legut, Bartłomiej Szyndler, Wiktoria Florek, Oliwia Nalepa, Weronika Szczepańska, 
Justyna Szewczyk, Maja Florek, Anita Kowalik, Błażej Smołkowicz,  
z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku: Natalia Piekorz, Weronika Dubiel, Jakub Idzik, Joanna 
Ławczys, Kacper Kantyka, Amelia Szumlakowska, Kacper Dul, Jan Ławczys, Wiktor Kuc, Paweł 
Kaszuba, Natalia Buchta, Kamila Buchwald, Alan Kuc, Igor Wrzesień, Kasjan Cichocki; 
z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie: Jan Czerw, Wiktoria Wilczak, Martyna Remsak, 
Zofia Czerw, Jakub Korczewski, Zuzanna Ławczys, Julia Lelito, Michał Owsiak, Mikołaj Kotlarczyk, 
Jakub Tomczyk, Aleksandra Remsak, Wiktor Peschak, Piotr Dybał, Patrycja Klima, Joanna Brzezina, 
Paulina Mech, Eryk Stachura, Joanna Bocheniak, Milena Remsak, Tatiana Balcerek, Zofia Gołąb. 
 
4. Stypendia sportowe i stypendia artystyczne 

Stypendia za osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy Chełmek może otrzymać zawodnik 
klubu sportowego, będący uczniem szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem, 
jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Jednocześnie sportowiec, ubiegający się                                
o wspomniane stypendium, musi posiadać udokumentowane osiągnięcia sportowe, takie jak miejsce 
na podium w konkursach ogólnopolskich, udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, powołanie do kadry narodowej. Burmistrz Chełmka 
przyznał stypendia sportowe 4 najlepszym zawodnikom. W 2021 roku byli to: Lena Siwek, Natalia 
Brzęk, Emilia Snopko, Joanna Ławczys.  
 Stypendia otrzymali również uczniowie szczególnie utalentowani artystycznie. Stypendium 
artystyczne na 2021 rok otrzymali: Amelia Kurek, Gabriela Piwowarczyk, Inez Nowak, Maja Latko, 
Nikola Nadolska, Zuzanna Grygiel. 

Ponadto uczniowie szkół gminnych biorą udział w konkursach i osiągają sukcesy na różnych 

szczeblach.  

 
Tab. nr 7 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach i przeglądach 

LP Nazwa konkursu 
zasięg (kraj, 
woj., pow, 
gminny) 

organizator 
Imię i nazwisko 
ucznia 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Nazwa 
osiągnięcia 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 

1 

Małopolski Konkurs 
Języka Polskiego dla 
uczniów szkół 
podstawowych w roku 
szkolnym 2020/2021 
 
  

wojewódzki 
 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie 
 

Partycja 
Kuligowska  - kl. 7c 
Pola Syska – kl. 8b 
Karolina Szmigiel – 
kl. 8b 

Agnieszka 
Krzyściak -
Kalemba 
 

Udział w etapie 
rejonowym 
 
 

2 

Małopolski Konkurs 
Języka Angielskiego dla 
uczniów szkół 
podstawowych w roku 
szkolnym 2020/2021 
 
 

wojewódzki 
Kuratorium Oświaty 
w Krakowie 
 

Antoni Madeja – kl. 
7b 
 

Renata Dębska 
- Konik 
 

Udział w etapie 
rejonowym 
 
 

3 

Małopolski Konkurs 
Języka Angielskiego dla 
uczniów szkół 
podstawowych w roku 
szkolnym 2020/2021 
 

wojewódzki 

 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie 

 

Gabriela 
Piwowarczyk – kl. 
8a 
Karolina Szmigiel – 
kl. 8b 
 

Renata Koczur laureaci 
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4 

 
Ogólnopolski Konkurs 
"Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii" - 
kategoria praca 
multimedialna  
 

ogólnopolski 

Szkoła Podstawowa 
nr 21 w Nowym 
Sączu 
 

  
Aleksander 
Kozłowski - kl. 7c 
 

Beata 
Pawluśkiewicz 
 

laureat 

5 

Ogólnopolski Konkurs 
"Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii" - 
kategoria praca 
plastyczna 
 

ogólnopolski 

 
Szkoła Podstawowa 
nr 21 w Nowym 
Sączu 
 

Konrad Ławczys - 
kl. 6b                          
Julia Moćkowska - 
kl. 6b 
 

Agnieszka 
Mucha 
 

laureaci 

6 

Ogólnopolski Konkurs 
"Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii" - 
kategoria praca 
modelarska 
 

ogólnopolski 
 

Szkoła Podstawowa 
nr 21 w Nowym 
Sączu 
 

Antoni Pawela - 
kl.8b Wojciech 
Pawela - kl. 6a 
 

Beata Babiuch 
 

laureaci 
 

7 

Ogólnopolski Konkurs 
"Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii" - 
kategoria praca 

multimedialna -  
 
 

ogólnopolski 

 
Szkoła Podstawowa 
nr 21 w Nowym 
Sączu 
 

Maria Raczek – kl. 
4a 
Klaudia Łyduch – 
kl. 4a 
Wiktoria Jamróz  
kl. 4a 
Michał Prasol – kl. 
4a 
 

 
Beata 
Pawluśkiewicz 

 

wyróżnienie  
 

8 

 
Ogólnopolski Konkurs 
"Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii" - 
kategoria praca 
plastyczna I-III 
 

ogólnopolski 
 

Szkoła Podstawowa 
nr 21 w Nowym 
Sączu 
 

Julia Poznańska - 
kl. 8b Inez Nowak - 
kl. 7c Maja Latko - 
kl. 7c             Julia 
Moćkowska - kl. 6b                          
Patryk Rzeźnik kl. 
6b  Tomasz 
Szkarłat - kl. 6a                              
Filip Pawełczyk - 
kl. 5a 
 

Beata Babiuch 
 
 

wyróżnienia  
 
 

9 

II Powiatowy Konkurs 
Plastyczny Kufer 
Wyobraźni „Kolorowy 
zawrót głowy” 
 

ogólnopolski 
 

MDK Oświęcim 
 
 

Zofia Urzędowska - 
kl. 7b 
 
 

Agnieszka 
Mucha 
 

 
nagroda 
 

 

10 

Konkurs on-line na 
„Najsympatyczniejszego 
zajączka 
wielkanocnego”  
 

ogólnopolski 
 
 

 
MDK Oświęcim 
 

 
Paulina 
Andryszczak – kl. 
3b                                  
Wiktoria Jamróz – 
kl. 4a 
 

Agnieszka 
Mucha 
 

 
nagroda 
 

 

11 
Konkurs „Świąteczna 
bajka” 
 

 
ogólnopolski 
 

MDK Oświęcim 
 
 

Patrycja 
Kuligowska – kl. 7c                                 
Maja Latko – kl. 7c 
 

Agnieszka 
Mucha 
 
 

 
nagroda 
 

12 

IX Ogólnopolski 
Festiwal Origami „Za 
górami, za lasami” 
 

ogólnopolski 
 

Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w 
Żarowie 
 

 
Maja Latko   - kl. 7c 
 

 
Beata Babiuch 
 

 
II miejsce 
 

13 

IX Ogólnopolski 
Festiwal Origami „Za 
górami, za lasami” 
 

ogólnopolski 
 

Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w 
Żarowie 
 

Patrycja 
Kuligowska – kl.7c                               
Nikola Nadolska – 
kl. 7c 
 
 

Beata Babiuch 
 

wyróżnienie  
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14 

IX Powiatowy Konkurs 
Nasze Lektury 
 
 

powiatowy 
 

MDK Oświęcim 
 

 
Maja Poznańska - 
kl. 8b 
 

Agnieszka 
Krzyściak - 
Kalemba 
 

wyróżnienie  
 

15 

XIX Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny 
„Biennale Twórczości 
Dzieci i Młodzieży" 
 

ogólnopolski 
 

 
MDK Oświęcim 
 

Magdalena Wójcik 
– kl. 2b 
 
 

Agnieszka 
Mucha 
 

wyróżnienie  
 

16 
XI Konkurs Plastyczny 
„Lubię smoki” 
 

ogólnopolski  
OCK Oświęcim 
 

Milena Kysiak – kl. 
7a 
 
 

 
Agnieszka 
Mucha 
 

 
nagroda 
 

17 

XI Konkurs Plastyczny 
„Lubię smoki” 
 
 

ogólnopolski 
 

OCK Oświęcim 
 

Wiktoria Jamróz – 
kl. 4a                                            
Milena Madej – 
kl.6b Karolina 
Bębenkowska – kl. 
6a 
 
 

Agnieszka 
Mucha 
 

wyróżnienie 
 

18 

XXV Konkurs 
Plastyczny „Moje 
marzenia” 
 

 
ogólnopolski 
 

OCK Oświęcim 

          
Denis Krawczyk – 
kl. 2a 
 

Agnieszka 
Mucha 

 
nagroda 
specjalna 
 

19 

 
XXV Konkurs 
Plastyczny „Moje 
marzenia” 
 

ogólnopolski 
 

OCK Oświęcim 

Paulina 
Andryszczak – kl. 
3b 
 
 

Agnieszka 
Mucha 
  

wyróżnienie 3 
stopnia 
 

20 

 
Konkurs plastyczny 
,,Enter – włącz 
szacunek w sieci’’ 
 

ogólnopolski 
 

 
Oświęcimski Instytut 
Praw Człowieka 
 

Kacper Musiał – 
kl.3b Monika 
Mąsior – kl.4a 
 

Barbara 
Klimczak 
 
 

wyróżnienie  
 
 

21 

Konkurs plastyczny 
„Ziemia – Nasz Dom 
Niech się kręci” 
 

powiatowy 
 
 

MOKSiR Chełmek 
 

Leon Marek – kl. 
1a 
 

 
Magdalena 
Grygiel 
 

wyróżnienie  
 

22 

 
Konkurs "Wariacje 
kulinarne" 
 

powiatowy 
 

 
PZS nr 4 w 
Oświęcimiu 
 

  
Julia Poznańska - 
kl.8b  Nina Matyja - 
kl. 6b 
 

 
nagroda 
 

Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku 

1 
III Powiatowy Konkurs 
Ekologiczny 
 

 
powiatowy 
 

 
Zespół Szkół w 
Libiążu 
 

Jagoda Kokoszka 
 
 

U. Kowalska 
 

III miejsce 
 

2 
Solidarność 1980-2020. 
Konkurs na plakat 
 

wojewódzki 
 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie 
 
 

Paulina Nickel 
 

Klaudia Kocot 
 
 

 
wyróżnienie 
 

3 

 
„ZAŚPIEWAJ I TY 
NIEPODLEGŁEJ! III 
edycja. #Rozśpiewana 
małoPOLSKA od 
Bałtyku aż do Śląska!”  
 
 

wojewódzki 
 
 

Wspólne 
przedsięwzięcie 
Wojewody 
Małopolskiego, 
Kopalni Soli 
„Wieliczka” Muzeum 
Żup Krakowskich 
Wieliczka, przy 
współudziale 
Małopolskiego 
Kuratora Oświaty 
 

Hanna Firek 
 
 

Agnieszka 
Zabawa 
 

wyróżnienie 
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4 

 

„Festiwal pieśni 
patriotycznej Wolna 
Polska”  
 

wojewódzki 
 
 

Regionalny Ośrodek 
Kultury Doliny 
Karpia w Zatorze, 
Małopolski Kurator 
Oświaty 
Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność” 
 

Hanna Firek 
 

Agnieszka 
Zabawa 
 
 

udział w etapie 
wojewódzkim 
 

5 
Małopolski Konkurs 
Matematyczny 
 

wojewódzki 
 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie 
 

Tymoteusz 
Szkopek 
 

Aleksandra 
Borciuch 
 
 

udział w etapie 
rejonowym 
 
 

6 

„Namaluj wiersz o 
mamie”  
 
 

gminny 
 

MOKSiR Chełmek 
 
 

I miejsce Apolonia 
Gondek,                            
II miejsce Amelia 
Smołkowicz,    III 
miejsce Lena 
Iwanek, 
wyróżnienie: 
Błażej Smołkowicz  
 
 

Katarzyna 
Nalepa 
 
 

I miejsce,  II 
miejsce, III 
miejsce, 
wyróżnienie 
 
 

7 

 
„Kufer Wyobraźni” MDK 
Oświęcim  
 

powiatowy 
 

MDK Oświęcim 
 

Justyna Kalita  
 
 

Katarzyna 
Nalepa 
 
 

wyróżnienie 
 

8 

Konkurs plastyczny     „ 
Moja ilustracja”-
MOKSIR  
 

gminny 
 

MOKSiR Chełmek 
 
 

Kamila Drąg, 
Wiktoria Andre, 
Mateusz Andre 
 
 

Katarzyna 
Nalepa 
 

wyróżnienie 
 

9 
 
„Wariacje kulinarne”  
 

powiatowy 
 

PZ nr 4 
 

Lena Więcek 
 

Katarzyna 
Nalepa 
 
 

wyróżnienie 
 

10 

Stypendiada 
wczesnoszkolna - 
Matematyczny 
 
 

ogólnopolski 
 

Firma Edukacyjna 
Orzeł 
 
 

Wiktor Kisiel 
 
 

 
Karolina 
Marciniak 
 

I miejsce 
 
 

11 

 
Stypendiada 
wczesnoszkolna - 
Czytelniczy 
 

ogólnopolski 
 

Firma Edukacyjna 
Orzeł 
 
 

Armand Pyrek 
 

Karolina 
Marciniak 
 
 

II miejsce 
 

12 

Stypendiada 
wczesnoszkolna - 
Matematyczny 
 
 

ogólnopolski 
 

Firma Edukacyjna 
Orzeł 
 

Armand Pyrek 
 
 

Karolina 
Marciniak 
 
 

wyróżnienie 
 
 

13 

Stypendiada 
wczesnoszkolna - 
Matematyczny 
 
 

ogólnopolski 
 

Firma Edukacyjna 
Orzeł 
 

 
Bartłomiej Mądrala 
 

Urszula Lasota-
Kulisz 
 
 

wyróżnienie 
 
 

14 

Stypendiada 
wczesnoszkolna - 
Matematyczny 
 
 
 

ogólnopolski 
 

Firma Edukacyjna 
Orzeł 
 
 

Karol Hryniewicki 
 

Joanna 
Czarnota 
 

wyróznienie 
 

15 

Stypendiada 
wczesnoszkolna - 
Plastyczny 
 
 

ogólnopolski 
 

 
Firma Edukacyjna 
Orzeł 
 
 

Franciszek 
Smołkowicz 
 

 
 Ewa Raczek 
 

 
wyróznienie 
 

16 
 
Mój wymarzony lizak 
 

ogólnopolski 
 

Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 
 

 
Lena Marek 
 

 
Ewa Raczek 
 

 
nagroda 
 

17 
Mój wymarzony lizak 
 
 

ogólnopolski 
 

 
Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

           
Zuzanna Wołowiec 
 

Ewa Raczek 
 

nagroda 
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18  
 
Mój wymarzony lizak 
 

 
ogólnopolski 
 
 

 
Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

 
Amelia Kurtyka 
 

 
 Ewa Raczek 
 
 

nagroda 
 
 

19  

 
Zarazić Matematyką 
 
 

ogólnopolski 
 

Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
Matematyków 
 
 

Martyna Jaśkowiec 
 

 Ewa Rola 
 
 

nagroda 
 
 

20 

I Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek 
 
 

powiatowy 
 

 
MDK Oświęcim 
 

Zofia Firek 
 
 

 Ewa Raczek 
 

 
wyróżnienie 
 

21 

 
Konkurs Literacki z 
okazji Dnia Matki 
 

gminny 
 

 
Biblioteka Publiczna 
MOKSiR Chełmek  
 

Olga Górecka 
 

 Urszula Palka 
 

I miejsce 
 

22 

 
Mój wymarzony lizak 
 
 

 
ogólnopolski 
 
 

 
Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

Klara Kowalczyk 
 

 
Martyna Nędza 
 
 

 
nagroda 
 
 

23 
Mój wymarzony lizak 
 

 
ogólnopolski 
 
 

Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

Hubert 
Piwowarczyk 
 

 Joanna Wójcik 
 

 
nagroda 
 
 

24 
Mój wymarzony lizak 
 

ogólnopolski 
 

Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

Karolina Balon 
 

Joanna Wójcik 
 

nagroda 
 

25 
Mój wymarzony lizak 
 

ogólnopolski 
 

Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

Emilia Kuwik 
 

 Jolanta Wolna 
 

nagroda 
 

26 
Mój wymarzony lizak 
 

ogólnopolski 
 

Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

Paweł Wójcik 
 

 Iwona 
Sobańska 
 

nagroda 
 

27 
Mój wymarzony lizak 
 

ogólnopolski 
 

Muzeum Lizaka w 
Jaśle 
 

Kinga Stawiarska 
 

Dorota Pawlak 
 

nagroda 
 

28 
ECO Przedszkole 2021  
 

wojewódzki 
 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Borzęcinie 
 

3, 4-latki  
 

 Jolanta Wolna i          
Eliza Pędziałek 
- Krysta 
 

I miejsce 
 

29 
Rymowanki dla 
Rolników  
 

wojewódzki 
 

GUS  Kraków 
 

3, 4-latki  
 

Jolanta Wolna i        
Eliza Pędziałek 
- Krysta 
 

nagroda 
 

30 
Moja Gmina w 
Cyferkach 
 

 
wojewódzki 

 
 

GUS  Kraków 
 

3, 4-latki  
 

Jolanta Wolna i         
Eliza Pędziałek 
- Krysta 
 

nagroda 
 

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 

1 
I Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek  
 

powiatowy 
 
 

MDK Oświęcim 
 
 

Wiktoria Gębiś 
 
 

Joanna Krzyżak 
 

I miejsce 
 
 

2 
I Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek  
 

 
powiatowy 
 
 

 
MDK Oświęcim 
 
  

Wiktoria Jagoda 
 

Joanna Krzyżak 
 

 
III miejsce 
 
 

3 

Powiatowy Konkurs 
Piosenki Dziecięcej  
 
 

powiatowy 
 
 

MDK Oświęcim 
 

 
Wiktoria Jagoda 
 

Joanna Krzyżak 
 

Laureat i w 
nagrodę 
występ 11 
września 2021 
na uroczystych 
obchodach 65-
lecia MDK 
 

4 
 
Małopolski Konkurs 
Języka Angielskiego 

wojewódzki 
 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie 
 

Filip Młynarczyk 
 

  
Małgorzata 
Gołowieszko 

zakwalikowanie 
się do etapu 
rejonowego 
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5 

Małopolski Konkurs 
Języka Angielskiego 
 
 

wojewódzki 
 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie 
 
 

Alan Kuc 
 
 

Małgorzata 
Gołowieszko 
 
 

zakwalikowanie 
się do etapu 
rejonowego 
 

6 

XI POWIATOWY 
KONKURS 
CZYTELNICZY 
"NASZE LEKTURY" 
 

 
powiatowy 
 

Młodzieżowy Dom 
Kultury w 
Oświęcimiu 
 

          
Weronika Dubiel 
                                      
 

Jolanta Czerw, 
Aleksandra 
Matusiak 
 

III miejsce w 
ogólnej 
klasyfikacji 
 

7 

Europejski Quiz 
Finansowy 
 
   

 
województwo 
 

Warszawski Instytut 
Bankowości 
wspólnie z 
Partnerem, tj. 
Związkiem Banków 
Polskich oraz we 
współpracy z 
Narodowym 
Bankiem Polskim w 
ramach programu 
edukacji 
ekonomicznej. 
 

 
Mika Amelia i Filip 
Młynarczyk 
 

Agnieszka 
Kolasa 
 

III miejsce 
 

8 

Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu Życia 
PCK  
 
 

powiatowy 
 

Małopolski Odzdział 
Okręgowy PCK  
 
 

Natalia Brzęk  
 
 

Agnieszka Kolasa 

 
 

I miejsce 
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OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 
HISTORYCZNY 
Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii  - 
kategoria: szkoły 
podstawowe, kl.7-8, 
praca plastyczna 
(upamiętniająca postać 
gen. broni Józefa 
Hallera) 
 
 

kraj 
 
 

 
Szkoła Podstawowa 
nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 
Świętego Jana 
Pawła II w Zespole 
Szkolno- 
Przedszkolnym nr 3 
w Nowym Sączu. 2. 
Współorganizatorem 
Konkursu jest: 21. 
Brygada Strzelców 
Podhalańskich im. 
gen. Mieczysława 
Boruty-
Spiechowicza z 
Aeroklub Nowy 
Targ, Aeroklub 
Podhalański Nowy 
Sącz. Dowodzenia i 
Naprowadzania 

Kraków-Balice im. 
gen. bryg. pil. 
Stanisława 
Skalskiego, 
Rzeszowa, 1. 
Regionalny Ośrodek 
Patronat Narodowy 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 
 

 
Amelia 
Szumlakowska  
 

 
Łukasz Jagoda 
 

wyróżnienie 
 

10 

 
OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 
HISTORYCZNY 
Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii  - 
kategoria: szkoły 
podstawowe, kl. 1-3, 
praca plastyczna 
(upamiętniająca postać 
gen. broni Józefa 
Hallera) 

kraj 
 
 

Szkoła Podstawowa 
nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 
Świętego Jana 
Pawła II w Zespole 
Szkolno- 
Przedszkolnym nr 3 
w Nowym Sączu. 2. 
Współorganizatorem 
Konkursu jest: 21. 
Brygada Strzelców 
Podhalańskich im. 
gen. Mieczysława 
Boruty-

 
Olaf Jędryka, 
Natalia Wanat 
 

Wioletta Matysik 
 

laureat 
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 Spiechowicza z 
Aeroklub Nowy 
Targ, Aeroklub 
Podhalański Nowy 
Sącz. Dowodzenia i 
Naprowadzania 
Kraków-Balice im. 
gen. bryg. pil. 
Stanisława 
Skalskiego, 
Rzeszowa, 1. 
Regionalny Ośrodek 
Patronat Narodowy 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 
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OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 
HISTORYCZNY 
Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii  - 
kategoria: szkoły 
podstawowe, kl. 1-3, 
praca plastyczna 
(upamiętniająca postać 
gen. broni Józefa 
Hallera) 
 

kraj 
 

 
Szkoła Podstawowa 
nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 
Świętego Jana 
Pawła II w Zespole 
Szkolno- 
Przedszkolnym nr 3 
w Nowym Sączu. 2. 
Współorganizatorem 
Konkursu jest: 21. 
Brygada Strzelców 
Podhalańskich im. 
gen. Mieczysława 
Boruty-
Spiechowicza z 
Aeroklub Nowy 
Targ, Aeroklub 
Podhalański Nowy 
Sącz. Dowodzenia i 
Naprowadzania 
Kraków-Balice im. 
gen. bryg. pil. 
Stanisława 
Skalskiego, 
Rzeszowa, 1. 
Regionalny Ośrodek 
Patronat Narodowy 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 
 

Witold Bratek 
 

Katarzyna 
Żołdak 
 

laureat 
 

12 

OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 
HISTORYCZNY 
Przywrócić głos 
Niezłomnym, 
Nieobecnym na 
lekcjach historii  - 
kategoria: szkoły 
podstawowe, kl. 1-3, 
praca plastyczna 
(upamiętniająca postać 
gen. broni Józefa 
Hallera) 
 
 

kraj 
 

Szkoła Podstawowa 
nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 
Świętego Jana 
Pawła II w Zespole 
Szkolno- 
Przedszkolnym nr 3 
w Nowym Sączu. 2. 
Współorganizatorem 
Konkursu jest: 21. 
Brygada Strzelców 
Podhalańskich im. 
gen. Mieczysława 
Boruty-
Spiechowicza z 
Aeroklub Nowy 
Targ, Aeroklub 
Podhalański Nowy 
Sącz. Dowodzenia i 
Naprowadzania 
Kraków-Balice im. 
gen. bryg. pil. 
Stanisława 
Skalskiego, 
Rzeszowa, 1. 
Regionalny Ośrodek 
Patronat Narodowy 

 
Emil Piwowarczyk 
 

Katarzyna 
Żołdak 
 
 

wyróżnienie 
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Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 
 

 

 
Tab. 8 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych w roku szkolnym 2020/2021 

LP Nazwa konkursu zasięg ( kraj, 
woj., pow, 
gminny) 

organizator Imię i nazwisko 
ucznia 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Nazwa osiągnięcia 
(miejsce, 
wyróżnienie) 

Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku 

1 Igrzyska młodzieży 
szkolnej - halowa 
piłka nożna 
chłopców 
 

gmina 
 

Szkolny Związek 
Sportowy 
 

J. Szyjka,                       
O. Pisarski                       
M. Janik                                  
D. Palian,                       
M. Kapitan,                  
M. Przewoźnik,             
P. Mrożek,                   
K. Olszak,                
K. Siuta,                       
F. Durasiewicz 
 

 

M. Mańkut                          
P. Sidorowicz 
 

I miejsce                 
 

 

2 

 

Igrzyska młodzieży 
szkolnej - halowa 
piłka nożna 
chłopców  
 

powiat  
 

Szkolny Związek 
Sportowy  

J. Szyjka,                      
O. Pisarski                     
M. Janik                                  
D. Palian,                       
M. Kapitan,                  
M. Przewoźnik,             
P. Mrożek,                   
K. Olszak,                
K. Siuta,                       
F. Durasiewicz 
 

M. Mańkut  
 P. Sidorowicz 

I miejsce 

3 Igrzyska młodzieży 
szkolnej - halowa 
piłka nożna 
chłopców  
 

województwo 
 

Szkolny Związek 
Sportowy  
 

J. Szyjka,                        
O. Pisarski                       
M. Janik                                  
D. Palian,                       
M. Kapitan,                  
M. Przewoźnik,             
P. Mrożek,                   
K. Olszak,                
K. Siuta,                       
F. Durasiewicz 
 

M. Mańkut  
 P. Sidorowicz 

 

I miejsce 
 

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 

1 Puchar Polski Ju-
Jitsu w Borzęcinie - 
kategoria U16 
 

 

kraj 
 

 

Polski Związek Ju-
Jitsu 
 

Joanna Ławczys 
 

Łukasz Jagoda I miejsce 

2 Ogólnopolska Liga 
Dzieci i Młodzieży 
w Ju-Jitsu 
Sportowym w 
Katowicach 
 

kraj 
 

Roan Fight Club 
Katowice 
 

Joanna Ławczys 
 

Łukasz Jagoda – II miejsce Fighting 
(U16) – kat. – 48 kg 

– I  miejsce – 
Fighting bez I Fazy 
(U16) – kat. – 48 kg 
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3 Ogólnopolska Liga 
Dzieci i Młodzieży 
w Ju-Jitsu 
Sportowym w 
Katowicach 
 

kraj 
 

Roan Fight Club 
Katowice 
 

Jan Ławczys 
 

Łukasz Jagoda – I miejsce –  
Fighting bez I Fazy 
(U14) – kat. – 38 kg 
– III  miejsce – 
Fighting bez I Fazy 
(U14) – kat. – 42 kg 
 

4 Ogólnopolska Liga 
Dzieci i Młodzieży 
w Ju-Jitsu 
Sportowym w 
Katowicach 
 

kraj 
 

Roan Fight Club 
Katowice 
 

Piotr Zając 
 

Łukasz Jagoda – I miejsce –  
Fighting bez I Fazy 
(U16) – kat. – 73kg – 
II miejsce –  Fighting 
bez I Fazy (U16) – 
kat. + 73kg 
 

5 Ogólnopolska Liga 
Dzieci i Młodzieży 
w Ju-Jitsu 
Sportowym w 
Katowicach 
 

kraj 
 

Roan Fight Club 
Katowice 
 

Szymon Siuda 
 

Łukasz Jagoda – II miejsce –  
Fighting bez I Fazy 

(U16) – kat. – 66kg – 
II miejsce –  Fighting 
bez I Fazy (U16) – 

kat. – 73kg 
 

6 IV Ju-Jitsu Silesian 
Open 2021 
 

kraj 
 

Śląski Związek Ju-
Jitsu 
 

Joanna Ławczys 
 

Łukasz Jagoda III miejsce Fighting 
(U16) – kat. – 52 kg 

 

7 IV Ju-Jitsu Silesian 
Open 2022 
 

kraj 
 

Śląski Związek Ju-
Jitsu 
 

Szymon Siuda 
 

Łukasz Jagoda 
 

II miejsce –  Fighting 
bez I Fazy (U16) – 

kat. – 66kg 
 

8 Ogólnopolski 
Turniej Karate 
Kyokushin IKO- 
Gwarek CUP 
 

kraj 
 

Chrzanowski Klub 
Karate i 
Dalekowschodnich 
Sztuk Walki 
 

Natalia Brzęk 
 

Łukasz Jagoda 
 

II miejsce kategoria 
40 kg młodzik. 

 

9 V Turniej o Puchar 
Burmistrza 
Wadowic. 
 

kraj 
 

Małopolski Klub 
OYAMA karate z 
Sensei Jackiem 
Kasperkiem IV DAN 
na czele, przy 
wsparciu Gminy 
Wadowice oraz 
Województwa 
Małopolskiego 
 

Natalia Brzęk 
 

Łukasz Jagoda 
 

I miejsce w kategorii 
40 kg  

 

10 Mistrzostwa Polski 
Ju Jitsu 
 

kraj 
 

Klub Sztuk i Sportów 
Walki SHOGUN 
Mysłowice 
 

Joanna Ławczys 
 

Łukasz Jagoda 
 

III miejsce w 
kategorii U 14 

Fighting (kat. 48 kg). 
 

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 

Brak osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2020/2021  
 
Samrządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 
 
Brak osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2020/2021 

 

IX Programy realizowane przez szkoły 

W szkołach Gminy Chełmek w roku szkolnym 2020/2021, tak jak w latach ubiegłych, 
realizowanych było wiele programów podnoszących atrakcyjność zajęć edukacyjnych oraz 
promujących bezpieczny i zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. 
 
 

 PROGRAM OWOCE I WARZYWA ORAZ MLEKO DLA SZKÓŁ 

W programie uczestniczyły dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych. W ramach 
programu dzieci bezpłatnie otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne.  Uczniowie brali 
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udział również w działaniach edukacyjnych mających na celu informowanie o zaletach spożywania 
tych produktów. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez 
zwiększenie udziału owoców, warzyw oraz produktów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na  
którym kształtują się ich nawyki żywieniowe, a także propagowanie zdrowego odżywiania. Dzieci 
uczestniczące w programie otrzymywały w okresie 12 tygodni, w każdym semestrze, co najmniej 3-4 
razy w tygodniu,  komponent owocowo – warzywny (przygotowany bezpośrednio do spożycia) oraz 
komponent mleczny. Program finansowany był ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków 
z budżetu krajowego. Organizatorem akcji był  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

 

 PROGRAM RZĄDOWY „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 
Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, który realizowany jest w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Chełmku.  
 

 NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW 
W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowano zajęcia z nauki pływania rozpoczęte w roku poprzednim              
( z uwagi na pandemię I zawieszenie zajęć, termin realizacji projektu został przedłużony tak, aby 
każdy uczestnik mógł zrealizować 20 godzin nauki pływania). W programie od 3 marca do 3 listopada 
2020 r. brało udział 87 uczniów klas II i III wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmek. 
Zajęcia realizowane były na krytej pływalni MOSIR w Oświęcimiu. Dla uczniów biorących udział w 
programie zapewniony był dowóz na basen, opieka nauczycieli podczas dowozu dzieci na pływalnię, 
wstęp na basen, instruktor. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 637,05 złotych, z czego 23 425,50 
złotych na ten cel pochodził z budżetu Gminy Chełmek, natomiast 16 211,55 złotych stanowiło 
dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu. W roku szkolnym 
2020/2021 gmina po raz kolejny uzyskała dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych w wysokości 
16 894,82. W programie od 15 marca do 24 czerwca 2021 r. brało udział 106 uczniów klas II 
wszystkich szkół z terenu Gminy Chełmek. Zajęcia realizowane były na krytej pływalni MOSIR w 
Oświęcimiu. Każdy uczeń uczestniczył w 20 godzinach nauki pływania. Całkowity kosz zadania 
wyniósł 46 034,95 złotych, z czego 29 140,13 złotych na ten cel pochodziło z budżetu Gminy 
Chełmek. Udział dzieci w programie jest dla rodziców bezpłatny. 

 GIMNASTYKA KOREKCYJNA  

Gmina Chełmek uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na 
realizację w roku szkolnym 2020/2021  zajęć sportowych z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w 
wysokości 2400 zł. Całkowita wartość realizacji programu wyniosła 4 842,92 zł.  W programie wzięło 
udział łącznie 112 dzieci, uczniów klas I-III, ze szkół Gminy Chełmek. Zajęcia  realizowane były na 
salach gimnastycznych szkół podstawowych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt korekcyjny, przez 
nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. Głównym celem zajęć była aktywizacja sportowa 
uczniów klas I-III szkół podstawowych, profilaktyka wad postawy oraz włączenie  grupy uczniów  do 
regularnej aktywności sportowej. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda z nich zrealizowała w 
okresie marzec-listopad 2020 r.  13 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej. Udział uczniów w programie 
był bezpłatny. Od 1 marca 2021 r. realizowano zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- 
kompensacyjnej  sfinansowane ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Chelmek. Zajęcia były 
skierowane dla uczniów klas I- III szkół podstawowych, w szczególności z wadami postawy.                        
W programie wzięło udział ok. 100 dzieci. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3 840,00 zł.  

 KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE 

Od 1 października do 22 grudnia 2020 oraz od 1 lutego 2021 do 25 czerwca 2021 r. we wszystkich 
szkołach naszej gminy przeprowadzono indywidualne konsultacje i porady psychologiczne, przez 
zatrudnionego w tym celu psychologa. Uczniowie oraz rodzice,  którzy potrzebowali konsultacji 
psychologicznej w tym trudnym czasie, mogli skorzystac z bezpłatnej wizyty.  

 
DODATKOWE PROGRAMY REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH: 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku – uczniowie uczestniczyli w następujących 

inicjatywach: 

 Szkoła do hymnu - przeprowadzonej w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
„BohaterON”, a w ciągu całego roku szkolnego w akcji  „Szkoła pamięta” ,  
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 XXI edycji Góry Grosza – zbiorki pieniędzy w celu niesienia pomocy dzieciom, które wychowują się 
poza swoją rodziną – w domu dziecka czy rodzinach zastępczych,  

 Kartka dla medyka - wykonywali kartki z życzeniami dla pielęgniarek pracujących na oddziale walki 
z COVID,  

 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Enter- włącz szacunek w sieci, Kolorowy Tydzień, Razem 
na święta, Wyślij pączka do Afryki,Sprzątanie Świata – Polska – razem możemy więcej!, Czyste 
powietrze wokół nas, Kubusiowi Przyjaciele Natury, X Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, 
Światowym Dniu Ziemi, Światowym Dniu Misia, Światowym Dniu Kota, Światowym Dniu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zbiórce plastikowych nakrętek na rehabilitację 
Ernesta, Bezpieczny Tydzień, Bezpieczne Ferie, Tydzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień 
tolerancji, życzliwości i pozdrowień; Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. 

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I –III szkoły podstawowej brały udział w ogólnopolskiej 
kampanii Cała Polska czyta dzieciom, natomiast uczniowie klas VI – VIII wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji społecznej Narodowe Czytanie.  

 
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku: 

 „Trzymaj Formę” - edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród 
młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej 
diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej i gimnazjum 

 Szkolny Klub Sportowy - ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Przystań w sieci”- dotyczący bezpieczeństwa online i 
odpowiedzialnego korzystania z internet 

 Udział przedszkola w projektach; „Czysta Małopolska”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
„Ekoprzedszkole 2021”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół nas”, 
„Czyściochowe przedszkole”, „Ekoprzyjaciel 2021”, „Zdrowe ząbki całe życie”, 
„Ekoeksperymentarium”, „Dzieci uczą rodziców”; organizacja imprez przedszkolnych: 
„Ogólnopolski dzień Przeszkolaka”, „Pasowanie na przedszkolaka”, „Dzień marchewki”, „Święto 
niepodległości – Polska – moja ojczyzna”, „Dzień Praw dziecka”, „Mikołajki”, „Dzień Babci i 
Dziadka”, „Tłusty czwartek”, „Zielony dzień”; udział klas I-III w projektach kuratoryjnych i 
ministerialnych: „Czysta Małopolska”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Nie pal przy mnie, 
proszę”, „Mała książka – wielki człowiek”, „100 – lecie III Powstania Śląskiego”, ślubowanie klas 
pierwszych, Święto chłopców i dziewczynek, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia”, Święto 
Edukacji Narodowej, Dzień Głośnego Czytania, Pasowanie na czytelnika, Warsztaty kaligrafii, 
Udział w akcji „Szkoła do hymnu”, Festiwal Filmów Młodego Widza  „Wędrujące AleKino”, Udział w 
akcji „Razem na święta”, Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia, przystąpienie do projektu 
edukacyjnego „Przystań w sieci”, udział w ogólnopolskiej akcji proekologicznej Światowy Dzień 
Wody. 

 
 Samorządowy  Zespół Szkół w Bobrku: 

 „Trzymaj formę”- celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej 
diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki; 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie” - Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej; 

 „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji;  

 „Nie pal przy mnie proszę” – program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej; 

 „Zdrowo jem więcej wiem” – program edukacji prozdrowotnej przeprowadzany  
w klasie I szkoły podstawowej; 

 „Bieg po zdrowie”  - program edukacji prozdrowotnej przeprowadzany w klasie IV szkoły 
podstawowej. 

 ,,Kubusiowi przyjaciele Natury”- ogólnopolski program edukacyjny na temat ekologii, ochrony 
przyrody i życia w zgodzie z naturą, dla przedszkoli i szkół podstawowych (kl. 1-3). 
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      W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku chętnie 
uczestniczyli w wielu akcjach społecznych m.in.: zbiórka zabawek oraz gier dydaktycznych da dzieci  
z domów dziecka; zbiórka najpotrzebniejszych produktów i odzieży dla samotnych matek; zbiórka 
żywności dla zwierząt znajdujących się w schronisku w Chełmku, akcja „Góra grosza”. 

 
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie:                                                                                                             
                            

 „Szkoła Dialogu” - to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas 
szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w 
społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi 
odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana; 

 „Cyfrowa szkoła” –Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli                        
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych– Cyfrowa szkoła. 

 „BAKCYL”, który został przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości,                          
to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży; 

 "Cyfrowobezpieczni- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa" ogólnopolskiego Projekt; 

 „Jestem bezpieczny w sieci” - celem programu profilaktycznego jest: wdrażanie uczniów do 
bezpiecznego korzystania z zasobów sieci Internetu, uwrażliwienie uczniów i rodziców na problem 
pedofilii w Internecie, edukacja dzieci w zakresie zachowania bezpieczeństwa w Sieci; 

 ,,Cała polska czyta dzieciom’’ dzieci przedszkolne i uczniowie klas I- VIII szkoły podstawowej 
brały udział w ogólnopolskiej kampanii 

 ,,Akademia dojrzewania’’  program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt; 

 ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’ zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. 

 ,,Zdrowie nietrudne’’ - celem akcji jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród 
dzieci, promowanie zdrowego trybu życia oraz pośrednio edukacja dorosłych. 

 ,,Drogowe ABC’’ - edukacja przedszkolna to najlepszy moment do budowania wśród dzieci 
prawidłowej postawy i promowania odpowiedniego wzorca zachowań. Dzieci poprzez zabawę 
uczyły się jak być bezpiecznym na drodze, w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo                
w trakcie zabawy na świeżym powietrzu. 

  „Kubusiowi przyjaciele natury” ogólnopolski program dla przedszkoli organizowany przez 
markę Kubuś; przedszkolaki nauczyły się jak troszczyć się o środowisko naturalne, poznały 
podstawowe zasady ekologii  oraz dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznali korzyści 
płynące z ruchu. 

 Akademia bezpiecznego Puchatka” -  ogólnopolski program edukacyjny dla  uczniów klas I, 
obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci. 

 zajęcia sportowe w ramach SKS - program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej 
aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych  
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. 
Uczestnikami programu „SKS” klasy IV - VIII szkoły podstawowej. 

 uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkolaki włączyli się w akcje charytatywne „Góra 
Grosza”, „Szlachetna paczka”, zbiórkę dla schroniska oraz zbiórkę nakrętek. 

 
X  Nadzór pedagogiczny prowadzony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i 
Dyrektora w roku szkolnym 2020/2021 
  
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Chełmku 

 
Działania zaplanowane w Planie Nadzoru Pedagogicznego zostały zrealizowane. W bieżącym 

roku szkolnym przeprowadzono wszystkie zaplanowane obserwacje zajęć lekcyjnych, dodatkowych, 
działań edukacyjnych - zgodnie  z ustalonym harmonogramem. W większości lekcje odbywały się 
online poprzez platformę Teams, z wykorzystaniem różnorodnych metod kształcenia na odległość. 
Obserwowane lekcje wykazały dobre przygotowanie nauczycieli pod względem metodycznym i 
merytorycznym, były przeprowadzone w sposób ciekawy i aktywizujący uczniów, często z 
wykorzystaniem dostępnych środków multimedialnych. Nauczyciele dobrze radzili sobie z formą zajęć 
zdalnych, wykazywali się pomysłowością, dbali o indywidualizację procesu kształcenia  
w utrudnionych warunkach pracy z uczniami. Kontrola zajęć dotyczyła głównie: realizacji podstawy 
programowej, przygotowania lekcji zdalnych, monitorowania frekwencji uczniów, kształcenia 
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kompetencji kluczowych. 5-krotnie dokonano przeglądu  dzienników zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
Kontroli podlegały między innymi: tematyka zajęć, systematyczność oceniania, frekwencja, godzinowa 
realizacja zajęć, realizacja podstawy programowej, wydarzenia z życia klasy, pogadanki na temat 
bezpieczeństwa, podpisy, frekwencja uczniów, prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami 
prawa i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom. Podczas zdalnego nauczania 
monitorowane były lekcje prowadzone na platformie Teams. W trakcie roku szkolnego obserwowano 
dyżury nauczycieli na przerwach, były one sprawowane rzetelnie, nauczyciele dbali o bezpieczeństwo 
uczniów i porządek. W bieżącym roku szkolnym odbyło się  16 konferencji Rady Pedagogicznej, na 
których poruszano sprawy związane z bieżącymi problemami szkoły, zmianami w arkuszu 
organizacyjnym oraz klasyfikacją uczniów. Przy współpracy z MCDN i ORKE przeprowadzono 
szkolenia dla nauczycieli: Teams – pierwszy krok do MS 365 (ORKE), Wsparcie rodziców i nauczycieli 
w sytuacjach trudnych dotyczących dzieci i młodzieży w cyklu 4 seminariów: „Bycie online a trudności 
emocjonalne uczniów”, „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, ortoreksja”,„Fobia Szkolna – 
jeden objaw różne scenariusze”, „Problematyka prawna współpracy rodzice – nauczyciele                  
w sytuacjach trudnych dotyczących dzieci i młodzieży”- MCDN, Rozwijanie kompetencji dydaktyczno – 
wychowawczych w formie online (ORKE), w cyklu 5 szkoleń: „Strategie dydaktyczne wspierające 
indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej”, „Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona 
klasa’’, „Specyficzne trudności w pracy z uczniem z SPE podczas nauki zdalnej”, „Ocenianie 
motywujące uczniów do pracy w formie zdalnej i stacjonarnej”, „Trudny rodzic z wizytą w szkole”.                
W ciągu roku szkolnego odbyły się 4 zebrania z rodzicami: 1 w formie stacjonarnej i 3 w formie 
zdalnej. Nauczyciele spotykali się również z rodzicami na bieżąco,  w miarę  potrzeb i problemów: 
udzielali porad i konsultacji podczas rozmów indywidualnych (spotkania w szkole, rozmowy 
telefoniczne, korespondencja w dzienniku elektronicznym, spotkania online). Na styczniowych 
zebraniach w klasach ósmych przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą organizacji 
egzaminu  ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Wśród nauczycieli 2 osoby ukończyły staż na 
stopień nauczyciela kontraktowego. W całym Zespole uaktualniona została ocena pracy 10 
nauczycieli.  

W Zespole opracowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną: w szkole podstawowej: 
procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; przedszkole wspomaga 
rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Raporty z ewaluacji wraz z wnioskami i 
rekomendacjami, zostały przedstawione na konferencji podsumowującej rok szkolny.Uczniowie 
korzystali również z porad i konsultacji psychologa. Taką opieką objętych zostało 17 uczniów całego 
Zespołu. Porady psychologiczne pomagały uczniom w codziennym funkcjonowaniu, stanowiły też 
ważne wsparcie dla rodziców.  

W I okresie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie przeprowadzono próbnego 
egzaminu ósmoklasisty. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych na bieżąco ćwiczyli z 
ósmoklasistami rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. W II okresie odbyły się dwa próbne egzaminy 
ósmoklasisty, których wyniki zostały szczegółowo omówione podczas spotkań zespołów 
samokształceniowych i konferencji Rady Pedagogicznej. Dodatkowo nauczyciele przedmiotów 
egzaminacyjnych przez 2 miesiące prowadzili konsultacje dla ósmoklasistów. W maju 
przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.  

W roku szkolnym 2020/21 realizowane były innowacje pedagogiczne: 
w szkole podstawowej: „Kreatywna matematyka”, „Zabawy z matematyką”, w przedszkolu: „Mali 
odkrywcy”, „Zabawa w czytanie – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. 
Jagody Cieszyńskiej, „Przedszkolaki uczą się kodowania”, „Edukacja w ruchu według Doroty 
Dziamskiej”. 
 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 

 
W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor i zastępca dyrektora zrealizowali obserwacje:  zajęć 
przedszkolnych, edukacyjnych, dodatkowych, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogiczne, dyżurów międzylekcyjnych, imprez okolicznościowych oraz środowiskowych, zajęć 
świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej. Ponadto na bieżąco kontrolowano  dokumentację nauczania, 
realizację pomocy pedagogiczno-psychologicznej i innej działalności statutowej przedszkola i szkoły.  
Obserwacje  przeprowadzane były zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych.Nauczanie 
zdalne w szkole podstawowej prowadzone było na platformie edukacyjnej TEAMS, natomiast w 
przedszkolu poprzez e-dziennik.Nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminów zewnętrznych, 
wykazali  najwyższe  zaangażowanie  w proces  przygotowawczy, aby uczniowie osiągnęli  
sukces.Wielu nauczycieli angażowało się w przygotowanie uczniów do różnych konkursów, gdzie 
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uczniowie osiągali najwyższe wyniki, promując tym  samym szkołę i miasto  na szczeblu gminy, 
powiatu i kraju.  

 
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 
 

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego przeprowadzono czynności w zakresie: 

 ewaluacji wewnętrznej- we wrześniu nastąpiło powołanie zespołów ds. ewaluacji, zdefiniowanie 
celów ewaluacji, przedmiotu, sposobów wykorzystania jej wyników, sformułowanie pytań 
kluczowych oraz dobór metod badawczych i narzędzi. W drugim okresie roku szkolnego 2020/2021 
przeprowadzono badania wybranych respondentów oraz dokonano ich analizy ilościowej. Wyniki 
ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu i szkole przedstawiono na radzie pedagogicznej dnia 
29.06.2021. 

 kontroli: 

bezpieczeństwo w przedszkolu i szkole: kontrola bazy dydaktycznej i lokalowej, kontrola 
przygotowania i przestrzegania przez nauczycieli i pracowników szkoły wprowadzonych procedur 
bezpieczeństwa związanych z Covid, kontrola pełnienia dyżurów nauczycieli podczas przerw. 

Współpraca z Policją – pogadanki nt. bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole, rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Oświęcimiu w celu uzyskania 
pomocy w rozwiązaniu trudnych sytuacji.  Szkoła podstawowa: kontrola zgodności z prawem sposobu 
prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania w tym nauczania 
zdalnego, kontrola dokumentacji związanej z IPET, kontrola prowadzenia dokumentacji wychowawcy 
— teczki wychowawcy, kontrola realizacji programów nauczania i podstawy programowej, kontrola 
wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych  (w tym metod kształcenia na 
odległość), diagnoza uczniów klasy 1. Przedszkole: kontrola zgodności z prawem sposobu 
prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, kontrola realizacji 
podstawy programowej, kontrola dotycząca bezpieczeństwa w czasie przemieszczania się dzieci 
przedszkolnych z sali do łazienki, obserwacja dzieci 3,4-letnich, obserwacja dzieci 4,5-letnich, 
diagnoza dzieci 6-letnich. Dodatkowe czynności kontrolne: organizacja i przebieg egzaminu 
zewnętrznego, organizacja pracy świetlicy szkolnej, praca Zespołów do spraw pomocy psychologiczno 
— pedagogicznej, przestrzeganie procedury oceniania z wszystkich przedmiotów i oceny zachowania 
uczniów przez wychowawców klas.  

Biblioteka szkolna funkcjonuje prawidłowo, prowadzony jest rejestr wypożyczeni książek oraz 
dziennik pracy nauczyciela. W szkole propagowano wychowanie do wartości i kształtowanie 
patriotycznych postaw uczniów. Doradztwo zawodowe funkcjonuje poprawnie. prowadzone są 
odpowiednie zajęcia.  W szkole odbyły się 4 zebrania z rodzicami (2 w formie zdalnej) oraz 
konsultacje. Dla uczniów i rodziców przygotowano i przedstawiono zasady bezpiecznego korzystania 
z zasobów internetowych podczas nauczania zdalnego. Wszystkim rodzicom zaproponowano 
profilaktyczne szkolenie online „bezpieczeństwo w sieci”. Uczniowie brali udział w wewnętrznych i 
zewnętrznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych /imienny wykaz w sprawozdaniu nauczycieli/. 

Analiza arkusza pracy nauczyciela. 

W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor 
przeprowadził 18 obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli (w tym 9 zdalnych): lekcji 
przedmiotowych – 10, lekcji przedmiotowych w grupach przedszkolnych – 1 (j. angielski), zajęć w 
grupach przedszkolnych – 5, zajęć z wychowawcą – 1, zajęć świetlicowych – 1.Tematyka obserwacji: 
wdrażanie treści z nowej podstawy programowej - kształcenie kreatywności  i innowacyjności, 
budzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności z zakresu nauki języka obcego — kształcenie 
innowacyjności i samodzielności uczniów, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Wspomaganie 
rozwoju i edukacji dzieci na zajęciach matematycznych. Realizacja warunków i zaleceń podstawy 
programowej, kreatywne wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, wychowawcza rola szkoły – 
kształtowanie postaw patriotycznych. 

 monitorowania: monitorowanie realizacji podstawy programowej, monitorowanie realizacji zadań 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, monitorowanie i analiza postępów rozwoju 
przedszkolaków i uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, monitorowanie i analiza 
wyników kształcenia na poziomie klas i szkoły, monitorowanie postaw i zachowań uczniów oraz 
frekwencji, realizacja działań wychowawczych we współpracy z rodzicami, mających na celu 
wychowanie do wartości – kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych, monitorowanie 
oczekiwań uczniów po zakończeniu nauki zdalnej; 
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 wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań – szkolenia i narady: przedstawienie na 
zebraniach rady pedagogicznej zmian w przepisach prawa oświatowego, inspirowanie nauczycieli 
do podejmowania doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia). 

Dokonano 2 ocen pracy nauczycieli. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń rady pedagogicznej i 
zespołów przedmiotowych w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono szkolenia: szkolenie 
rady pedagogicznej :„Nauczanie zdalne – narzędzia, metody, formy”, „Edukacja i wspomaganie osób z 
autyzmem i zespołem Aspergera”, „Jak wspomagać dzieci w wyborze ścieżki zawodowej”, „Zasady 
organizacji i przeprowadzenia egzaminu  po 8 klasie”, “Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela", 
"Wyzwania współczesnej szkoły. Jak skutecznie i atrakcyjnie zadbać o dobrostan", “Technika 
miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się 
przed nią bronić”, „Logorytmika”, Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować 
kompetencje przyszłości integrując wiedzę i umiejętności?, Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności - 
mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory, 4 x P czyli praktyczna pomoc 
psychologiczno – pedagogiczna, Trudny uczeń - wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować  
z uczniem wykazującym trudności w nauce?, Uczeń zdolny - jak wspomagać go w rozwoju?, pedagog 
szkolny: Trening umiejętności prowadzenia rozmów wspierających z młodzieżą w kryzysie 
psychicznym (przedstawienie zagadnień radzie pedagogicznej), szkolenie członków komisji 
egzaminacyjnej (egzamin ósmoklasisty). W związku z zawieszeniem zajęć w szkole nie udało się 
przeprowadzić wszystkich zaplanowanych szkoleń rady pedagogicznej. Szkolenia odbędą się w innym 
terminie. 

 
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie: 
 

W zespole opracowano i przeprowadzono ewaluację wewnętrzną na temat: „Szkoła wspomaga 
rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Obszar ewaluacji Zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla 
uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
oraz zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych 
potrzeb każdego ucznia.Raport z ewaluacji został przedstawiony na konferencji czerwcowej. 

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego przeprowadzono czynności w zakresie kontroli: 

Bezpieczeństwo w szkole, prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli dotyczącej przebiegu 
nauczania, zgodność rozkładów materiału z podstawą programową, kontrola trybu wystawiania ocen 
śródrocznych i rocznych z przedmiotów oraz zachowania uczniów, prawidłowość sprawowania 
dyżurów przez nauczycieli, kontrola dziennika elektronicznego,kontrola realizacji podstawy 
programowej, kontrola organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontrola funkcjonowania 
biblioteki i świetlicy, kontrola organizacji i przebiegu egzaminu zewnętrznego. Przeprowadzono 
wszystkie zaplanowane obserwacje zajęć lekcyjnych i dodatkowych oraz obserwacje zajęć zdalnych 
prowadzonych na platformie Microsoft Teams.  

Monitorowanie pracy szkoły dotyczyło: monitorowania realizacji podstawy programowej, 
monitorowania i analizy postępów rozwoju uczniów i  przedszkolaków, z uwzględnieniem ich 
możliwości rozwojowych oraz wyników kształcenia, monitorowanie postaw i zachowań uczniów oraz 
frekwencji, monitorowanie wykorzystania przez nauczycieli TIK zarówno w nauczaniu stacjonarnym, 
jak i zdalnym, oraz bezpiecznego i efektywnego korzystanie z technologii cyfrowych. 

Z zakresu wspomagania nauczycieli odbyły się następujące szkolenia Rady Pedagogicznej: 
kreatywne lekcje, lekcje kreatywności - mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie                          
i metafory, Uczeń zdolny – jak wspomagać go w rozwoju?, Użyteczne programy i aplikacje (w tym 
narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz graficzne prezentacje treści), 
Wykorzystanie narzędzi zdalnego nauczania w organizacji pracy z uczniem SPE, 4xP czyli praktyczna 
pomoc psychologiczno – pedagogiczna, szkolenie dotyczące egzaminu ósmoklasisty – procedury.  

Nauczyciele uczestniczyli także w szkoleniach indywidualnych zgodnie z potrzebami zawodowymi                 
i zapotrzebowaniem placówki. 

  Wnioski wynikające z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnego 2020/2021 zostały 
przedstawione na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2021 r. 

 
 XI  Zajęcia dodatkowe w szkołach, organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 
 
1. Zajęcia dodatkowe 
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Tab. Nr 8 Zajęcia dodatkowe w szkołach 

Nazwa 
szkoły 

Rodzaj zajęć 
Liczba godzin 
tygodniowo 

Liczba uczniów 
uczestniczących w 

zajęciach 

S
Z

S
 n

r 
1
 w

 C
h

e
łm

k
u

 

zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klasy 1a - POLIGLOTA 
 

1 17 

zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klasy 2a, 2b, 3a, 3b 
 

1 69 

zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klasy 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 
7c, 8a, 8b - MĄDRALA 
 

 1 146 

zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klasy 8a, 8b - POLIGLOTA 1 34 

zajęcia dodatkowe z J.POLSKIEGO - WOLONTARIAT   
 

1  35 

zajęcia dodatkowe z J. ANGIELSKIEGO - WOLONTARIAT   
 

1 12 

zajęcia dodatkowe z J.NIEMIECKIEGO - WOLONTARIAT   

 
1  6 

zajęcia dodatkowe  KOŁO MATEMATYCZNE; PRZYGOTOWANIE DO 
KONKURSÓW Z MATEMATYKI, FIZYKI, TECHNIKI - 
WOLONTARIAT   

1  22 

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

4 22 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego 

2 13 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego 

1 8 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 

2 16 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 

1 5 

zajecia o charakterze socjoterapeutycznym 

2 1 

zajęcia rozwijające umiejetności uczenia się 

1 4 

razem 21 410 

S
Z

S
-P

 n
r 

2
 w

 C
h

e
łm

k
u

 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.5 1 8 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.6 1 6 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.7 1 7 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.8 1 5 

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 1 4 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii i geografii kl.6 1 8 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego kl.5,6 1 8 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego kl. 6, 7 1 8 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego kl. 8 1 7 

koło szachowe 1 8 

zaj. rozwijające kompetencje społ. i emocjonalne 1 8 

koło dziennikarskie i teatralne 0 15 
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zajęcia korekcyjno - kompensacyjne gr.1 1 5 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne gr.2 1 5 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne gr.3 1 3 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne gr.5 1 3 

gimnastyka korekcyjna 1 1 

program "Szkolny klub sportowy" 6 55 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl.5 1 6 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl.6 1 6 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl.7 1 5 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl.8 1 6 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 5 1 7 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego kl. 5 1 8 

zajęcia z j. pol dla uczniów powracających z zagranicy kl. 6 2 1 

zajęcia z pedagogiem gr.1 1 2 

zajęcia z pedagogiem gr. 2 1 2 

zajęcia z pedagogiem gr. 3 1 4 

zaj.dydaktyczno - wyrównawcze kl. III 0,5 1 

zaj. korekcyjno - kompensacyjne kl.I- III 1 5 

zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

2 1 

zajęcia sportowe z elementami g k-k  - gr. I 

2 1 

 
zajęcia sportowe z elementami g k-k  - gr. II 
 

1 24 

terapia integracji sensorycznej 
 

1 4 

razem 40,5 247 

S
Z

S
 w

 B
o

b
rk

u
 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 2 12 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze klasa dla klas I-III  1 7 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki 1 7 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego 1 5 

gimnastyka korekcyjna 1 5 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  3 13 

zajęcia z pedagogiem 1 3 

zajęcia z logopedą 1 4 

zajęcia plastyczne kl. I 1 13 

edukacja regionalna klasa III 1 18 

zajęcia plastyczne - kl. II 
 

1 12 
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zajęcia rozwijające kompetencje polonistyczne dla ósmoklasistów 1 17 

doradztwo zawodowe 0,33 55 

zajęcia rozwijające z programowania 1 h co 2 tyg. 7 

zajęcia rozwijające z matematyki 1 1 

zajęcia rozwijające z umiejętności uczenia się 1 5 

konsultacje dla klasy VIII 3 14 

zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korecyjno - kompensacyjnej 
- UM Chełmek 
 

1 16 

razem 22,33 214 

S
Z

S
 w

 G
o

rz
o

w
ie

 

zajęcia rozwijające zainteresowania "Szachy w szkole" 

2 33 

zajęcia rozwijające zainteresowania- "Gry logiczne " 

1 15 

 
zajęcia rozwijające zainteresowania-"Mat-myśl" 
 1 7 

zajęcia rozwijające zainteresowania-"Ekologia i ochrona środowiska" 
 1 7 

zajęcia rozwijające zainteresowania-" Książka i film" 

1 4 

SKS-projekt zewnetrzny  

2 20 

współorganizowanie procesu kształcenia  

3 1 

rewalidacja  

8 4 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

3 14 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  

1 3 

zajęcia rozwijające umiejętnosci uczenia się  

1 4 

zajęcia rozwijające zainteresowania-plastyczne  
 

1 7 

zajęcia z logopedą  
 

1 23 

zajecia o chrakterze terapeutycznym  
 

1 3 

gimnastyka korekcyjna  
 

1 1 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze/język polski  
 

1 12 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze/matematyka 
 

2 16 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze/język angielski 
 

1 7 

razem 32 181 

GMINA RAZEM 115,83 1052 

 
2. Zajęcia w ramach realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Chełmku w roku szkolnym 2020/2021 realizowana była podczas: 
- zajęć rewalidacyjnych, 
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- zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 
- zajęc dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego, 
- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego, 
- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki 
- zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne 
- zajęc o charakterze socjoterapeutycznym, 
- zajęc logopedycznych, 
- zajęc rozwijających umiejętności uczenia się. 
 

 
Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego. 
Zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej uczniowie mieli dostosowane 
wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości. Rodzice uczniów korzystali z konsultacji i porad 
nauczycieli oraz specjalistów. Uczniowie w trakcie roku szkolnego byli objęci opieką pedagoga a 
dzięki współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu w razie potrzeby 
doraźną pomocą psychologa. Uczniowie mogli korzystać z porad psychologa zatrudnionego przez 
Urząd Miejski w Chełmku. 

 
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 
W roku szkolnym 2020/2021 w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowie SZS w 
Bobrku uczestniczyli w: 

- zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, gdzie wyrównywane były braki w wiadomościach i 
umiejętnościach, 

- zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, 

- zajęciach rozwijających zainteresowania, 

- zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się, 

- zajęciach logopedycznych,  

- zajęciach z pedagogiem, 

- zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. 

Zgodnie z zaleceniami poradni praca z uczniami została dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, 
pomoc udzielana była także w trakcie bieżącej pracy na lekcjach. Uczniowie korzystali z 
indywidualnych porad i konsultacji z pedagogiem, psychologiem i logopedą. Na terenie szkoły 
organizowane były „koła zainteresowań” gdzie uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania. 
Uczniowie starszych klas uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego.  

 

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie  

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie 
posiadający orzeczenia, opinie oraz na wniosek nauczyciela lub rodzica uczestniczyli w: 

- zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki, 

- zajęciach rewalidacyjnych,  

- zajęciach logopedycznych, 

- zajęciach o charakterze terapeutycznym, 

- zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych, 

- zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 

- zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się, 

- zajęciach rozwijających  uzdolnienia – plastyczne, 

- zajęciach gimnastyki korekcyjnej, 

- poradach i konsultacjach prowadzonych dla uczniów i rodziców przez nauczycieli, pedagoga, 
logopedę. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze miały charakter zajęć edukacyjnych, wspomagających uczniów w 
opanowaniu umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie programowej. Młodsi uczniowie 
uczęszczali również w zajęciach logopedycznych, wszyscy mogli również korzystać z konsultacji 
pedagoga szkolnego, oraz psychologa. Każdy nauczyciel w trakcie bieżącej pracy na lekcjach udzielał 
wsparcia uczniom mającym trudności w nauce.  Zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - 
pedagogicznej uczniowie mieli dostosowane wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości. 
Natomiast uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mieli organizowane 
zajęcia rewalidacyjne, ponadto zorganizowane było wsparcie nauczyciela współorganizującego proces 
kształcenia w celu wspierania uczniów. W czasie nauczania zdalnego uczniowie ze specjalnymi 
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potrzebami edukacyjnymi za zgodą rodziców mogli korzystać z zajęć  specjalistycznych na terenie 
szkoły. 

 
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych przedmiotowych, korekcyjno                         
– kompensacyjnych oraz zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Korzystali 
także z pomocy w trakcie bieżącej pracy na lekcjach. Prowadzone były konsultacje z nauczycielami i 
specjalistami. Uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach w ramach rozwijania zainteresowań. 
Ponadto uczniowie uczestniczyli  w zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się. Dzieci objęte 
były stałą opieką pedagoga oraz część z nich uczestniczyła  w zajęciach z pedagogiem. Uczniowie 
korzystali z zajęć z logopedą. Uczniowie posiadający opinię z Poradni Psychologiczno                                 
– Pedagogicznej korzystali z dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i 
możliwości. Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego. W 
przedszkolu prowadzono obserwację pedagogiczną, która zakończyła się diagnozą dojrzałości 
szkolnej. Rodzice uczniów korzystali z porad i konsultacji. Na bieżąco odbywała się współpraca z 
rodzicami. Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego miały organizowane 
zajęcia rewalidacyjne, stosownie do zaleceń. Ponadto zgodnie z zaleceniami wskazani uczniowie 
otrzymali wsparcie nauczyciela wspomagającego. W szkole dyżur pełnił także psycholog.  

 
XII Pomoc materialna 

1. Bezpłatne podręczniki dla uczniów 

 W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie otrzymali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Wysokość 
środków przeznaczonych na ten cel wyniosła 107 887,45 zł. Przekazano uczniom 447 nowe 
podręczniki oraz 911 ćwiczeń. Środki pochodziły z dotacji celowej. 

 
2. Młodociani pracownicy 

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe  Burmistrz  Chełmka, 
na wniosek pracodawcy, przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 
Dofinansowanie otrzymało 5 pracodawców, za wyszkolenie 6 młodocianych pracowników, będących 
mieszkańcami gminy Chełmek, na łączną kwotę 40 405 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pracy.  

 
3.  Dożywianie uczniów 
 

Obiady dla wszystkich szkół przygotowują pracownicy kuchni w Samorządowym Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Chełmku. Pozostałe posiłki przygotowywane są w poszczególnych 
szkołach. 

 
 
Tab. nr 9 Średnia dzienna liczba posiłków wydawanych uczniom w szkołach i przedszkolach 

Wyszczególnienie Średnia dzienna liczba śniadań 
wydawana dla uczniów 

Średnia dzienna liczba obiadów wydana dla 
uczniów  

  

płatnych w 
całości przez 
ucznia 

 finansowanych 
przez MOPS 

płatnych w całości 
przez ucznia 

finansowanych przez 
MOPS 

SZS nr 1 w 
Chełmku 

75 0 100 0 

SZS-P nr 2 w 
Chełmku 

110 3 160 8 

SZS w Gorzowie 49 0 58 0 

SZS w Bobrku 76 0 108 0 

RAZEM 310 3 426 8 
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XIII Organizacja zdalnego nauczania  
 
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku 

Nauczanie   zdalne    w   szkole  podstawowej   prowadzone   było  na   platformie  
edukacyjnej  TEAMS,  natomiast  w  przedszkolu   poprzez   e-dziennik. Nauczyciele  przygotowujący  
uczniów   do  egzaminów zewnętrznych,  wykazali   najwyższe  zaangażowanie  w  proces  
przygotowawczy, aby uczniowie osiągnęli  sukces. Wielu   nauczycieli   angażowało się                               
w przygotowanie uczniów  do różnych konkursów, gdzie  uczniowie  osiągali  najwyższe  wyniki, 
promując  tym   samym  szkołę  I  miasto   na  szczeblu gminy, powiatu i kraju.  
 

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 

Zajęcia podczas pracy zdalnej w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie odbywały się z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele prowadzili lekcje poprzez 
platformę Teams. Wykorzystywano zintegrowaną platformę edukacyjną   
(np. epodreczniki.pl, multibooki), dziennik elektroniczny, zamieszczano informacje na stronie 
internetowej szkoły, drukowano materiały dla uczniów i umieszczano w miejscu wyznaczonym tak, aby 
rodzic lub uczeń mógł je bezpiecznie odebrać. Jeżeli dostęp do Internetu był utrudniony nauczyciele  
kontaktowali się z uczniami telefonicznie. Uczniowie mogli przesyłać drogą elektroniczną zadania i 
inne wyznaczone prace. Wychowawcy wspierali swoich uczniów podczas nauki na odległość, 
ponieważ pełnili funkcje koordynatora nauczania.. Przeprowadzali indywidualne rozmowy ze swoimi 
podopiecznymi poprzez platformę Teams. Uczniowie i rodzice otrzymywali dodatkowe wsparcie ze 
strony pani pedagog oraz pani psycholog. Zwracano szczególną uwagę na relacje koleżeńskie, 
zagrożenia mogące płynąć z nieograniczonego dostępu do Internetu. Podczas pracy zdalnej 
organizowano zebrania i konsultacje w formie on-line. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, za zgodą rodziców mogli korzystać z zajęć specjalistycznych na terenie naszej 
placówki (m.in.: rewalidacja, gimnastyka korekcyjna).Rok szkolny 2020/2021 był bardzo trudnym 
okresem dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzieci pozbawione bezpośrednich kontaktów z 
rówieśnikami oraz koniecznością stałego przebywania w domu, miały trudności w budowaniu relacji 
koleżeńskich. Rodzice, szczególnie tych najmłodszych pociech, musieli aktywnie pomagać 
nauczycielom podczas lekcji. Dużego zaangażowania wymagała zmiana organizacji pracy szkoły w 
związku z wprowadzanymi zmianami przez Ministra Edukacji i Nauki oraz wytycznymi GIS.  

Samorządowy Zespoł Szkół w Bobrku 

W czasie zawieszenia zajęć nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej prowadzili zdalne 
nauczanie, wykorzystując do tego celu platformę MS Teams, dziennik elektroniczny WizjaNet,, 
platformy rekomendowane przez MEN np. e-podręczniki. Nauczyciele mieli stały kontakt z uczniami i 
rodzicami za pośrednictwem MS Teams, dziennika elektronicznego oraz podczas rozmów 
telefonicznych. Dla uczniów mających problemy sprzętowe i techniczne zostały wypożyczone 
komputery i tablety. Na stronie internetowej szkoły umieszczane były wszystkie komunikaty, 
informacje oraz linki z adresami stron, z których uczniowie mogli korzystać podczas zdalnego 
nauczania. Uczniowie mogli korzystać z porad pedagoga szkolnego oraz innych specjalistów 
(psycholog, logopeda). Za zgodą rodziców na terenie szkoły odbywały się zajęcia specjalistyczne  
z pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dla uczniów klasy 8 odbywały się konsultacje  
z przedmiotów egzaminacyjnych. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia i konsultacje odbywające się 
na terenie szkoły były prowadzone przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarno – 
epidemiologicznego. W tym celu zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS zostały opracowane 
wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. 

Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku 

W okresie 23 października 2020 – 30 kwietnia 2021 roku z powodu pandemii koronawirusa 
zostały zawieszone zajęcia w szkole. W tym czasie w placówce realizowane było nauczanie zdalne, 
którym objęci zostali wszyscy uczniowie. Nauczyciele, po przeszkoleniu, prowadzili swoje lekcje 
poprzez platformę Teams, zgodnie z obowiązującym planem poszczególnych klas. Za pomocą 
platformy realizowane były również zajęcia dodatkowe i indywidualne. Nauczyciel pozostawali                      
z stałym, systematycznym kontakcie z uczniami i rodzicami, poprzez kontakty telefoniczne i emailowe, 
a także wykorzystując możliwości dziennika elektronicznego. Od lutego do maja prowadzone były w 



29 

 

szkole konsultacje z nauczycielami dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych, uczestniczyli 
w nich uczniowie klas VIIIA i VIIIB, ze zmienną frekwencją.  Łącznie nauczyciele zrealizowali: 

w klasie VIIIA: 8h języka polskiego, 7h matematyki, 15h języka angielskiego (dla obu grup), 
w klasie VIIIB: 7h języka polskiego, 7h matematyki, 16h języka angielskiego (dla obu grup). 

 
Wszystkie szkoły w ramach wsparcia podczas nauki zdalnej - otrzymały dodatkowe laptopy. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
XIV Podsumowanie 

  
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek została opracowana przez 

Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Chełmku, na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów 
szkół. Opracowanie zawiera podstawowe informacje o szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Chełmek, a także o realizacji zadań oświatowych i polityce oświatowej Gminy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


