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I. WSTĘP 

 Zadania oświatowe gminy Grodzisk Wlkp. wynikają w szczególności z postanowień: 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 

zm.): - w art. 7 ust. 1 pkt 8 zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.  

w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

 

Gmina Grodzisk Wielkopolski realizuje zadania oświatowe zgodnie z kompetencjami art 10 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.): 

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę 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, w tym  

w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967 z późn. 

zm.), wśród zadań gminy wymieniono przede wszystkim następujące zadania: 

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym 

3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenia zawodowe. 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796295?unitId=art%284%29ust%283%29pkt%282%29&cm=DOCUMENT
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II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA 

Gmina Grodzisk Wlkp. jako jednostka samorządu terytorialnego prowadzi publiczne 

przedszkole, szkoły podstawowe  na terenie gminy Grodzisk Wlkp. 

 
Organizacyjnie struktura szkół w naszej gminie obejmuje: 

Szkoły publiczne: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp. 

ul. Chopina 26, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. 

ul. 3 Maja 5, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp. 

ul. Środkowa 56, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

Szkoła Podstawowa w Grąblewie 

Grąblewo 22, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie 

Kąkolewo 64, 62-0656 Grodzisk Wlkp. 

Szkoła Podstawowa w Słocinie 

Słocin 106, 62-066 Grodzisk Wlkp. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie  

Ptaszkowo 31A, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

Lp. 

Nazwa i typ 

placówki 

oświatowej 

Ogólna liczba 

uczniów 

Ogólna 

liczba 

oddziałów 

Średnia 

liczba 

uczniów 

w 

oddziale 

Etaty 

przeliczeniowe 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

admin. 

Liczba 

etatów 

obsługi 

1. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 1 im. 

Polskich 

Olimpijczyków 

w Grodzisku 

Wlkp. 

724 35 20,69 65,23 1,5 10,95 

2. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 2 im. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

w Grodzisku 

Wlkp. 

531 

w tym 

308 w 

gimnazjum 

223 w szkole 

podstawowej  

24 

w tym 

14 w 

gimnazjum 

10 w szkole 

podstawowej 

22,13 61,28 2 9 
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Szkoły niepubliczne: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku Wlkp. 

ul. Żwirowa 15a, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

 

3. 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 4 im. kpt. 

Józefa 

Rejdycha w 

Grodzisku 

Wlkp. 

265 

w tym  

25 w oddziale 

przedszkolnym 

240  w szkole 

podstawowej 

12 

w tym 

1 oddział 

przedszkolny 

11  w szkole 

podstawowej 

22,08 20,93 1 3 

4. 

Szkoła 

Podstawowa w 

Grąblewie 

119 

w tym 

9 w oddziale 

przedszkolnym 

110 w szkole 

podstawowej  

8 

w tym 

1 oddział 

przedszkolny 

7  w szkole 

podstawowej  

14,88 11,96 0,5 2,5 

5. 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Andrzeja 

Grubby w 

Kąkolewie 

 

 

 

149 

w tym 

20 w oddziale 

przedszkolnym 

129  w szkole 

podstawowej  

9 

w tym 

1 oddział 

przedszkolny 

8  w szkole 

podstawowej 

16,56 16,67 0,5 3 

6. 
Szkoła 

Podstawowa w 

Słocinie 

30 2 15 3,67 0 1 

7. 

Szkoła 

Podstawowa  

im. Jana Pawła 

II w 

Ptaszkowie  

228 

w tym 

13 w oddziale 

przedszkolnym   

129 w szkole 

podstawowej  

86 w 

gimnazjum 

12 

w tym 

1 oddział 

przedszkolny 

7 w szkole 

podstawowej 

 4 w 

gimnazjum 

19 22,31 1 4 

RAZEM 2046 102 20,06 202,05 6,5 33,45 
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Lp. Nazwa i typ placówki oświatowej 

Ogólna 

liczba 

uczniów 

Ogólna 

liczba 

oddziałów 

Średnia 

liczba 

uczniów w 

oddziale 

1.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 

Grodzisku Wlkp. 
40 4 10 

 

 

Przedszkole publiczne: 

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.  

ul. Chopina 24, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

 

 

 

Przedszkole publiczne prowadzone przez inny organ niż JST. 

Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Grodzisku Wlkp. 

ul. Winna 12, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

 

Lp. Nazwa i typ placówki oświatowej 
Ogólna 

liczba dzieci 

Ogólna 

liczba 

oddziałów 

Średnia 

liczba dzieci 

w oddziale 

1.  Przedszkole Publiczne Chatka 

Puchatka w Grodzisku Wlkp. 
200 8 25 

 

 

 

Lp. 

Nazwa i 

typ 

placówki 

oświatowej 

Ogólna 

liczba 

dzieci 

Ogólna liczba 

oddziałów 

przedszkolnych 

Średnia 

liczba 

dzieci w 

oddziale 

Etaty 

przeliczeniowe 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

admin. 

Liczba 

etatów 

obsługi 

1.  Przedszkole 

Gminne im. 

Krasnala 

Hałabały w 

Grodzisku 

Wlkp. 

424 19 22,32 49,27 1 17 
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Przedszkola niepubliczne: 

Prywatne Przedszkole Wiercipięta w Grodzisku Wlkp. 

Osiedle Wojska Polskiego 110, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

Prywatne Przedszkole BOBO Wiercipięta w Grodzisku Wlkp. 

ul. Winna 30, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

Prywatne Przedszkole „Akademia Maluchów” w Grodzisku Wlkp. 

ul. Żwirowa 15a, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

 

Lp. Nazwa i typ placówki oświatowej 
Ogólna liczba 

dzieci 

Ogólna liczba 

oddziałów 

przedszkolnych 

Średnia 

liczba dzieci 

w oddziale 

1.  Prywatne Przedszkole Wiercipięta 

w Grodzisku Wlkp.  
62 4 15,5 

2.  Prywatne Przedszkole BOBO 

Wiercipięta w Grodzisku Wlkp. 
36 3 12 

3.  Prywatne Przedszkole „Akademia 

Maluchów” w Grodzisku Wlkp.  
35 2 17,5 

RAZEM 133 9 14,78 

 

Placówki te są dotowane z budżetu gminy Grodzisk Wlkp. w wysokości 75% kosztów 

przypadających na dziecko przedszkola publicznego.  

 

Nauczanie indywidualne: 

Nauczaniem indywidualnym obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola. 

Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor placówki, do której uczeń uczęszcza. Podstawą jej 

wydania jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego wydane przez zespół orzekający działający w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wniosek rodziców. 

Dyrektor placówki oświatowej w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zakres i czas 

prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie 

nauczyciela z uczniem. 

Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym 

dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć, z tym, że prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej – podobnie jak zajęć indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. 
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Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z 

uczniem wynosi:  

- dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego od 4 do 6 godzin; 

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;  

- dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin; 

- dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin; 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży 

- dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin; 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania w 

poszczególnych placówkach  

Lp. 
Nazwa i typ placówki 

oświatowej 
Liczba godzin 

Liczba uczniów objętych 

nauczaniem 

indywidualnym 

1. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Polskich 

Olimpijczyków w 

Grodzisku Wlkp. 

55 6 

2. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Powstańców 

Wielkopolskich w 

Grodzisku Wlkp. 

82 7 

3. 
Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. kpt. Józefa Rejdycha w 

Grodzisku Wlkp. 

21 2 

4. Szkoła Podstawowa w 

Grąblewie 
17 2 

5. 
Szkoła Podstawowa im. 

Andrzeja Grubby w 

Kąkolewie 

19 2 

6. Szkoła Podstawowa w 

Słocinie 
8 1 

7. 
Szkoła Podstawowa  im. 

Jana Pawła II w 

Ptaszkowie  

35 4 

8. 

Przedszkole Gminne im. 

Krasnala Hałabały w 

Grodzisku Wlkp. 
5 1 

RAZEM 242 25 
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III) Struktura zatrudnienia w oświacie gminy Grodzisk Wlkp. 

 

Zatrudnienie nauczycieli w danym roku szkolnym w placówkach oświatowych jest 

podyktowane zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji roku szkolnego. 

Jest to związane z liczbą oddziałów w poszczególnych placówkach, liczbą godzin wynikającą 

z podziału na grupy, liczba godzin nauczania danego przedmiotu i poziomów nauczania 

zgodnie z ramowymi planami nauczania Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach nauczycieli  

w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. 

 

 

Stopień awansu 

zawodowego 

Liczba zatrudnionych w 

etatach 

2016/2017 2017/2018 

Dyplomowany 98,56 104,20 

Mianowany 79,06 84,03 

Kontraktowy 70,16 75,62 

Stażysta 18,36 22,00 

Bez stopnia awansu 

zawodowego 
5,09 3,66 

Razem: 271,23 289,51 

 

 

Wśród nauczycieli gminy Grodzisk Wielkopolski dominują nauczyciele o stopniu awansu 

zawodowego dyplomowanego, następnie liczną grupę stanowią nauczyciele mianowani, 

potem kontraktowi, stażyści. Ostatnią, najmniejszą grupę stanowią nauczyciele bez stopnia 

awansu zawodowego. Ze względu na poziom wykształcenia zdecydowana większość 

zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym.                                                                                                                         

Dokładnie strukturę zatrudnienia nauczycieli w gminie Grodzisk Wlkp., biorąc pod uwagę 

rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 obrazują poniższe tabele. 
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        nauczyciel dyplomowany 
    nauczyciel mianowany 

     nauczyciel kontraktowy 
    nauczyciel stażysta 

     nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 
 

       

 

 

  nauczyciel dyplomowany 
   nauczyciel mianowany   
   nauczyciel kontraktowy 
   nauczyciel stażysta 

    nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 
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Strukturę zatrudnienia nauczycieli wg poziomu wykształcenia przedstawiają poniższe tabele 

 

 

 
 

  wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

        wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z przyg. pedag. 

   wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium naucz., kolegium języków obcych 

  pozostałe wykształcenie  

           

 

 

 

  wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

        wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z przyg. pedag. 

   wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium naucz., kolegium języków obcych 

  pozostałe wykształcenie  
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W roku 2018 w trzech szkołach podstawowych i Przedszkolu Gminnym 

przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola.  

Dnia 25 kwietnia 2018 r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ogłosił konkurs na 

stanowisko dyrektora w: 

- Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim,  

- Szkole Podstawowej w Słocinie,  

- Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim. 

 

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły trzy oferty konkursowe, tj. po jednej dla każdej 

placówki. Dnia 23 maja 2018 r. w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. odbyły               

się dwa posiedzenia w wyniku, których komisja rozstrzygnęła postępowania konkursowe. 

Stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp. 

powierzono Pani Alicji Andrys natomiast funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Słocinie, 

powierzono Pani Katarzynie Mądrej. 

Dnia 25 maja 2018 r. również w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp. odbył 

się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków               

w Grodzisku Wlkp., w wyniku którego w/w stanowisko objął Pan Piotr Stasiłowicz. 

Kadencja w/w dyrektorów wynosi 5 lat i trwa od dnia 1.09.2018 r. do 31.08.2023 r. 

 

Dnia 28 maja 2018 r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ogłosił konkurs                  

na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie. Do dnia 

11 czerwca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim nie wpłynęła żadna 

oferta konkursowa w związku z powyższym zgodnie z art. 63 ust. 13 ustawy z dnia                      

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami) organ 

prowadzący powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły nauczycielowi Szkoły 

Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie – Panu Pawłowi Studziankowi. Okres 

powierzenia został ustalony na 10 miesięcy tj. od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. 
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IV) Działalność dydaktyczna szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej: 

Szkoły i przedszkole gminne współdziałając z różnymi instytucjami oraz biorąc udział w 

wielu programach i projektach wzbogacają podstawową ofertę edukacyjno - opiekuńczą tych 

placówek. 

 

Pozyskane przez szkoły programy i projekty grantowe: 

Szkoła podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.: 

2017/2018 

Lp. Nazwa projektu Wartość merytoryczna 

1.  

Wolontariat w ramach współpracy z 

Fundacją „Dziewczynka z 

zapałkami” w Łodzi – zbiórka 

funduszy na rzecz dzieci 

pozostających w trudnej sytuacji 

materialnej 

Pozyskano środki dla UNICEF jak również dla uczniów 

naszej szkoły. Organizowano kiermasze na których  

uczniowie sprzedawali stroiki świąteczne. Zebrane 

pieniądze przeznaczono na wsparcie dzieci 

pozostających w trudnej sytuacji rodzinnej i 

materialnej. 

2.  

Wspólnota Otwartych Serc – 

Bielefeld – dożywianie dzieci 

pozostających w trudnej sytuacji 

materialnej 

Dzięki wsparciu finansowemu 5-ro uczniów 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej korzystało 

przez cały rok szkolny z darmowych obiadów. 

3.  

„Szklanka Mleka”  Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 

mleka i przetworów mlecznych. W projekcie wzięli 

udział uczniowie z klasy I-VI. Koszty projektu pokryte 

przez Agencję Rynku Rolnego w Poznaniu. 

4.  

„Owoce i warzywa w szkole”  Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół 

podstawowych. Program ma na celu zmianę  nawyków 

żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 

owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania 

towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Koszty 

projektu pokryte przez ARiMR w Poznaniu. 

5.  

„Śpiewająca Polska” – 

dofinansowanie chórów szkolnych 

Powstanie chóru szkolnego ”Kantylena”, - liczącego 50 

członków spośród uczniów klas III-VII, podniesienie 

poziomu artystycznego chóru, wzbogacenie repertuaru; 

rozwinięcie  kompetencji merytorycznych dyrygenta 

chóru- nauczyciela muzyki. 

Chór zdobywa corocznie  najwyższe nagrody na 

wojewódzkim przeglądzie chórów szkolnych. Od lat 

utrzymuje najwyższą pozycję wśród chórów szkolnych. 

6.  

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 

2020” 

Podniesienie jakości edukacji na każdym szczeblu 

poprzez rozwój kompetencji cyfrowych. Doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w zakresie kompetencji 

cyfrowych oraz wykorzystania TIK w kształceniu. 

7.  Projekt Koder Junior – Szkoła Wdrożenie zajęć programowania dla uczniów klas I-III. 
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Mistrzów Programowania W ramach projektu uczniowie odbyli zajęcia 

wdrażające elementy programowania w formie zabawy. 

Szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy, 

multimedialny i pomoce dydaktyczne m.in. tablety , 

klocki, roboty do nauki programowania Lego WeDo 

2.0,  gry edukacyjne do nauki programowania Scottie 

Go/ niezbędne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  w Grodzisku Wlkp.: 

2017/2018   

L.p. Nazwa projektu Wartość merytoryczna 

1. 

Program "Przypnij kokardkę" Uczniowie rozdawali kokardy mieszkańcom Grodziska z 

okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

biało-czerwone kokardki, które symbolizują zwycięstwo 

powstania. Szkoła pokryła koszt zakupu papieru 

2. 

Program profilaktyczny 

Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu "Profilaktyka, a 

Ty" 

Udział uczniów w programie PaT, przygotowanie 

spektaklu, spotkanie na temat bezpieczeństwa powiatu 

grodziskiego. Spotkanie z rodzicami na temat 

bezpieczeństwa i agresywnych zachowań.  

3. 

"Trzymaj formę" Edukacja w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich 

rodzin. Program obejmuje promocję zdrowego stylu życia 

poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i poprawę 

sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności.  

(konkursy pod patronatem sanepidu dla uczniów szkoły) 

4. 

Akcja społeczno-edukacyjna 

"Żonkile" 

W 73 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie 

Warszawskim grupa 10 wolontariuszy rozdawała na 

terenie Grodziska żółte, papierowe żonkile, jako symbol 

pamięci o powstaniu. Wolontariusze rozdali ok. 800 

żonkili. Szkoła pokryła koszt zakupu papieru. 

5. 

"Wybór dalszej drogi 

kształcenia" 

Cykl spotkań z przedsiębiorcami dla uczniów klas III 

gimnazjum. 

3 spotkania, w których uczestniczyło ok. 150 uczniów. 

6. 
Kampania "Zachowaj trzeźwy 

umysł" 

Udział uczniów w kampanii, udział w konkursach, akcja 

informacyjna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7. 

"Adopcja na odległość" Zapewnienie edukacji dzieciom z Tanzanii. Współpraca z 

misjonarzem o. Maciejem Braunem, spotkanie w auli z 

ojcem, przybliżenie życia w Afryce. 

8. 
"Żyj smacznie i zdrowo" - 

Winiary 

Lekcje, pomoce dydaktyczne i konkurs na plakat. 

9. 
"Bądźmy zdrowi- wiemy, więc 

działamy" - Sanepid 

Szkolenie dla nauczycieli i uczniów w zakresie zdrowego 

stylu życia (kształcenie liderów zdrowia) 
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10. 
„Postaw na słońce” Promowanie odnawialnych źródeł energii. Wskazanie 

korzyści korzystania z tego typu źródeł. 

11. 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 

2020” 

Podniesienie jakości edukacji na każdym szczeblu 

poprzez rozwój kompetencji cyfrowych. Doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych 

oraz wykorzystania TIK w kształceniu. 

12. 
Program Life in the box Wyjazd młodzieży do szkół podstawowych w Beverly i 

udział w projekcie wraz z uczniami ze szkoły w 

Bremerhaven w Niemczech. 

13. 

„Szklanka Mleka”  Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 

mleka i przetworów mlecznych. W projekcie wzięli udział 

uczniowie z klasy I-VI. Koszty projektu pokryte przez 

Agencję Rynku Rolnego w Poznaniu. 

14. 

„Owoce i warzywa w szkole”  Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół 

podstawowych. Program ma na celu zmianę  nawyków 

żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 

owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania 

towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Koszty 

projektu pokryte przez ARiMR w Poznaniu. 
 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.: 

2017/2018 

 

L.p. Nazwa projektu Wartość merytoryczna 

1. 

„Szklanka mleka”. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 

mleka i przetworów mlecznych. Program dla klas 0 – VI. 

Koszty projektu pokryte przez Agencję Rynku Rolnego w 

Poznaniu. 

2. 

„MegaMisja”. MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program 

edukacyjny dla szkół podstawowych. Adresowany jest do 

nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat. Jego celem jest 

podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli, 

wychowawców świetlic oraz ich uczniów, aby najmłodsi 

byli bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami 

multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do 

sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić 

nowoczesne zajęcia dla dzieci. Szkoła w ramach programu 

otrzymała oprogramowanie, gry edukacyjne, szkolenie dla 

nauczyciela opiekuna programu. 
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3. 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 

2020” 

Podniesienie jakości edukacji na każdym szczeblu poprzez 

rozwój kompetencji cyfrowych. Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych oraz 

wykorzystania TIK w kształceniu. 

4. 

„Akademia Dojrzewania 

LACTACYD” 

Ogólnopolski program Profilaktyki Zdrowotnej dla 

dziewcząt klas V,VI, VII realizowany w ramach zajęć do 

wychowania dożycia w rodzinie 

5. 

„Mikołajkowe łączenie sił i 

pokoleń” 

Projekt pod nazwą „Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń” 

jest kierowany do wolontariuszy, którzy chcą pomagać 

innym. Celem projektu jest stworzenie młodym Ludziom 

szansy na realizacje powierzonych im zadań oraz 

zaistnienie i poczucie bycia potrzebnym. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Grąblewie: 

2017/2018   

L.p. Nazwa projektu Wartość merytoryczna 

1. 
Znajdź właściwe rozwiązanie Realizacja programu profilaktyki palenia tytoniu. 

Edukowanie uczniów poprzez prezentacje, projekty, 

konkursy plastyczne. 

2. 

Czyste powietrze Wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony 

własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na 

bezpośredni kontakt z palącymi, a także poszerzenie ich 

wiedzy w tym zakresie. 

3. 

"Szklanka mleka" Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 

mleka i przetworów mlecznych. Program dla klas 0 – VI. 

Koszty projektu pokryte przez Agencję Rynku Rolnego w 

Poznaniu. 

4. 
Ratujemy i uczymy ratować Umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 

Szkoła otrzymała materiały edukacyjne 

do udzielania pierwszej pomocy. 

5. Klub Bezpiecznego Puchatka Wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się po 

ulicach. 

6. 

Trzymaj formę Edukacja w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich 

rodzin. Program obejmuje promocję zdrowego stylu życia 

poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i poprawę 

sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności.  

7. 
Programy antynikotynowe: 

„Nie pal przy mnie proszę”;  

"Zachowaj Trzeźwy umysł" 

Celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie 

ochrony dzieci przed dymem nikotynowym.  

Szkoła otrzymała materiały ćwiczeniowe 

8. 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 

2020” 

Podniesienie jakości edukacji na każdym szczeblu 

poprzez rozwój kompetencji cyfrowych. Doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych 

oraz wykorzystania TIK w kształceniu. 
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Szkoła Podstawowa w Kąkolewie: 

2017/2018  

 

L.p. Nazwa projektu Wartość merytoryczna 

1. 

Lepsza szkoła Badanie efektywności nauczania , mierzenie poziomu 

wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą 

specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego. 

Program skierowany dla uczniów klas I. Szkoła otrzymała 

materiały ćwiczeniowe, informacyjne, edukacyjne. 

2. 

"Szklanka mleka" Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków 

żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i 

przetworów mlecznych. Program dla klas 0 – VI. Koszty 

projektu pokryte przez Agencję Rynku Rolnego w 

Poznaniu. 

3. 

"Owoce i warzywa w szkole" Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół 

podstawowych. Program ma na celu zmianę nawyków 

żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców 

i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie 

zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o 

charakterze edukacyjnym. Koszty projektu pokryte przez 

ARiMR w Poznaniu. 

4. 

"Cyfrobezpieczni" - Bezpieczna 

Szkoła Cyfrowa 

Projekt, którego głównym celem jest podniesienie poziomu 

wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli oraz rodziców 

w  zakresie problematyki bezpiecznego korzystania z 

zasobów  cyberprzestrzeni. Szkoła otrzymała materiały 

edukacyjne oraz  informacyjne. 

5. 
„Śniadanie daje moc” 

 Cele programu to:                                   

- zwiększenie świadomości na temat zdrowego 

odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka -

przyczynienie się do obniżenia poziomu 

niedożywienia dzieci w Polsce- poprzez edukację oraz 

promocje prawidłowego żywienia. Szkoła otrzymała 

materiały edukacyjne i informacyjne. 

6. 

„Dbam o mój zasięg” Młodzi 

Cyfrowi 

Celem przeprowadzonego badania naukowego było 

uświadomienie uczniom klas siódmych zagrożeń 

wynikających z nadmiernego korzystania z mediów 

cyfrowych. 

7. 

Lekki tornister VI edycja Rozpowszechnienie informacji na temat profilaktyki wad 

postawy, zwrócenie uwagi na problem przeciążonych 

plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w 

przyszłości. 

8. 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 

2020” 

Podniesienie jakości edukacji na każdym szczeblu poprzez 

rozwój kompetencji cyfrowych. Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych oraz 

wykorzystania TIK w kształceniu. 
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Szkoła Podstawowa w Słocinie: 

2017/2018 

L.p. Nazwa projektu Wartość merytoryczna 

1. "Szklanka mleka" Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 

mleka i przetworów mlecznych. Program dla klas I – III. 

Koszty projektu pokryte przez Agencję Rynku Rolnego w 

Poznaniu 

2. "Warzywa i owoce w szkole" Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół 

podstawowych. Program ma na celu zmianę nawyków 

żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 

owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania 

towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Koszty 

projektu pokryte przez ARiMR w Poznaniu 

3. Projekt Koder Junior – Szkoła 

Mistrzów Programowania 

Wdrożenie zajęć programowania dla uczniów klas I-III. 

W ramach projektu uczniowie odbyli zajęcia wdrażające 

elementy programowania w formie zabawy. Szkoła 

została wyposażona w sprzęt komputerowy, 

multimedialny i pomoce dydaktyczne m.in. tablety , 

klocki, roboty do nauki programowania Lego WeDo 2.0,  

gry edukacyjne do nauki programowania Scottie Go/ 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. 

 

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie 

2017/2018  

L.p. Nazwa projektu Wartość merytoryczna 

1. „Szklanka mleka” Dostarczanie dzieciom pełnowartościowych przekąsek, 

stanowiących źródło składników odżywczych, minerałów 

i witamin. Program dla klas 0 – VI. Koszty projektu 

pokryte przez Agencję Rynku Rolnego w Poznaniu 

2. „Owoce i warzywa w szkole” Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół 

podstawowych. Program ma na celu zmianę nawyków 

żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału 

owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania 

towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Koszty 

projektu pokryte przez ARiMR w Poznaniu 

3. „Akademia Dojrzewania 

LACTACYD” 

Ogólnopolski program Profilaktyki Zdrowotnej dla 

dziewcząt klas V,VI, VII realizowany w ramach zajęć do 

wychowania dożycia w rodzinie 

4. Projekt Amnesty International 

„Wszyscy ludzie rodzą się 

wolni i równi” 

Warsztaty i akcja społeczna dotyczące uchodźców. Szkoła 

otrzymała materiały w postaci podręcznika, plakatów i 

ulotek, dzięki którym uczniowie lepiej poznali 

problematykę dotyczącą uchodźctwa , przymusowej 

migracji itp. 
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V) Programy realizowane przez Gminę Grodzisk Wielkopolski 

przeznaczone dla uczniów ze szkół podstawowych, dofinansowane z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i Szkolny Związek Sportowy 

„Wielkopolska” w Poznaniu 

1. Umiem pływać 2018 

Program bezpłatnej nauki pływania pt. „Umiem pływać” realizowany jest dla wszystkich 

uczniów z klas III szkół podstawowych gminy Grodzisk Wielkopolski i dofinansowany jest 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Wawrszawie. Każdy uczeń, którego rodzice wyrazili 

pisemną zgodę na udział w zajęciach, uczestniczył w 20 godzinnym kursie nauki pływania. 

Zajęcia odbywały się od dnia 05.03.2018 r. do 29.06.2018 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Wolsztynie oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie. 

Uczniowie oprócz merytorycznej opieki instruktorów i ratowników zapewniony mieli 

również bezpłatny przewóz na basen. W programie brało udział 311 uczniów, którzy zostali 

podzieleni na 24 grupy ćwiczeniowe. Spośród wszystkich uczestników programu „Umiem 

pływać ” 44 uzyskało kartę pływacką zdając egzamin zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.  

Liczba uczestników programu „Umiem pływać 2018” w poszczególnych szkołach:  

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 202 uczniów,  

Szkoły Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 47 uczniów,   

Szkoły Podstawowa w Kąkolewie – 17 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 17 uczniów ,  

Szkoły Podstawowej w Grąblewie – 17 uczniów,  

Szkoły Podstawowej w Słocinie- 11 uczniów.   

 

Całkowity koszt projektu – 101 771,74 zł z tego ze środków Ministerstwa Sportu i 

Turystyki dofinansowanie wyniosło – 46 580,92 zł  

 

 

2. SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, 

płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej 
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aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni od 02.01.2018-

30.11.2018r. , systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego 

uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. 

Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla 

każdej grupy. Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, 

gimnastyki i sportów walki itp., jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: 

siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość. Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe  

m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej. Sporty 

charakterystyczne dla  regionu, z lokalnymi tradycjami. 

 

RAZEM; 

Całkowity koszt projektu – 30 000,00 zł z tego ze środków SZS „WIELKOPOLSKA” – 

dofinansowanie wyniosło - 28 000,00 zł 

 

 

 

VI) Egzaminy zewnętrzne w szkołach  

gminy Grodzisk Wlkp. 
 

 

W  związku z reformą oświaty obowiązkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkoły 

podstawowej został zlikwidowany.  

 

Egzamin gimnazjalny w nowym systemie edukacji zostanie zastąpiony przez egzamin 

ósmoklasisty, zorganizowany zostanie w roku szkolnym 2018/2019. 

Egzaminy zewnętrzne tj. egzamin w kl. III gimnazjum przeprowadzone są w Polsce od 2002 

roku. Stanowią istotny element oceny jakości pracy szkoły. 

Zauważyć jednak należy, że na wyniki z egzaminu mają istotny wpływ czynniki 

indywidualne (uzdolnienia, frekwencja, dodatkowe zajęcia) oraz środowiskowe (sytuacja 

rodzinna i materialna, wykształcenie rodziców, dostęp do wiedzy). Dlatego wyniki muszą być 

analizowane z uwzględnieniem wskazanych wyżej czynników. 

 

 

Wyniki uzyskane przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego  

 

Egzamin odbył się w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. 
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ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE SZKÓŁ 

 

Część humanistyczna: 

 

Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

Liczba 

zdających 

Język 

polski 

Średnia 

Gminy 

Średnia 

Powiatu 

Średnia 

Województwa 

 

Kraj 

Gimnazjum 

w Grodzisku 

Wlkp. 

142 58,27 58,69 62,19 65,87 

68% 

Gimnazjum 

w Ptaszkowie 
40 

61,95 58,69 62,19 65,87 

 

Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

Liczba 

zdających 

WOS i 

Historia 

Średnia 

Gminy 

Średnia 

Powiatu 

Średnia 

Województwa 

 

Kraj 

Gimnazjum 

w Grodzisku 

Wlkp. 

 

142 
51,52 52,76 55,60 58,05 

59% 

Gimnazjum 

w Ptaszkowie 
40 57,83 52,76 55,60 58,05 

 

 

Część matematyczno - przyrodnicza: 

 

Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

Liczba 

zdających 

Przedmioty 

przyrodnicze 

Średnia 

Gminy 

Średnia 

Powiatu 

Średnia 

Województwa 

 

Kraj 

Gimnazjum 

w Grodzisku 

Wlkp. 

142 49,30 49,27 51,73 55,06 
 

56% 

Gimnazjum

w Ptaszkowie 
40 49,83 49,27 51,73 55,06 
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Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

Liczba 

zdających 
Matematyka 

Średnia 

Gminy 

Średnia 

Powiatu 

Średnia 

Województwa 
Kraj 

Gimnazjum 

w Grodzisku 

Wlkp. 

142 45,45 45,53 46,90 50,48 

52% 

Gimnazjum 

w Ptaszkowie 
40 47,15 45,53 46,90 50,48 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

JĘZYKI OBCE 

Język angielski 

Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

 

Liczba 

zdających 

Język 

angielski 

poziom 

podstawowy 

 

Średnia 

Gminy 

 

Średnia 

Powiatu 

 

Średnia 

Województwa 

 

Kraj 

 

Gimnazjum 

w Grodzisku 

Wlkp. 

118 60,79 60,03 58,03 66,47 

68% 

Gimnazjum 

w Ptaszkowie 
38 59,42 60,03 58,03 66,47 

 

Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

 

Liczba 

zdających 

Język 

angielski 

poziom 

rozszerzony 

 

Średnia 

Gminy 

 

Średnia 

Powiatu 

 

Średnia 

Województwa 

 

Kraj 

Gimnazjum 

w Grodzisku 

Wlkp. 

118 41,74 41,85 40,38 50,43 

52% 

Gimnazjum 

w Ptaszkowie 
38 42,21 41,85 40,38 50,43 

 

 



23 
 

Język niemiecki   

 

Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

 

Liczba 

zdających 

Język 

niemiecki 

poziom 

podstawowy 

 

Średnia 

Gminy 

 

Średnia 

powiatu 

 

Średnia 

Województwa 

Kraj 

Gimnazjum 

w Grodzisku 

Wlkp. 

24 43,33 47,15 49,18 50,02 

52% 

Gimnazjum 

w Ptaszkowie 
2 93,00 47,15 49,18 50,02 

 

 

Gmina 

Grodzisk 

Wlkp. 

 

Liczba 

zdających 

Język 

niemiecki 

poziom 

rozszerzony 

 

Średnia 

Gminy 

 

Średnia 

powiatu 

 

Średnia 

Województwa 

Kraj 

Gimnazjum 

w Ptaszkowie 
2 77,50 77,50 31,13 36,20 42% 

 

 

VII) DOWÓZ UCZNIÓW 

 

Zadaniem gminy jest zapewnienie dowozu dziecka do szkoły, zostało to wyrażone w treści 

art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 

zm.). W świetle powołanego przepisu, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

 

1. 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

2. 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. 

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 

 

1) przekracza odległości wymienione w pkt. 1, 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej; 

 

2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny 

transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. 
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Liczba uczniów dowożonych do szkół w gminie Grodzisk Wielkopolski  

w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. 

 

 

 

3) Obowiązkiem gminy jest: 

 

a) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 

ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 

 

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

młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży 

realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 

roku życia, w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - 25. rok życia; 

 

c) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły 

lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między 

wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę 

zapewniają rodzice. 

 

 

Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych w roku szkolnym 2016/2017 oraz 

2017/2018 do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie, Zespołu Szkół Specjalnych w 

Kościanie, Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- 

Edukacyjno- Wychowawczego w Sielinku. 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczniów dowożonych do 

szkół w gminie Grodzisk Wlkp. 

ROK SZKOLNY 

2016/2017 

ROK SZKOLNY 

2017/2018 

650 514 

Liczba dowożonych uczniów 

niepełnosprawnych 

ROK SZKOLNY 

2016/2017 

 

ROK SZKOLNY 

2017/2018 

 

17 17 
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 VIII) Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

 

Celem działań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jest bieżąca ocena stanu przestrzegania 

przepisów prawa działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej placówek. W roku szkolnym 2017/2018  w szkołach i placówkach nie 

zostały przeprowadzone kontrole przez organ nadzoru pedagogicznego. 

  

 

IX) Realizacja innych zadań oświatowych gminy Grodzisk Wlkp. 

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim jako jednostka obsługująca placówki 

oświatowe w naszej gminie wykonuje szereg innych zadań oświatowych zleconych przez 

Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, w tym: organizuje półkolonie, zajmuje się 

składaniem wniosków o dotacje na programy rządowe realizowane z zakresu oświaty w tym 

m.in. Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna tablica, Rządowym 

Programem Wyprawki Szkolnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwrotem kosztów 

dla wszystkich pracodawców którzy kształcą w ramach przyuczenia zawodowego i 

kształcenia praktycznego uczniów z terenu gminy Grodzisk Wlkp. (zgodnie z art. 122 ustawy 

Prawo oświatowe). Ponadto Centrum Usług Wspólnych realizuje zadania związane z 

udzielaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe. 

 

1) Półkolonie 2018 

W okresie wakacji w 2018 r. w dniach od 25 czerwca do 06 lipca odbyły się trwające dwa 

tygodnie półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski. 

Udział wzięło 5 szkół podstawowych. Uczniowie zostali zgłoszeni przez rodziców/opiekunów 

prawnych poprzez wypełnienie deklaracji. W tegorocznych półkoloniach wzięło udział 219 

uczniów. W każdej szkole został wytypowany kierownik półkolonii, który zgłosił szkołę jako 

organizatora wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Nad bezpieczeństwem i 

organizacją zajęć czuwała kadra opiekunów – wychowawców i kierownik półkolonii. Na te 

stanowiska zostali wytypowani nauczyciele mający bardzo dobry kontakt z dziećmi. Zajęcia 

odbywały się codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00.  

Podczas półkolonii zorganizowane zostały dla dzieci różnorodne wyjazdy, spotkania z 

policjantami z Komendy Powiatowej Policji i strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim a także ciekawe zajęcia w szkołach. 
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Zorganizowano również dla uczniów zawody sportowe indywidualne takie jak: skok wzwyż, 

skok w dal, bieg na 60 i 200 metrów oraz drużynowe: piłka nożna, koszykówka, dwa ognie, 

które odbywały się na terenie Zespołu Otwartych Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych przy 

ul. Chopina, kompleksu boisk Orlik przy ul. 3 maja. Uczniowie korzystali również z 

kompleksu basenowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wielkopolskim. 

Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w jeździe rowerem w miasteczku ruchu 

drogowego. Mieli możliwość doskonalenia umiejętności strzeleckich pod opieką instruktora 

w Wiejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Zdroju. Na wodach jeziora Kuźnickiego obyły się 

praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia na matach edukacyjnych, 

przekazano również informację na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. Policjanci 

wspólnie ze strażakami Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych przedstawili pokazy ratownictwa 

medycznego przy użyciu łodzi i pontonów oraz pokazy tresury psa policyjnego. Nie zabrakło 

także wyjazdu na seans filmowy, który odbył się w kinie Cinema City w Poznaniu. 

   

Liczba uczestników półkolonii letnich 2018 w poszczególnych szkołach 

 

L.p. Nazwa szkoły Liczba uczestników 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp. 

 

71 

2 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa 

Rejdycha w Grodzisku Wlkp. 

 

59 

3 Szkoła Podstawowa w Grąblewie 

 

16 

4 Szkoła Podstawowa im. Andrzeja 

Grubby w Kąkolewie 

 

28 

5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Ptaszkowie 

45 

 Razem: 219 uczniów 

 

Półkolonie były miłą formą spędzenia czasu przez dzieci, które nie wyjechały poza miejsce 

swojego zamieszkania podczas wakacji. Sposób przeprowadzenia i organizacja spotkała się z 

dużym zadowoleniem o czym świadczyły uśmiechy dzieci po zakończonych półkoloniach. 

 

2) Gmina Grodzisk Wielkopolski uzyskała dofinansowanie w roku 2017 w ramach Priorytetu 

3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-

2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
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Cel programu: wspieranie organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania kompetencji 

czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa. 

Jednostkami oświatowymi realizującymi to zadanie była: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.  

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.  

Szkoła Podstawowa w Grąblewie  

Szkoła Podstawowa w Słocinie  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie  

Podstawowym celem programu jest: 

- uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich 

potencjału i roli; 

-zwiększenie dostępu uczniów do atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej ich współczesnym 

doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata; 

- zwiększenie dostępu nauczycieli do literatury pedagogicznej i metodycznej w bibliotekach 

pedagogicznych, wspierających promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;  

- zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie 

udziału nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w zbiorach tych 

bibliotek; 

- rozwój współpracy pomiędzy szkołami, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami 

publicznymi. 

Całkowity koszt projektu wyniósł 53 100,00 zł z tego kwota dotacji z budżetu państwa 

wynosi 42 480,00 zł.  

 

3) Gmina Grodzisk Wielkopolski uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica" 

Założeniem programu jest przesłanie, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły 

jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie 

informacyjnym oraz na założeniu, ze rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien 

dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. 

Zadaniem programu "Aktywna Tablica" jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury 

w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych tj. tablic interaktywnych. 

Jednostkami oświatowymi realizującymi to zadanie była: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.  

Szkoła Podstawowa w Grąblewie, Szkoła Podstawowa w Słocinie  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie  
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W roku ubiegłym dofinansowanie uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich 

Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. oraz Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w 

Kąkolewie. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 70 000,00 zł kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 

56 000,00 zł.  

 

4) Wyprawka szkolna 

Gmina Grodzisk Wlkp. pozyskała w 2017 r. kwotę 18 852,00 zł z budżetu państwa na 

realizację programu dofinansowującego zakup podręczników. W ramach programu 

rządowego „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 8 925,78 zł. Wydana kwota dotyczyła 

37 wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2017/2018. 

 

W poszczególnych szkołach przyznano pomoc: 

Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.: 1 uczniowi 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.: 36 uczniom 

 

Z pomocy finansowej mogli skorzystać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,   

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

5) Młodociani pracownicy: 

W 2017 roku gmina Grodzisk Wielkopolski otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Harmonogram ich otrzymywania określa 

Wielkopolski Kurator Oświaty. Dyrektor CUW w Grodzisku Wielkopolskim działając z 

upoważnienia Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego rozpatruje wnioski o dofinansowanie, 

składane przez pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy 

ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2017 wydano 54 decyzje administracyjne na 

kwotę razem: 405 715,15zł. Dotyczyło to kosztów kształcenia 53 młodocianych.  
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6) Kontrola spełniania obowiązku nauki 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 była kontrola obowiązku 

nauki, któremu podlegają uczniowie w wieku 16-18 lat. Na podstawie wykazów z ewidencji 

ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest 

weryfikacja danych. Kolejne dane o realizacji obowiązku nauki przekazywane  

są bezpośrednio przez rodziców. W omawianym roku szkolnym liczba młodzieży w wieku 

16-18 lat zameldowanej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski wynosiła 591. 

 

7) Podręczniki szkolne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 691) Gmina Grodzisk Wielkopolski, jako 

Jednostka Samorządu Terytorialnego zapewnia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych 

i klas gimnazjalnych dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim zajmuje się obsługą w/w zadania w 

ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.  

 

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy przekazują informacje 

niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej do JST. Następnie weryfikuje się dane 

sporządzone przez dyrektorów szkół i nanosi się ewentualne korekty. Następnie przygotowuje 

się zbiorczy wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie dotacji celowej na zakup 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Po otrzymaniu następuje rozliczenie 

otrzymanych środków w terminie do 31 stycznia następnego roku zgodnie z danymi 

przekazanymi przez dyrektorów szkół oraz bieżącą kontrolę wykonania w/w zadania. 

W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki/ materiały ćwiczeniowe otrzymali uczniowie klas  

I-VII szkół podstawowych i klasy II-III gimnazjów. Gmina Grodzisk Wielkopolski 

wykorzystała środki w wysokości 276 740,16 zł, które w całości pochodziły z budżetu 

państwa. Podręczniki/ materiały ćwiczeniowe otrzymało 2025 uczniów. 

 

 8) Dofinansowanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

Gmina Grodzisk Wielkopolski corocznie składa wnioski o dofinansowanie z 0,4% rezerwy 

części oświatowej subwencji zgodnie z wytyczonymi kryteriami. 

W związku z wdrożeniem reformy edukacji gmina Grodzisk Wielkopolski w 2017 roku 

poniosła koszty w wysokości 985 000,00 zł związane z przeprowadzonym remontem w 

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp., które zostało 

przekształcone z dniem 1 września 2017 r. w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Powstańców 
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Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. (remont parteru i I piętra budynku, korytarzy szkolnych, 

sal lekcyjnych, sanitariatów. Zakupiono szafki uczniowskie, doposażono sale lekcyjne  

w meble szkolne oraz wyposażono świetlicę szkolną w meble i pomoce dydaktyczne, 

zakupiono plac zabaw do potrzeb młodszych uczniów, oraz szyldy, pieczęcie itp.) 

Doposażono również pracownie przedmiotowe (fizyka, chemia, geografia, biologia). 

Gmina Grodzisk Wielkopolsko złożyła wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej  

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4 % rezerwy 2017 roku z tytułu 

doposażenia świetlicy szkolnej, doposażenia pomieszczeń do nauki w meble oraz  

z tytułu   dofinansowania remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. 

 

- doposażenie świetlicy szkolnej - wniosek 19 500,00 zł; otrzymane dofinansowanie   

19 500,00 zł 

- remont sanitariatów - wniosek 104 000,00 zł; otrzymane dofinansowanie - 60 000,00 zł 

- doposażenie pomieszczeń do nauki - wniosek 84 000,00 zł; otrzymane dofinansowanie  

64 000,00 zł 

Razem otrzymana kwota dofinansowania 143 500,00 zł 


