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Nieproszeni goście
Ogromne gniazdo „nieproszonych gości” - szerszeni usuwali 27 
października w Zbytowej strażacy z miejscowej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Ogromny kokon wisiał wysoko pod dachem budynku 
gospodarczego. Do likwidacji gniazda strażacy użwywają specjalnych 
kombinezonów, które osłaniają nie tylko ciało, ale i głowę. Ukąszenia 
owadów mogą być śmiertelnie groźne zwłaszcza w sytuacji osób, 
które są uczulone na ich jad.  (kad)

Gmina Oleśnica prowadzi 6 
szkół podstawowych, z których 5 
ma swoją siedzibę na terenie gmi-
ny, a jedna położona jest w mieście 
Oleśnica.

Wszyscy dojadą
W roku szkolnym 2020/2021 

dzieci w szkołach (plus oddziały 
przedszkolne i punkt przedszkol-
ny) było 1.210 w 70 oddziałach.

UCZNIOWIE
szkoła liczba uczniów

SP Ligota Polska 223

SP Sokołowice 198

SP Gminy Oleśnica 172

SP Ligota Mała 144

SP Smolna 99

SP Wszechświęte 95

RAZEM 931

Najliczniejszą grupę nauczycieli 
stanowią ci z najwyższym stop-
niem awansu zawodowego, czyli 
dyplomowani - 49 procent.

Do szkół podstawowych Gmi-
ny Oleśnica było dowożonych 673 
dzieci. Komunikacja Autobusowa 
Gminy Oleśnica zapewnia dowóz 
każdemu potrzebującemu. Nad 
bezpieczeństwem czuwali zatrud-
nieni przez szkoły opiekunowie. 
Uczniowie otrzymali imienne bi-
lety do poszczególnych miejsco-
wości.

KOSZTY UTRZYMANIA
szkoła koszt utrzymania* 
SP Ligota Polska 2.714.413

SP Sokołowice 2.720.735

SP Gminy Oleśnica 3.034.876

SP Ligota Mała 2.258.052

SP Smolna 2.335.851

SP Wszechśwíęte 2.066.211

*1 wrzesień 2020 - 31 sierpień 2021, 
z uwzględnieniem wszystkich wydat-
ków, tj. wynagrodzenia, remonty.

Jest bezpiecznie i zdrowo
W szkołach funkcjonują zakła-

dowi społeczni inspektorzy pracy, 
którzy z dyrektorami szkół i kon-
serwatorami dokonują przeglą-
dów technicznych pomieszczeń w 
budynkach szkół i terenów wokół 
szkół. Systematycznie prowadzone 
są przeglądy sprzętu przeciwpo-
żarowego, kominowego i pieców 

c.o. Przeglądy Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Oleśnicy, 
mające na celu ocenę stanu sani-
tarno-higienicznego szkół, zawsze 
wypadają pozytywnie. Budynki 
spełniają wymogi bezpieczeństwa 
i higieny pracy, mają zamontowane 
monitoringi wizyjne.

W ramach współpracy z Komen-
dą Powiatową Policji przeprowa-
dzono szkolenia dla uczniów po-
święcone bezpieczeństwu dzieci 
w sieci. Przeprowadzone zostały 
próbne ewakuacje poprzedzone 
ćwiczeniami sprawnego opusz-
czania szkoły. Nauczyciele mają 
przeszkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. 

Sale dydaktyczne i pomiesz-
czenia biurowe są odpowiednio 
oświetlone, wentylowane i ogrze-
wane. Ciągi komunikacyjne mają 
zapewnione oświetlenie awaryjne, 
natomiast drogi ewakuacyjne są 
oznakowane w sposób czytelny w 
widocznych miejscach. 

Zatrudnieni w szkołach są psy-
chologowie i Iogopedzi, a opiekę 
nad uczniami sprawuje pielęgniar-
ka szkolna. Dzieci mają również 
zapewnioną możliwość skorzy-
stania z gabinetów stomatologicz-
nych. 

Dali radę w pandemii
Rok szkolny 2020/2021 był szcze-

gólny, ponieważ większość czasu 
nauka odbywała się zdalnie. Opra-
cowane zostały procedury pracy 
zdalnej i hybrydowej. Dostosowa-
no zasady pracy, sposób oceniania, 
kryteria oceniania zachowania, po-
moc psychologiczno-pedagogiczną 
i zajęcia rewalidacyjne. Ucznio-
wie, a także rodzice otrzymywali 
wsparcie w razie jakichkolwiek 
trudności. Dzieci, które w domach 
nie miały odpowiedniego sprzętu 
do nauki zdalnej, miały możliwość 
wypożyczenia go ze szkoły. Szkoły 
zapewniały środki do dezynfekcji i 
ochrony osobistej, tj. płyny do de-
zynfekcji i maseczki.

Wszyscy na jedną 
zmianę!

W szkołach systematycznie 
przeprowadzane są inwestycje i 
remonty. M.in. w SP w Ligocie Ma-
łej wymieniono wykładzinę w sali 
komputerowej (1.526 zł), wyremon-
towano gabinet logopedy i położo-
no kafl e na ścianie w starej części 
szkoły (2.329 zł); w SP Smolna 
kupiono grzejników na korytarz 
szkoły (4.430 zł) i wyremontowano 
salę gimnastyczną (7.000 zł), wyko-
nano oświetlenie awaryjne (24.000 
zł); w SP Wszechświęte zrobiono 
remont schodów (20.000 zł), w SP 
Gminy Oleśnica zamontowano kli-
matyzację (48.400 zł) 

W SP Sokołowice rozbudowa-
no placówkę o 3 sale lekcyjne za 
884.253 zł, wyremontowano moni-
toring wizyjny za 18.795 zł, zaku-

piono materiały do remontu klas 
- 16.433 zł. 

Dzięki remontom i rozbudowom 
w Gminie wszystkie dzieci uczą się 
na jedną zmianę!

Pozyskujemy pieniądze
Gmina pozyskała 201.812 zł na 

dofinansowanie wyposażenia 
szkół w pomoce dydaktyczne. 
Dostała też dotację 109.629 zł na 
zakup podręczników, materiałów 
edukacyjnych i ćwiczeniowych. 
Na kompleksie boisk przy SP Gmi-
ny Oleśnica funkcjonuje program 
„Moje boisko Orlik 2012”. Corocz-
nie Gmina otrzymuje 10.800 zł 
(50%) na część wynagrodzenia dla 
animatorów.

Gmina dostała dotację z Dolno-
śląskiej Federacji Sportu na mini-
sterialny program „Szkolny Klub 
Sportowy”, polegający na realizacji 
dodatkowych zajęć sportowo-re-
kreacyjnych. W 4 szkołach podsta-
wowych Gminy w zajęciach udział 
biorą dzieci w wieku od 7 do 14 lat. 
Koszt programu wyniósł 33.600,00 
zł, z czego wkład Gminy to 600 zł.

Gmina brała udział w projekcie 
„Mistrzowie kompetencji w Ligo-
cie Małej, Smolnej i we Wszech-
świętem” (dofi nansowanie 357.135 
zł) oraz „Mistrzowie kompetencji 
w Ligocie Polskiej i Sokołowicach” 
(dofinansowanie 356.667 zł). Pro-
jekty realizowane są w partner-
stwie z Fundacją Rozwoju Edukacji 
Małego Inżyniera. 

Wszystkie szkoły podstawowe 
Gminy brały udział w projek-
cie nauki i doskonalenia pływa-
nia ,,Dolnoślązak Umie Pływać 
2020/2021”. 

Badali i szczepili
Fundacja na Rzecz Profi laktyki i 

Rehabilitacji Dzieci z Wadami Po-
stawy i Uszkodzeniami Narządów  
Ruchu w Oleśnicy wykonała 491 

badań przesiewowych wad posta-
wy, 4.464 zabiegi rehabilitacyjne 
dzieci z zaawansowanymi wadami 
postawy oraz 50 instruktaży dla 
rodziców. Całkowity koszt wyniósł 
95.031 zł. 

W szkołach Gminy Oleśnica od-
były się szczepienia profi laktyczne 
przeciw wirusowi HPV uczniów 
klas VII i VIII. Koszt wyniósł 
116.590 zł.

W ramach działań profi laktycz-
nych prowadzone były grupowe 
zajęcia socjoterapeutyczne; zorga-
nizowano ferie, półkolonie profi-
laktyczne, zajęcia z piłki ręcznej, 
warsztaty w formie edukacji twór-
czej z elementami arteterapii z za-
kresu profi laktyki uzależnień; za-
kupiono materiały profi laktyczne 
kampanii ogólnopolskich (pakiety 
edukacyjne); zrealizowano spekta-
kle profi laktyczne.

Przedszkole i żłobek
Do Niepublicznego Przedszko-

la ,,Przedszkolandia Poniatowice” 
uczęszczało miesięcznie średnio 44 
dzieci. Od 1 września do 31 sierp-
nia 2021 r. gmina przekazała dota-
cję 375.714 zł. 

Gmina prowadzi Punkt Przed-
szkolny we Wszechświętem (w 
miejscowej SP). Uczęszczało tam 
miesięcznie średnio 18 dzieci.

Samorząd prowadzi też Żłobek 
Gminny przy Wileńskiej w Oleśni-
cy. Ma on 2 oddziały na 50 dzieci z 
Gminy. Wiosną 2022 r. planowane 
jest otwarcie 3. oddziału żłobka dla 
kolejnych 25 dzieci. Gmina Oleśni-
ca uzyskała na ten cel z programu 
,,Maluch+” dofi nansowanie 483.180 
zł, a z projektu Dolnośląskie Żłob-
ki ll - 1.031.436 zł. Wkład własny to 
143.743 zł. Z tych środków został 
wybudowany plac zabaw dla dzie-
ci za 129.150 zł.

Oświata oczkiem w głowie
Do ministerialnej dotacji na oświatę (9,5 mln zł) Gmina Oleśnica dokłada aż 5,5 mln zł. Ale nie żałuje tego wydatku!

Szkołę Podstawową w Sokołowicach rozbudowano o trzy sale lekcyjne Plac zabaw dla dzieci przy Żłobku Gminnym w Oleśnicy

NAUCZYCIELE
szkoła stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani razem

SP Ligota Polska 2 5 11 8 26

SP Sokołowice 1 5 2 15 23

SP Gminy Oleśnica 1 8 9 17 35

SP Ligota Mała 0 1 9 12 22

SP Smolna 0 6 3 12 21

SP Wszechświęte 1 4 8 9 22

RAZEM 5 29 42 73 149

PONIATOWICE   Zebrali w 
ciągu jednego dnia 4.058,52 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Poniatowicach poinformowało, że 
podczas przeprowadzonej w dniu 
1 listopada na miejscowym cmen-
tarzu kwesty zebrano 4.058,52 zł. 
Kwota ta pozwoli na opłacenie 

rachunków za wodę, odpady oraz 
utrzymanie cmentarza.

„Dziękujemy Wszystkim bardzo, 
bardzo serdecznie, dziękujemy  za 
zrozumienie celu tej kwesty, dzię-
kujemy za każde dobre słowo. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku też się spotkamy” - napisały 
liderki Koła. (kad)

Kwestowali na cmentarzu


