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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na obszarze Gminy Knurów
za rok szkolny 2020/2021

1. WSTĘP
Niniejszy dokument został opracowany na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).
W okresie objętym informacją, Gmina Knurów – jako jednostka samorządu terytorialnego była organem prowadzącym dla
7 przedszkoli i 7 szkół podstawowych oraz MOPP. Trzy przedszkola i trzy szkoły podstawowe funkcjonowały w ramach zespołów szkolnoprzedszkolnych. Na terenie gminy w tym okresie działała jedna publiczna placówka opieki nad dziećmi do lat 3 – Miejski Żłobek „Kraina
Maluszka”.
Ponadto w roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy działało 5 niepublicznych placówek oświatowych oraz 3 placówki opieki nad
dziećmi do lat 3, tj. przedszkole „Wesołe Nutki”, „Światełko”, „Planeta Dzieci”, „Ceduś” i szkoła podstawowa „MARANATHA” oraz kluby
dziecięce „Ceduś”, „Muzykolandia” i „Mali Agenci”.
Źródłem finansowania zadań oświatowych była: część oświatowa subwencji ogólnej, budżet miasta, jak również dotacje celowe
przyznane z budżetu państwa na realizację określonych zadań.
Scentralizowaną obsługę placówek oświatowych w zakresie administracyjno-gospodarczym, finansowym, prawnym, technicznym
oraz inwestycyjnym prowadziło Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, będące jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie
właściwym dla spraw oświaty Gminy Knurów.
W roku szkolnym 2020/2021 do publicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Knurów uczęszczało łącznie
4 568 dzieci, w tym:
- do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych – 1 417,
- do klas szkół podstawowych – 3 031,
- do żłobka publicznego – 120.
W okresie objętym informacją, na obszarze naszego miasta w publicznych placówkach oświatowych i żłobku pracowało
429 pedagogów i 185 pracowników administracji i obsługi.
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2. CHARAKTERYSTYKA NAUCZYCIELA

2.1 Płeć

Mężczyzna 7%
Kobieta 93%

2.2 Wykształcenie nauczycieli

mgr z przygotowaniem
pedagogicznym 96%
pozostałe 4%
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2.3 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

wrzesień 2020

dyplomowany 59%
mianowany 19%
kontraktowy 18%
stażysta 4%

sierpień 2021

dyplomowany 59%
mianowany 20%
kontraktowy 17%
stażysta 4%
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2.4 Liczba etatów nauczycielskich
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Ogółem: 445,73 etatu, tj. 429 osób

2.5 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi
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Ogółem: 174,50 etatu, tj. 185 osób
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2.6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli za okres od IX 2020 – VIII 2021

Szkolenia

Studia I
stopnia

Studia II
stopnia

Studia
podyplomowe

Kursy
kwalifikacyjne

Razem:

Miejskie Przedszkola

27 577,59 zł

0,00 zł

6 560,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

34 137,59 zł

Miejskie Szkoły Podstawowe

65 187,50 zł

0,00 zł

4 400,00 zł

19 370,00 zł

1 900,00 zł

90 857,50 zł

Zespoły Szkolno-Przedszkolne

35 402,00 zł

0,00 zł

8 766,00 zł

12 672,00 zł

0,00 zł

56 840,00 zł

Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej

589,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

589,90 zł

Razem:

128 756,99 zł

0,00 zł

19 726,00 zł

32 042,00 zł

1 900,00 zł

182 424,99 zł

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość
zawierania z nauczycielami umów o dofinansowanie kosztów kształcenia na wyższych uczelniach. W roku szkolnym 2020/2021
dofinansowaniem objęto 21 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli w przedszkolach, 12 w szkołach podstawowych oraz 7 w zespołach szkolnoprzedszkolnych. Kierunki (specjalności), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela poniżej.

Lp.

Kierunek studiów

Forma kształcenia

Liczba nauczycieli *

Studia II stopnia

5

1.

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne –
pedagogika

2.

Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Studia podyplomowe

2

3.

Nauczanie techniki

Studia podyplomowe

1

4.

Autyzm z treningiem umiejętności społecznych

Studia podyplomowe

1

5.

Logopedia i medialna emisja głosu

Studia podyplomowe

1

6.

Informatyka

Studia podyplomowe

1

7.

Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe

1

8.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Studia podyplomowe

1

9.

Nauczanie Edukacji dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe

1

10.

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie

Studia podyplomowe

1

11.

Geografia

Studia podyplomowe

1

12.

Surdopedagogika i tyflopedagogika

Studia podyplomowe

1

13.

Terapia zajęciowa

Studia podyplomowe

1

14.

Doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe

2

15.

Zarządzanie oświatą

Kurs kwalifikacyjny

3

* 2 nauczycieli studiowało w roku szkolnym 2020/2021 na dwóch kierunkach jednocześnie
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3. UCZNIOWIE
3.1 Uczniowie w oddziałach klasowych
3.1.1 Liczba oddziałów klasowych w placówkach (wraz z oddziałami wychowania przedszkolnego)
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Ogółem: 148 oddziałów w szkołach podstawowych
(w tym 10 oddziałów wychowania przedszkolnego)

3.1.2 Całkowita liczba uczniów uczęszczających do szkół
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3.1.3 Liczba uczniów w oddziałach klasowych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Placówki

w tym:

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
ogółem

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

MSP-1

22

493

42

56

49

63

48

30

66

72

67

2.

MSP-2

24

483

40

57

63

43

43

28

83

82

44

3.

MSP-3

7

143

0

20

23

23

18

0

23

20

16

4.

MSP-4

17

373

0

51

42

49

45

19

66

56

45

5.

MSP-6

21

457

0

60

68

64

40

21

82

58

64

6.

MSP-7

28

631

63

59

63

68

69

20

120

87

82

7.

MSP-9

29

671

75

75

81

89

72

22

96

88

73

148

3 251

220

378

389

399

335

140

536

463

391

Razem liczba uczniów

Średnia liczebność dzieci w oddziałach
Placówki

Średnio:

Oddziały klasowe szkoły podstawowej

21,97

Szkoła z oddziałami integracyjnymi:
MSP-2

20,13

3.2 Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
3.2.1 Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach

Zakres danych

Liczba oddziałów
ogółem

Liczba oddziałów
w przedszkolach

Liczba oddziałów wychowania
przedszkolnego w szkołach
tzw. „0”

Rok szk. 2016/2017

65

50

15

Rok szk. 2017/2018

66

48

18

Rok szk. 2018/2019

62

45

17

Rok szk. 2019/2020

62

48

14

Rok szk. 2020/2021

65

55
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Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Knurów było 1 528 dzieci w wieku przedszkolnym, a 1 417 zostało objętych
wychowaniem przedszkolnym, co stanowi 92,74%.
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3.2.2 Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych i niepublicznych przedszkolach

Szczegółowo kwestię upowszechnienia edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 na obszarze Miasta Knurów przedstawia poniższe
zestawienie:
Roczniki

Liczba dzieci

Liczba
uczęszczających

liczba dzieci 6-letnich (2014)

366

362

liczba dzieci 5-letnich (2015)

394

380

liczba dzieci 4-letnich (2016)

380

340

liczba dzieci 3-letnich (2017)

388

335

Razem

1 528

1 417

Natomiast sytuacja w bieżącym roku szkolnym (2021/2022) przedstawia się następująco:
Roczniki

Liczba dzieci

Liczba
uczęszczających

liczba dzieci 6-letnich (2015)

389

361

liczba dzieci 5-letnich (2016)

384

352

liczba dzieci 4-letnich (2017)

384

383

liczba dzieci 3-letnich (2018)

376

333

Razem

1 533

1 429

3.3 Uczniowie niepełnosprawni
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Knurów zapewniła dzieciom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Knurów,
bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej
i ośrodka, w którym realizowały obowiązek szkolny i nauki, oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu.
Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).
W okresie od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. na organizację dowozu Gmina Knurów wydatkowała kwotę 308 992,73 zł. Z bezpłatnego
transportu skorzystało w tym czasie 75 uczniów, w tym:

41 uczniów dowożonych było do szkół i placówek mieszczących się na terenie Knurowa;

7 uczniów dowożonych było do szkół i placówek mieszczących się na terenie Gliwic;

1 uczeń dowożony był do placówki w Zabrzu;

1 uczeń dowożony był do placówki w Katowicach;

1 uczeń dowożony był do placówki w Rybniku;

24 uczniów dowożonych było indywidualnie przez rodziców na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Knurów a rodzicem.

3.3.1 Edukacja uczniów niepełnosprawnych
Gmina Knurów nie prowadzi szkoły specjalnej, ponieważ zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 8 ust. 16 (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1082) zadanie to należy do powiatów. We wszystkich placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, istnieje
możliwość edukacji uczniów niepełnosprawnych – w dwóch jednostkach w ramach oddziałów integracyjnych i oddziale specjalnym, natomiast
w pozostałych w ramach oddziałów ogólnodostępnych. Poniższe zestawienie przedstawia liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci
niepełnosprawnych uczących się w szkołach i przedszkolach w Knurowie.
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Rok szkolny 2020/2021

Lp.

Nazwa placówki

Liczba oddziałów

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

1.

Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

6 ogólnodostępnych

1 w ogólnodostępnych

2.

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

8 ogólnodostępnych

1 w ogólnodostępnych

3.

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

10 ogólnodostępnych

1 w ogólnodostępnych

4.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

4 integracyjne
1 specjalny
2 ogólnodostępne

0 w ogólnodostępnych
21 w integracyjnych
5 w specjalnym

5.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

22 ogólnodostępne

6 w ogólnodostępnych

6.

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Karola Miarki w Knurowie

12 ogólnodostępnych
12 integracyjnych

2 w ogólnodostępnych
52 w integracyjnych

7.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

28 ogólnodostępnych

12 w ogólnodostępnych

8.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

29 ogólnodostępnych

15 w ogólnodostępnych

9.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie

10 ogólnodostępnych

0 w ogólnodostępnych

10.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie

23 ogólnodostępne

7 w ogólnodostępnych

11.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie

27 ogólnodostępnych
1 integracyjny

5 w ogólnodostępnych
5 w integracyjnych

17 integracyjnych
1 specjalny
177 ogólnodostępnych

78 w integracyjnych (59%)
5 w specjalnym (4%)
50 w ogólnodostępnych (37%)

Razem:

OGÓŁEM: 133 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

4. KONTROLA NADZORU PEDAGOGICZNEGO
Kontrola jest jedną z form nadzoru pedagogicznego. Poprzez kontrolę należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór
pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. W roku szkolnym 2020/2021 pięć placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, były poddane kontroli Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Gliwicach:


11 grudnia 2020 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie został poddany kontroli w zakresie:
Realizacja zadań jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.



7 stycznia 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie został poddany kontroli w zakresie:
Kontrola prawidłowości organizacji wypoczynku zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.



13 stycznia 2021 r. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie została poddana kontroli w zakresie:
Kontrola prawidłowości organizacji wypoczynku zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.



29 stycznia 2021 r. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie zostało poddane kontroli w zakresie:
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań dyrektora przedszkola w szczególności dotyczących: organizowania
pracy przedszkola zgodnie z przepisami prawa; planowania i organizowania pracy rady pedagogicznej, realizowania zadań
zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór
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pedagogiczny i organu prowadzącego przedszakole; współdziałania z innymi organami przedszkola oraz zapewnienia
efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami; prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych
przedszkola; tworzenia warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienia
dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, sprawowania nadzoru
pedagogicznego; wdrażania działań zapewniających podnoszenie jakości pracy przedszkola; zapewnienia wychowankom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego; podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w przedszkolu oraz tworzenia warunków do
działań prozdrowotnych; tworzenia warunków do respektowania praw dziecka, w tym praw dziecka niepełnosprawnego,
upowszechnianie wiedzy o tych prawach, podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola
i środowiska poza przedszkolnego; wspierania nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym; doskonalenia własnych
kompetencji kierowniczych, współpracy ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowania pozytywnego
wizerunku przedszkola w związku z dokonywaną oceną pracy.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.


5 lutego 2021 r. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie została poddana kontroli w zakresie:
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.



17-18 lutego 2021 r. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie została poddana kontroli w zakresie:
Organizacja pracy szkoły podstawowej zgodnie z przepisami prawa, planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu
sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę, współdziałanie z innymi organami szkoły oraz
zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami, prawidłowość prowadzenia i przechowywania
dokumentacji, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych
szkoły, tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie
dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez zespół, sprawowanie nadzoru
pedagogicznego, wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły, zapewnienie dzieciom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych,
tworzenie warunków do respektowania praw dziecka, w tym praw dziecka niepełnosprawnego, upowszechnianie wiedzy
o tych prawach, podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, oraz
tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu szkoły, i środowiska pozaszkolnego, wspieranie
nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym, doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych, współpraca ze
środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku zespołu.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych.

5. WYNIKI KSZTAŁCENIA
5.1 Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 – obejmuje wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. Egzamin ma
formę pisemną, a przystąpienie do niego jest obowiązkowe, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę
podstawową. Nie jest określony minimalny wynik jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty, nie można nie zdać. W arkuszu
egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdują się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte.
W latach 2019-2021 egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części obowiązkowych:
 języka polskiego;
 matematyki;
 języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego).
Od roku 2024 egzamin ósmoklasisty obejmie cztery przedmioty obowiązkowe:
 język polski;
 matematykę;
 język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski);
 jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
Wyniki egzaminu każdy uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego. Na zaświadczeniu podawany jest wynik procentowy oraz wynik
na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy stanowi odsetek punktów, zaokrąglony do liczby całkowitej, które
uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Natomiast wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów, zaokrąglony do liczby całkowitej,
którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Wszystkie wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie
mogą być podważone na drodze sądowej.
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5.2 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
Zgodnie z przyjętym w drodze uchwały Rady Miasta Knurów „Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
pobierających naukę na terenie Gminy Knurów” w roku szkolnym 2020/2021 Stypendium Prezydenta Miasta Knurów otrzymało 7 uczniów
na łączną kwotę 7 000,00 zł:
 2 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
2 laureatów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii;
 3 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie
laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii,
finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii,
finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego;
 uczeń Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie
finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii;
 uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii.

6. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SPOŁECZNA
6.1 Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej (MOPP)
MOPP jest placówką oświatową działającą na podstawie statutu, zarządzaną przez dyrektora. Zajmuje się organizacją zajęć
pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Knurów w ramach kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.
W okresie ferii zimowych i wakacji MOPP organizuje wyjazdy jednodniowe i kilkudniowe dla uczniów knurowskich szkół, wpływające
na rozwój psychofizyczny, które wiążą się ze zdobywaniem wiedzy, zapewniają rekreację i wypoczynek młodym knurowianom.
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W roku szkolnym 2020/2021 odbyły się:

półkolonie zorganizowane przez dyrektora MOPP w pięciu knurowskich szkołach podstawowych (11 grup po 12 uczestników
w pierwszym tygodniu ferii zimowych oraz 9 grup po 12 uczestników w drugim tygodniu);

kolonia letnia nad morzem w Rowach dla 45 uczestników;

wypoczynek letni w górach w Zawoi dla 45 uczestników;

jednodniowe wycieczki przyrodniczo-historyczne dla 132 uczestników do Muzeum Piosenki w Opolu, Muzeum Chleba w Brennej,
Zamku w Toszku, Gospodarstwa Wiejska Przygoda w Stanicy oraz rejs statkiem Kanałem Gliwickim.
Ponadto prowadzone były zajęcia w 12 kołach zainteresowań stałych dla około 230 uczniów oraz 10 kołach okresowych dla ponad
100 uczniów: 9 turystycznych, 3 sportowych, 3 plastycznych, 2 muzycznych, 2 z języka angielskiego, 1 teatralnym, 1 informatycznym oraz
1 filozoficznym z elementami etyki. Umożliwiły one nie tylko rozwijanie swoich zainteresowań, ale również kształtowanie zdolności
i umiejętności.
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w sezonie jesiennym zorganizowało 9 wycieczek krajoznawczo-turystycznych w rejony
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, niestety z powodu pandemii odbyło się tylko 6 wyjazdów, z których skorzystało 216 uczniów knurowskich
szkół. W sezonie wiosennym, ze względu na zamknięcie szkół, zaplanowane wyjazdy nie odbyły się. MOPP wiosną zorganizowało Wojewódzki
Konkurs Piosenki Turystycznej „Powędruj z piosenką” (on-line), w którym wzięło udział około 90 solistów i zespołów muzycznych. Jesienią,
w związku z pandemią, zaplanowane konkursy nie odbyły się. Na zakończenie roku szkolnego dyrektor MOPP przygotował uroczystą
akademię „SOWY 2021” dla laureatów konkursów przedmiotowych, festiwali muzycznych i turniejów sportowych na szczeblu rejonowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim oraz podziękowania dla nauczycieli.
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie dysponowało w roku kalendarzowym 2020 następującymi środkami – 263 212,00 zł, z czego:

188 500,00 zł – dotacja z powiatu

74 712,00 zł – budżet Gminy Knurów.
W roku kalendarzowym 2021 MOPP dysponuje kwotą w wysokości 260 946,00 zł:

188 500,00 zł – dotacja z powiatu

72 446,00 zł – budżet Gminy Knurów.

6.2 Kontrola realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązkiem
przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci w wieku 6 lat, natomiast obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku szkolnym w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy lat 7 i trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku
życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej, aż do osiągnięcia pełnoletności młodzież objęta jest obowiązkiem nauki.
Rodzice dziecka objętego jednym z ww. obowiązków są zobowiązani m.in. do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem
dziecka do placówki oświatowej, zapewnienia dziecku dobrych warunków do nauki oraz zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia.
Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie,
której mieszka dziecko, natomiast dyrektorzy szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe
w obwodach tych szkół. Na gminie spoczywa obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie
gminy. Niespełnienie wspomnianych obowiązków podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez
niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Jak w latach ubiegłych kontrolą obowiązku nauki spełnianym w szkołach ponadgimnazjalnych objęta była młodzież zamieszkała na
terenie Gminy Knurów, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. W roku szkolnym 2020/2021 nie toczyło się żadne postępowanie
egzekucyjne i upominawcze przeciwko rodzicom uczniów, co potwierdza fakt, że obowiązek szkolny i nauki, dzięki prawidłowo
przeprowadzonej kontroli, jest coraz lepiej spełniany przez dzieci i młodzież zamieszkującą na terenie Gminy Knurów.

6.3 Pomoc materialna dla uczniów
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej zarówno o charakterze socjalnym
jak i motywacyjnym.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Na mocy uchwały Rady
Miasta Knurów nr XVII/240/12 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie oraz uchwały
nr XVII/255/12 zmieniającej Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie związane z realizacją pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów knurowskich szkół, zostało przekazane z dniem 1 sierpnia 2012 r. z MZJOś do MOPS w Knurowie.
W terminie do 15 września 2020 r. złożono 41 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Wszystkie
zostały rozpatrzone, 38 pozytywnie, 3 negatywnie. W okresie wrzesień-grudzień 2020 r. wydatkowano 10 578,90 zł z dotacji przyznanej
w 2020 r. w wysokości 26 629,37 zł. Z otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację zadania w I półroczu
2021 r. kwoty w wysokości 26 309,00 zł, w okresie styczeń-czerwiec 2021 r., wydatkowano 12 391,35 zł.
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Stypendium o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen,
powyżej 5,0 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium,
a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu, co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się
to stypendium. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru
nauki w danym typie szkoły.
Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się: uczniom klas l–III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do
ukończenia pierwszego okresu nauki. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas l–III szkoły podstawowej. Stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane dwa razy w roku szkolnym.
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p.1.

0

0

0

0

1

0

0

1

165,00 zł

p.2

0

0

0

0

2

0

0

2

350,00 zł

p.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00 zł

razem

0

0

0

0

3

0

0

3

515,00 zł

90 795,00 zł

6.4 Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia pracowników młodocianych
W okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r. z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych w ramach nauki zawodu wypłacono
pracodawcom kwotę w wysokości 93 404,00 zł. Za okres od 1.01.2021 r. do 31.08.2021 r. wypłacono dofinansowanie w wysokości
29 831,00 zł. W okresie od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. wpłynęło łącznie 18 wniosków od 18 pracodawców dla 18 młodocianych
pracowników, które dotyczyły przygotowania zawodowego w ramach nauki zawodu. Wydano 18 pozytywnych decyzji administracyjnych.

6.5 Dotacje dla placówek niepublicznych
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Knurów dotowała 4 przedszkola niepubliczne: „Wesołe Nutki”, „Światełko”, „Planeta Dzieci”
i „Ceduś”, 3 kluby dziecięce: „Ceduś”, „Muzykolandia” i „Mali Agenci” oraz szkołę podstawową „MARANATHA”.
Za okres wrzesień-grudzień 2020 r. przekazano dotację w wysokości 637 858,09 zł, w tym:

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 247 045,10 zł

Niepubliczne Przedszkole „Światełko” – 206 343,90 zł

Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dzieci” – 50 664,58 zł

Niepubliczne Przedszkole „Ceduś” – 109 604,51 zł
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Niepubliczny Klub Dziecięcy „Ceduś” – 12 400,00 zł
Niepubliczny Klub Dziecięcy „Muzykolandia” – 3 800,00 zł
Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali Agenci” – 8 000,00 zł.

Za okres styczeń-sierpień 2021 r. przekazano dotację w wysokości 1 292 701,31 zł, w tym:

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 423 840,42 zł

Niepubliczne Przedszkole „Światełko” – 349 544,52 zł

Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dzieci” – 147 762,24 zł

Niepubliczne Przedszkole „Ceduś” – 203 929,98 zł

Niepubliczny Klub Dziecięcy „Ceduś” – 33 600,00 zł

Niepubliczny Klub Dziecięcy „Muzykolandia” – 13 200,00 zł

Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali Agenci” – 29 400,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „MARANATHA” – 91 424,15 zł.

6.6 Dotacje z tytułu uczęszczania uczniów na naukę religii do pozaszkolnych punktów katechetycznych
Z tytułu uczęszczania uczniów miejskich szkół w Knurowie na naukę religii do pozaszkolnych punktów katechetycznych
w roku szkolnym 2020/2021 Gmina Knurów przekazała Miastu Sosnowiec dotację w kwocie 4 671,68 zł za koszty zatrudnienia nauczyciela
w punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z tytułu uczęszczania na naukę religii 5 uczniów.
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Knurów otrzymała dotację w kwocie 5.018,31 zł z tytułu nauki religii dziewięciu uczniów, którzy
nie uczęszczają do knurowskich miejskich szkół. Dotacja na naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór
Kościoła Bożego w Chrystusie została przekazana przez pięć organów prowadzących szkoły, do których uczęszczają uczniowie.

6.7 Dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne
W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy uczniowie objęci zostali bezpłatnym dostępem do podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych – dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne objęto ostatecznie 1 508 uczniów szkół
podstawowych. Natomiast na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe objętych zostało 3 061 uczniów szkół podstawowych. Ogólna kwota
dotacji w roku szkolnym 2020/2021 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów knurowskich
szkół wyniosła 362 402,25 zł.

6.8 Dotacje na doposażenie bibliotek szkolnych w publikacje niebędące podręcznikami
W roku szkolnym 2019/2020 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – programu w zakresie bibliotek szkolnych
i pedagogicznych, który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, dwie miejskie szkoły podstawowe – Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa
Michalskiego w Knurowie oraz Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Knurowie, otrzymały dotację na
zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami w wysokości 16 000,00 zł. W ramach udzielonego wsparcia w I semestrze roku
szkolnego 2020/2021 szkoła podejmowała wiele działań na rzecz uczniów, takich jak: lekcje biblioteczne w ramach ogólnopolskiego dnia
głośnego czytania (prowadzone ze względu na pandemię on-line), organizowanie z wykorzystaniem platform elektronicznych klasowych
konkursów czytelniczych i konkursów plastycznych ilustrujących wydarzenia i bohaterów z zakupionych książek, utworzenie kącika
redakcyjnego promującego czytelnictwo na stronie internetowej szkoły oraz zdalna współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie
pozaszkolnych konkursów czytelniczych. Realizacja programu miała głownie na celu wzrost zainteresowania i aktywności czytelniczej uczniów.
Wkład własny gminy wyniósł 4 000,00 zł.

6.9 „Rozwój nauk ścisłych w Gminie Knurów” – projekt dofinansowany z darowizny Fundacji JSW
Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie rozpoczęło realizację, dofinansowanego
z darowizny udzielonej przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej, projektu pn. Rozwój nauk ścisłych w Gminie Knurów, którego
głównym celem było podniesienie kompetencji mieszkańców gminy – uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, w zakresie fizyki i chemii.
W ramach projektu Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie
zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dzięki któremu w placówkach utworzono nowoczesne pracownie fizyczno-chemiczne.
Zakupiono takie specjalistyczne pomoce dydaktyczne jak zestawy laboratoryjne do badania siły i oddziaływania, ławy optyczne, przyrządy do
demonstracji przemiany pracy w energię, różnego rodzaju magnesy, sprężyny, przewody elektryczne, zasilacze, kamertony, pryzmaty, statywy
laboratoryjne, zlewki, kolby stożkowe, profesjonalne wagi elektroniczne czy też różnego rodzaju odczynniki chemiczne, za łączną kwotę
94 770,00 zł. Od listopada 2019 r. do stycznia 2021 r. nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeprowadzili w ramach projektu zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów klas VII-VIII w/w szkół podstawowych – w sumie 330 godzin zajęć dodatkowych opartych na nauczaniu metodą
eksperymentu. Całkowita wartość projektu wyniosła 111 563,70 zł, natomiast kwota otrzymanej z JSW darowizny to 92 470,96 zł.
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6.10 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” – projekt dofinansowany z UE w ramach EFS
Gmina Knurów podjęła decyzję o zagospodarowaniu na cele oświatowe budynku pozostałego po zlikwidowanym wskutek
przeprowadzonej w 2017 r. gimnazjum. W latach 2018-2020 w celu uruchomienia nowego przedszkola przeprowadzono generalny remont
budynku oraz zakupiono niezbędne wyposażenie – łącznie wydatkowano na ten cel 9 293 564,87 zł. Pozwoliło to na otwarcie od 1 września
2020 r. 11-oddziałowego Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie.
W marcu 2020 r. Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie rozpoczęło w nowym przedszkolu realizację projektu pn. Kolorowe
przedszkole – dziecko w swoim żywiole! Projekt realizowany był w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt objął
wsparciem 80 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat oraz 15 nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zespole-Szkolno Przedszkolnym nr 3
w Knurowie. Jego głównym celem było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo
utworzonym przedszkolu nowych oddziałów wychowania przedszkolnego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w wyniku, którego doszło do wyrównania
szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Projekt objął swoim zakresem zapewnienie bieżącej działalności nowych miejsc, zakup wyposażenia
przedszkolnego, szkolenia nauczycieli oraz realizację zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
arteterapii, muzykoterapii i bajkoterapii. W maju 2020 r. dokonano zakupu drobnego sprzętu kuchennego oraz pomocy dydaktycznych, w tym
m.in. pomocy logopedycznych, zabawek edukacyjnych, pomocy do nauki pisania i czytania, języka angielskiego, matematyki, przyrody,
pomocy do zajęć muzycznych i teatralnych, plastycznych oraz sprzęt do zajęć sportowych, za łączną kwotę 99 507,92 zł. W okresie
wakacyjnym (lipiec-sierpień) 15 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie obejmującym specyfikę zajęć dodatkowych. Koszt za
przeprowadzenie 400 h szkolenia wyniósł 44 800,00 zł. Od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. nauczyciele Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Knurowie, objęci wsparciem w ramach projektu, przeprowadzili 720 h zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 949 872,98 zł, natomiast dofinansowanie unijne to 807 392,03 zł. Realizacja projektu zakończyła się
31 sierpnia 2021 r.

6.11 „ZDALNA SZKOŁA w Gminie Knurów” – projekt dofinansowany z UE w ramach EFRR
W maju 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. ZDALNA SZKOŁA w Gminie Knurów, który był współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Na jego realizację pozyskano środki w wysokości 99 999,00 zł. W ramach
projektu dokonano zakupu 41 laptopów za kwotę 98 681,67 zł. Głównym celem projektu było objęcie wsparciem osób, nieposiadających
własnego sprzętu elektronicznego, który mógłby służyć zdalnej nauce. Gmina Knurów, dzięki zakupionym w ramach przyznanego
dofinansowania komputerom przenośnym, zapewniła najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom możliwość kontynuowania realizacji
podstawy programowej poprzez wypożyczanie laptopów w roku szkolnym 2020/2021.

6.12 „ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Knurów” – projekt dofinansowany z UE w ramach EFRR
W czerwcu 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Knurów”, który był współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Na jego realizację pozyskano środki w wysokości 104 999,84 zł. W ramach projektu dokonano zakupu
44 laptopów za kwotę 106 995,24 zł (w tym wkład własny gminy). Głównym celem projektu było objęcie wsparciem osób, nieposiadających
własnego sprzętu elektronicznego, który mógłby służyć zdalnej nauce. Gmina Knurów, dzięki zakupionym w ramach przyznanego
dofinansowania komputerom przenośnym, zapewniła najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom możliwość kontynuowania realizacji
podstawy programowej poprzez wypożyczanie laptopów w roku szkolnym 2020/2021.

6.13 Dotacja na zajęcia sportowe w ramach programu „Sport dla Wszystkich”
W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowano realizację projektu współfinansowanego przez Gminę Knurów oraz Ministerstwo Sportu
i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci
i młodzieży”. Celem projektu była aktywizacja fizyczna uczniów szkół podstawowych poprzez realizację dodatkowych zajęć sportowych
z elementami gimnastyki korekcyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Knurów. Projekt był podzielony na dwie edycje:
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pierwsza trwała od 24 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r., natomiast druga od 14 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. W projekcie wzięło
udział 520 uczniów, utworzono 52 grupy zajęciowe, po 26 grup w każdej z edycji. Uczniów objęto wsparciem w postaci 17 godzin zajęć dla
każdej grupy w pierwszej edycji. W ramach drugiej edycji przeprowadzono 11 godzin zajęć dla każdej grupy. Ponadto, w ramach projektu
zakupiono sprzęt sportowy wykorzystywany m.in. do realizacji zajęć na łączną kwotę 15 594,18 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to
55 458,46 zł, w tym 35 521,54 zł z budżetu Gminy Knurów, natomiast 19 936,92 zł stanowiła dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6.14 Dotacja Maluch plus dla Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie
Niewystarczająca liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 spowodowała, że dla Gminy Knurów priorytetem było otwarcie
nowego żłobka oraz znalezienie dodatkowej alternatywny, która poprawiłaby sytuację w gminie w tym zakresie, dlatego w czerwcu 2017 r.
została otwarta nowa siedziba 4-oddziałowego Miejskiego Żłobka w Knurowie. W 2017 roku Miejski Żłobek w Knurowie oferował 96 miejsc,
z czego utworzenie 72 miejsc było dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch –
edycja 2016” (moduł 1) w wysokości 1 721 449,00 zł, przy czym faktyczny koszt budowy wyniósł 7 902 375,92 zł.
W 2017 roku gmina pozyskała kolejne środki z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3 „Maluch plus 2017” (moduł 2) w wysokości 50 400,00 zł. Kwota ta przeznaczona została wówczas na bieżące utrzymanie
72 nowo utworzonych miejsc żłobkowych, w szczególności na: koszty dostawy mediów, koszty wynagrodzenia zatrudnionego personelu, koszty
opłat za wyżywienie i pobyt dziecka. Z początkiem 2018 roku liczba miejsc w Miejskim Żłobku wzrosła o kolejne 24 miejsca, dając łącznie 120
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2018 roku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
„Maluch – edycja 2018” Gmina Knurów pozyskała łącznie 217 440,00 zł, z czego 87 840,00 zł pozyskano w ramach modułu 1 na utworzenie
i bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 61 440,00 zł zostało przeznaczone na utworzenie nowych
24 miejsc w Miejskim Żłobku oraz 26 400,00 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki powstałych w ramach programu, oraz 129 600,00
zł pozyskano w ramach modułu 2 na zapewnienie funkcjonowania 72 powstałych w ramach programu w 2017 roku. W 2019 roku w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2019” Gmina Knurów pozyskała 172 800,00 zł.
Natomiast w edycji „Maluch – 2020” 155 520,00 zł. Środki pozyskane zostały w ramach modułu 2 na zapewnienie funkcjonowania 96 miejsc
powstałych w ramach programu od początku jego istnienia.
W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, udało się pozyskać środki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” na zapewnienie funkcjonowania miejsc w Miejskim Żłobku – Gmina Knurów otrzymała 92 160,00 zł.

7. WYDATKI OŚWIATOWE
7.1 Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty w obiektach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Lp. Placówka
Nazwa zadania
1.
Modernizacja kotłowni w MSP1
2.
Montaż wykładziny PCV w szatni
3.
Montaż poręczy i zabudowa grzejników
4.
MSP1 Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego
5.
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego
6.
Montaż systemu domofonowego
7.
Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego
8.
Remont sal lekcyjnych w MSP2
9.
Wymiana bojlera
MSP2
10.
Naprawa instalacji wodnej
11.
Malowanie elewacji
12.
Remont szatni w MSP7
13.
Montaż rolet
14.
Naprawa kanalizacji
15.
Częściowa wymiana kanalizacji
MSP7
16.
Naprawa instalacji wodnej
17.
Montaż szafki sterowania oświetleniem na boisku
18.
Montaż monitoringu
19.
Remont holu przy wejściu głównym

Rodzaj działania
inwestycja
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont

Wydatki
217 748,72 zł
7 749,00 zł
4 920,00 zł
3 500,00 zł
19 186,11 zł
7 904,04 zł
2 950,00 zł
10 000,00 zł
3 493,20 zł
6 666,60 zł
1 832,70 zł
228 534,12 zł
2 583,00 zł
2 997,17 zł
9 994,98 zł
4 854,99 zł
4 305,00 zł
4 649,40 zł
26 110,19 zł

20.

Modernizacja budynku MSP9 - dostosowanie budynku do wymogów
p-poż. (dokumentacja)

inwestycja

12 300,00 zł

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Budowa windy zewnętrznej w MSP9 (dokumentacja)
Wykonanie ogrodzenia od strony boiska
Wykonanie części ogrodzenia
Remont pęknięć posadzki nad piwnicą
Wykonanie ogrodzenia od strony pasażu
Wykonanie monitoringu
Montaż nowych drzwi, zamykacza
Montaż szafy wraz z zabudową części korytarza
Montaż poręczy przy schodach w ramach dostępności
Wymiana kostki brukowej i bramy
Naprawa dźwigu towarowego

inwestycja
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont
remont

32 595,00 zł
7 872,00 zł
17 220,00 zł
7 281,60 zł
9 840,00 zł
9 900,00 zł
15 079,80 zł
4 059,00 zł
4 821,60 zł
26 801,70 zł
7 380,00 zł

MSP9

MP2
MP7
MP13
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32.
33.
34.
35.

MŻ
MCE

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ZSP1

44.
45.
46.
47.
48.

ZSP2

Malowanie oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych
Montaż systemu domofonowego
Remont zadaszenia w ZSP1
Naprawa instalacji elektrycznej w budynku ZSP1

remont
remont
remont
remont

1 968,00 zł
8 494,38 zł
60 762,00 zł
2 770,00 zł

Wykonanie organizacji ruchu dla osób niepełnosprawnych - montaż
znaków

remont

2 361,60 zł

Wymiana grzejników w sali lekcyjnej
Wykonanie i montaż poręczy schodowych, montaż wideofonu
Naprawa urządzeń na placu zabaw
Naprawa rur spustowych - rynny
Naprawa i remont instalacji wodnej
Naprawa placu zabaw
Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2 – nadzór inwestorski

remont
remont
remont
remont
remont
remont
inwestycja

4 797,00 zł
23 898,90 zł
1 409,00 zł
1 008,60 zł
5 000,00 zł
3 929,85 zł
18 597,60 zł

Przebudowa MSP4 wraz z adaptacją placu szkolnego
(dokumentacja)

inwestycja

159 501,18 zł

remont
remont
remont
remont

2 329,62 zł
13 037,13 zł
3 600,00 zł
7 503,00 zł

inwestycja

78 290,32 zł

Montaż balustrady
Wykonanie schodów
Wymiana uszkodzonego systemu alarmowego
Remont balkonu

49.

Modernizacja budynku - dostosowanie budynku ZSP3 do wymogów
przedszkolnych - etap IV

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Naprawa ogrodzenia
Naprawa monitoringu
Malowanie linii boiska
Remont sal lekcyjnych
Malowanie sali gimnastycznej
Naprawa systemu wentylacji

ZSP3

remont
remont
remont
remont
remont
remont
RAZEM:

2 150,00 zł
8 900,00 zł
8 610,00 zł
25 000,00 zł
16 815,00 zł
2 976,60 zł
1 188 839,70 zł

7.2 Dochody
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Dochody budżetu z zakresu oświaty w roku szkolnym 2020/2021
2020
Subwencja oświatowa

2021

Razem

5 924 572,00 zł

20 309 948,00 zł

26 234 520,00 zł

15 855,00 zł

2 522 876,00 zł

2 538 731,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego

-

1 612 216,00 zł

1 612 216,00 zł

Dotacja na zadania własne w ramach porozumień z innymi
gminami dotacja z powiatu gliwickiego na prowadzenie MOPP

-

188 500,00 zł

188 500,00 zł

- 2 550,00 zł

430 000,00 zł

427 450,00 zł

-

200 000,00 zł

200 000,00 zł

18 405,00 zł

- zł

18 405,00 zł

-

92 160,00 zł

92 160,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Rządowy program pomocy uczniom w 2020 roku - "Wyprawka
szkolna"
Maluch + 2021
Dotacje celowe na zadania zlecone

423 345,83 zł

423 345,83 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

423 345,83 zł

423 345,83 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze
środków UE

-

646 887,00 zł

646 887,00 zł

Dochody własne

662 332,38 zł

1 427 777,02 zł

2 090 109,40 zł

Najem i dzierżawa

47 289,54 zł

79 334,40 zł

126 623,94 zł

607 085,65 zł

1 306 980,86 zł

1 914 066,51 zł

229,86 zł

567,48 zł

797,34 zł

7 727,33 zł

40 894,28 zł

48 621,61 zł

Wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach
oświatowych
Odsetki (bankowe + od zaległości)
Inne dochody
RAZEM:

31 933 593,23 zł

7.3 Wydatki
Wydatki budżetu z zakresu oświaty w roku szkolnym 2020/2021
2020
Wydatki bieżące a w tym:

2021

Razem

18 735 616,31 zł

36 334 845,40 zł

55 070 461,71 zł

201 103,83 zł

154 504,51 zł

355 608,34 zł

13 658 057,34 zł

29 352 971,38 zł

43 011 028,72 zł

4 660 075,29 zł

6 292 950,62 zł

10 953 025,91 zł

wyposażenie

461 546,70 zł

133 516,70 zł

595 063,40 zł

środki dydaktyczne i książki

341 807,75 zł

175 313,09 zł

517 120,84 zł

media

671 602,09 zł

1 699 423,76 zł

2 371 025,85 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia i pochodne
pozostałe zadania statutowe i wydatki bieżące w tym m.in.:
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remonty i bieżące naprawy

565 649,78 zł

202 004,57 zł

767 654,35 zł

wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE

216 379,85 zł

534 418,89 zł

750 798,74 zł

Wydatki majątkowe

100 392,60 zł

418 640,22 zł

519 032,82 zł

RAZEM:

55 589 494,53 zł

8. PODSUMOWANIE
Gmina Knurów w wysokim stopniu dba o lokalną oświatę, co jest odzwierciedlone m. in. w kwotach przeznaczonych na ten cel
ponad otrzymywaną subwencję i dotację oświatową. W 2020 r. środki własne samorządu stanowiły 22 915 114,74 zł, natomiast w 2021 r.
zgodnie z planem 33 639 655,00 zł. Wskutek niedawno przeprowadzonej reformy oświaty i postepującego niżu demograficznego stabilność
zatrudnienia została utrzymana, pomimo znacznego spadku liczby uczniów. Gmina Knurów dba o nauczycieli i motywuje ich poprzez
systematyczną poprawę warunków pracy, stabilność zatrudnienia, przydzielane dodatki motywacyjne, nagrody prezydenta i prowadzoną
politykę przydziału godzin ponadwymiarowych oraz obowiązujący system dofinansowania doskonalenia zawodowego. Mając powyższe na
uwadze, Gmina Knurów w 2020 r. – dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych – po raz trzeci została
uhonorowana tytułem Samorządowego Lidera Edukacji przyznawanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów
i Samorządnych Województw.
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