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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  
szkolno-przedszkolnych. Na terenie gminy w tym okresie działała jedna publiczna placówka opieki nad dziećmi do lat 3 – Miejski Żłobek „Kraina 
Maluszka”. 

Ponadto w roku szkolnym 2021/2022 na terenie gminy działało 5 niepublicznych placówek oświatowych, tj. przedszkole „Wesołe 
Nutki”, „Światełko”, „Planeta Dzieci”, „Ceduś” i szkoła podstawowa „MARANATHA” oraz 4 placówki opieki nad dziećmi do lat 3, tj. Niepubliczny 
Żłobek nr 1 w Knurowie „Muzykolandia”, Klub Dziecięcy „Mali Agenci”, Klub Dziecięcy „Ceduś”, Klub Dziecięcy „Muzykolandia”. 

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 2021/2022 do publicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Knurów uczęszczało łącznie  
4 769 dzieci, w tym: 
- do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych – 1 457, 
- do szkół podstawowych – 3 192, 
- do żłobka publicznego – 120. 

W okresie objętym informacją, na obszarze naszego miasta w publicznych placówkach oświatowych i żłobku pracowało 
445 pedagogów i 176 pracowników administracji i obsługi. 
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2. CHARAKTERYSTYKA NAUCZYCIELA 

 

2.1 Płeć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Wykształcenie nauczycieli 

 

mgr z przygotowaniem

pedagogicznym 99%

pozostałe 1%

Mężczyzna 7%

Kobieta 93%
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2.3 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

 

 

 

wrzesień 2021 

 

 
 

 

 

 

sierpień 2022 

 

 

 

 

 

dyplomowany 58%

mianowany 19%

kontraktowy 20%

stażysta 3%

dyplomowany 57%

mianowany 19%

kontraktowy 21%

stażysta 3%



   

 

 

   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na obszarze Gminy Knurów 
 za rok szkolny 2021/2022 

 

 

 6 

2.4 Liczba etatów nauczycielskich 
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Ogółem: 449,62 etatu, tj. 445 osób 

 
 

2.5 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi  
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2.6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli za okres od IX 2021 – VIII 2022 
 

  Szkolenia Studia I stopnia Studia II stopnia 
Studia 

podyplomowe 
Kursy 

kwalifikacyjne 
Razem: 

Miejskie Przedszkola              17 922,55 zł  0,00 zł 4413,19 zł 10 885,11 zł 0,00 zł 33220,85 zł 

Miejskie Szkoły 
Podstawowe 

             50 386,14 zł  0,00 zł 0,00 zł 23220,14 445,00 zł 74051,28 zł 

Zespoły Szkolno-
Przedszkolne              31 335,00 zł  0,00 zł 12 050,60 zł 28601,95 zł 0,00 zł 71987,55 zł 

(ZSP1, ZSP2, ZSP3) 

Miejskie Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej 

               1 336,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 336,00 zł 

Razem:            100 979,69 zł  0,00 zł 16463,79 zł 62 707,20 zł 445,00 zł 180 595,68 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 2021/2022 
dofinansowaniem objęto 27 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli w przedszkolach, 12 w szkołach podstawowych oraz 11 w zespołach  
szkolno-przedszkolnych. Kierunki (specjalności), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela poniżej. 

 

 

Lp. Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli * 

1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studia II stopnia 2 

2. Pedagogika (do poziomu mgr) Studia II stopnia 1 

3. Pedagogika wczesnoszkolno-przedszkolna z elementami logopedii Studia II stopnia 1 

4. Integracja sensoryczna Studia podyplomowe 3 

5. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studia podyplomowe 3 

6. Przygotowanie pedagogiczne Studia podyplomowe 1 

7. Pedagogika specjalna: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia podyplomowe 1 

8. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu Studia podyplomowe 3 

9. Psychoterapia poznawczo-behawioralna Studia podyplomowe 1 

10. Logopedia z neurologopedią; logopedia Studia podyplomowe 2 

11. Informatyka Studia podyplomowe 1 

12. Nauczanie techniki Studia podyplomowe 1 

13. Nauczanie muzyki i plastyki Studia podyplomowe 2 

14. Artterapia Studia podyplomowe 1 

15. Nauczanie historii z wiedzą o społeczeństwie Studia podyplomowe 1 

16. Geografia Studia podyplomowe 1 

17. Nauczanie etyki i filozofii Studia podyplomowe 1 

18. Nauczanie języka polskiego jako obcego lub drugiego Studia podyplomowe 1 

19. Zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny 1 

 1 nauczyciel studiował w roku szkolnym 2021/2022 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: 146 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 2021/2022 

 
 

 
 
 
 

Średnia liczebność dzieci w oddziałach 
 

 

Placówki 
 

Średnio: 

 
Oddziały klasowe szkoły podstawowej 
 

 
22,16 

 

Szkoła z oddziałami integracyjnymi: 
MSP-2 

 
 

19,61 
 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 23,70 

 

 

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 10 

Rok szk.2021/2022 65 55 10 

 

 

Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Knurów było 1 538 dzieci w wieku przedszkolnym, a 1 457 zostało objętych 
wychowaniem przedszkolnym, co stanowi 94,73 %. 
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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 2021/2022 na obszarze Miasta Knurów przedstawia poniższe 
zestawienie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast sytuacja w bieżącym roku szkolnym (2022/2023) przedstawia się następująco: 
 

Roczniki Liczba dzieci 
Liczba 

uczęszczających 

liczba dzieci 6-letnich (2016) 377 331 

liczba dzieci 5-letnich (2017) 377 363 

liczba dzieci 4-letnich (2018) 363 354 

liczba dzieci 3-letnich (2019) 310 287 

Razem 1427 1335 

 
 
 

3.3 Uczniowie niepełnosprawni 

 
W roku szkolnym 2021/2022 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 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r. na organizację dowozu Gmina Knurów wydatkowała kwotę 403 650,46 zł. Z bezpłatnego 
transportu skorzystało w tym czasie 87 uczniów, w tym: 

 50 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; 
 3 uczniów dowożonych było do placówek w Katowicach; 
 1 uczeń dowożony był do placówki w Rybniku; 
 26 uczniów dowożonych było indywidualnie przez rodziców na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Knurów a rodzicem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roczniki Liczba dzieci 
Liczba 

uczęszczających 
Procent 

uczęszczających 

liczba dzieci 6-letnich (2015) 394 390 98,98% 

liczba dzieci 5-letnich (2016) 384 358  93,23% 

liczba dzieci 4-letnich (2017) 384 378 98,44% 

liczba dzieci 3-letnich (2018) 376 331 88,03% 

Razem 1 538 1457 94,73% 
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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. 

Rok szkolny 2021/2022 

Lp. Nazwa placówki Liczba oddziałów 
Liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

1. Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie 6 ogólnodostępnych 3  w ogólnodostępnych 

2. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie 8 ogólnodostępnych 0 w ogólnodostępnych 

3. Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie 10 ogólnodostępnych 3 w ogólnodostępnych 

4. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie 
5 integracyjne 

1 specjalny 
 

24 w integracyjnych 
5 w specjalnym 

5. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie 21 ogólnodostępne 10 w ogólnodostępnych 

6. 
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
im. Karola Miarki w Knurowie 

11 ogólnodostępnych 
14 integracyjnych 

1 w ogólnodostępnych 
54 w integracyjnych 

7. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie 27 ogólnodostępnych 11 w ogólnodostępnych 

8. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie 29 ogólnodostępnych 
22 w ogólnodostępnych,  

 

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie 7 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 
 

28 ogólnodostępnych 
 

 
11 w ogólnodostępnych 

 

Razem: 
19 integracyjnych 

1 specjalny 
170 ogólnodostępnych 

78 w integracyjnych (52 %) 
5 w specjalnym (3 %) 

 68 w ogólnodostępnych (45 %) 

OGÓŁEM: 151 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
 
 

 

3.4 Uczniowie z Ukrainy 

  
 W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, obywatele tego kraju zostali zmuszeni do ucieczki ze swojej ojczyzny na 

terytoria innych państw. Jednym z tych państw była Polska, w której Ukraińcy znaleźli pomoc i schronienie.  

12 marca 2022 r. weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), która określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli 

Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Ustawa określa m.in.: zakres pomocy dla obywateli Ukrainy zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

inne podmioty; utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy; 

niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi 

wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy, a także szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących 

obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie. 

Natomiast na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 645) uregulowano kwestie m.in.: przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, matury oraz innych egzaminów przez uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; określone zostały zasady zwiększenia liczby uczniów w istniejących już oddziałach w szkołach, przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także dopuszczono prowadzenie zajęć w innych lokalizacjach. 
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W roku szkolnym 2021/2022 do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym uczęszczali 

uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nie utworzono oddziałów przygotowawczych. 

 

Placówka 15.03.2022 r. 18.04.2022 r. 16.05.2022 r 13.06.2022 r. 

Szkoły podstawowe 

MSP1 5 13 13 13 

MSP2 1 12 12 14 

MSP3  2 3 2 2 

MSP4 1 16 17 17 

MSP6 6 10 9 9 

MSP7 0 6 6 5 

MSP9 2 8 8 5 

Razem: 17 68 67 65 

Przedszkola 

MP1 4 10 14 14 

MP2 1 3 2 2 

MP3 1 3 5 5 

MP4 0 0 0 0 

MP5 1 1 0 0 

MP7 0 0 0 2 

MP12 0 2 2 2 

MP13 0 1 0 0 

Razem: 7 20 23 25 

 

Na rok 2022 Gminie Knurów przyznano środki w wysokości: 381 297,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 
związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 
 Natomiast w okresie od lutego do sierpnia 2022 r. Gmina Knurów otrzymała 54 372,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki w wysokości: 272 426,00 zł na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 

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 2021/2022 trzy placówki oświatowe, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, były poddane kontroli Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Gliwicach: 

 
1. 8 grudnia 2021 r. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie zostało poddane kontroli w zakresie: 

Organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu. 
W wyniku kontroli na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082) 
zalecono, aby zespoły powołane przez dyrektora przedszkola tworzące indywidualne wielospecjalistyczne oceny 
funkcjonowania dziecka w przedszkolu oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, formułowały wnioski zgodnie  
z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309). 
 

2. 24 maja 2022 r. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie została poddana kontroli w zakresie 
Obserwacja egzaminu ósmoklasisty 
W wyniki kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń pokontrolnych. 
 

3. 21-25 maja 2022 r.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie został poddany kontroli w zakresie: 
Kontroli wspierającej statut Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie.  
Kontrola polegała na udzieleniu informacji o umieszczeniu statutu w BIP oraz przedstawieniu uchwały wprowadzającej zmiany 
do nowelizacji dokumentu. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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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 2021-2022 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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Źródło: OKE Jaworzno 
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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", którego celem jest motywowanie uczniów do dalszej pracy nad rozwijaniem swoich talentów 
poprzez nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych, uczęszczających do szkół podstawowych raz ponadpodstawowych. 

W roku szkolnym 2021/2022 Stypendium Prezydenta Miasta Knurów otrzymało 17 uczniów na łączną kwotę 17.000,00 zł: 

 1 uczeń Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie: 
laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z j. polskiego 

 2 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie: 
laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki 
laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii 

 4 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie 
2 finalistów konkursu przedmiotowego z chemii 
2 finalistów konkursu przedmiotowego z matematyki 

 1 uczeń Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie 
finalista konkursu przedmiotowego z historii 

 1 uczeń Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie 
finalista konkursu przedmiotowego z matematyki 

 5 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie 
3 finalistów konkursu przedmiotowego z geografii 
finalista konkursu przedmiotowego z j. polskiego 
finalista konkursu przedmiotowego z chemii 

 3 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie 
finalista konkursu przedmiotowego z j. polskiego 

                 laureat  konkursu przedmiotowego z historii 
 laureat  konkursu przedmiotowego z biologii 

 
 

 

 
 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SPOŁECZNA 
 

6.1 Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej (MOPP) 
 

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie jest placówką oświatową działającą na podstawie Statutu, zarządzaną przez 
dyrektora, który zajmuje się organizacją zajęć pozaszkolnych dla uczniów knurowskich szkół gminnych i powiatowych w czasie roku szkolnego 
oraz organizowaniem rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. 
 Zajęcia pozaszkolne organizowane są w formie kół, które umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zdolności, 
zainteresowań a także efektywnego wykorzystania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. 
 W roku szkolnym 2021/2022 w MOPP działało 12 kół zainteresowań stałych dla 255 uczniów knurowskich szkół podstawowych  
i szkół ponadpodstawowych: 
- 4 koła sportowe: 2 dla szkół podstawowych, 2 dla ponadpodstawowych – 88 uczniów, 
- 2 koła muzyczne: szkoły podstawowe – 25 uczniów,  
- 3 koła plastyczne: szkoły podstawowe – 52 uczniów, 
- 1 koło języka angielskiego: szkoły podstawowe – 34 uczniów, 
- 1 koło teatralne: szkoły podstawowe – 12 uczniów, 
- 1 koło informatyczne: szkoły podstawowe – 44 uczniów, 
oraz okresowych 10 kół krajoznawczo-turystycznych dla 318 uczniów ze szkół podstawowych (w tym szkoły specjalnej) i ponadpodstawowych 
w sezonie jesiennym 2021. Natomiast w sezonie wiosennym 2022 działało 7 kół krajoznawczo-turystycznych wyłącznie w miejskich szkołach 
podstawowych dla 165. 
  

Wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane wiosną i jesienią w ramach kół krajoznawczo-turystycznych dla dzieci  
i młodzieży mają rozwijać ich zainteresowania i umiejętności poznawcze (poznawanie terenów górzystych, fauny i flory oraz ruchowe). Uczą 
także alternatywnych form spędzania czasu wolnego i organizacji aktywnego wypoczynku. Jednodniowe wycieczki odbywają się w soboty  
w czasie roku szkolnego i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, uczniów knurowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym 
szkoły specjalnej. 
Jesień 2021 r. – wycieczki dla uczniów szkół podstawowych: 

 18 września 2021 r. – MSP 1,2,3,4 – Brenna Bukowa (Przełęcz Karkoszczonka) 

 25 września 2021 r. – MSP 6,7,9 – Brenna Bukowa (Przełęcz Karkoszczonka) 

 2 października 2021 r. – MSP 1,2,3,4 – Wisła Jawornik (Soszów) 

 23 października 2021 r. – MSP 6,7,9 – Wisła Jawornik (Soszów)  

 6 listopada 2021 r. – MSP 1,2,3,4 – Bielsko Biała (Kozia Góra) 

 20 listopada – MSP 6,7,9 Bielsko Biała (Kozia Góra) 
Zostały także zorganizowane 3 wycieczki dla szkół powiatowych (Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 
Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego) 
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Wiosna 2022 r. – wycieczki dla uczniów szkół podstawowych: 

 14 maja 2022 r. – Wisła (Stożek) 

 21 maja 2022 r. – Wisła (Stożek) 

 4 czerwca 2022 r. – Ustroń (Równica) 

 11 czerwca 2022 r. – Ustroń (Równica)  
 

 W okresie ferii zimowych i wakacji letnich MOPP organizuje wyjazdy jednodniowe i kilkudniowe dla uczniów knurowskich szkół,  
które wiążą się ze zdobywaniem wiedzy, a także zapewniają rekreację i wypoczynek młodym knurowianom. 
 Podczas ferii zimowych w dniach 13-19 lutego 2022 r. dyrektor MOPP organizował kolonie zimowe dla 46 dzieci ze szkół 
podstawowych w Węgierskiej Górce, zatrudniając na umowy zlecenia nauczycieli oraz wychowawcę pełniącego funkcję ratownika na krytym 
basenie. Opłaty za pobyt dzieci ponosili rodzice. 
 W ramach akcji „Wakacje 2022” zorganizowano 4 jednodniowe wycieczki autokarowe oraz 2 kolonie dla dzieci i młodzieży naszego 
miasta – 265 uczestników. Opiekę nad dziećmi podczas wszystkich wyjazdów w czasie wakacji sprawują nauczyciele, natomiast dyrektor 
MOPP pełni funkcję kierownika kolonii i wycieczek. 
 Jednodniowe wycieczki przyrodniczo-historyczne dla 170 dzieci: 

 6 lipca 2022 r. -  Brenna: Chata chlebowa 

 13 lipca 2022 r. - Ustroń: Leśny Park Niespodzianek 

 20 lipca 2022 r.- Pszczyna: Warownia Rycerska 

 27 lipca 2022 r. - Ochaby: Dream Park 
Kolonie dla dzieci: 

 25 czerwca – 8 lipca 2022 r. wypoczynek letni w Rowach dla 45 dzieci ze szkół podstawowych. 

 3-9 sierpnia 2022 r. wypoczynek letni w Zawoi dla 50 dzieci. 
Opłaty za pobyt dzieci ponosili rodzice. 

 
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie zorganizowało następujące imprezy środowiskowe dla dzieci i młodzieży:  

 Od 12 listopada do 7 grudnia 2021 r. XIII Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”; 

 27 kwietnia 2022 r. Konkurs Mitologiczny dla klas piątych szkól podstawowych; 

 21 czerwca 2022 r. uroczysta akademia „SOWY 2022”, podsumowująca osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe uczniów 
knurowskich szkół miejskich i powiatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku kalendarzowym 2021 dysponowało kwotą 270 296,00 zł (w tym dotacja z powiatu 
wynosiła 188 500,00 zł). W roku kalendarzowym 2022 budżet wynosi 257 275,00 zł (w tym z powiatu 188 500,00 zł). 

 
 

6.2 Kontrola realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) nauka jest obowiązkowa do 
ukończenia 18 roku życia. W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci  
w wieku 6 lat, obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku szkolnym w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy lat 7  
a 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 ponadpodstawowych objęta była młodzież 

zamieszkała na terenie Gminy Knurów, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. W roku szkolnym 2021/2022 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. 
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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 2022 r. złożono 37 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Wszystkie 

zostały rozpatrzone, 32 pozytywnie, 5 negatywnie. W okresie wrzesień-grudzień 2021 r. wydatkowano 11 008,59 zł z dotacji przyznanej 
w 2021 r. w wysokości 23 399,94 zł. Z otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację zadania w I półroczu 
2022 r. kwoty w wysokości 32 000,00 zł, w okresie styczeń-czerwiec 2022 r., wydatkowano 12 818,23 zł.  
 

  
Liczba 

złożonych 
wniosków 

37 

Liczba wniosków 
pozostawionych bez 

rozpoznania 
0 

Liczba 
wydanych 

decyzji 
37 

Liczba wydanych decyzji 
w sprawie przyznania 

stypendium 
32 

Liczba wniosków 
przekazanych do 

rozpatrzenia innej JST ze 
względu na właściwość 

0 

 
Liczba wydanych decyzji 

w sprawie odmowy przyznania 
stypendium 

5 

 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 

GRUPA 

MSP1 MSP2 ZSP-1 ZSP-2 ZSP-3 MSP7 MSP9 

razem  
 

kwota  
stypendium liczba 

 uczniów 
liczba 

 uczniów 
liczba 

 uczniów 
liczba 

 uczniów 
liczba 

 uczniów 
liczba 

 uczniów 
liczba 

 uczniów 
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I 

W
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A
U

C
E

 

I 7 10 8 4 11 16 26 82 13 530,00 zł  

II 6 7 0 1 2 2 4 22 3 850 zł 

III 2 2 0 1 4 0 5 14 2 590 zł 

razem 15 19 6 6 17 18 35 118 19 970,00 zł 

S
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D
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M
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S
P
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p.1. 11 0 0 0 2 0 18 31 5 115 zł 

p.2 8 0 0 0 0 0 5 13 2 275 zł 

p.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

razem 19 0 0 0 2 0 23 44 7 390,00 zł 

se
m

es
tr

 II
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I 18 14 10 21 18 32 42 155 24 025 zł 

II 11 13 7 3 9 12 28 83 14 525 zł 

III 6 10 3 5 8 3 11 46 8.280 zł 

razem 35 37 20 29 35 47 81 284 46 830 zł 
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Z
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S
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p.1. 4 3 1 0 0 17 5 30 4 650 zł 

p.2 35 0 2 0 0 3 25 63 11  025 zł 

p.3 12 0 0 0 2 6 12 34 6 120 zł 

razem 51 3 3 0 2 26 42 127 21 795 zł 

razem 95 985 zł 
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6.4 Dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

 
W okresie od 1.09.2021 r. do 31.12.2021 r. z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych w ramach nauki zawodu wypłacono 

pracodawcom kwotę w wysokości  77 643,19 zł. Za okres od 1.01.2022 r. do 31.08.2022 r. wypłacono dofinansowanie w wysokości 
32 323,92 zł. W okresie od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r. wpłynęło łącznie 19 wniosków od 16 pracodawców dla 19 młodocianych 
pracowników, które dotyczyły przygotowania zawodowego w ramach nauki zawodu. Wydano 19 pozytywnych decyzji administracyjnych. 

 

6.5 Dotacje dla placówek niepublicznych 
 

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Knurów dotowała 4 przedszkola niepubliczne: „Wesołe Nutki”, „Światełko”, „Planeta Dzieci” 
i „Ceduś”, 4 placówki opieki nad dziećmi do lat 3: Klub Dziecięcy „Ceduś”, Klub Dziecięcy „Muzykolandia”, Klub Dziecięcy „Mali Agenci”  
i Niepubliczny Żłobek nr 1 w Knurowie „Muzykolandia” oraz szkołę podstawową „MARANATHA”. 
 
Za okres wrzesień-grudzień 2021 r. przekazano dotację w wysokości 640 431,74 zł, w tym: 

 Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 22 129,49 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Światełko” – 176 785,44 z ł 

 Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dzieci” – 69 632,58 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Ceduś” – 86 796,83 zł 

 Niepubliczny Klub Dziecięcy „Ceduś” – 15 000,00 zł 

 Niepubliczny Klub Dziecięcy „Muzykolandia” – 1 000,00 zł 

 Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali Agenci” – 14 200,00 zł 

 Niepubliczny Żłobek nr 1 w Knurowie „Muzykolandia” – 4 600,00 zł 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Stankiewicza „Maranatha” – 250 287,40 zł. 
 

Za okres styczeń-sierpień 2022 r. przekazano dotację w wysokości 2 257 648,80 zł, w tym: 

 Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 413 016,00 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Światełko” – 340 738,20 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dzieci” – 174 812,60 zł 

 Niepubliczne Przedszkole „Ceduś” – 184 852,44 zł 

 Niepubliczny Klub Dziecięcy „Ceduś” – 29 400,00 zł 

 Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali Agenci” – 33 200,00 zł 

 Niepubliczny Żłobek nr 1 w Knurowie „Muzykolandia” – 46 800,00 zł 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Stankiewicza „Maranatha” – 1 034 829,56 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 2021/2022 Gmina Knurów przekazała Miastu Sosnowiec dotację w kwocie 7 296,49 zł za koszty zatrudnienia nauczyciela 
w punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z tytułu uczęszczania na naukę religii 5 uczniów oraz dotację 
w kwocie 526,27 zł Gminie Dąbrowa Górnicza za koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym Kościoła Chrześcijańskiego 
„Nowe Pokolenie” z tytułu uczęszczania na religię jednego ucznia. 
 W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Knurów otrzymała dotację w kwocie 4.679,88 zł z tytułu nauki religii ośmiu 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 2021/2022 wszyscy uczniowie objęci zostali bezpłatnym dostępem do podręczników, materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych – dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne objęto ostatecznie 2526 uczniów szkół podstawowych. 
Natomiast na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe objętych zostało 3 024 uczniów szkół podstawowych. Ogólna kwota dotacji w roku 
szkolnym 2021/2022 (wrzesień 2021 – sierpień 2022) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 
uczniów knurowskich szkół wyniosła 291 858,47 zł. 
 

6.8 Dotacje na doposażenie bibliotek szkolnych w publikacje niebędące podręcznikami 
 
 W roku szkolnym 2021/2022 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 miejskie szkoły podstawowe oraz miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymały dotację na 
zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami w wysokości 49 006,00 zł (w okresie od września 2021-sierpnia 2022). Ogólna 
kwota dotacji w tej edycji programu wynosi 65 000,00 zł (w tym 25 000,00 zł przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
40 000,00 zł szkoły).  
 W ramach udzielonego wsparcia w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 placówki podejmują wiele działań na rzecz uczniów, 
takich jak: lekcje biblioteczne w ramach ogólnopolskiego dnia głośnego czytania, organizowanie konkursów czytelniczych i konkursów 
plastycznych ilustrujących, utworzenie kącika redakcyjnego promującego czytelnictwo na stronie internetowej szkoły oraz współpraca z Miejską 
Biblioteką Publiczną w zakresie pozaszkolnych konkursów czytelniczych. Realizacja programu miała głownie na celu wzrost zainteresowania  
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i aktywności czytelniczej uczniów. Wkład własny gminy wynosi 16 250,00 zł (w tym 6250,00 zł przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, 10 000,00 zł szkoły podstawowe). 
 

6.9  Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań 
mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw 
programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze 
praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy 
uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie 
dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami 
edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów 
Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, 
klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 
 
W roku szkolnym 2021/2022 Miejskie Szkoły Podstawowe w Knurowie brały udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”: 

Placówka Uczniowie kierunek wycieczki 
Poniesione 

koszty 
wsparcie 

finansowe z MEiN 
Wkład 
własny 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3  

w Knurowie 
klasy I-III 

Pszczyna - Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej; Pszczyna 
- zespół zamkowo pałacowy 

2 629,00 zł 2 103,20 zł 525,80 zł 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3  

w Knurowie 
klasy I-III 

Pszczyna - Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej; Pszczyna 
- zespół zamkowo pałacowy 

4 124,00 zł 3 134,24 zł 989,76 zł 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3  

w Knurowie 
klasy IV-VIII 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Panorama 
Racławicka; Muzeum Narodowe we Wrocławiu - 

gmach główny 
6 000,00 zł 4 800,00 zł 1 200,00 zł 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3  

w Knurowie 
klasy IV-VIII 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Panorama 
Racławicka; Muzeum Narodowe we Wrocławiu - 

gmach główny 
4 450,00 zł 3 426,50 zł 1 023,50 zł 

Miejska Szkoła Podstawoa 
nr 3 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1  
im. Feliksa Michalskeigo  

w Knurowie 

klasy IV-VIII 

Centrum Nauki Kopernik; Muzeum Powstania 
Warszawskiego; Zespół zabytkowych cmentarzy 

wyznaniowych na Powązkach; Historyczny Zespół 
miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem; Muzeum 

Łazienki Królewskie w Warszawie spacer po parku; 
Belweder; Pomnik Chopina; Biblioteka Uniwersytecka 

11 491,96 zł 9 193,57 zł 2 298,39 zł 

Miejska Szkoła 
Podstawowa nr 9  

w Knurowie 
klasy IV-VIII 

Centrum Nauki Kopernik; Muzeum Powstania 
Warszawskiego; Zespół zabytkowych cmentarzy 

wyznaniowych na Powązkach; Historyczny Zespół 
miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem; Muzeum 

Łazienki Królewskie w Warszawie spacer po parku; 
Belweder; Pomnik Chopina; Biblioteka Uniwersytecka 

18 750,04 zł 15 000,00 zł 3 750,04 zł 

Miejska Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. 

Powstańców Śląskich w 
Knurowie 

klasy IV-VIII 

Centrum Nauki Kopernik; Muzeum Powstania 
Warszawskiego; Muzeum Żydów Polskich POLIN; 
Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na 

Powązkach; Pałac Prezydencki; Belweder; 
Archikatedra św. Jana Chrzciciela 

29 700,00 zł 15 000,00 zł 14 700,00 zł 

Miejska Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 2 
im.Karola Miarki w 

Knurowie 

klasy I-III 

Wrocław - zespół historycznego centrum; Ogród 
Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; Muzeum 

Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. 
Władysława Rydzewskiego; Hydropolis-centrum 

wiedzy o wodzie 

34 407,00 zł 10 000,00 zł 24 407,00 zł 

Miejska Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 2 
im.Karola Miarki w 

Knurowie 

klasy IV-VIII 
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny  

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec; Radiostacja Gliwice 
6 250,00 zł 5 000,00 zł 1 250,00 zł 

 

6.10 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. 

 
Program umożliwia zakup przez organy prowadzące i dyrektorów szkół przede wszystkim laptopów wraz ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
transmisji audiowizualnej (w latach 2020-2024). Natomiast od 2021 r. będzie również możliwy zakup zestawu dla nauczyciela do prowadzenia 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe 
słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych 
na komputerze lub monitorze. 

W Gminie Knurów w 2021 r. dofinansowanie otrzymała tylko Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w kwocie 35 000,00 zł, natomiast 
wkład własny wyniósł: 8 750,00 zł. W ramach programu do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, 
m.in.: oprogramowania, mikrofon USB do laptopa, laptop, materiały edukacyjne, a także monitor interaktywny. 
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W 2022 r. dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” otrzymała Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Knurowie w kwocie 35 000,00 zł oraz Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie  
w kwocie: 35 000,00 zł. Wkład własny wynosi 17 500,00 zł. Edycja 2022 r. jest aktualnie w trakcie realizacji. 

 

6.11 Laboratoria Przyszłości  
 
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych 
wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do 
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2021/2022 miejskie szkoły podstawowe otrzymały wsparcie 
finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Za otrzymane dofinansowanie szkoły zakupiły m.in.: aparaty fotograficzne, drukarki 3D 
wraz z filamentami, klocki do samodzielnej konstrukcji, roboty, gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem 
wspierającymi ich funkcjonowanie itp. 
 

Placówka Dofinansowanie Poniesione koszty 

MSP1 132 600,00 zł 132 600,00 zł 

MSP2 134 700,00 zł 134 700,00 zł 

MSP3 60 000,00 zł 60 000,00 zł 

MSP4 104 100,00 zł 104 100,00 zł 

MSP6 132 000,00 zł 132 000,00 zł 

MSP7 162 000,00 zł 162 000,00 zł 

MSP9 178 500,00 zł 178 500,00 zł 

 

6.12 Dotacja Maluch + dla Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie oraz Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy (RKO) 
 

Na dofinansowanie miejsc opieki w żłobku Gmina Knurów w październiku 2021 r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 103 680,00 zł. 

W roku 2022 r. nie ogłoszono naboru do programu „Maluch +”.  

 

Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca  

życia – 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania  

w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Natomiast od 1 kwietnia ZUS przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Dofinansowanie wynosi 

maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka  

w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie przysługuje 

na dziecko,  na które rodzic nie otrzymuje za ten sam okres rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład 

rodzice: pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie albo kolejnego dziecka w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca albo po 

ukończeniu 35 miesiąca, na które ZUS przyznał RKO i rodzice pobrali kapitał w łącznej przysługującej wysokości. 

 
6.13 Bez zbędnego wkuwania rozwijaj swoje zainteresowania – projekt dofinansowany z UE w ramach EFS 
 
 Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie z początkiem marca 2022 r. rozpoczęło realizację projektu pn. Bez zbędnego wkuwania 

rozwijaj swoje zainteresowania. Projekt realizowany jest 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 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs. Zakłada objęcie wsparciem 

uczniów miejskich szkół podstawowych i  nauczycieli języków obcych. Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych  

14 nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego oraz poprawa efektywności kształcenia uczniów. Wsparciem zostanie objętych  

834 uczniów poprzez realizację w roku szkolnym 2022/2023 kół zainteresowań rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych i języków obcych, co przyczyni się do przyrostu wiedzy i nabycia nowych umiejętności, a w efekcie do podniesienia wyników  

w nauce. Dodatkowo, na potrzeby realizacji projektu szkoły zostaną doposażone w brakujące pomoce dydaktyczne z biologii, geografii  

i matematyki. Realizacja projektu podniesie jakość kształcenia ogólnego w Gminie Knurów. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 514 613,08 zł ,w tym ze środków UE: 486 023,46 zł oraz z budżetu państwa: 28 589,62 zł. 

W roku szkolnym 2021/2022 zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zorganizowano szkolenia językowe dla nauczycieli. Na ten cel wydano  

262 927,68 zł.  
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6.14 Projekt Myths in our school as common value od European culture heritage w ramach programu 
Erasmus + w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie 

 

Erasmus+ MythEUROlogy - Mity w naszej szkole 

MythEUROlogy” to międzynarodowy projekt Erasmus+, który promuje: wdrażanie nowoczesnych strategii nauczania w terenie. Celem jest 

zapewnienie uczniom możliwości poznawania kultury lokalnej, narracji ludowej i mitologii. Projekt zakłada, aby uczniowie kojarzyli mity  

i legendy z wyzwaniami historycznej przeszłości i teraźniejszości w kontekście rozwiązywania problemów. 

Uczniowie i nauczyciele MSP nr 6 w Knurowie realizują projekt edukacyjny pt. „Mity w naszej szkole jako wspólna wartość europejskiego 

dziedzictwa kulturowego” od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.  W ramach międzynarodowego programu Erasmus + współpracują ze 

szkołami z Bułgarii, Cypru, Grecji, Rumunii oraz Włoch. Przez cały zeszły rok szkolny uczniowie pracowali zdalnie i realizowali zadania, w tym 

zredagowanie wspólnej książki z legendami i mitami z wszystkich krajów oraz łączyli się online ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich. 

Największą atrakcją dla uczniów były wyjazdy do szkół partnerskich. Do tej pory udało się odwiedzić Sofię w Bułgarii oraz Pafos na Cyprze. 

Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję poznać historię i zwyczaje odwiedzanych państw, ich legendy i mity jak również uczestniczyć  

w warsztatach kulinarnych i artystycznych. Dotychczasowa dwuletnia współpraca zaowocowała nie tylko rozwojem wiedzy na temat mitów 

 i legend, podnoszeniem umiejętności językowych uczniów ale przede wszystkim był to czas nawiązywania nowych znajomości, nauki tolerancji 

i otwartości na różnice społeczno-kulturowe.  

Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 32 334,00 euro. 

W roku szkolnym 2021/2022 na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 55 747,35 zł. 
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7. WYDATKI OŚWIATOWE 

7.1 Inwestycje i remonty 
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Inwestycje i remonty w obiektach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Placówka Nazwa zadania 
Rodzaj 

działania 
Wydatki 

1. 

MSP1 

zakup wyposażenia w ramach 
programu laboratoria przyszłości 

inwestycja          132 600,00 zł  

2. modernizacja kotłowni w MSP1 inwestycja                265,00 zł  

3. wymiana lamp zewnętrznych remont              5 721,00 zł  

4. 
wymiana pompy odwodnienia 
wraz ze zmianą instalacji 
elektrycznej  

remont              3 760,50 zł  

5. montaż sprzętu multimedialnego remont              1 300,00 zł  

6. 
naprawa instalacji elektrycznej 
praz usunięcie usterek 

remont              2 460,00 zł  

7. 

MSP2 

zakup wyposażenia w ramach 
programu laboratoria przyszłości 

inwestycja          134 700,00 zł  

8. 
naprawa urządzeń zabawowych 
na placu zabaw 

remont              5 965,50 zł  

9. naprawa dźwigu remont            24 784,50 zł  

10. remont systemu alarmowego remont              4 450,00 zł  

11. remont sutereny remont              3 591,60 zł  

12. naprawa orynnowania remont              7 925,53 zł  

13. naprawa odpływu rury spustowej remont              1 512,90 zł  

14. 
modernizacja systemu 
monitoringu wizyjnego 

remont              1 436,64 zł  

15. 
wymiana kostki brukowej na 
parkingu 

remont            13 000,00 zł  

16. 
naprawa dźwigu po zalaniu 
budynku 

remont              2 398,50 zł  

17. wymiana wodmomierza remont              7 539,90 zł  

18. 
wymiana świetlików dachowych 
wraz z pracami wykończeniowymi 

remont            15 621,00 zł  

19. 

MSP7 

zakup wyposażenia w ramach 
programu laboratoria przyszłości 

inwestycja          162 000,00 zł  

20. 
zakup zmiatarki na potrzeby 
utrzymania czystości na boisku 

zakup 
inwestycyjny 

             4 347,00 zł  

21. 
zakup traktorka na potrzeby 
utrzymania czystości na boisku 

zakup 
inwestycyjny 

           13 727,59 zł  

22. 
remont holu przy sali 
gimnastycznej 

remont            54 780,63 zł  

23. montaż zasobników ciepłej wody remont              6 949,50 zł  

24. 
roboty remontowo-malarsko- 
budowlane po zalaniu budynku 

remont            80 629,05 zł  
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25. remont świetlicy szkolnej remont            27 119,32 zł  

26. 

MSP9 

zakup wyposażenia w ramach 
programu laboratoria przyszłości 

inwestycja          178 500,00 zł  

27. 
dostosowanie budynku do 
wymogów p.poż w MSP9 

inwestycja      1 329 391,54 zł  

28. remont dachu remont            30 374,85 zł  

29. montaż sieci informatycznej  remont            13 900,00 zł  

30. dostawa i montaż pompy  remont              8 162,28 zł  

31. montaż sieci informatycznej  remont            15 779,90 zł  

32. montaż monitoringu remont            14 413,14 zł  

33. 

MP2 

wymiana podłogi w sali 
gimnastycznej 

remont            14 760,00 zł  

34. naprawa dachu remont              4 920,00 zł  

35. remont centrali telefonicznej  remont              1 230,00 zł  

36. 

malowanie dwóch sal 
dydaktycznych na parterze oraz 
korytarza, wykonanie sufitu w 
łazience, remont ganku, poprawki 
gipsowe, prace tynkarskie, 
wykończeniowe i porządkowe 
związane z remontem 

remont            11 800,00 zł  

37. 

MP7 

montaż wideodomofonu remont              9 659,19 zł  

38. 
remont schodów, chodnika oraz 
wymiana furtki 

remont            13 148,70 zł  

39. 
instalacja pożarowego wyłącznika 
prądu 

remont              5 500,00 zł  

40. 
malowanie ścian i sufitów w 
pomieszczeniach 

remont              9 582,30 zł  

41. naprawa pieców remont            15 922,85 zł  

42. 

MP12 

wymiana centrali alarmowej remont              7 806,60 zł  

43. wykonanie podwójnych poręczy remont            14 760,00 zł  

44. remont łazienki  remont            34 440,00 zł  

45. naprawa instalacji elektrycznej remont              2 218,00 zł  

46. 
malowanie ścian w holu 
przedszkola 

remont              1 300,00 zł  

47. remont dachu remont            46 740,00 zł  

48. MP13 montaż wykładziny remont              6 425,52 zł  
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49. naprawa dachu remont              2 583,00 zł  

50. remont podłóg remont            15 502,92 zł  

51. wymiana podłog w sali zabaw remont            20 787,00 zł  

52. wymiana drzwi remont              5 146,99 zł  

53. 

MŻ 

malowanie wraz z naprawą 
pęknięć oraz wykonanie opaski z 
płytek w wyznaczonych 
pomieszczeniach w żłobku 

remont              5 960,00 zł  

54. 
prace malarskie w sali "Wiosna" i 
"Lato" 

remont              9 395,00 zł  

55. 

MCE 

naprawa dachu budynku 
"Wesołych Nutek" 

remont              2 999,99 zł  

56. montaż projektora remont              1 099,99 zł  

57. 

ZSP1 

zakup wyposażenia w ramach 
programu laboratoria przyszłości 

inwestycja            60 000,00 zł  

58. 
modernizacja placu zabaw przy 
przedszkolu w ZSP1 

inwestycja            99 980,00 zł  

59. remont instalacji oświetlenia  remont              4 920,00 zł  

60. 
modernizacja systemu 
monitoringu wizyjnego 

remont              1 537,50 zł  

61. remont sali 36 w ZSP1  remont              9 200,00 zł  

62. 
naprawa schodów przy głownym 
wejściem 

remont              2 706,00 zł  

63. 

wymiana płytek podłogowych w 
kuchni oraz zabudowa i 
doszczelnienie odprowadzenia 
wody przy głownym wejściem 

remont              6 765,00 zł  

64. wymiana pompy w kotłowni remont              5 412,00 zł  

65. 
naprawa urządzeń zabawowych 
na placu zabaw 

remont              4 415,70 zł  

66. 
wykonianie zabudów rur w sali  36 
oraz na zapleczu 

remont              2 480,00 zł  

67. wykonanie obwodu siłowego remont              1 160,00 zł  

68. 

ZSP2 

zakup wyposażenia w ramach 
programu laboratoria przyszłości 

inwestycja          104 100,00 zł  

69. 
szkoła bez barier - przebudowa 
MSP4 wraz z adaptacją placu 
szkolnego 

inwestycja      7 242 326,58 zł  

70. 

modernizacja boiska, bieżni wraz 
z infrastukturą towarzyszącą przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w Knurowie 

inwestycja      1 188 167,02 zł  

71. 
zakup pieca konwekcyjno-
parowego w ZSP2 

zakup 
inwestycyjny 

           20 494,39 zł  

72. 
naprawa urządzeń zabawowych 
na placu zabaw 

remont            12 500,00 zł  
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7.2 Dochody 

 
 

 

73. wymiana centrali telefonicznej  remont              1 845,00 zł  

74. wymiana tablicy rozdzielczej  remont              3 190,00 zł  

75. montaż obwodów siłowych remont              1 810,00 zł  

76. wymiana instalacji wodociągowej remont            31 980,00 zł  

77. 
remont przyłączy kanalizacji 
sanitarnej 

remont              8 507,91 zł  

78. 

ZSP3 

zakup wyposażenia w ramach 
programu laboratoria przyszłości 

inwestycja          132 000,00 zł  

79. 
modernizacja budynku A w ZSP3 
na potrzeby przedszkola - IV etap 

inwestycja      1 520 311,11 zł  

80. remont schodów terenowych  remont            12 550,00 zł  

81. 
naprawa dachu na budynku sali 
gimnastycznej 

remont              4 200,00 zł  

82. wymiana czapy kominowej remont              1 968,00 zł  

83. remont sali komputerowej  remont            62 724,00 zł  

84. naprawa dachu remont              1 200,00 zł  

RAZEM   13 121 245,63 zł  



   

 

 

   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na obszarze Gminy Knurów 
 za rok szkolny 2021/2022 

 

 

 27 

 

Dochody budżetu z zakresu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 

  
2021 

 (wrzesień-grudzień) 
2022  

(styczeń-sierpień) 
Razem 

Subwencja oświatowa 6 342 287,00 zł 22 027 521,00 zł 28 369 808,00 zł 

Dotacje celowe na zadania własne 516 039,00 zł 2 385 453,50 zł 2 721 883,00 zł 

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego 

                      -   zł        1 678 618,00 zł        1 678 618,00 zł  

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

                      -   zł           188 500,00 zł           188 500,00 zł  

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

                      -   zł           288 000,00 zł           288 000,00 zł  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

         286 994,00 zł                        -   zł           286 994,00 zł  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

                      -   zł                        -   zł                        -   zł  

Poznaj Polskę            68 280,00 zł           111 329,50 zł                        -   zł  

Rządowy program pomocy uczniom w 2021 roku - "Wyprawka 
szkolna" 

           22 085,00 zł                        -   zł             22 085,00 zł  

Maluch + 2021          103 680,00 zł                        -   zł           103 680,00 zł  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                       -   zł             49 006,00 zł             49 006,00 zł  

Aktywna Tablica             35 000,00 zł             70 000,00 zł           105 000,00 zł  

Dotacje celowe na zadania zlecone 291 858,47 zł 291 858,47 zł 

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

291 858,47 zł 291 858,47 zł 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze 
środków UE 

                       -       685 923,00 zł 685 923,00 zł 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z 
przeciwdziałalniej COVID-19 

         903 900,00 zł                        -   zł           903 900,00 zł  

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

                      -   zł             54 372,00 zł             54 372,00 zł  

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów) samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

                      -   zł           272 426,00 zł           272 426,00 zł  

Dochody własne 684 865,10 zł 1 705 612,01 zł 2 390 477,11 zł 

Najem i dzierżawa 59 543,27 zł 107 665,18 zł 167 208,45 zł 

Wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach 
oświatowych  

565 206,02 zł 1 396 924,81 zł 1 962 130,83 zł 

Odsetki (bankowe + od zaległości) 143,90 zł 2 770,64 zł 2 914,54 zł 

Inne dochody (np. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 
wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy z tytułu terminowej 
wpłaty podatku, wpływy za duplikaty świadectw/ legitymacji 
szkolnej) 

59 971,91 zł 198 251,38 zł 258 223,29 zł 

RAZEM: 130 885 657,02 zł 
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7.3 Wydatki 

Wydatki budżetu z zakresu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 

  
2021  

(wrzesień- grudzień) 
2022  

(styczeń- sierpień) 
Razem 

Wydatki bieżące a w tym: 19 039 376,63 zł 40 116 138,49 zł 59 155 515,12 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 951,22 zł 192 481,05 zł 298 432,27 zł 

wynagrodzenia i pochodne 13 890 545,51 zł 30 782 696,42 zł 44 673 241,93 zł 

pozostałe zadania statutowe i wydatki 
bieżące w tym m.in.: 

5 042 879,90 zł 8 871 719,38 zł 13 914 599,28 zł 

wyposażenie 492 259,97 zł 182 617,85 zł 674 877,82 zł 

środki dydaktyczne i książki 446 753,08 zł 55 541,59 zł 502 294,67 zł 

media 779 488,50 zł 1 962 898,75 zł 2 742 387,25 zł 

remonty i bieżące naprawy 386 466,51 zł 453 208,23 zł 839 674,74 zł 

wydatki na programy finansowe z udziałem 
środków UE 

0,00 zł 269 241,64 zł 269 241,64 zł 

Wydatki majątkowe 3 652 938,40 zł 8 631 402,85 zł 12 284 341,25 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 2021 r. środki własne samorządu stanowiły 43 936 392 zł, natomiast w 2022 r. zgodnie 
z planem 26 097 827,24 zł. Mimo postępującego niżu demograficznego stabilność zatrudnienia została utrzymana, przy znacznym 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.  


