Nowoczesne szkoły i przedszkola
w Gminie Krapkowice
Rozpoczął
się
nowy
rok
szkolny.
Z tej okazji Burmistrz Krapkowic przekazuje
mieszkańcom miasta i gminy informację dotyczącą
funkcjonowania szkół podstawowych w gminie
Krapkowice. W placówkach oświatowych naukę
rozpoczęło 1636 uczniów i 775 wychowanków
przedszkoli.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
w ZSP Nr 4 w Krapkowicach

Wyremontowane, nowe sale lekcyjne i klasopracownie wyposażone w nowoczesne
pomoce dydaktyczne.
W szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krapkowice zajęcia lekcyjne
prowadzone są w wyremon- towanych, dobrze
wyposażonych salach lekcyjnych i klasopracowniach przedmiotowych, przy wykorzystaniu
nowoczesnych sprzętów multimedialnych i pomocy
dydaktycznych. W ciągu ostatnich kilku lat
do szkół zakupiono 251 zestawów komputerowych
dla uczniów.

Sala komputerowa w PSSP nr 5 w Krapkowicach

Większość sal lekcyjnych wyposażonych jest
w projektory multimedialne (92 zestawy) i nowoczesne
tablice
interaktywne
(53
sztuki).
Stosowanie
nowoczesnych pomocy multimedialnych w szkołach
pozytywnie wpływa na podniesienie poziomu jakości
nauczania.
Wyposażenie sali lekcyjnej w ZSP 4 w Krapkowicach

Nauczyciele
prowadzący
zajęcia
zmotywowani są do przygotowania lekcji
w oparciu o nowe interesujące dla uczniów
technologie
oraz zwiększania
swoich
umiejętności
w
dobieraniu
ciekawych
i skutecznych metod nauczania. Dzięki temu
lekcje stały się bardziej atrakcyjne dla
uczniów. Uczniowie wykazują większe
zainteresowanie omawianymi treściami oraz
bardziej angażują się w przebieg lekcji niż przy
stosowaniu tradycyjnych metod nauczania.

Sala komputerowa w PSP w Żywocicach

Gmina Krapkowice systematycznie stara się
pozyskać dodatkowe środki z budżetu państwa,
pochodzące z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej.
W roku 2018 r. gmina otrzymała dofinansowanie zakupu
pomocy dydaktycznych do nauczania chemii, fizyki,
geografii i biologii do nowo powstałych szkół
ośmioklasowych. Nowe pomoce dydaktyczne otrzyma
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach oraz Szkoła
Podstawowa w Żywocicach.
Sala lekcyjna w PSP w Żywocicach

W 2019 r. Gmina Krapkowice ma możliwość dalszego wnioskowania o środki z budżetu
państwa dla kolejnych szkół, dzięki czemu wszystkie gminne szkoły podstawowe zostaną
wyposażone w odpowiednie dla realizacji podstawy programowej pomoce dydaktyczne.
Projekty edukacyjne
Szkoły podstawowe Gminy Krapkowice aktywnie uczestniczą
w edukacyjnych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, dzięki którym uczniowie mają możliwość rozwijania
własnych zainteresowań oraz talentów, kształtowania umiejętności
interpersonalnych oraz nauki alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Wycieczka edukacyjna uczniów PSP Nr 1 w Krapkowicach

W 2018 r. szkoły przystąpiły do projektu „Młodzi
odkrywcy sekretów nauki”, skierowanego do uczniów
klas IV-VII. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli
w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernika
w Warszawie oraz laboratoriów Zaczarowanego Świata
w Opolu.
Uczniowie PSP w Żywocicach w Centrum Kopernika

Darmowe podręczniki i ćwiczenia.
W 2018 r. Gmina Krapkowice otrzymała środki finansowe z budżetu państwa
w wysokości 189.081,00 zł. na zakup darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na nowy rok szkolny. Uczniowie rozpoczęli naukę
z nowymi bezpłatnymi podręcznikami. W ubiegłym roku szkolnym w Gminie Krapkowice 1596
uczniów (wg danych SIO na dzień 30 września 2017 r.) skorzystało z darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, których łączny koszt wyniósł
224.804,00 zł. Gmina Krapkowice zawnioskowała o środki finansowe z budżetu państwa na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych z gminy Krapkowice w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka
szkolna 2018”. W ubiegłym roku szkolnym z wyprawki skorzystało 24 uczniów, łączny koszt
dofinansowania wyniósł 4.586,94 zł.

Dobry Start 300+
Gmina Krapkowice realizuje rządowy program „Dobry Start”, na podstawie którego rodziny
mogą otrzymać raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. W gminie Krapkowice wnioski o świadczenie są
przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach od 1 lipca 2018 r.
wnioski przyjmowane były drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia wniosek można złożyć
osobiście w budynku OPS przy ul. Damrota 2. Wnioski można składać do 30 listopada br.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż
do dnia 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina wypłaca
świadczenie w przeciągu 2 miesięcy. W gminie Krapkowice do dnia 31 sierpnia 2018 r.
świadczenie 300+ zostało wypłacone dla 1153 dzieci w łącznej wysokości 345 900,00 zł. Do dnia 6
września 2018 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach wpłynęło 1.517 wniosków.
Pomoc materialna dla uczniów
Burmistrz Krapkowic przyznaje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
stypendia i zasiłki szkolne. Stypendia szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przeznaczone są na zakup przedmiotów o charakterze
edukacyjnym bądź na pokrycie kosztów udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych. Uczeń, który
znajdzie się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może
wnioskować do Burmistrza Krapkowic o przyznanie zasiłku szkolnego, który wypłaca się
jednorazowo w wysokości 650,00 zł. W 2017 roku 287 uczniów otrzymało stypendia szkolne,
natomiast zasiłki losowe przyznano 14 uczniom. Dzięki przyznanej pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym, rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej otrzymują realną
pomoc przeznaczaną na wydatki edukacyjne. Jest to ważny element lokalnej polityki prorodzinnej
Gminy Krapkowice.
Dożywianie w szkołach i przedszkolach
W szkołach promuje się kulturę spożywania
posiłków. Uczniowie mają możliwość spokojnego
spożywania przyniesionych śniadań. W klasach
młodszych organizowane są wspólne śniadania,
w klasach starszych funkcjonują przerwy
śniadaniowe.

Popularyzacja zdrowego żywienia
w PP 1 w Krapkowicach

Wyznaczone są również dłuższe przerwy
obiadowe. Każdy uczeń może skorzystać z ciepłego
posiłku w stołówkach szkolnych. Jedynie w Szkole
Podstawowej w Rogowie Opolskim ze względu na brak
zaplecza kuchennego, posiłki dla dzieci przygotowane są przez firmę cateringową.

W trosce o zdrowe posiłki zakupiono do szkół
i przedszkoli ekonomiczne piece konwekcyjno-parowe, w których
przygotowuje się zdrowe i dietetyczne potrawy bez tłuszczu, przy
użyciu suchego powietrza i pary. Koszty przygotowania obiadu ponosi
Gmina Krapkowice, rodzice płacą jedynie za tzw. wkład
do kotła. Cena jednego gorącego posiłku wynosi średnio 3,30 zł.
Burmistrz Krapkowic upoważnił dyrektorów placówek oświatowych
do zwalniania z opłat za wyżywienie rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej. W ramach zdrowego odżywiania dzieci
i młodzież uczestniczą w programach: „Owoce i warzywa w szkole”,
„Szklanka mleka”, „Kolorowe dni”, "Zdrowo jem, więcej wiem",
poznając smaki różnych warzyw i owoców.
Piec konwekcyjno-parowy w kuchni szkolnej
w PSSP Nr 5 w Krapkowicach

Bezpłatna woda pitna w „źródełkach” na korytarzach.
W grudniu 2016 r. rozpoczęła się w Gminie Krapkowice akcja
zapewnienia uczniom w szkołach bezpłatnego dostępu do wody pitnej.
Inicjatorem i fundatorem akcji był Związek Gmin PROKADO. Na terenie
gmin wchodzących w struktury Związku, w tym na terenie gminy
Krapkowice, w szkołach zamontowane zostały urządzenia, nazwane przez
uczniów „poidełkami”. Zdrowa woda, do której uczniowie mają
nieograniczony dostęp dzięki zamontowanym w szkołach fontannom,
to
alternatywa
dla
słodkich,
często
szkodliwych, napojów.

Poidełko w PSSP 5 w Krapkowicach

Urządzenia wyposażone są w higieniczne, antybakteryjne filtry.
„Poidełka” montowane są na wysokości, która pozwala korzystać
z wody również uczniom pierwszych klas. W poprzednich latach
szkolnych dzieci miały zapewnioną bezpłatną wodę w dystrybutorach.
Poidełko w ZSP Nr 4 w Krapkowicach

Świetlice szkolne
W placówkach oświatowych Gminy Krapkowice funkcjonują świetlice szkolne, które
stanowią ważną formę pomocy dziecku i rodzinie. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych świetlica
zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i pomoc w odrabianiu zadań domowych. Wychowawcy świetlic
organizują dla uczniów zabawy edukacyjne oraz ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu
wiedzy. W czasie zajęć świetlicowych dzieci otrzymują codzienną porcję ruchu na świeżym
powietrzu.

W 2018 r. świetlica w PSSP Nr 5 w Krapkowicach
uczestniczyła w programie „Baw się i ucz”. Godziny
pracy świetlic szkolnych zostały wydłużone zgodnie
z oczekiwaniami i potrzebami rodziców pracujących.
W szkołach podstawowych Nr 1 oraz Nr 5
w Krapkowicach świetlice szkolne czynne są do godz.
16.30, w sołectwach są dostosowane do godzin dojazdów
uczniów.
Nowe wyposażenie świetlicy szkolnej
w PSSP Nr 5 w Krapkowicach

Zamykane szafki dla każdego ucznia

Dyrektorzy szkół od wielu lat dbają o to, aby
każdy uczeń posiadał indywidualną zamykaną szafkę.
W pierwszej kolejności zapewnia się szafki dzieciom
najmłodszym, które zostawiają podręczniki w szkole, aby
ich nie dźwigać. Dzieci starsze mają wydzielone miejsca
na przechowywanie podręczników i przyborów

Nowe szafki w PSP w Żywocicach

Wydłużone godziny pracy przedszkoli
Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalany
przez dyrektora na podstawie wniosków rodziców dzieci
zapisanych do przedszkola. Zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców gminy Krapkowice przedszkola w mieście
otwarte są od godz. 5.30 (PP Nr 2, PP Nr 8), od godz.
6.00 (PP Nr 6), od godz. 6.30 (PP nr 1, PP Nr 4). Dzieci
mogą przebywać w przedszkolach miejskich do godz.
16.30 (PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 6, PP Nr 8), a nawet
dłużej - do godz. 17.00 (PP Nr 2).
Sala zabaw w PP Nr 6 w Krapkowicach

Czas pracy oddziałów przedszkolnych w pozostałych miejscowościach naszej gminy
przedstawia się następująco: Kórnica, Rogów
Opolski, Dąbrówka Górna, Gwoździce: od godz. 6.30
- do godz. 15.30, Steblów od godz. 6.30 - do godz.
14.30, Żywocice od godz. 7.00 - do godz. 16.00,
Żużela od godz. 8.00 - do godz.15.00. W oddziałach
przedszkolnych czynnych dłużej dzieciom zapewnia
się właściwą opiekę. Wydłużenie czasu pracy
oddziałów przedszkolnych w ostatnich latach
podyktowane było stworzeniem przez samorząd
lokalny oferty dla pracujących rodziców.
Zajęcia kreatywne w PP Nr 6 w Krapkowicach

Ogródki warzywne w szkołach w ramach lekcji o zdrowym odżywianiu
Na terenach szkolnych przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach
i Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5
w Krapkowicach oraz przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Kórnicy znajdują się ogródki
warzywne, w których uprawiane są przez uczniów
warzywa, owoce i zioła. W krapkowickiej
‘Czwóreczce” w ubiegłym roku posadzono również
koło szkoły rośliny miododajne.
Ogródek warzywny przy PSSP nr 5 w Krapkowicach

Ogródek warzywny Szkoły Sportowej Nr 5 zdobył wyróżnienie w 2017 roku w konkursie
dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego: ”Najpiękniejszy przyszkolny ogród”.
Ogródki warzywne i owocowe znajdują się również przy przedszkolach w związku
z organizacją ogrodów sensorycznych.
Dowozy uczniów do szkół i przedszkoli.
Gmina Krapkowice zapewnia dzieciom
i młodzieży szkolnej bezpłatny dowóz na zajęcia
do szkół i przedszkoli oraz opiekę podczas jazdy.
W roku szkolnym 2018/2019 z dowozów korzysta
łącznie 252 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne.
Gmina dysponuje gimbusem i dwoma busami,
z których jeden jest przystosowany do przewozu
dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo zlecono
dowóz uczniów do szkół firmie zewnętrznej.
Gimbus szkolny

W poprzednim roku szkolnym pojazdy przejechały średnio miesięcznie 13.374 km.
Koordynatorem dowozów uczniów w gminie jest Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Krapkowicach.
Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
Gmina Krapkowice pozyskała środki finansowe
od Wojewody Opolskiego na dofinansowanie
wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w szkołach publicznych. W ramach przyznanych
środków dotacji celowej z budżetu państwa
w wysokości 26.671 zł. w nowy sprzęt wyposażono
sześć gabinetów szkolnych. W tym roku z doposażenia
gabinetu profilaktyki zdrowotnej skorzysta Zespół
Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, w
którym rozpoczęto prace związane z utworzeniem
nowego gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej w PSP w Żywocicach

Edukacja zawodowa i doradztwo zawodowe
Szkoły prowadzą zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego w celu przygotowania uczniów do wyboru
kierunku kształcenia i zawodu. Doradztwo zawodowe
realizowane jest zgodnie z podstawą programową
w ramach opracowanego szkolnego systemu doradztwa
zawodowego. Od ubiegłego roku szkolnego zajęcia
realizowane są w klasach VII oraz obecnie również
w klasach VIII.
Zwiedzanie zakładu pracy przez uczniów PSSP Nr 5 w Krapkowicach

Doradztwo zawodowe i edukacja zawodowa wymagają kształtowania u uczniów
kompetencji kluczowych. Trening kompetencji realizowany jest w szkołach podstawowych poprzez
ocenianie kształtujące, dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne wyrównujące braki i deficyty
uczniów,
rozwijające
uczniów
słabych
i zdolnych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne. W ramach zajęć zawodoznawczych
uczniowie odwiedzają okoliczne zakłady pracy,
uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami
ciekawych zawodów.
Spotkanie z leśnikiem w PP Nr 1 w Krapkowicach

Edukacja regionalna - o historii, tradycjach, gwarze

Edukacja regionalna realizowana jest od wielu
lat na lekcjach np. historii, języka polskiego, muzyki i
lekcjach wychowawczych, na których uczniowie
poznają historie i tradycje swoich domów i miejscowości, tworzą pamiątkowe foldery, gazetki i wystawy
promujące regionalną kulturę i historię.

Utwór ludowy w wykonaniu uczniów PSP w Żywocicach

Uczniowie poznają regionalne gwary dzięki nauce
piosenek i przyśpiewek ludowych, obcują z tradycją
poprzez poznawanie obrzędów i zwyczajów regionalnych:
chodzenie z marzanną i gaikiem, na zajęciach plastycznych
wykonują kroszonki i ozdoby świąteczne.
Kiermasz bożonarodzeniowy w ZSP Nr 4 w Krapkowicach

W szkołach prowadzi się zajęciach koła rękodzielniczego. Uczniowie biorą udział
w festynach, wielkanocnych i bożonarodzeniowych kiermaszach oraz w dożynkach wiejskich,
na których promowane są zwyczaje i tradycje regionalne.
Nauczyciele
realizują
innowacje
pedagogiczne poświęcone obrzędom ludowym
np. "Powrót do tradycji". Uczniowie chętnie
uczestniczą w konkursach np.: konkursie
na
komiks
„Komiks–czemu
nie?”,
w
konkursie
plastycznym
związanym
z krapkowicką basztą, w konkursie literacko –
plastycznym „Legendy ziemi krapkowickiej”,
wojewódzkim konkursie „Ze Śląskiem na ty”,
„Edukacja regionalna”, „Śląskie beranie”.
Podczas wyjazdów i wycieczek uczniowie
poznają zabytki swojej miejscowości i okolic.
Występy uczniów PSP w Żywocicach podczas dożynek

Burmistrz Krapkowic wysoko ocenia twórczą i kreatywną działalność dyrektorów,
nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli, przyczyniającą się do wysokiego poziomu pracy
dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej. Cieszy nas fakt, że rodzic aktywnie włączają się
w życie szkoły i są inspiratorami nowych rozwiązań i działań służących podnoszeniu jakości pracy
placówek oświatowych.

