
Grodzisko Dolne, 23.08.2021r. 

 

Informacja o stanie przygotowań Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym  

do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

1. W skład zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym wchodzi Przedszkole 

Samorządowe oraz ośmioklasowa szkoła podstawowa. 

2. W ramach przygotowania do nowego roku szkolnego 

- opracowano projekty arkuszy organizacyjnych dla poszczególnych placówek, które 

zostały zaopiniowane pozytywnie przez związek zawodowy tj. ZNP i Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. Obecnie 

przygotowywane są aneksy do arkuszy  wprowadzające zmiany od nowego roku 

szkolnego 2020/21. 

- przeprowadzono rekrutację dzieci do przedszkola i i zapisy do klasy I szkoły 

podstawowej. 

W przedszkolu będą funkcjonowały 2 oddziały, jeden pięciogodzinny , drugi 

dziewięciogodzinny– w nich 45 wychowanków w wieku 3-6 lat. W szkole 

podstawowej uczyć się będzie 215 uczniów /56 os. w klasach I-III w 3 oddziałach /16, 

26, 14/, 159 os. w klasach IV-VIII w 8 oddziałach /25, 19,23, 13, 17, 18, 22, 21/.  

Łącznie w zespole szkół będzie 13 oddziałów. 

3. W zespole szkół będzie pracować 32 nauczycieli , w tym  2 n-li  uzupełniających etat z 

Zespołu Szkół im. prof. F. Leji w Grodzisku Górnym  oraz 1 nauczyciel zatrudniony  w 

niepełnym wymiarze czasu pracy tj.  nauczyciel  prowadzący  specjalistyczne zajęcia 

rewalidacyjne  i 8 pracowników administracyjno-obsługowych. Dodatkowo 

zatrudnionych będzie 3 osoby skierowane z PUP / roboty publiczne jako pomoc 

nauczyciela przedszkola i pomoc kuchenna/.  Kadra pedagogiczna posiada 

wykształcenie wyższe mgr z  przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie 

kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć. Jedna osoba jest w trakcie 

robienia studiów podyplomowych w zakresie tyflopedagogiki i za zgodą 

Podkarpackiego Kuratora oświaty będzie w nadchodzącym roku prowadzić 3 godziny 

zajęć rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością w zakresie niedowidzenia. 

4. Zajęciami rewalidacyjnymi objętych będzie 8 uczniów oraz w przedszkolu 2 

wychowanków  i jedno dziecko wczesnym wspomaganiem rozwoju . W trzech klasach 

pracować będą nauczyciele wspomagający, współorganizujący proces nauczania  ze 

wzglądu na obecność uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawnościach  sprzężonych 

oraz ucznia  autystycznego. Dla  dwóch uczniów powracających z zagranicy 

zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Za  zgodą organu 

prowadzącego prowadzone będą zajęcia z robotyki,  zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne w ramach pomocy psychologiczno-



pedagogicznej w wym 10 godz. tyg. oraz zajęcia rozwijające zdolności, 

zainteresowania i umiejętności uczniów tzw. kółka dla chętnych uczniów. 

5. Zamówiono dla uczniów  klas 2, 5, 8 podręczniki i  dla uczniów wszystkich klas 

materiały ćwiczeniowe  w ramach dotacji  z MEiN. W roku szkolnym 2021/22 wszyscy 

uczniowie wypożyczać będą podręczniki w  bibliotece szkolnej. 

6. Uczniowie klas IV zostaną objęci programem kuratoryjnym SP! SERCE i POMOC, 

którego celem będzie łatwiejsze przejście do kolejnego etapu edukacyjnego. 

7. Szkoła złożyła wniosek o zajęcia wspomagają w związku z powrotem uczniów do 

nauki stacjonarnej.  

8. Szkoła przystąpiła do projektu  „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły” ogłosznego 

przez MEiN. Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, dzięki 

odbytym szkoleniom będą wnioskować o dodatkowe godziny na pozalekcyjne zajęcia 

sportowe w ramach Sport Klubów, których celem jest: 

- aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, 

która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii 

SARS-CoV; 

- przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu 

zdrowia dzieci oraz młodzieży.  

9. W szkole kontynuowana będzie realizacja projektów:  

 Erasmus – akcja 1 

„W stronę dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+ sektor Edukacja 

szkolna   

Erasmus+ – akcja 2  

1) „Szkoła przyszłości”   

2) „Robotyczna szkoła humanistów” 

POWER 

1) „Metoda projektu naszym sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych”-   

skierowanych do nauczycieli pod kontem pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz uczniów,  którego celem jest  wprowadzenie innowacyjnych 

metod nauczania.   

2) „Nowoczesne technologie i robotyka motorem działań uczniów” – skierowanego 

do kadry nauczycielskiej.   . 

10. Zakupiono potrzebną dokumentację oraz wyprawkę dla nauczycieli. Opracowano  

tygodniowy rozkład  zajęć. 

11. Przeprowadzono niezbędne drobne remonty i naprawy sprzętu.   Zamontowano 

rolety przyciemniające w sali  edukacji wczesnoszkolnej, gabinecie pedagoga oraz 

zamówiono krzesełka i stoliki do dwóch sal lekcyjnych. 

12. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę produktów do stołówki szkolnej 

oraz w wyniku przetargu ogłoszonego przez organ prowadzący wybrany został 

przewoźnik dla uczniów dowożonych. 



13. Sale do zajęć zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej są przygotowane 

zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. 

14. W związku z panująca pandemią COVID – 19  

-   każda klasa uczyć się będzie w tej samej sali lekcyjnej, natomiast zajęcia 

wychowania fizycznego prowadzone będą z całą klasą bez podziału na grupy 

międzyklasowe – chłopcy, dziewczyny. 

- placówka wyposażona jest w automatyczne dezynfekatory przy wejściach do 

budynku. Dodatkowo wyposażono każda salę w spryskiwacze z płynem  do 

dezynfekcji np.  pomocy dydaktycznych. Zastały również zamówione poprzez portal 

SIO termometry bezprzewodowe, rękawiczki jednorazowe oraz maseczki  

- opracowano   Procedury funkcjonowania placówki w czasie pandemii,  zgodnie z 

wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz z uwzględnieniem Rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie: 

- rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia  i 

organizowania form oraz sposobu ich działania ze zm. 

- bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze 

zm.  

- czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm. 

 

15.   Zaplanowano: 

- szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich 

pracowników zespołu szkół 

- 30 sierpnia  - organizacyjne posiedzenie rady pedagogicznej, 

-  31 sierpnia - wewnętrzny przegląd obiektu szkolnego. 

16. Trwają prace porządkowe.  

 

Placówka jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 zgodnie z Wytycznymi 

MEiN, MZ i GIS . 

 

         Halina Gdańska 

              Dyrektor zespołu szkół 


