
Przygotowanie 
Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym  

do nowego roku szkolnego 2021/2022 
 

I. Informacje ogólne o szkole:  

W skład Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym wchodzą: 

Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Samorządowe. 

1.  Liczba uczniów: 223 (179-szkoła podstawowa, 44-wychowanków  

w przedszkolu) 

2. Liczba oddziałów: 11 (9-szkoła podstawowa, 2-przedszkole) 

3. Liczba nauczycieli: 25 

 nauczyciel dyplomowany: 22 

 nauczyciel mianowany: 1 

 nauczyciel kontraktowy: 2 

4. Liczba pracowników: 

 9 pracowników obsługi, ( w tym 2 na 1/2 etatu) 

 2 pracownik interwencyjny, 

 1 roboty publiczne. 

II. Przygotowanie szkoły do nowego roku  

1. Szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 zgodnie  

z wytycznymi Ministra Oświaty, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego, 

2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zaplanowane jest na 26 sierpnia, 

3.  Szkoła otrzymała podręczniki dla uczniów z dotacji celowej na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

4. Dokonano  kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  

z obiektów szkoły/placówki, 

5. Dokonano niezbędnych remontów, odmalowano klatkę schodową oraz szatnie 

szkolne, 

6. Przygotowano stosowne procedury i regulaminy pracy szkoły w okresie 

podwyższonego reżimu sanitarnego. oraz zasady postępowania w sytuacji 

podejrzenia oraz zaistnienia zarażenia ucznia lub pracownika, 

7. Zamontowano na stałe przy wszystkich drzwiach wejściowych do szkoły oraz 

przy wejściach na klatkę schodową, stołówkę, salę gimnastyczną i do 

klasopracowni informatycznej urządzenia do dezynfekcji rąk. Pozostałe 

klasopracownie wyposażono w przenośne urządzenia do dezynfekcji rąk, 

8. Zamówiono dodatkowe termometry bezdotykowe oraz środki ochrony 

osobistej. 



III. Projekty realizowane w Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 

Górnym: 

1. Finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu 

„ERASMUS +” oraz „POWER”: 

 „Elementy awiacji w robotyce i kodowaniu –  programowanie  

i praktyczne wykorzystanie dronów” – 29 600 euro, 

 „Europeizacja poprzez rozwój  2019/2021” –  49 383 euro, 

 „Poprawa zdrowia poprzez nowoczesne dyscypliny sportowe oraz zmianę 

podejścia do odżywiania” – 37 840 euro, 

 „Wyrównywanie szans społecznych w oparciu o naukę języków obcych  

i robotykę”,  – 121 972,00 PLN. 

2. Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym otrzymał 

Akredytację „ERASMUS +” dotyczącą Akcji 1. Mobilność edukacyjna (jako 

jedna z 9 szkół na Podkarpaciu na wszystkich poziomach nauczania). 

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania 

dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu 

Erasmus+. Jest to kontynuacja programu Erasmus+ na rzecz kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu. 

 Akredytacja została przyznana naszej szkole na lata 2021-2027. Oznacza to 

uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1 

i jest gwarancją otrzymywania środków na działania związane z mobilnością  

w ramach programu Erasmus+, stanowiąc rodzaj "biletu wstępu do programu". 

Zatem nasza szkoła skorzysta ze specjalnego instrumentu finansowania 

otwartego tylko dla placówek z Akredytacją. Obecnie w ramach przyznanej 

akredytacji zostały złożone wnioski  

o sfinansowanie kolejnych projektów:  

 wniosek o wysłanie dwóch uczniów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii 

na długoterminową mobilność (minimum 30 dni),  

 wniosek o naukę języka niemieckiego dla 7 nauczycieli  

 oraz wniosek o dodatkową naukę języka niemieckiego dla 13 uczniów 

klas starszych (wyjazd do Niemiec na kurs językowy). 

 

Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym jest przygotowany 
do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

 
Roman Matuszek 
Dyrektor Zespołu Szkół 


