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Informacja o stanie przygotowań Szkoły Podstawowej  

w Wólce Grodziskiej do roku szkolnego 2021/2022 
 

Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej jako placówka publiczna powstała  

w wyniku przekształcenia z dnia 31 sierpnia 2020r.  

Do szkoły podstawowej uczęszczać będzie 59 uczniów, do przedszkola 42 dzieci  

w wieku od 3-6 lat, zlokalizowane w dwóch grupach.  

W szkole i przedszkolu łącznie zatrudnionych jest 18 nauczycieli, w tym 9 na pełny etat. 

Jedna osoba zatrudniona będzie z Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku. jako pomoc 

nauczyciela przedszkola. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym. 27 sierpnia 2021r. odbędzie 

się konferencja organizacyjna z przydziałem obowiązków na nowy rok szkolny. 

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, bibliotekę, stołówkę, zatrudnia pedagoga 

szkolnego i korzysta z porad pielęgniarki szkolnej, psychologa Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Leżajsku oraz logopedy z Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym. Obiady dla 

uczniów są dostarczane w formie cateringu. 

Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, 7 sale lekcyjnych, sali 

gimnastycznej, boiska sportowego, placu zabaw.  

Szkoła zapewnia darmowe podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów.  

Z planowanej dotacji celowej zostały zakupione wszystkie podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe niezbędne do prowadzenie zajęć. W maju napisany został projekt na 

doposażenie klasopracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej na łączną 

kwotę 51818 zł. który otrzymał pozytywną rekomendację, i wkrótce wymienione 

klasopracownie otrzymają bogate wyposarzenie.  

Przygotowujemy regulaminy i procedury bezpiecznego organizowania zajęć w szkole 

i przedszkolu w czasie epidemii zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz  

z uwzględnieniem specyfiki naszej szkoły. 

Na bieżąco są wykonywane prace porządkowe i drobne naprawy zapewniające 

bezpieczne i higieniczne warunku pracy i nauki. Wszystkie niezbędne przeglądy budynku  

i przyległego otoczenia (placu zabaw i boiska sportowego) zostały wykonane.  
 

Ze względu na ciągle istniejące zagrożenie wirusem COVID-19 przygotowano w szkole 

odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 przy wszystkich wejściach do szkoły zamontowano dozowniki z płynem 

dezynfekcyjnym 

 przygotowano płyn dezynfekcyjny do rąk oraz środek do dezynfekcji powierzchni i 

przedmiotów z którymi stykają się pracownicy i uczniowie, 

 na drzwiach (przy głównym wejściu) umieszczono informację o zagrożeniu 

koronawirusem, objawach zakażenia i sposobach postępowania na wypadek 

stwierdzenia objawów zakażenia oraz zasadach bezpieczeństwa podczas prowadzenia 

zajęć szkolnych, podano numery telefonów do odpowiednich służb i instytucji 



 

 w toaletach i na tablicach informacyjnych umieszczono instrukcję mycia rąk i zasady 

zachowania higieny, 
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