
Sprawozdanie  z  przygotowania  placówek  oświatowych  do  roku  szkolnego 

2021/2022 

 

  Dnia  31  sierpnia 2021r. Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych  odbyła wyjazdowe posiedzenie, 

w  celu sprawdzenia  przygotowania  placówek  oświatowych  gminy  Borek  Wielkopolski  do  

rozpoczęcia  nowego  roku  szkolnego.  Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godzinie  9,30 i  przebiegało 

według  ustalonego  harmonogramu, uczestniczyło  w  nim  5  członków  Komisji 

Zespół  Szkolno  Przedszkolny  w  Borku Wielkopolskim.  

W  bieżącym  roku  szkolnym   do  wszystkich  oddziałów  Zespołu  uczęszczać  będzie  580 uczniów      

( w  tym  36  spoza  obwodu)  : w  szkole podstawowej  523,  w szkole  branżowej  57   oraz  w  

oddziałach  przedszkolnych  92 dzieci. Kadra  nauczycielska  liczy 73 nauczycieli  w  tym  4 na  

zwolnieniach  lekarskich  i urlopach .  Na  stałym - dosyć  wysokim  poziomie  utrzymuje się liczba  

uczniów ze  specyficznymi  problemami edukacyjnymi.   Z  uwagi  na  zajęcia  w  klasach  sportowych  

oraz  liczne  zajęcia  dodatkowe  zajęcia  szkolne  odbywać  się  będą  od  godziny  8,00  do  16,05.  

Szkoła  otrzymała  wszystkie  zamówione  podręczniki ;,  wyposażona  jest  w  niezbędne  środki  

ochrony  osobistej, jednak  nadal  oczekuje  na  stację  dezynfekującą   (MEN ).  W  okresie  

wakacyjnym  zostały wykonane  drobne  prace  konserwacyjne  oraz  prace  związane  z  

dostosowaniem  instalacji  przeciwpożarowych  do  obowiązujących  przepisów.  Dyrektor  Szkoły  

zasygnalizował  potrzebę   odnowienia  elewacji  budynku   oraz  wymianę  parkietu  na  sali  

gimnastycznej.   

Przedszkole  Samorządowe  „Pod  Dębem” w Karolewie 

W  bieżącym  roku  szkolnym  utworzono  5 oddziałów (4 oddziały po 25 dzieci, 1 oddział - 24 dzieci),  

do  których  uczęszcza  124 dzieci ( spoza gminy 4 ) . Przedszkole  czynne  jest  w  godzinach  6,30 – 

15,30. W  czasie  wakacji  wykonano  prace  remontowe  elewacji  starej części  przedszkola, 

odmalowano i naprawiono  urządzenia  drewniane na placu zabaw  oraz  drobne naprawy w salach. 

Przedszkole zostało wyposażone w środki dezynfekujące oraz w termometry .  W  roku  szkolnym 

2020/2021 przedszkole  brało  udział  w  wielu  projektach  edukacyjnych np.  :  „CodeWeek 2020”,  

„Uczymy dzieci programować” ; „Skąd się biorą produkty ekologiczne”;  ,,Zdrowo i sportowo” , 

„Czyściochowe przedszkole”; „Play with English” – kontynuacja z ubiegłego roku;  „Mały miś w 

świecie wielkiej literatury” ;  „Bezpieczny Świat Multimedialny”.  Wśród  wielu  sukcesów   

przedszkolaków  na  szczególne uznanie  zasługuje  zajęcie   I miejsca w Ogólnopolskim konkursie 

plastycznym „Bezpieczny świat multimedialny”.   Dyrektor   przedszkola  sygnalizuje  potrzebę  

zatrudnienia  pracownika  gospodarczego, który  zajmowałby  się  utrzymywaniem  czystości  na 

terenie  zielonym  przynależącym do przedszkola,  kontrolą  i  bieżącymi  naprawami instalacji 

przedszkola ,wykonywaniem  drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb. 

Zespół  Szkolno – Przedszkolny  w  Zimnowodzie 

W bieżącym  roku  szkolnym  uczęszczać  będzie  129  uczniów w tym 30  spoza  obwodu.   W 

przedszkolu  utworzono  3  grupy    dla  55 dzieci  (spoza  obwodu  11) , w  szkole  podstawowej   8  

oddziałów ( 129 uczniów ) . Pierwsza lekcja rozpoczyna się  o godzinie 8.40, ostatnie  zajęcia lekcyjne 



prowadzone są do godziny 15.05..W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie pracuje 20 

nauczycieli, w tym 2 zatrudnionych w niepełnym etacie. W roku szkolnym 2021/2022 nie przyjęto 

nowych nauczycieli. Szkoła  otrzymała  wszystkie  zamówione  podręczniki i  ćwiczenia ; wyposażona  

jest  w  niezbędne  środki  ochrony  osobistej, jednak  nadal  oczekuje  na  stację  dezynfekującą   

(MEN ).   W  okresie  wakacyjnym  przeprowadzono  drobne  remonty  sal  lekcyjnych , korytarzy, 

toalety  oraz  prace  związane  z  dostosowaniem  instalacji  przeciwpożarowych  do  obowiązujących  

przepisów. Szkoła jest przygotowana na różne formy nauczania w zależności od sytuacji epidemicznej 

w środowisku szkolnym. W celu sprawnej komunikacji i ułatwienia prowadzenia zajęć  online 

założono również dla rodziców dzieci przedszkolnych konta internetowe na platformie, z której od 

wielu lat korzystają uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie. Ponadto szkoła jest 

przygotowana na problemy uczniów i rodziców związane z  dostępem  do  internetu  oraz sprzętu 

komputerowego.  

W  wyniku  przeprowadzonych  rozmów  z  Dyrektorami  odwiedzanych  placówek  

oświatowych  gminy  Borek  Wlkp.  stwierdzono, że  wszystkie  placówki  są  odpowiednio  

przygotowane  do    rozpoczęcia  roku  szkolnego  2021/2022. 

 Kadra  pedagogiczna  uczestnicząc  w  organizowanych   szkoleniach  jest  przygotowana   do  

prowadzenia  zajęć  w  formie  on-line ( w  przypadku  zdalnej  nauki) .  

Zostały  przeprowadzone  niezbędne  prace  remontowe  i  modernizacyjne  PPoż  

Dotacyjne  podręczniki  i  ćwiczenia dla  uczniów  dotarły  bez  opóźnień.  

 W  żadnej  placówce  nie  zgłoszono  vacatów  w  kadrze  nauczycielskiej.  

 

 

       Przewodnicząca   Komisji 

      


