
Informacje do projektu uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, 

przygotowane dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

-  Załącznik nr 2 część A 

I. Informacja o liczbie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, zamieszkałych na terenie Gminy 

Czernica – 1615 

II. część „a” w załączniku nr 1do projektu uchwały,  

część „b” – nie przewiduje się zmiany sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (nadal będą funkcjonowały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

w Ratowicach, Chrząstawie Wielkiej, Dobrzykowicach i Kamieńcu Wrocławskim oraz 

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy) 

III. Informacje o realizacji dowożenia: 

Liczba dzieci dowożonych 
 

W tym liczba dzieci 
niepełnosprawnych 

531 3 

Uczniowie dowożeni są dwoma autobusami (autobusem gminnym oraz autobusem 

przewoźnika zewnętrznego). W każdym autobusie Gmina Czernica zapewnia opiekuna.  

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni są przez rodziców (na podstawie umowy podpisanej 

z wójtem Gminy Czernica). Maksymalne odległości i czas dojazdu: 

- uczniowie dowożenie autobusem gminnym: 7 km – około 15 minut, 

- uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez rodziców: 11 km 

IV. Informacje o planowanych ruchach kadrowych nauczycieli: 

- planowana liczba vacatów: 

Przedmiot Liczba godzin uwagi 

psycholog 15 Obecnie umowa na czas określony 

pedagog 30 Szkoła w trakcie pozyskiwania nauczyciela 
specjalisty 

świetlica 5 Dla uczniów dowożonych 

doradca zawodowy 2x 10 godzin w 
roku 

vacaty w dwóch szkołach 

geografia 2x 2 godz. W klasach VII szkoły podstawowej, gdzie 
będzie potrzeba pozyskania nauczycieli  
(np. z dotychczasowych gimnazjów) 

biologia 1x 2 godz. 

fizyka 2x 2 godz. 

chemia 2x 2 godz. 

 

- szczegółowe dane dotyczące planowanych zwolnień: nie przewiduje się zwolnień (wszyscy 

nauczyciele gimnazjów z terenu gminy (po ich łączeniu do SP) mają zapewnioną pracę 

w szkołach podstawowych  

V. Informacja o zorganizowaniu ewentualnej dodatkowej lokalizacji budynków szkolnych oraz 

o odległości budynków szkoły w przypadku, gdy realizacja zajęć odbywać się będzie w kilku 

obiektach. 



Dodatkowe pomieszczenia są niezbędne w dwóch szkołach podstawowych: 

1. Do czasu wybudowania nowej szkoły w Dobrzykowicach (planowane zakończenie budowy 

– grudzień 2018 roku) konieczne jest prowadzenie zajęć w sali obecnej świetlicy wiejskiej 

w Krzykowie (oddalonym o 2 km od siedziby szkoły), gdzie planuje się zajęcia dla dwóch klas  

(w systemie dwuzmianowym). Krzyków jest jedną z dwóch miejscowości „obwodowych” – 

dzieci zamieszkałe w tej miejscowości będą miały szkołę na miejscu a dzieci  z Dobrzykowic 

będą dowożone (wraz z nauczycielem wychowawcą) do Krzykowa autobusem. Sala świetlicy 

wiejskiej była niedawno wyremontowana a jej wielkość pozwala na zorganizowanie części 

„edukacyjnej” oraz części „rekreacyjnej”, na której mogą być realizowane także zajęcia 

sportowe (w niedalekiej odległości od świetlicy znajduje się boisko wiejskie oraz plac zabaw 

dla dzieci, gdzie mogą być również organizowane zajęcia) 

2. Po reformie Szkoła Podstawowa w Ratowicach nie jest w stanie pomieścić dodatkowych 

oddziałów klasy VII i VIII. Z tego względu podjęto decyzję o umieszczeniu dzieci z dwóch 

młodszych grup przedszkolnych (dwa oddziały) w budynku po dawnej szkole podstawowej 

(obecnie mieści się tam wiejski dom kultury), grupa dzieci 6-letnich pozostanie w siedzibie 

szkoły. Dla grup młodszych planuje się zajęcia w dwóch dawnych salach lekcyjnych, które 

będą zaadaptowane na potrzeby przedszkola. Odległość między siedzibą szkoły a obiektem, 

w którym mają być umieszczone grupy przedszkolne – około 400 m. 

VI. Informacja o liczbie sal lekcyjnych w budynkach szkolnych, w tym: 

Liczba sal mieszczących cały oddział:  65 

Liczba sal mieszczących grupy:  7 

 

VII. Informacje o planowanej zmianowości wraz z podaniem przewidywanego okresu jej trwania. 

Zmianowość występuje obecnie w szkołach podstawowych w Dobrzykowicach, Kamieńcu 

Wrocławskim oraz w Czernicy. Po reformie, w latach 2017/2018 i 2018/2019, zmianowość 

będzie występować nadal. Przewiduje się, że po oddaniu do użytku nowego budynku szkoły 

zmianowość na terenie Gminy Czernica nie będzie występować – wpłyną na to: 

-  planowana zmiana obwodów, tzn. przeniesienie obwodu dla uczniów z Nadolic Wielkich 

i Nadolic Małych do szkoły w Dobrzykowicach (obecnie uczęszczają do szkoły w Czernicy) 

- nowa szkoła, która pomieści 450 uczniów (obecna szkoła w Dobrzykowicach mieści                      

190 uczniów)  

 


