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STANOWISKO  BURMISTRZA KRAPKOWIC 

W SPRAWIE PRACY DYREKTORA SZKOŁY 

ORAZ W SPRAWIE  FUNKCJONOWANIA  ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1  

W  KRAPKOWICACH 

 

Pani Teresa Wichary pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Nr 1  

w Krapkowicach od 1 maja 1996 r. Placówka, którą zarządza, usytuowana jest  

w Krapkowicach - Otmęcie na osiedlu XXX-lecia. W trzykondygnacyjnym budynku mieści się 

szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkoła podstawowa liczy 15 oddziałów, do których 

uczęszcza 335 uczniów, w 9 oddziałach gimnazjalnych naukę pobiera 181 uczniów. 

Prowadzony jest jednozmianowy system nauki – lekcje rozpoczynają się od godzin rannych, 

tj. od godz. 800 i trwają do godz. 1500, świetlica szkolna czynna jest do godz. 16.00.  

W zespole funkcjonują oddziały sportowe oraz klasy integracyjne. Zatrudnionych jest 56 

nauczycieli oraz 23 pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zespołu obsługi 

finansowej szkół i przedszkoli. 

Placówka stwarza uczniom możliwości podejmowania różnych form aktywności 

powodujących rozwój kompetencji i poszerzenie wiedzy. W 2004 r. szkoła zdobyła Certyfikat 

CEO i Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego „Szkoła z Klasą” oraz Certyfikat 

Inwestora „Z Klasy do kasy” pod patronatem  NBP, Leszka Balcerowicza i Gazety 

Wyborczej. W roku szkolnym 2005/2006 placówka uczestniczyła w programie „Czyste 

środowisko, komfort, na co dzień”. W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie uzyskali Certyfikat 

„Szkoła bez przemocy” w ramach programu Opolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła posiada 

Certyfikat udziału w programie” Świadomy i odpowiedzialny młody konsument”. Program 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej realizowany był w 

roku szkolnym 2007/2008. Od 2009 r. szkoła aktywnie uczestniczy w projekcie edukacyjnym 

„Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości”. W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie zespołu 

uczestniczyli  w projekcie „Szkoła otwarta na nowoczesne technologie informacyjno - 

komunikacyjne” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego 

i Politechnicznego w Opolu. W latach 2010/2011,2013/2014; 2014/2015 uczniowie wzięli 

udział w projekcie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. W roku szkolnym 2013/2014 

ZSS Nr 1 otrzymał Certyfikat udziału  w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Lepsza 

szkoła”. W tym samym roku uczniowie uzyskali Certyfikat „Aktywne działanie na rzecz 



ochrony środowiska”. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła uzyskała Certyfikat ”Wiarygodna 

Szkoła Podstawowa”, uczestnicząc w Ogólnopolskim Programie „Wiarygodna Szkoła 

Podstawowa” jako szkoła będąca w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, 

wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. Wiarygodność została stwierdzona na 

podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz 

Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach systematycznie 

uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Opolskiego 

Kuratora Oświaty osiągając wysokie miejsca w rywalizacji międzyszkolnej. Młodzież chętnie 

rywalizuje również w konkursach pozaprzedmiotowych.  Osiągnięcia uczniów w roku 

szkolnym 2012-2013: 1 laureat - Wojewódzki Konkurs Techniczny, 2 finalistów - Wojewódzki 

Konkurs Języka Polskiego, Wojewódzki Konkurs Informatyczny, 4 laureatów, 1 finalista - 

Diecezjalny Konkurs wiedzy Religijnej „Żak 2013” (SP), 2 finalistów - Diecezjalny Konkurs 

wiedzy Religijnej „Gimnazjalista 2013”, 1 finalista -  Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o 

Samorządzie Terytorialnym”. Rok szkolny 2013/14: 2 finalistów - Wojewódzki Konkurs 

Języka Polskiego,  

3 finalistów - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, 2 laureatów, 4 finalistów - 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak 2014”(SP), 2 finalistów - Diecezjalny Konkurs 

wiedzy Religijnej „Gimnazjalista 2014”, 1 finalista - Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o 

Samorządzie Terytorialnym”, 1 finalista - XX konkurs Recytatorski w języku niemieckim: 

Młodzież recytuje poezję”. Rok szkolny: 2014/2015: 1 finalista - Wojewódzki Konkurs 

Historyczny: 1 finalista - Wojewódzki Konkurs Techniczny (Gim), 2 finalistów - Wojewódzki 

Konkurs Języka Angielskiego (SP).,  

1 laureat - Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej „Żak” 2015”, 1 finalista - Wojewódzki 

Konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, 1 finalista - XXI Konkurs Recytatorski w 

języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”. 

Szkoła może się poszczycić wieloma osiągnięciami sportowymi swoich 

wychowanków na szczeblu wojewódzkim. Aby uczniowie mogli uczestniczyć w etapach 

wojewódzkich muszą przejść i zwyciężyć eliminacje na etapie miejsko-gminnym i 

powiatowym. Osiągnięcia sportowe Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach: w roku 

szkolnym 2007/2008 - uczniowie szkoły zdobyli I miejsce we współzawodnictwie sportowym 

na szczeblu województwa – Szkoła Podstawowa, w roku szkolnym 2008/2009 - III miejsce 

we współzawodnictwie sportowym na szczeblu województwa – Szkoła Podstawowa. W roku 

szkolnym 2010/2011 – w finałach wojewódzkich uczniowie wywalczyli cztery srebrne medale 

zdobyte przez: dziewczęta w mini piłce ręcznej, w konkurencji Mały Olimpijczyk, przez 

chłopców w piłce nożnej oraz indywidualnie w konkurencji  skok wzwyż,  

w halowej piłce nożnej chłopcy zdobyli brązowy medal. Do finałów wojewódzkich dostali się 



również: chłopcy w  konkurencji sztafetowe biegi przełajowe, zawodach drużynowych lekkiej 

atletyki, dziewczęta w indywidualnych biegach przełajowych, dziewczęta i chłopcy w trójboju 

lekkiej atletyki, indywidualnie  w konkurencjach skok wzwyż i biegu na 300 m, w konkurencji 

sztafetowe biegi przełajowe, w biegach przełajowych, w konkurencji bieg na 100 m, skok  

w dal, rzut oszczepem, Sztafeta 4 x 100 m. W  roku szkolnym 2011/2012 uczniowie szkoły 

wywalczyli następujące miejsca medalowe we współzawodnictwie sportowym  

w województwie:  trzy złote medale w konkurencjach: indywidualne biegi przełajowe, bieg  

na 2000 m oraz w drużynowym wędkarstwie spławikowym; dwa srebrne medale:   

w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Trójboju Lekko Atletycznym oraz   

w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce  w konkurencji skoku  

w dal; dwa brązowe  medale: w Wędkarstwie Spławikowym oraz w konkurencji mini piłki 

ręcznej.  W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie zdobyli I miejsce w Indywidualnych 

Mistrzostwach Województwa w Trójboju Lekko Atletycznym oraz w Indywidualnych 

Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce konkurencja – rzut piłeczką palantową, I miejsce  

w Mistrzostwach Województwa w  Wędkarstwie Spławikowym (kategoria dziewcząt),  

III Miejsce w Finałach Wojewódzkich  konkurencji Mały Olimpijczyk, III miejsce w 

Wojewódzkich Rozgrywkach Mini Piłki Ręcznej. W roku szkolnym 2014/2015 II miejsce w 

wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych, tytuł wicemistrza 

województwa w "Małym Olimpijczyku”, III miejsce w rozgrywkach ligi wojewódzkiej w piłce 

ręcznej w kategorii młodziczek (gimnazjum).  

W egzaminach gimnazjalnych i sprawdzianach kompetencji po klasie VI uczniowie 

osiągają wyniki na poziomie średniej gminy i województwa. W roku 2015 uczniowie szkoły 

podstawowej uzyskali średnią 67,30 % poprawnych odpowiedzi z części I (matematyka, 

j.polski) sprawdzianu kompetencji – przy średnim wyniku w gminie – 66,20%, w 

województwie – 66,10%. Z części II sprawdzianu (j. obcy – j. angielski) uczniowie ZSS 1 

uzyskali średni wynik 82% i jest to wynik wyższy niż w gminie ( 81,40%)  i województwie 

(78,20%). W latach 2013-2014 wyniki sprawdzianu po klasie VI przedstawiały się na 

podobnym poziomie. W 2013 r. uczniowie PSSP 5 uzyskali średni wynik 23,4 (średni wynik 

w gminie - 23,0, w województwie – 23,5); 2014 r.: średni wynik  szkoły – 25,2  (średni wynik 

w gminie - 25,3, w województwie – 25,2). Wyniki egzaminów gimnazjalnych zbliżone są do 

średnich wyników  uzyskiwanych  

w gminie oraz w województwie.  

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach aktywnie uczestniczy w aplikowaniu  

o zewnętrzne środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu 

państwa na wzbogacenie bazy dydaktycznej swojej placówki oraz realizację zajęć 

pozaszkolnych  

i pozalekcyjnych.  



Szkoła realizowała projekt pn.: „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości”. W ramach 

realizacji projektu zakupiono 50 laptopów, 5 tablic multimedialnych, 5 projektorów, 37 

terminali, serwerownię wewnętrzną, infokiosk oraz powstały łącza internetowe z dostępem 

do wi-fi. Ponadto szkoła wyposażona została w oprogramowanie umożliwiające obsługę 

elektroniczną sekretariatu, dzienników, działu kadr, modułu wirtualnej szkoły oraz obsługę 

zasobów materiałów dydaktycznych. Dzięki realizacji projektu powstała możliwość 

korzystania  

z nowoczesnych środków dydaktycznych. Dzięki zaangażowaniu w realizację m. in. takich 

projektów jak: „Radosna szkoła”; ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 

klas I-III”; „Fascynujący Świat nauki i technologii” oraz „Gimnazjalny Inkubator Talentów” 

szkoła pozyskała środki zewnętrzne na zakup pomocy edukacyjno-dydaktycznych, sprzętu 

sportowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, 

aparatów fotograficznych, stacji meteorologicznej, instrumentów muzycznych.  

Pozyskane dofinansowania dotyczące realizacji ww. projektów umożliwiło uczniom   

z ZSS nr 1 w Krapkowicach udział w innowacyjnych i efektywnych zajęciach, które nie są 

uwzględnione w ramach standardowego programu szkoły. Ponadto zorganizowano wyjazdy 

edukacyjne stanowiące część zajęć dodatkowych oraz praktyczne odniesienie  

do omawianych zagadnień  w trakcie zajęć. Udział w zajęciach stanowił dla uczniów 

możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w szkole pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry. 

Realizacja zajęć w systemie pozalekcyjnym przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy i 

rozszerzenia kompetencji.  

Każdego roku Gmina Krapkowice przeznacza środki finansowe na zapewnienie 

bezpiecznych warunków nauki i utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków 

oświatowych. W okresie od 2005 r. do 2014 r. wartość prac remontowych przeprowadzonych 

we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Krapkowice wyniosła 7 142 400,00 zł. 

W celu utrzymania budynku szkoły w należytym stanie technicznym w ciągu ostatnich 

10 lat w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach przeprowadzono szereg remontów. 

Wartość przeprowadzonych w tym okresie prac remontowych zamknęła się w kwocie   

1 410 200,00 zł. 

W budynku szkoły wymieniono wszystkie okna na trzech kondygnacjach, dokonano 

modernizacji i wymiany instalacji elektrycznej i odgromowej. Wyremontowano sale lekcyjne: 

wymieniono wykładziny  podłogowe, pomalowano pomieszczenia, wymieniono lampy,  

w oknach sal lekcyjnych zamontowano żaluzje. W klatkach schodowych wykonano nowe 

ścianki z luksferów. Zmodernizowano i doposażono pomieszczenia kuchni szkolnej. Przed 

wejściem do budynku szkoły wykonano nową równą nawierzchnię chodników. Dyrektor 

szkoły systematycznie podejmuje działania na rzecz poprawy stanu szkolnej bazy sportowej. 



Dzięki staraniom dyrektor T. Wichary przebudowano dach budynku sali gimnastycznej, starą 

konstrukcję dachu zastąpiono nową i wykonano  pokrycie dachu. W sali gimnastycznej 

wymieniono okna, pomalowano ściany i sufit. Okna osłonięto siatką zabezpieczającą szyby 

przed rozbiciem podczas ćwiczeń i gier zespołowych uczniów. Wyremontowano zaplecze 

sportowe przy sali gimnastycznej: szatnie, toalety, prysznice. Dokonano wymiany stolarki 

drzwiowej, pomalowano korytarz i pomieszczenia zaplecza sportowego. Szatnie 

wyposażono w ławeczki. Na boisku szkolnym za bramkami zamontowano piłkochwyty  

z siatki i stalowych paneli ogrodzeniowych. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Sportowych 

Nr 1 w planach remontowych na 2015 r. uwzględniono remont parkietu w sali gimnastycznej. 

Od września 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach w ramach 

zajęć wychowania fizycznego korzystają z nowo wyremontowanej pełnowymiarowej Hali 

Widowiskowo-Sportowej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach - Otmęcie.  

Każdego roku w placówkach oświatowych dokonywane są przez pracowników 

Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach kontrole w zakresie 

przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz kontroli stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szkole prowadzonej przez panią Teresę Wichary systematycznie przeprowadzane 

są przeglądy okresowe stanu technicznego budynku: ogólnobudowlane, instalacji 

elektrycznej i odgromowej, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. 

Budynek szkoły utrzymywany jest zgodnie z wymaganiami określonymi  

w przepisach budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Z pomieszczeń szkoły,  

w których mogą przebywać uczniowie są zapewnione drogi ewakuacyjne umożliwiające 

szybkie wydostanie się na otwartą przestrzeń. Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt 

gaśniczy, który na bieżąco poddawany jest okresowym przeglądom technicznym. Podłogi  

w salach lekcyjnych i na korytarzach są równe, wykonane z wykładzin z tworzyw sztucznych.  

Sale lekcyjne posiadają właściwe oświetlenie naturalne i sztuczne. W oknach sal lekcyjnych 

zamontowane są żaluzje lub rolety osłaniające przed nadmiernym nasłonecznieniem. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, grzejniki c.o. na korytarzach zabudowane są 

drewnianymi osłonami. Stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu uczniów  

i systematycznie wymieniane. W ostatnich latach unowocześniono wyposażenie i meble  

do klas, w których uczą się sześciolatki. 

W dniach 04.12.2014 r. do 11.12.2014 r. w Zespole Szkół Sportowych Nr 1  

w Krapkowicach przeprowadzona została ewaluacja problemowa przez zespół wizytatorów 

Kuratorium Oświaty w Opolu.  Ewaluacja objęła następujące obszary działania szkoły: 

„Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych” oraz  

„Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.  W wyniku przeprowadzonych badań 



określono poziom spełniania wymagań w obszarze „Nauczyciele współpracują w planowaniu 

i realizowaniu procesów edukacyjnych” na poziome B oznaczającym wysoki stopień 

spełniania wymagania przez szkołę. Drugi badany obszar oceniony został na poziomie C – 

oznaczającym średni stopień spełniania wymagania przez szkołę.  

Raport zawiera wnioski podsumowujące działalność szkoły. Zarządzanie placówką 

koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu warunków 

odpowiednich do realizacji tych zadań. Uczniowie mają do dyspozycji przestronne klasy, 

pracownie komputerowe, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną. Przy szkole 

znajduje się kompleks boisk. Uczniowie mogą korzystać z gabinetu logopedy oraz gabinetu 

pielęgniarki. Szkoła gwarantuje uczniom bezpieczny pobyt, nad ich bezpieczeństwem czuwa 

system monitoringu. Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz uczniów  i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. 

Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów szkolnych i oddziałów klasowych w 

zakresie planowania oraz realizacji procesów edukacyjnych. Wzajemna pomoc i wsparcie 

podczas organizacji różnych zadań edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych 

sprzyja efektywności prowadzonych działań. Szkoła dba o odpowiednie możliwości 

realizowania procesów wychowania i uczenia się oraz zapewnia stosowne warunki dla pracy 

nauczycieli. Działania dyrektora związane z organizowaniem zadań nauczycieli są 

skuteczne, o czym świadczy ich udział w pracy zespołowej i doskonaleniu zawodowym.  

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach nauczyciele opracowali  

i wprowadzili do realizacji programy własne do nauczania wychowania fizycznego w klasach 

sportowych: program ogólnorozwojowy dla uczniów klas I – III, program nauczania piłki 

ręcznej dziewcząt, program nauczania piłki nożnej chłopców, program własny do nauczania 

zajęć komputerowych w kasach I – III, program własny z logopedii i terapii pedagogicznej.  

Publiczne Sportowe Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach podejmuje działania 

nowatorskie. Są to własne programy edukacyjne nauczycieli z dziedziny wychowania 

fizycznego w klasach sportowych oraz języka angielskiego. Nauczyciele szkoły wprowadzili 

nowatorskie rozwiązania w zakresie metod pracy ( np. metoda projektu, elementy oceniania 

kształtującego, metody aktywizujące) oraz komunikacji w  ramach programu e-szkoła.                   

W szkole wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne: komputery, tablice 

multimedialne.   

 Realizując zadania statutowe, szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, 

instytucjami i organizacjami społecznymi, m.in.: Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, 

Opolski Związek Piłki Ręcznej, Hufiec ZHP Krapkowice, Stowarzyszenie Port Jachtowy 

Krapkowice, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Opolu.  



W dniu 23 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie nauczycieli i pracowników Zespołu 

Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach i  rodziców uczniów z władzami miasta oraz radnymi 

Rady Miejskiej w Krapkowicach w związku z pojawiającymi się artykułami w prasie lokalnej 

 na temat szkoły i osób zarządzających placówką. Nauczyciele podkreślili fakt, że rok temu 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pani Teresy Wichary w związku  

z przedłużeniem jej stanowiska dyrektora zespołu. Zarówno nauczyciele jak i rodzice są 

zdziwieni szumem medialnym wokół szkoły, ponieważ zadania edukacyjne i wychowawcze 

są realizowane sumiennie z zaangażowaniem wszystkich pracowników zespołu. Uczniowie 

szkoły z sukcesem uczestniczą w rywalizacji międzyszkolnej w konkursach przedmiotowych 

oraz w zawodach sportowych. Na spotkaniu uzgodniono, aby w szerszym zakresie  

przekazywać  do mediów rzetelną informację o efektywnych działaniach szkoły  

i osiągnięciach edukacyjnych uczniów.  

Prowadząc nadzór z ramienia organu prowadzącego Burmistrz Krapkowic pozytywnie 

postrzega działalność Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach. Doceniając 

zaangażowanie i pracę dyrektora, nauczycieli oraz pracowników Zespołu w procesie 

nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do odwołania 

pani Teresy Wichary ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Nr 1  

w Krapkowicach. 

/-/ Andrzej Kasiura  

Burmistrz Krapkowic 

  

 


