
A to ciekawe.  

 

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi pracy szkół 

gminnych informujemy Państwa: 

 

Dowożenie uczniów. 

Obowiązek dowożenia uczniów wynika wprost z ustawy o systemie oświaty i przysługuje bezpłatnie 

dzieciom 5- i 6- letnim oraz uczniom kl. I – IV, jeżeli odległość z domu do szkoły wynosi ponad 3 km 

oraz uczniom kl. V-VI SP i I-III Gimnazjum przy odległości powyżej 4 km (zamieszkałym 

w obwodzie szkoły). 

Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Sułkowicach zostało zorganizowane przez Dyrektor 

Krystynę Sosin w roku 1999. 

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych zostało zorganizowane dopiero w r. 2007 – przez 

Dyrektor Iwonę Dzidek w SP w Sułkowicach i przez Dyrektor Małgorzatę Kisielewską do SP 

i przedszkola w Harbutowicach. 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do wszystkich szkół i ośrodków organizuje ZEO (Zespół 

Ekonomiki i Oświaty). 

Dowożenie uczniów jest organizowane we współpracy i pod ścisłym nadzorem organu prowadzącego. 

Programy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” są prowadzone przez wszystkie szkoły gminne 

od roku 2009 i obejmują wszystkie uprawnione dzieci. 

Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola zapewniają wodę do picia (na życzenie dziecka) – od r. 2010. 

Od 2007 r. we wszystkich szkołach i przedszkolach działają stołówki, prowadzone przez gminę, 

z tanimi, pełnymi obiadami.  

Pełnym dożywianiem objętych jest 100 % przedszkolaków i ponad 40 % uczniów szkół. Każdemu 

uprawnionemu dziecku za obiady płaci OPS. Od r. 2010 w sklepikach szkolnych nie sprzedaje się 

fast foodów, niezdrowych napojów. 

Szkoły (a i też przedszkola) zapewniają wszystkim uczniom pomoc w nauce i wszechstronny rozwój 

zainteresowań.  

Koła zainteresowań działające w szkołach: 

Lp. Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Rok szkolny 2013/2014 

Rok szkolny 

2014/2015 

1. 
Szkoła Podstawowa  

w Sułkowicach 
24 55 56 

2. 
Gimnazjum  

w Sułkowicach 
15 44 45 



3. 
ZPO w 

Biertowicach 
5 9 9 

4. 
ZPO w 

Harbutowicach 
6 14 16 

5. 
ZPO w Krzywaczce 

(SP+Gimn.) 
11 27 34 

6. 
ZPO w Rudniku 

(SP+Gimn.) 
18 58 44 

Razem 79 207 204 

 

Oferta szkół dopełniana jest przez działalność Świetlicy Środowiskowej (zapewniającą również 

posiłek każdemu dziecku) która działa przez cały rok szkolny, ale także w ferie zimowe i w czasie 

wakacji (Akcja Zima, Akcja Lato). 

W działania Gminy na rzecz dzieci i młodzieży wpisują się  kluby sportowe, utrzymujące się głównie 

z dotacji gminy: Klub Sportowy „Gościbia”, LKS „Rudnik”, LKS „Cisy Harbutowice”, KS „Delfin”, 

UKS „Plon”, UKS „Katana”, Gminny Szkolny Związek Sportowy i obejmujące swą opieką około 

350 zawodników (dzieci i młodzieży z naszej gminy). Znacząco wzbogacają tę działalność także 

niedawno powstałe prywatne formacje jak Studio Tańca R czy też Stajnia „Pod Topolą”.  

Nie należy zapominać również o Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Sułkowicach, który jest 

w 100 % utrzymywany z dotacji gminy, i którego najważniejszym zadaniem statutowym jest 

organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży i tworzenie oferty kulturalnej, 

zagospodarowanie czasu wolnego wszystkich mieszkańców, ale głównie oczywiście młodego 

pokolenia. 

Należy wspomnieć ponadto formacyjną i kulturalną działalność parafii, organizacji społecznych 

i stowarzyszeń i działającego przy nich wolontariatu. 

 


