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aktywność;
•
kształtowanie w dzieciach zasad współżycia społecznego oraz
właściwego stosunku do pracy;
•
współpraca z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji
opiekuńczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi,
opiekuńczymi i edukacyjnymi;
•
współpraca ze szkołami, instytucjami w zakresie zapobiegania
patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
uzależnień;
Świetlice środowiskowe czynne są w godzinach:
• Jezierzyce Wielkie – czwartek w godzinach od 15:30 do 18:30
• Glinica – czwartek w godzinach od 14:30 do 17:30
• Wilczkowice– poniedziałki i piątki od 15:00 do 18:00
• Jordanów Śląski – poniedziałek od 16:00 do 18:00

11 MARCA - DNIEM SOŁTYSA

Wiesława Król

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za
ich pracę i zaangażowanie oraz
zwrócenie uwagi społeczeństwa
na rolę sołtysa w polskiej wsi. Na
co dzień zajmują się sprawami
swoich lokalnych społeczności.
Starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców wsi pełniąc służbę dla
dobra innych, która daje nie tylko
satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań o jak
najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości i Gminy.
Korzystając ze sposobności składamy wszystkim Sołtysom
i Radom Sołeckim naszej Gminy najserdeczniejsze życzenia, wielu
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także wiele wytrwałości
w konsekwentnym realizowaniu planów, gotowości do zmierzenia się z
nowymi problemami, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi, z którymi
przyjdzie się Państwu spotkać.
Wójt Gminy Jordanów Śląski
Henryk Kuriata
Przewodniczący Rady Gminy
				
Mirosław Cholewa

SOŁTYS... PANI SOŁTYS
Sołtys na wsi to osoby o których mówi się, że wiedzą najlepiej co w trawie
piszczy. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki
pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie
wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta
z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie
sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim, dlatego
większość sołtysów mieszka we wsiach. W miastach jednostkami
pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem
sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) bądź przewodniczący zarządu
osiedla (dzielnicy).
Kompetencje:
• reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
• zwołuje zebranie wiejskie i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu
wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa,
• realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia
zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców
sołectwa,
• w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków
rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
• uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez
prawa do głosowania.
• zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli
rozpatrywane są sprawy sołectwa. (Źródło: www. wikipedia.pl)
W marcowym wydaniu Wieści Gminnych rozpoczniemy cykl wywiadów
z Sołtysami z terenu naszej gminy. W tym numerze rozmowa z Panią
Grażyną Demską - Sołtysem Dankowic.
Jak długo mieszka Pani w Dankowicach?
Od 35 lat.
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Coś o sobie …
Mam liczną rodzinę, jestem
już szczęśliwa babcią. Mam
dwie cudowne wnuczki i dwóch
równie wspaniałych wnuków.
Prowadziłam gospodarstwo rolne
(13 ha), które obecnie jest w
dzierżawie. Należę do Gminnego
Koła
Gospodyń
Wiejskich,
w
którego
życiu
czynnie
uczestniczę. W wolnym czasie
lubię szydełkować, szyć, piec
oraz tworzyć różnego rodzaju
dekoracje.

JORDANÓW ŚLĄSKI
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Jakimi cechami Pani zdaniem
powinien odznaczać się dobry
sołtys?
Według mnie dobry sołtys
powinien świecić przykładem dla
swojej miejscowości i być zawsze
w zgodzie z prawem oraz mieć czas i cierpliwość wysłuchać każdego
mieszkańca. Powinien również dbać o otoczenie, w którym mieszka, aby
było ono zawsze czyste i schludne.
Jakie korzyści niesie bycie Sołtysem i czy warto być Sołtysem?
Warto. Warto, gdy ma się poparcie wśród mieszkańców i w Radzie
Sołeckiej, wtedy współpraca układa się dobrze. Największą korzyścią jest
poznawanie wciąż nowych ludzi, możliwość bezpośrednich kontaktów z
nimi, a przez to lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Z pełnienia
tej funkcji nie ma specjalnych korzyści materialnych, raczej mnóstwo
obowiązków i odpowiedzialności. Mogę przyznać, że satysfakcję daje
uznanie człowieka przez mieszkańców za godnego sprawowania tej
funkcji.
Jak układa się Pani współpraca z Rada Sołecką?
Powiedziałabym, że dobrze. Raczej nie ma problemów z komunikacją i
uczestnictwem w spotkaniach, na których staramy się przedyskutować i
rozwiązać bieżące sprawy wsi.
Z jakimi problemami borykają się Dankowice?
Oprócz wspomnianego już problemu z brakiem miejsca pod plac zabaw
są inne. Brak świetlicy, brak miejsca spotkań dla dorastającej młodzieży,
problem o oczyszczaniem rowów melioracyjnych oraz brak kanalizacji,
ale to już niedługo nie będzie problem.
Czy odczuwa Pani satysfakcję z pełnionej funkcji?
Jestem Sołtysem już trzecią kadencję, być może jest to
ostatnia. Są młodsi i niech oni podejmują nowe wyzwania.
Wciąż odczuwam satysfakcję ale momentami przychodzi
zmęczenie i poczucie bezradności. Nie wszystkie założenia
i zamierzenia możliwe są do zrealizowania w takim
wymiarze, jak człowiek by sobie tego życzył. Dankowice
jako mała miejscowość boryka się przykładowo z brakiem
terenów ogólnodostępnych dla mieszkańców, na których
istniałaby możliwość stworzenia tak potrzebnego dla
społeczności placu zabaw. W Dankowicach rodzi się
coraz więcej dzieci, pewnie za sprawą naszego bociana,
który gości u nas od 4 lat.
Dziękujemy Pani Sołtys za rozmowę.
Dziękuję.
Beata Bordowicz i Iga Letachowicz
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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
MARZEC 2012
GAZETA BEZPŁATNA
... życzę Wam, by się spełniły
Wasze życzenia, by sie ziściły
Wasze marzenia, by uśmiech często
gościł na Waszej twarzy,
byście zdobyły
w życiu szczyty swoich marzeń,
wszystko, co chciałybyście by się
zdarzyło, wszystko czego pragniecie,
by Waszym było...
Życzy
Henryk Kuriata
Wójt Gminy Jordanów Śląski

IX TURNIEJ PIKI NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW
2012 JUŻ ZA NAMI. A SIĘ DZIAŁO!!!
W ostatnią sobotę 25 lutego 2012 roku już po raz dziewiąty odbył się
jordanowski turniej halowej piłki nożnej samorządowców. Zgodnie z
tradycją organizatorem imprezy była Gmina Jordanów Śląski.
Do udziału w turnieju zaproszone zostały wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego z terytorium
powiatu
wrocławskiego.
Stawkę
uczestników
uzupełniała reprezentacja naszej partnerskiej
Gminy z Jordanowa,
która znajduje się w
woj.
małopolskim.
Przedstawiciele
Jordanowa już o 5.00
rano musieli wyruszyć
w podróż, aby dotrzeć
na czas rozpoczęcia
zmagań. Do zawodów
przystąpiły następujące
reprezentacje: Sobótka, Kobierzyce, Mietków, Żórawina, Jordanów, Starostwo Powiatu Wrocławskiego oraz po
raz pierwszy od wielu edycji Czernica. Łącznie z zespołem gospodarzy, deklaracje zgłoszeniowe złożyło osiem drużyn. W tegorocznych
rozgrywkach zabrakło reprezentacji gmin: Siechnice, Kąty Wrocławskie
oraz Długołęka.
Po uroczystym otwarciu turnieju przez Wójta Gminy Jordanów
Śląski Henryka Kuriatę dokonano ceremonii głosowania. Ustalono też,
że będzie obowiązywał dwugrupowy system rozgrywek. W losowaniu
grup pomogła młoda mieszkanka naszej gminy. Do pierwszej grupy
trafiły reprezentacje Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Czernicy,
Jordanowa i Jordanowa Śląskiego. W drugiej grupie w szranki stanęły
Sobótka, Mietków, Żórawina i Kobierzyce.
TABELE PO ROZGRYWKACH GRUPOWYCH:
GRUPA „A”
L.p.

Nazwa drużyny

mecze

punkty

bramki
zdobyte

bramki
stracone

1.

Jordanów Śląski

3

7

4

2

2.

Starostwo Powiatowe

3

4

1

1

3.

Jordanów

3

3

3

6

4.

Czernica

3

3

3
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GRUPA „B”
L.p.

Nazwa drużyny

mecze

punkty

bramki
zdobyte

bramki
stracone

1.

Sobótka

3

6

4

2

2.

Kobierzyce

3

6

2

2

3.

Żórawina

3

3

3

2

4.

Mietków

3

3

2
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KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
MIEJSCE

DRUŻYNA

1.

Miasto i Gmina Sobótka

2.

Gmina Jordanów Śląski

3.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

4.

Gmina Kobierzyce

5.

Gmina Żórawina

6.

Gmina Jordanów

7.

Gmina Mietków

8.

Gmina Czernica

Indywidualne wyróżnienia w postaci efektownych statuetek powędrowały
do: Sławomira Brzeźnego reprezentanta Gminy Jordanów Śląski - najlepszy zawodnik, Marka Mazura z drużyny gospodarzy – zwycięzca w
klasyfikacji o tytuł króla strzelców oraz Artura Węgrowskiego (Sobótka)
– najlepszy golkiper.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Najlepszy zawodnik turnieju

Sławomir Brzeźny

Gmina Jordanów Śląski

Najlepszy bramkarz turnieju

Artur Węgrowski

Miasto i Gmina Sobótka

Najlepszy strzelec turnieju

Marek Mazur

Gmina Jordanów Śląski

Pomimo bezkompromisowych starć bezsprzecznym jest, że takie
piłkarskie święto wzmacnia więzi środowiska samorządowego. Dla
uczestników najistotniejsza była jednak możliwość miłej zabawy, choć
niewątpliwie każdej reprezentacji zależało na zajęciu jak najwyższej
pozycji w turnieju. Co niektórzy przypłacili też trudy turnieju kontuzjami.
Zmagania przebiegały jednak pod hasłem zdrowej, sportowej rywalizacji
fair play.
Dyplomy i trofea wręczał Wójt Gminy Jordanów Śląski Henryk Kuriata.
Ze stroną konferansjerską i spikerską turnieju jak zawsze profesjonalnie
poradził sobie Rafał Zarzycki – Radny Gminy Jordanów Śląski.
W TYM NUMERZE:
- Wyniki Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców
- Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
- Świetlice środowiskowe
- Sołtys... Pani Sołtys
.... I INNE WIADOMOŚCI.

1

WIEŚCI GMINNE JORDANÓW ŚLĄSKI

WIEŚCI GMINNE JORDANÓW ŚLĄSKI
O podniebienia zawodników zadbało nasze jordanowskie Koło Gospodyń
Wiejskich, przygotowując wykwintny poczęstunek, z którego skorzystali
wszyscy uczestnicy turnieju. Słodkie wypieki również uatrakcyjniły część
kulinarną imprezy. Smakowity catering tak spodobał się wielu gościom,
że niechętnie opuszczali mury obiektu hali sportowej.
W roli sędziego wzorowo zaprezentował się arbiter zrzeszony w DZPN
Wrocław, pan Piotr Paluch.
Opiekę medyczną zapewniała pani Agnieszka Żak, która czule i troskliwie
udzielała pierwszej pomocy wymagającym tego piłkarzom.
Swoistego kolorytu temu
przedsięwzięciu
sportowemu dodał udział
„cheerleaderek” zarówno
tych wspierających gminę
Jordanów jak i naszych
wspaniałych dziewcząt
pod wodzą Pani Haliny
Tkaczyk.
Organizatorzy z tego miejsca serdecznie dziękują
sponsorom turnieju: firmie “INEX” za zaopatrzenie
imprezy w wodę i napoje a także Bankowi Spółdzielczemu w Kobierzycach za wsparcie finansowe.
Przyjezdni z naszej partnerskiej Gminy Jordanów długo nie mogli rozstać
się z przedstawicielami naszej Gminy, a pożegnaniu towarzyszyły
niekończące się rozmowy. Wstępnie ustalono, że w ramach rewizyty nasi
samorządowcy zmierzą się z ze swoimi przyjaciółmi w konkursie skoków
narciarskich na małej skoczni…

GOPS RADZI I POMAGA
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ CZ. 1
Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak
również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza
orzecznika/ Komisji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub/ oraz
niezdolności do samodzielnej egzystencji), albo
- zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie
orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności).
Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat
(kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).
Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej (do
renty takiej uprawniona jest zwykle osoba, której niepełnosprawność
powstała w młodym wieku, np. w trakcie nauki w szkole, i która z tego
powodu nie była w stanie nabyć innych uprawnień, np. do renty z tytułu
niezdolności do pracy. Zasiłek nie przysługuje też jeśli osoba uprawniona
jest do świadczenia pielęgnacyjnego
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek
wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a
dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). Bliżej wyjaśniają to poniższe
przykłady.
Przykład 1:
Jedynym dochodem samotnej osoby niepełnosprawnej, całkowicie
niezdolnej do pracy, jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477,00
zł. Różnica wynosi: 477,00 zł – 153,00 zł = 324,00 zł.
Kwota zasiłku
stałego w przypadku tej osoby została ustalona na 324,00 zł.
Przykład 2:
W rodzinie jest osoba niezdolna do pracy z powodu wieku. Po zliczeniu
dochodów tej rodziny okazało się, że na jedną osobę w rodzinie przypada
200,00 zł. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351,00 zł.
Różnica wynosi: 351,00 zł – 200,00 zł = 151,00 zł. Kwota zasiłku stałego
w tym przypadku została ustalona na 151,00 zł.
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Zasiłek okresowy wypłacany m.in. w następujących sytuacjach:
•
długotrwała choroba,
•
niepełnosprawność,
•
bezrobocie,
•
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z
innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku
stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego
odejmuje się dochód osoby lub rodziny. Maksymalna wysokość zasiłku nie
może przekroczyć 418 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej).
Minimalną wysokość zasiłku opisują dwie zasady. Po pierwsze - zasiłek
okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł. Po
drugie - zasiłek okresowy nie może być mniejszy niż:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej
osoby,
- w przypadku rodziny – również 50% różnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Ta druga zasada to gwarancja wypłacenia 50% zasiłku okresowego.
Opisany mechanizm pozwolą zrozumieć poniższe przykłady.

Obok
poznawania
siebie,
własnych
kompetencji
i
możliwości, uczestnicy poznają
podstawy przedsiębiorczości
oraz
zasady
inwestycji.
Zdobywają także wiedzę na
temat
administracji,
wzajemnych obowiązków oraz
praw w sferze biznesu. Na
zakończenie
projektu
zaplanowano
ogólnopolską
wideokonferencję pozwalającą
na podsumowanie i porównanie doświadczeń zdobytych przez wszystkie
uczestniczące w innowacji szkoły oraz wymianę poglądów, także z ekspertami z poszczególnych dziedzin.

TURNIEJ MŁODZIKÓW W KOBIERZYCACH

Zasiłek celowy :
Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby
bytowej.
Zasiłek może być przeznaczony na/ może pokryć:
- koszty zakupu żywności, leków, leczenia,
- kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
- koszty pogrzebu,
- bilet kredytowy.
Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła
straty w wyniku:
- zdarzenia losowego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu
i nie podlega zwrotowi. Sytuacja, w której dokonuje się zwrotu pomocy
dotyczy osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe piszemy o tym poniżej.
Pomoc dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe
Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie
uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi
jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekroczy odpowiedniego kryterium
dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo
rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być
również przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa,
pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na
pomoc rzeczową.

PROJEKT UNIJNY W GIMNAZJUM

Agnieszka Krupińska

Od września 2011 roku w Publicznym Gimnazjum prowadzone
są zajęcia w ramach innowacji
pedagogicznej pt. „Mobilna i
przedsiębiorcza młodzież”. Zajęcia
realizowane są w formie e-learningu i wykorzystują przygotowaną do
tego celu platformę. W projekcie uczestniczy 30 uczniów klas trzecich,
których rodzice wyrazili zgodę.
Realizowany program pozwala
uczniom na świadome planowanie własnej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.

W piątek 10 lutego odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Mimo mroźniej pogody, na zaproszenie przedszkolaków tłumnie odpowiedziały
babcie i dziadkowie. Nie zabrakło także rodziców.
Dzieci pięknie wystąpiły, przedstawiając Jasełka.
Każde dziecko było pięknie przebrane i z wdziękiem
prezentowało swoją rolę. Cała sala rozbrzmiewała pięknymi
p o l skimi kolędami. Zaproszeni goście z dumą patrzyli na występy małych artystów. Po przedstawieniu wszyscy goście zostali zaproszeni na gorącą
kawę i domowe ciasta przygotowane przez rodziców.
Uroczystość została zorganizowana przez nauczycielki oddziałów przedszkolnych: Lubę Kozłowską i Olgę Filipczak.

POMAGAMY EWIE

Przykład 1:
Osoba samotna osiąga dochód w wysokości 201,00 zł miesięcznie.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 477,00 zł.
Różnica wynosi: 477,00 – 201,00 = 276,00 zł. Gwarantowana kwota tego
zasiłku to 138,00 zł (276,00 zł * 50%).
Przykład 2:
Dochód trzyosobowej rodziny wynosi 720,00 zł ( 240,00 zł na osobę w
rodzinie). Kryterium dochodowe dla trzyosobowej rodziny to ( 351,00 x3
=1053,00zł .) Różnica wynosi:
1053,00 zł – 720,00 zł = 333,00 zł.
Gwarantowana kwota zasiłku w tym przypadku to 166,50 zł (333,00 zł
* 50%)

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ

Podczas ferii zimowych 17 stycznia reprezentacja Publicznej Szkoły
Podstawowej wzięła udział w turnieju halowej piłki nożnej młodzików, organizowanym przez GCKiS w Kobierzycach. W turnieju wystąpiło pięć
zespołów: Kobierzyce, Jaszowice, Bielany Wrocławskie, Zachowice i
Jordanów Śląski. Nasza reprezentacja w składzie: bramkarz: Tomasz
Gadomski, zawodnicy: Jakub Demski, Jakub Gołuch, Szymon Walów,
Kamil Czyż, Bartosz Jędrzejczyk , Kamil Michura i Piotr Fabisch zajęła 3
miejsce. Opiekunem wyjazdu był pan Paweł Filipczak.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
“MOBILNA I PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ”
Od 1 września 2011 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej wdraża innowację pedagogiczną „Mobilna i przedsiębiorcza
młodzież”. W ramach innowacji mgr Joanna Partyka prowadzi zajęcia
dla 25 uczniów w obszarze 4 modułów: „Młody Doradca Zawodowy”,
„Młody Przedsiębiorca”, „Młody Inwestor”, „Młody w Administracji”.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, w tym przede wszystkim platformy edukacyjnej. „Mobilna
i przedsiębiorcza młodzież” to projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Centrum Edukacji Atut
Wschód s.c., Partnerem jest Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu.
Produktem projektu będzie program nauczania w zakresie rozwijania
własnej przedsiębiorczości dla uczniów przedostatniej klasy SP, Gimnazjum i LO.
Projekt jest realizowany w 22 szkołach woj. dolnośląskiego tj. w 8
szkołach podstawowych, 7 publicznych gimnazjach oraz w 7 liceach.
Badania prowadzone są na grupie 525 uczniów. Zajęcia odbywają się w
63 grupach. Szkoły zakwalifikowane do projektu mają wsparcie trenerów
zewnętrznych oraz coachów. Na bieżąco prowadzony jest monitoring i
ewaluacja projektu.

KONTROLA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
10 lutego odbyła się kontrola w zakresie prawidłowości nadzorowania
przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci
pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego. Kontrole przeprowadził wizytator Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu. Analizie poddano księgę ewidencji, statut szkoły, informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży
w wieku od 3-18 lat, informacje o spełnianiu rocznego przygotowania
przedszkolnego poza szkołą.
Wyniki kontroli potwierdziły, ze nadzór pedagogiczny w zakresie
spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
sprawowany jest przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej zgodnie
z przepisami prawa.

W wyniku nieszczęśliwego
wypadku
gimnazjalistka
z Bierutowa - Ewa Kieryk
– straciła obie nogi. W
naszym gimnazjum zbiórka
pieniędzy na protezy dla
Ewy miała charakter rywalizacji między klasami
o różne przywileje, które
sami zaproponowaliśmy, a
które zaakceptowała Pani
Dyrektor. 14 lutego, przed
walentynkową dyskoteką - po tygodniowych przygotowaniach finansowoartystycznych - licytowaliśmy te atrakcje: klasa IIIa za dzień bez plecaka
zaoferowała 220 zł, a za dodatkową lekcję wf - 480 zł, klasa IIIb za 220 zł
wychodzi na Jańską Górę, klasa IIa za lekcję matematyki dla równoległej
IIb przekazała 400 zł a za wyjście do pizzerii z wychowawcą 235 zł. Klasa pierwsza wylicytowała wycieczkę pieszą na Ślężę za 430 zł. Grono
pedagogiczne Gimnazjum rywalizowało ze Szkołą Podstawową o torty.
Efektem tej zabawy jest kwota 3 360 zł. Ponadto dołożyli swój dar także
parafianie z Jordanowa Śl. -1600 zł i Nasławic - 1240 zł oraz uczniowie
szkoły podstawowej – 426 zł. Przekazujemy Ewie 6666 zł i dziękujemy
wszystkim za dar serca.
A tu dodatkowe informacje o Ewie: http://www.ewa.oca.pl

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE
Na terenie gminy Jordanów Śląski działają cztery świetlice środowiskowe,
finansowane w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów
uzależnień.

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE są to placówki opiekuńczowychowawcze wsparcia dziennego wspierające funkcje opiekuńczowychowawcze rodziny, świadcząc dzienną opiekę nad dziećmi. Pobyt w
świetlicach jest dobrowolny i nieodpłatny.
Do najważniejszych zadań świetlic środowiskowych należą:
•
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach
szkolnych oraz w soboty i dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje),
tj. organizacja zajęć i zabaw sportowych, plastycznych, muzycznych,
integracyjnych, ekologicznych, komputerowych itp.;
•
tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
•
pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności życiowych i
rodzinnych;
•
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie
aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy
na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i
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