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INFORMACJA 

O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

GMINY KZEMIENIEWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

I. Zadania oświatowe Gminy Krzemieniewo 

 

(Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Krzemieniewo w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 

ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.) 

Zadania oświatowe Gminy Krzemieniewo wynikają w szczególności z postanowień: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2016 r. poz. 446 ze. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189 ze zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: 

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. 

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) edukacji publicznej.” 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: 

„Art. 10 ust. 1: „Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej 

działalność. 

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w zakresie wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r 

o rachunkowości, (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 i 2255 ) i obsługi organizacyjnej szkoły 

lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych.” 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: 

- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

- stanowienie wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli. 
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II.        Stan organizacji 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Krzemieniewo  była organem prowadzącym dla 

7 placówek oświatowych, w tym: 

 

1) Przedszkola publiczne – w liczbie 3 

- Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie, 

- Publiczne Przedszkole w Pawłowicach, 

- Publiczne Przedszkole w Garzynie. 

   

2) Zespoły Szkół – w liczbie 4 

- Zespół Szkół w Drobninie,  

- Zespół Szkół w Nowym Belęcinie, 

- Zespół Szkół w Pawłowicach, 

- Zespół Szkół w Garzynie. 

 

  Stan organizacji przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, gimnazjów, 

których organem prowadzącym jest Gmina Krzemieniewo w roku szkolnym 

2016/2017 obrazują tabele nr 1,2,3. 

 

Tabela Nr 1.  

Stan organizacji przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Wyszczególnienie Liczba dzieci 

 

Publiczne Przedszkole Krzemieniewo 

Publiczne Przedszkole Pawłowice 

Publiczne Przedszkole Garzyn  

 

124 

50 

63 

Razem 237 

 

Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Wyszczególnienie kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI Razem 

SP Drobnin 0 35 56 23 50 36 200 

SP Pawłowice 18 29 35 36 26 25 169 

SP N. Belęcin 0 18 11 9 12 10 60 

SP Garzyn 0 34 19 16 - - 69 

SP Filia Oporówko 10 13 12 - - - 35 

Razem 28 129 133 84 88 71 533 
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Tabela Nr 3.  

Stan organizacji gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Wyszczególnienie kl. I kl. II kl. III Razem 

Gim. Drobnin 30 38 34 102 

Gim. Pawłowice 29 28 20 77 

Gim. N. Belęcin 30 24 20 74 

Razem 89 90 74 253 

 

Na terenie gminy mieści się Zespół Szkół Specjalnych w Górznie w roku  szkolnym 

2016/2017  na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum realizowało obowiązek 

szkolny 25 uczniów z terenu gminy. 

 

 

III. Baza do działalności oświatowej 

 

Tabel Nr 4.  

Baza lokalowa oświaty w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Informacje zbiorcze Przedszkola Szkoły 

podstawowe 

Gimnazja 

Liczba pracowni 

specjalistycznych 

- - - 

Liczba pracowni 

komputerowych 

- 4 3 

Liczba sal gimnastycznych  - 3 Razem ze Szkołą 

Podstawową 

Liczba pozostałych sal 

lekcyjnych  

7 47 34 

Liczba pomieszczeń do 

nauczania ogółem  

7 52 37 

Liczba książek w bibliotece - 29950 Biblioteki  

w zespołach szkół 

 

 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych wymaga stałych nakładów 

finansowych celem dalszej poprawy substancji budowlanej i optymalizacji kosztów 

eksploatacji.  
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Baza sportowa: 

 

Podstawowa baza sportowa na terenie Gminy Krzemieniewo w roku szkolnym 

2016/2017: 

1) boiska do piłki nożnej: 

   - z nawierzchnią naturalną - 3, 

   - z nawierzchnią sztuczną - 3, 

2) boiska do piłki siatkowej - 8, 

3) boiska do piłki ręcznej - 5, 

4) boiska do koszykówki  - 7, 

5) boiska uniwersalne  - 4, 

6) bieżnie    - 2. 

 

 

Przeprowadzone zostały remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych. 

 

1. Zespół Szkół Drobnin – wymiana czterech okien na klatce schodowej  

i jednego okna na zapleczu sali 52, wymiana wykładziny w trzech salach – sala 

05, 06 i 45, malowanie dwóch sal – sala 04 i świetlica (realizacja - lipiec-

sierpień 2017), termomodernizacja dachu na nowym budynku szkoły 

(realizacja - lipiec-sierpień 2017), 

2. Zespół Szkół w Pawłowicach –  dalszy ciąg termomodernizacji budynku 

szkoły,  

3. Zespół Szkół w Nowy Belęcin – utwardzenie szkolnego parkingu, 

 

Monitoring wizyjny w szkołach: 

 

Wszystkie Zespoły Szkół: Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Gminie Krzemieniewo 

posiadają monitoring wizyjny. Dwie z nich otrzymały go w ramach Rządowego 

programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach 

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. 

 

 

IV. Kadra i doskonalenie zawodowe 

 

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017: 

 

Na koniec roku szkolnego 2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo  zatrudnionych było 

łącznie 109  nauczycieli,  w tym niepełnozatrudnionych 21 nauczycieli.  

Liczba nauczycieli  stanowiła 96,98 etatów przeliczeniowych.  

Nauczyciele wg stopnia awansu: 

 dyplomowani 62 - 56,88% 
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 mianowani  22 - 20,18% 

 kontraktowi  20 - 18,35% 

 stażyści    5 -  4,59% 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

 

Organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów 

szkół i placówek.  

Środki wyodrębnione w budżetach organów prowadzących szkoły są przeznaczone 

na dofinansowanie: 

- kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

- organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,  

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

- przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

- organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, 

- organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

- szkolenia rad pedagogicznych. 

 

Ponadto ze środków tych dofinansowuje się również w części lub całości:  

 

- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub 

placówki, 

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą 

w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub 

podnoszą kwalifikacje. 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2016/2017, 

zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

 

 

V. Finansowanie zadań oświatowych 

 

Środki niezbędne na realizację zadań samorządu w kwestiach oświaty, w tym na 

wynagrodzenie nauczycieli, a także utrzymanie szkół i placówek, które prowadzą, 

muszą być zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

W roku 2016  wydatki na oświatę stanowiły 41,3% w ogólnych wydatkach budżetu 

Gminy Krzemieniewo. W roku 2017 na oświatę planuje się wydać  11.248.268,25 zł.  
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VI. Pomoc materialna dla uczniów 

 

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

-stypendium szkolne, 

-zasiłek szkolny. 

Gmina Krzemieniewo w myśl ustawy o systemie oświaty przyznała szkolne 

stypendia socjalne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość 

dofinansowania zależna była od kryterium dochodowego na jednego członka rodziny 

i szczegółowo określona została w regulaminie udzielania pomocy materialnej, 

uchwalonym przez Radę Gminy Krzemieniewo. 

W roku szkolnym 2016/2017: 

- ze stypendiów socjalnych skorzystało 92 uczniów, 

- ze zasiłków szkolnych skorzystał 1 uczeń.    

 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosiła 28.513,- zł, a zasiłków 620,- zł. 

 

 

Wyprawka szkolna: 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045) była udzielana uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Pomoc udzielana była na wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna), a także 

nauczyciela  lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

Wnioski składane były u dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku 

szkolnym 2016/2017, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Krzemieniewo tj. do 

dnia 19 września 2016 r. 

 

Łącznie z wyprawki skorzystało 11 uczniów.  

 

Stypendia za szczególne osiągnięcia: 

 

W czerwcu 2017 r. wypłacono stypendia dla 81 uczniów za rok szkolny 2016/2017: 

- za szczególne osiągnięcia naukowe – 59 

- za szczególne osiągnięcia sportowe – 22 

 

 

VII. Przeprowadzanie egzaminów 
 

Egzamin gimnazjalny w 2017 r.: 

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on 
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powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń  

kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej 

ukończenia. 

Jeżeli jakiś uczeń  nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi 

powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. 

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na tym 

egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Nawet wówczas, gdy wynik będzie 

zerowy, gimnazjalista ukończy szkołę (pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji 

końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej). 

 

Egzamin gimnazjalny zdawany jest w trzech częściach: 

 

- pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 

- druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno - 

przyrodniczych, 

- trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego 

nauczanego w szkole, jako przedmiot obowiązkowy.  

 

Tabela Nr 6 przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego w części 

humanistycznej, części matematyczno–przyrodniczej oraz z języka obcego 

nowożytnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo w roku 

szkolnym 2016/2017. 

 

Tab. 6 
L.p. Rodzaj  egzaminu 

(wyniki w %) 

Kraj Okręg Wojew. Powiat Gmina Szkoła 
Pawłowice 

Szkoła 
Drobnin 

Szkoła 
N.Belęcin 

1. HISTORIA I WOS 

 
59 57,27 57,91 57,95 58,46 55,00 63,00 54,72 

2. JĘZYK POLSKI 

 
69 66,57 66,69 66,83 69,86 68,25 74,70 62,8 

3. PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE 
52 50,92 51,64 51,09 50,82 49,00 55,76 43,77 

4. MATEMATYKA 

 
47 44,85 45,59 46,35 51,46 46,00 56,70 48,7 

5. J.ANGIELSKI 

PODSTAWOWY 
67 65,57 65,31 61,03 58,18 58,00 64,77 47 

6. J.ANGIELSKI 

ROZSZERZONY 
49 48,61 47,60 42,98 39,89 32,00 59,30 31 

7.  J.NIEMIECKI 

PODSTAWOWY 
54 53,85 52,67 50,61 57,27 52,00 64,73 33 

8. J.NIEMIECKI 

ROZSZERZONY 
41 36,68 36,11 38,32 45,13 - 45,13 - 
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VIII.     Nadzór nad kontrolą spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki i prowadzenie w tym zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 

do 18 lat 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Konstytucja RP – art. 70 ust.1 ( czytamy:,, Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 

roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa 

ustawa.”), 

2.  Art.31 ust.1 pkt. 2 i 4  ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59),  – wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny  

i obowiązek nauki (czytamy: ,,nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku 

życia... obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia...”).  

Kontrola obowiązku szkolnego należy do dyrektorów obwodowych szkół 

podstawowych,  natomiast kontrola obowiązku nauki jest zadaniem Gminy . 

Na podstawie danych uzyskanych ze szkół podstawowych, oraz szkół 

ponadgimnazjalnych realizacja obowiązku szkolnego w poszczególnych szkołach 

przebiega prawidłowo. 

 

 

 

 

 

Krzemieniewo, wrzesień 2017 r. 


