
Zarządzenie Nr 35/2010
Wóita Gminy Gnielł.oszów

z dnia 06 października 2010r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniet'oszółv infornracji o stanie realizacji
zadań ośrviatow.vch organu prowadzącego za rok szkolny 2a09lz0t0 wraz z
wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Na podstarvie art. 30 ust. 2 pkt 4 usta\ł?" z dnia 8 rnarca 1990r. o samorządzie
gminnynr(Dz.U.z 200l Nr7ĄŻ,poz. 1591 zptiźn.z,m.)orazatt.5aust.4ustar.ł'yz
dnia 7 września 1991r. o systemie ośr.viaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) zarządzam co następrtj e:

s1

PrzedłoŻyc Raclzie Gminy informację o stanie realizacji zadań oświatolv'vch
organll pro\^/adzącego za rok szkolny 200912010 w-raz Z rł-vlrikanri sprawdzianu i
egzamiuu gimnazjalnego.

s2

Zarządzenie lvchodzi rł' z"v--cie z dniem podpisania.



\\
lnfołnrucjłt ll stunie reałizucji zudań oświtttov,),clt org.rłu, prowudx,ącego 7a rok

słkolny 2009/20]0 wycx zrvynikami sprałvdzianu i egł.aninu gimnrłłialnego.

7'ądania i kompetenc'je organLl prowadzącego rv1,'nikające Ż ustaw-\' o s}'ste]nle

ośrviat'v z dnia 7 rł,rześtria 1 99 1r. (Dz.l-l. z 2a01r. Nr 256. poz. 257 2 z poźn. złn.) u'
zakresię:

l. Zatwiertlzanie arkusz-Y organizacji pracy szkoĘ.

Wójt Grrriny Grriervoszów zatlyierclzlł arkusze i arreksy do arkusz1'' organizrt'ji
pl'ac-v szlioły na rok szl<olny 20a92010 dla 4 placórł'ek ośrviatorv'vch:

i ) Zespół Szkolrro-Przedszkolny rv Gnier.voszclrł ie
2) Publiczla Szkola Podstawolva \ł' Wysokim Ko1e
3) Pub1iczna Szkoła Podstarvorł'a rł' Bot'ku
4) Publiczne Gimnazjum lv Gniewoszowie

Na podstarł,ie zatrvierdzonvclr arkuszy i aneksór.v organizacji prac,v szkoły u' w/rł'

placór.vkach r.l' roku szko1r-l-vrn 20 09 l 20 | 0 zatrudnionych było :

l) rlaLLcz1.'cieli rv przeliczeniu tltr osobY 62 rv tyln pełnozatl'udnioll;'ch 41

Liczba naucz-Ycie1i !v_g stopni arvatrsu przedstar.viała się następująco:
cl,lplomowani -22w tym 18,'ł8 etatu
rnianou,ani 24 rv tyin 2 1 ,1 1 etatu
.kontraktor.r,i - 8 rv tyn.r 6,40 etatu
staży'ści - 8 rv tyln 2,85 etatu

2) pracorvnikórv obsŁrgi rł' przeliczetriu na etaty 10+ 6 palacz1'' sezono\'Yo

Nauczy'ciele zatrudnierri byli zgodnie z klva1itikacjarni. Na ogó1ną 1iczbę

nauczycieli zatrr-ldnionych w szkołach 56 rraucz-vcieli posiadało t}'tuł magistla,
natomjast 6 t}.'tuł 1icencjata.

W roku szkolnyrrr 2009/20l0 uczęszczało do szłół 49l uczniów.

Ią. Sz'kołu I-i,-':'btt uc:.niów Licł'hu odd:.iałów śretlnia nu orhłlział

1 przedszkole 36 ) 18

1 odtlzial ,,O" 31
.) tl 12.,15

-t podstałvo'rva 16,57 1.+'3ó

I girnnazjum 18ó 1 26.51

Razent 491 lv 17.53



oprócz obolviązkorr,-vch zajęc dydakt1,cznyclr rł.1,liikających z l'anroił'1'clr plalrou'
nauczania ptzeznaczo11o dodatkorł'e środki budżetclrve tra realizację zajęć:
|. zajęć r'łyrólvnal'vcz.l'ch - w rł;ł nriarze 5 godzin t'vgodniorvo
2. zajęć rer.va1idac1.jnych _ 5 godzin tygodnior.r'o
3. gimnastyki korekc-vjno kornpensacl'juej - 3 goclziny tygodniorvo
4. kół zainteresoivań 2 godzin1'' tygodniorvo
5. nauczanie indylvidualne - l7 godzin tygodniorvo
6' zajęcia koryguj ące \\'ad-y \lTmow,v _ 1 godzina tygodniorł'o
7 ''zĄęcia spoltowe i rekr'eac'ljne _ 3 godziny tygodrriorvo

W roku szkoln.vm 2a092010 uczniorvie korz.vstali z c1odatkou'ych zajęć rv szkołach:

- półkolonie

- zajęcia rv czasie ferii szkolny'c1-', 1"',yj azdt tra basen. do kina
* zajęcia socjoterapeutyczne

- treningi r.v piłce koszykolł,ej, Szkolrrę Koło Sportorve

- zĄęcia z origatrii
* koła zainteresor.vań _ rrp. hrrnrarristycztre' ciremiczne, ekologiczne'

przlrodnicze. infbrmatyczne
* akcj e profi1aktyczne rrp. ..Spójrz lr-raczej'', .,Trzymaj folrnę" , ''Dzieli 

bez
plzenocy''',,Dzien Bezpieczrego Intemetu",,'Szkoła Bez
Przenoc'v''prolł'ac1zone co roku lve lłspółpraci' z Pollcją służba zdl'orr'ia,

Gminną Kclmis.ją Rozrł'iązylvania Prob1ęlnórł' A1koholorvych, Paiistrłorvą
Str'aząPozamą

- czwartkilekkoatletyczne
- zajęcia kółka irrlbrmatycznego oraz zĄęcia pozalekc;'jne realizolł'ane rv t'amach

Progr'am LL Inte gracj i Społeczrrej fi nansolr'ane g o pl'zez PPwoW
- zajęcia tanęCzlle i terapeutycznę r'ea1izor.ł'ane rv Lamac'h Programu lntegrlcji

Społecznej filransowaneg o plzez PPwow organizorvane SI1\{ rv Wysol<inl

Kole

W roku szkolnyrn 2009i 20 10 ucznio\'vie uczestnicz-vli r.v konkursach
przedmiotorvych:
- girnnazjum - ó6 rrczr-riów _ Z tego 5 uczniólł' zakwalifikor'vało się do etapu

rejonorvego

- szkoły podstarvowe _ korrkulsy przedlniotolve z języka polskiego i z
matematyki

Pozostirłe konkur'sy. rł. któr'yc1r rtcznior,vie zaję1i miejsca rra podium:
ZSP Gniervoszór'v

- I rniejsce rv piłce siatkoivej chłopcórv u'zaw_oclach rejotrorvyclr

- I nrie.jsce cliłopcółł' rv tenisie stołorvyln lv zarvodaclr r'e.ionorvych

- I miejsce lv piłce koszykorvej chłopcó''v lv zarvoclach rejolrolvyclr

- I miejsce rv piłce koszykorł'ej chłopcólv rv zarł'odach porł'iatorł-vch

- I miejsce rv piłce kclszykowej dziervcząt rv zarł'odach reionor'vvch



- I rniejsce w piłce kosz1.'korvej dzielucząt lv zar.vodach powiatowyclr

PG Gnier.voszów

- I miejsce rv ogólnopolskim konkutsie plastycznym - ,,Stop Malarii''
* I, II, III miejsce rv lejonorłynr konkursie PCK - ..Kreri'-Klopla Zr'cia"

- I' il' III miejsce rv rejonorrynr konłursie histor.vcznym _ ,,Kłamstwo,
N{ilczenie, Prarvda"

_ I rniejsce rv porł'iatorvyrrr finalę piłki koszykowej clrłopcór.v

PSP Borek

- II miejsce na poziomie lvojewódzkim konkursu ekologicznego
otganizowane go ptzęZ urząd marszałkowski ,.Ekologia r.vidziana oczarni dzieci
i młodzieży"

_ II rniejsce na pozionrie porviatowym organizowairym plzęZ stalostwc)
porviatowe kon}iursie .,Łorvcy bater'ii"

Poza korrkursanri przedmiotot',,'vmi uczniorł'ie uczestniczyli r'v irrn.vch kolrkrrrsach
szkolrrych, rejonowy'clr, porviatolł.ryclr, jak i o zasięgu ogóhropolskim'

2. Dou.ożenie ucznió1v dtl szlirił.

W roku szko1n1.'m 2aa9l2aI0 dorvożono 122 uczniów do szkół podstar-vowych i
gimnazjum oraz zwraca11o koszty dor,vozu d1a 5 uczniórv niepełnosprarvnych i iclr
opiekunórv do szkół specjalnych.

3. Nadarvanie Stopni alYansu za\Yodowego na nauczyci€la mianorvanego.

W roku szkolnym 200912010 olgan prorvadząC,v przeplowadził komisje
egzamina'cyjne i nadał stopień awansu zal,vodorvego na nauczyciela mianorvanego d1a

nauczycieli;
_ ZSP Ciniell'oszólv l nauczr.'ciel

4. Prowadzenie sprawozdalvczości i rozliczanie dotacji.

W roku szkoln}łrn 2009 l 20 10 wykonano sprarvozdania :

- System Inlbrmacji oślviatorł'ej 'stan a 10 r.ł,rześnia 2009r.' 30 rł't'ześnia 2009t''' 3l
nalca 2010r.

- sprarvozdani a z rczltczęnia dotacji:
a) dotacji na realizację rządorvego programu pomocy ucznionr rł,2009r.
doiinansorvania zaktrpu podręcznikórv dla oraz d1a dzieci rozpoczyrrając1.'ch naukę

r.v klasach I-III szkoły podstar.ł'orvej oraz klasach I ginrnazj ulrr _ skorzystało 6(l



ucz1110\\r

b) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzięlarria edukacji pomocy
st1pendialrrej clla uczniórv o charakterze soc.ialnvm- skorzystało 159 uczrriórv
c) dotacji przezl1aczone.j na do1inarrsorvanie lcosztów kształcelria nłodocianl,ch
pl'acorvnikórł,: skor'zystał 1 uczeń
d) dotacji na realizację pl'ogramu ,,Radclslta Szkoła''
Wsz5lstkie spralvozdalria r.v-vkonano lv tęrminie i przekazano odporviedniin
instytucjom.

5. Wykonyrvanie ilrwestycji ośll'iatow.Ych i rcmontów obicktó*'szkolnyclr.

\\r ramach tego zadania pueprowadzono:
PSP W-vsokie Koło- tęt'nomodernizacja budynku, bieżące Iemonty _ malorr'anie

kor11at'za' łazienek, zmyrvalrri

6. Doposaźenie szkól !v sprzęt i w1'posażenie w ponroc clydakt-vczne.

W roku szkcllrrym 200912010 zakupioncl do szlół Sprzęt oraz pomooe
d1'daktyczne:

1/ PG Gniewoszór.ł, - stoliki i łari,ki szkolne, kserokopiarka' telelvizot',
radioocltlr,arza cz, plansze.,Bezpieczny Intemet". zasllacz

2l ZsiP Gnierł,oszólv - zestalv komputerow\,, mikrotbny, odtwatzaoz, \\:yposazono
miejsca zabarv dla dzieci rv ranrach programu ,,Radosna Szkoła''

3/ PSP Borek - ekran do projektora, matematyczne ponoce d1''dakt1iczne, sprzęt
spońou/y' \'V)_posazono nriej sca zabar.v dla dzieci w ratlrach plogramu ,,Racloslra
Szkoła"

4/ PSP Wysokie Koło - sza1ki do oddziału przedszkolrrego, ĘYposazono rrriejsca
zabarv dla dzieci w ranach plogramu ,,Radosna Szkoła''

7. Analiza !Y!'ników egzaminu girnnazjalnego klas III gimnazjum i
spralvdzianu klas Vl szkclły podstawowej.

WYNIKI SPRAWDZIANU
sZKoŁ PoDSTAwowYCE zA RoK SZKoLNY 2009lŻarc

SZP (inierł'oszór.r,



23'6Ż

59.05

PSP Wysokie Koło

Ż3.62

50.05

PSP Borek

WYNIIfl EGZAMII\U GIMNAZJAI,,I{EGO
ZA ROK SZKOLNY 2OO9IZOIO

PG Gniervoszór.v część tnatematyczno - pr'z'"_rodnicza

PG cniervoszów część humalristyczna


