UCHWAŁA NR XV/84/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1515) w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256 poz.2572 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć informację Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 wraz
z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
ZA ROK SZKOLNY
2014/2015
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY TOSZEK

WS T Ę P
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
w publicznych przedszkolach, a także w szkołach podstawowych w tym z oddziałami
integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy oraz
w gimnazjum. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga
właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej
z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący
szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Burmistrz wykonuje zadania
i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym w szczególności:
zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz
zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej,
w tym zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub
placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów. Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega:
prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów
dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki Burmistrz jest zwierzchnikiem dla
dyrektorów placówek. Zgodnie z art. 36a ustawy o systemie oświaty powierza stanowisko
dyrektora placówki oświatowej, pod warunkiem, jeżeli nadzór pedagogiczny (Kuratorium
Oświaty) nie zgłosi umotywowanego zastrzeżenia. Burmistrz odwołuje dyrektora na
podstawie art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2014/2015 w Gminie Toszek składa się z 16 bloków tematycznych.
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Spis treści:

Rozdział 1. Statystyczne Vademecum Oświatowe
Rozdział 2. Wyniki
Gminy Toszek

egzaminu gimnazjalnego

i sprawdzianu szóstoklasisty 2015 szkół

Rozdział 3. Koszty utrzymania Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w Gminie Toszek w roku budżetowym 2014
Rozdział 4. Koszty utrzymania szkół: SP Toszek, SP Pniów, SP Paczyna, SP Kotulin,
Gimnazjum w roku budżetowym 2014
Rozdział 5. Zatrudnienie nauczycieli, administracji i obsługi
Rozdział 6. Zakupy/darowizny podnoszące jakość bazy szkoły/przedszkola
Rozdział 7. Kontrole w szkole/przedszkolu
Rozdział 8. Dożywianie w szkole/przedszkolu
Rozdział 9. Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu
Rozdział 10. Opieka zdrowotna w szkole/przedszkolu
Rozdział 11. Działalność biblioteki, psychologa, logopedy i pedagoga szkolnego
Rozdział 12. Nagrody i wyróżnienia
Rozdział 13. Analiza wydatków i subwencji. Kwota subwencji oświatowej w roku
budżetowym 2014
Rozdział 14. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Rozdział 15. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych i przyznanie stypendium
oraz zasiłków
Rozdział 16. Remonty i inwestycje w gminnych placówkach oświatowych w roku
budżetowym 2014 i 2015 (stan do 31.08.2015)
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Rozdział 1. Statystyczne Vademecum Oświatowe
Gmina miejsko –wiejska
TOSZEK
Powiat Gliwicki
W roku szkolnym 2014/2015 działalność edukacyjną prowadziło 6 placówek publicznych
(1 przedszkole, 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i 1 gimnazjum).
Placówki publiczne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Publiczne Przedszkole w Toszku
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
Szkoła Podstawowa w Kotulinie
Szkoła Podstawowa w Paczynie
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku

Liczba

2014/2015
miejscowości
sołectw

16
14

Tabela 1. Wybrane dane statystyczne (źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach)
Wybrane dane
statystyczne
Powierzchnia w ha
Ludność
Ludność na 1km2
Kobiety na 100
mężczyzn
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym
Szkoły podstawowe
i gimnazjalne
Przedszkola
Mieszkania oddane do
użytkowania
Pracujący na 1000
ludności
Bezrobotni
zarejestrowani
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2013

2014

2015

9982 ha
9494

9982 ha
9269

95
104

92
104

9982 ha
9244
stan na
30.09.2015
-

54,3

53,9

-

5

5

5

1
12

1
12

1
-

147

146

-

6,1

6,1

-
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Tabela 2. Edukacja w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015
(źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach)
EDUKACJA
Placówki wychowania przedszkolnego
w tym przedszkola
Miejsca w przedszkolach
Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego
Szkoły podstawowe (ilość dzieci)
Gimnazjum (ilość dzieci)
Liczba uczniów przypadających
na 1 oddział:
w szkołach podstawowych
w gimnazjum

2013/2014
5
1
116
242

2014/2015
5
1
116
242

470
251

483
227

13
21

14
20

Tabela 3. (źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach)
Dochody budżetu Gminy według działów
2013
2014
2,0
%
1,72%
Oświata i
wychowanie
0,5 %
0,21%
Edukacyjna
opieka
wychowawcza

Tabela 4. (źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach)
Wydatki budżetu Gminy według działów
2013
2014
39,5 %
35,19%
Oświata i
wychowanie
1,4 %
1,01%
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
W 2013 r. wydatki na oświatę
i wychowanie wyniosły:

10.772.432, 59 zł.

W 2014 r. wydatki na oświatę
i wychowanie wyniosły:

10.759.916, 00 zł.

Rozdział 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty
2015 szkół Gminy Toszek
Rozdział 2 opracowany jest na podstawie opracowanych wyników egzaminu gimnazjalnego
2015 i sprawdzianu klas 6 ze strony internetowej: http://www.oke.jaworzno.pl/ oraz na
podstawie danych przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta
i gminy Toszek.
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Tabela 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 - Część humanistyczna, język polski
(Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
gmina
Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

Ilość uczniów przystępujących do egzaminu
106
325
96
118
94
66

Średni wynik
63,64
62,56
59,56
58,64
58,45
61,27

Toszek

77

65,26

Wielowieś

61

60,82

Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 - Część humanistyczna, historia i WOS
(Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
gmina
Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

Ilość uczniów przystępujących do egzaminu
106
325
96
118
94
66

Średni wynik
64,22
63,55
61,39
62,82
60,16
65,48

Toszek

77

60,26

Wielowieś

61

60,10

Tabela 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 - Część matematyczno- przyrodnicza,
matematyka (Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
gmina
Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

Ilość uczniów przystępujących do egzaminu
106
324
95
117
94
66

Średni wynik
52,72
46,53
46,53
44,70
46,19
43,17

Toszek

77

41,17

Wielowieś

61

44,92

Tabela 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 - Część matematyczno- przyrodnicza,
przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia, fizyka (Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
gmina
Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

Ilość uczniów przystępujących do egzaminu
106
324
95
117
94
66

Średni wynik
51,53
48,69
47,40
50,31
47,40
49,79

Toszek

77

48,43

Wielowieś

61

47,72
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Tabela 9. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 - Język obcy nowożytny, język angielski –
poziom podstawowy i rozszerzony (Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
gmina

Ilość uczniów
przystępujących do
egzaminu na poziomie
podstawowym

Średni wynik
Ilość uczniów
Poziom
przystępujących
podstawowy do egzaminu na
poziomie
rozszerzonym
70,90
100
69,52
300
67,42
41
63,73
96
72,59
34
65,21
43

Średni
wynik
Poziom
rozszerzony

Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

100
300
60
100
34
43

Toszek

23

79,57

23

53,78

Wielowieś

19

61,84

19

32,84

49,00
49,64
56,32
41,03
47,59
42,00

Tabela 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 - Język obcy nowożytny, język niemiecki
– poziom podstawowy i rozszerzony (Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
gmina

Ilość uczniów
przystępujących do
egzaminu na poziomie
podstawowym

Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

6
21
36
17
60
23

Toszek

54

Średni wynik
Ilość uczniów
Poziom
przystępujących
podstawowy do egzaminu na
poziomie
rozszerzonym
67,33
1
56,62
1
55,89
25
56,94
5
68,30
5
62,35
3

68,81

4

Średni
wynik
Poziom
rozszerzony
31,88
46,80
85,80
92,67

90,25

Wielowieś
42
63,19
10
58,90
Tabela 11. Wyniki egzaminów zewnętrznych – porównanie 2014r. i 2015r. (źródło:
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku)
Liczba zdających
Rodzaj arkusza
Średni wynik:
historia i WOS
Średni wynik: język
polski
Średni wynik:
przyroda
Średni wynik:
matematyka

Rok 2014
88
A1
szkoła 57%
województwo 59%
kraj 59%
szkoła 72%
województwo 69%
kraj 68%
szkoła 50%
województwo 52%
kraj 52%
szkoła 41%
województwo 46%
kraj 47%
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Rok 2015
77
A1
szkoła 60,3%
województwo: 63,5%
kraj: 64%
szkoła 65,3%
województwo 61,9%
kraj 63%
szkoła 48,4%
województwo 49,4%
kraj 50%
szkoła 41,2%
województwo 47,3%
kraj 48%
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Średni wynik: język
angielski poziom
podstawowy
Średni wynik: język
angielski poziom
rozszerzony
Średni wynik: język
niemiecki poziom
podstawowy
Średni wynik: język
niemiecki poziom
rozszerzony
Minimalna i
maksymalna liczba
punktów w danej
części: część
humanistyczna
Minimalna i
maksymalna liczba
punktów w danej
części: część
matematycznoprzyrodnicza
Minimalna i
maksymalna liczba
punktów w danej
części: język angielski

Minimalna i
maksymalna liczba
punktów w danej
części: język
niemiecki
Przedziały staninowe:
część humanistyczna
Przedziały staninowe:
część matematycznoprzyrodnicza
Przedziały staninowe:
język angielski
Przedziały staninowe:
język niemiecki

szkoła 80%
województwo 68%
kraj 67%
szkoła 58%
województwo 45%
kraj 46%
szkoła 67%
województwo 56%
kraj 54%
szkoła 59%
województwo 45%
kraj 39%
historia i WOS
- min. 9/ 33pkt
- maks. 28/ 33pkt
język polski
- min. 10/ 32 pkt
- maks. 32/ 32pkt
przyroda
- min. 4/ 28 pkt
- maks. 26/ 28 pkt
matematyka
- min. 2/ 29 pkt
- maks. 28/ 29 pkt

szkoła 79,6%
województwo 67,6%
kraj 67%
szkoła 53,8%
województwo 47,8%
kraj 48%
szkoła 68,8%
województwo 57,9%
kraj 57%
szkoła 90,3%
województwo 49,4%
kraj 41%
historia i WOS
- min. 7/ 33pkt
- maks. 31/ 33pkt
język polski
- min. 12/32 pkt
- maks. 30/ 32pkt
przyroda
- min. 3/28pkt
- maks. 26/ 28pkt
matematyka
- min. 4/29pkt
- maks. 26/ 29pkt

poziom podstawowy
- min. 14/ 40 pkt
- maks. 40/ 40 pkt
poziom rozszerzony
- min. 3/ 40 pkt
- maks. 39/ 40 pkt

poziom podstawowy
- min. 15/ 40pkt
- maks. 40/ 40pkt

poziom podstawowy
- min. 13/ 40 pkt
- maks. 40/ 40 pkt
poziom rozszerzony
- min. 5/ 40 pkt
- maks. 38/ 40 pkt
historia i WOS: średni
(56,6% - 59,2%)
język polski: wysoki
(72,1% - 76%)
przyroda: średni
(49,1% - 52,1%)
matematyka: niżej średni
(38,8% - 43,1%)
poziom podstawowy:
wysoki (73,6% - 81,6%)
poziom rozszerzony: brak
danych
poziom podstawowy:
wysoki (60,2% - 67,5%)
poziom rozszerzony: brak
danych

Id: B23EA36F-D3BF-4C3D-A139-53EE636C4CA6. Podpisany

poziom rozszerzony
- min. 6/40pkt
- maks. 32/ 40 pkt
poziom podstawowy
- min. 14/ 40pkt
- maks. 40/ 40pkt
poziom rozszerzony
- min. 34/ 40pkt
- maks. 38/ 40pkt
historia i wos:
niżej średni (59% - 61%)
język polski: wyżej średni
(63% -65%)
przyroda: średni (47% - 49%)
matematyka: niżej średni
(41% - 44%)
poziom podstawowy: wysoki
(73% -80%)
poziom rozszerzony: brak
danych
poziom podstawowy: wysoki
(63% - 70%)
poziom rozszerzony: brak
danych
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Tabela 12. Wyniki sprawdzianu klas szóstych roku 2015 w gminach Powiatu gliwickiego,
język polski i matematyka (Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
Średni wynik

Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

Ilość uczniów przystępujących do
sprawdzianu
126
321
94
130
77
57

Toszek

78

60,09

Wielowieś

52

62,65

gmina

66,16
64,03
65,55
64,54
60,82
67,30

Tabela 13. Wyniki sprawdzianu klas szóstych roku 2015 w gminach Powiatu gliwickiego,
język angielski (Źródło: Opracowanie własne ZOPO)
Średni wynik

Gierałtowice
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice

Ilość uczniów przystępujących do
sprawdzianu
126
321
58
130
77
57

Toszek

78

73,72

Wielowieś

52

77,19

gmina

79,11
76,34
81,47
74,28
76,26
80,98

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku:
Liczba zdających: 59, Rodzaj arkusza: S-1 (59)
Średni
wynik

CZĘŚĆ
I

Liczba
pkt%

(ogólnie)
min

Język
polski

Liczba pkt%
Matematyka

CZĘŚĆ
II Język
angielski

max

w kraju

67

73

61

78

w woj.
śląskim

65,81

72,42

58,85

78,28

66,64

50,43

74,17

min

max

40

100

w SP
w
Toszku

58,69

stanin

niski

24

90

niżej
średni

W 2014 roku średni wynik uzyskany przez uczniów SP Toszek na sprawdzianie wyniósł 22,4
pkt, co uplasowało szkołę w staninie niskim.
Id: B23EA36F-D3BF-4C3D-A139-53EE636C4CA6. Podpisany

Strona 8

Szkoła Podstawowa w Kotulinie:
Sprawdzian pisało 5 uczniów arkusz standardowy 5 w tym dwóch dyslektyków.
I część
Średni wynik:
Szkoła: 68,8 %

język polski -76,2 %

matematyka -61,0 %

Gmina: 60,1 %

język polski -67,1 %

matematyka -52,6 %

Powiat: 64,1 %

język polski -70,4 %

matematyka -57,4 %

Województwo: 65,8%język polski -72,4 %

matematyka -58,8 %

Odchylenie standardowe: 17,5

Rozstęp wyników: 49% - 95 %

Na znormalizowanej skali staninowej szkoła uzyskała wynik – wyżej średni.
Średnia klasy cz. 1 28,2 punkty.
II część
Średni wynik:
Szkoła: 83,6 %

Gmina: 73,72 %

język polski: 70,4 %

matematyka: 57,4 %

Województwo: 78,28%

Odchylenie standardowe: 8,7%

Powiat: 76,87 %

Rozstęp wyników: 75% - 95 %
Na znormalizowanej skali staninowej szkoła uzyskała wynik – wysoki.
Średnia klasy cz. II 33,4 punkty.
W ciągu roku szkolnego w klasie VI były prowadzone dodatkowe zajęcia 3 godziny
w tygodniu w ramach tzw. godzin karcianych
w celu przygotowania uczniów do
sprawdzianu. Na zajęciach tych uczniowie rozwiązywali testy z ubiegłych lat, rozwiązywali
zadania tekstowe, pisali wypowiedzi pisemne (różne formy – opowiadanie, ogłoszenie, list
itp.), przerabiali testy z języka angielskiego. Wszystkie działania uczniów odbywały się pod
ścisłą kontrolą nauczycieli, którzy służyli swoją pomocą, cierpliwie tłumaczyli i wyjaśniali
pomagając rozwiązywać problemy i przygotowując uczniów do pisania sprawdzianu.
W ubiegłym roku szkolnym 2013/14 średnia klasy 23,2 punktu na 40 możliwych do zdobycia.
Ośmiu uczniów pisało arkusz standardowy, jeden uczeń dla uczniów z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego. Średnia w gminie to 22,2 punkt, w województwie 25,4;
w powiecie 25,1. Największa liczba uzyskanych przez uczniów punktów to: 34, najniższa to
10, rozstęp wyników 10-34. Na znormalizowanej skali staninowej szkoła uzyskała wynik –
niżej średni - był to najlepszy wynik w gminie. Na tym samym poziomie znalazło się 16,8%
szkół w województwie.
Szkoła Podstawowa w Paczynie: liczba zdających: 8, arkusze: sp-1, średni wynik: cz.1
70,75% (min. 41 max 93) przy średniej wojewódzkiej 64,1%, przedział staninowy: 7 wysoki;
cz.2 77,875% (min. 40 max 100) przy średniej wojewódzkiej 78,28%; przedział staninowy:
Id: B23EA36F-D3BF-4C3D-A139-53EE636C4CA6. Podpisany
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5 średni
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie: wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
2015 ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie z języka angielskiego uzyskali
średnio 78 proc. Drugi w kolejności był język polski - wynik to średnio 73 proc. Na trzecim
miejscu znalazła się matematyka. Szóstoklasiści średnio uzyskali wynik 61 proc. - podała
Centralna Komisja Egzaminacyjna. W woj. śląskim średnia wypadła nieco gorzej. Średnio 72
proc. punktów z zadań dotyczących języka polskiego. Za rozwiązanie zadań z matematyki
uzyskali średnio 59 proc. maksymalnej liczby punktów. Zaś na części sprawdzianu z języka
angielskiego (zdawało go najwięcej osób) uzyskali średnio 78 proc. maksymalnej liczby
punktów. W Szkole Podstawowej w Pniowie do sprawdzianu po klasie szóstej przystąpiło
siedmioro uczniów, tj. 100% klasy szóstej. Średni wynik klasy z części pierwszej
sprawdzianu ( język polski i matematyka), to: 53%, z drugiej części – język angielski:
58%.Średni wynik z języka polskiego to: 62%, natomiast z matematyki: 44%. Powyższe dane
wskazują, iż uczniowie najlepiej poradzili sobie z częścią polonistyczną, aczkolwiek jest to
wynik niższy od średniego wyniku uzyskanego w województwie śląskim i w całym kraju. Na
drugim miejscu znalazł się język angielski, a na trzecim matematyka i były to wyniki również
niższe od tych, jakie zdobyli uczniowie w kraju i województwie śląskim. Uczniowie klasy
szóstej napisali sprawdzian po klasie szóstej porównywalnie do sprawdzianów próbnych,
przeprowadzanych trzykrotnie przez nauczyciela języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego. Bez cienia przesady można rzec, że sprawdzian kompetencji jedynie potwierdził
umiejętności i wiedzę uczniów na tym etapie kształcenia. Poza tym ponad połowę klasy
stanowili uczniowie, którzy posiadali opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
o dostosowaniu metod kształcenia, stąd wydłużony czas pisania egzaminu dla tych uczniów.

Rozdział 3. Koszty utrzymania Publicznego Przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w Gminie Toszek w roku budżetowym 2014
(projekt tabel: źródło: opracowanie własne ZOPO)
Przedszkole
Liczba dzieci
w oddziałach
przedszkolnych
Liczba dzieci,
które nie dostały
się do
przedszkola
z
uwzględnieniem
wieku
Liczba dzieci
korzystających
z ponad 5
godzinnej opieki

SP Toszek

SP Paczyna

SP Kotulin

SP Pniów

116

42

25

42

23

7
rocznik
2010 i 2011

0

9
1os. – 5 lat
4 os. - 4 lata
4 os. - 3 lata

0

0

85

12

25

21

23

Roczny koszt utrzymania oddziału/oddziałów:
- SP Toszek

138.173,25 zł

- SP Kotulin

157.511,02 zł

- SP Paczyna

127.497,41 zł
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- SP Pniów
- Przedszkole

81.457,50 zł
993.790,80 zł

Wpłaty rodziców za godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową:
- SP Toszek

1.259,00 zł

- SP Kotulin

1.122,00 zł

- SP Paczyna

2.953,00 zł

- SP Pniów

3.770,00 zł

- Przedszkole

35.953,00 zł

Dochody roczne wyżywienie:
- SP Toszek

60.326,64 zł

- SP Pniów

5.003,00 zł

- Przedszkole

68.039,00 zł

Rozdział 4. Koszty utrzymania szkół: SP Toszek, SP Pniów, SP Paczyna, SP
Kotulin, Gimnazjum w roku budżetowym 2014
(projekt tabel: źródło: opracowanie własne ZOPO)
Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015: 721 uczniów
Liczba dzieci urodzonych w latach 2010 – 2014:
2010r. - 104 osoby
2011r. - 97 osób
2012r. - 105 osób
2013r. - 82 osoby
2014r. - 95 osób
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015: 51 oddziałów
Średnia liczba uczniów na oddział: 14 uczniów
Roczny koszt utrzymania ucznia: 12.536,46 zł
Dowóz dzieci do szkół:
Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach – 76.836,23 zł
SP Pniów – 14.600,74 zł
zajęcia basenowe na trasie Kotulin – Paczyna – Kotulin – 8.226,00 zł
SUMA: 111.373,10 zł
Liczba i koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (od września 2014r. do
czerwca 2015r):
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Gimnazjum – 135 osób x 50 zł = 6750 zł
SP Kotulin – 23 osoby x 50 zł = 1150 zł
SP Toszek – 123 osoby x 50 zł = 6150 zł
SUMA: 14.050,00 zł
Tabela 1. Promocja uczniów
Placówka

Świadectwo z
Egzaminy
wyróżnieniem poprawkowe

Niepromowani

Liczba
uczniów

Procent
uczniów

Liczba
uczniów

Procent
uczniów

Liczba
uczniów

Procent
uczniów

Gimnazjum

21

9,3%

4

1,8%

8

3,5%

SP Toszek

43

11,3%

8

2%

5

1,3%

SP Pniów

9

22,5%

0

0%

0

0%

SP Kotulin

9

36%

0

0%

0

0%

0

0%

2

4%

klasy IV-VI

16%
klasy I-VI

SP Paczyna

6

13%

Tabela 2. Frekwencja w szkołach i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania
Frekwencja
(w procentach)

Nieodpowiednia lub naganna roczna klasyfikacyjna ocena
z zachowania
Liczba uczniów

Procent uczniów

Gimnazjum – 88,85%

13

5,75%

SP Toszek - 93,36%

4 nieodpowiednie

1%

SP Pniów – 93,08%

0

0%

SP Kotulin – 94%

0

0%

SP Paczyna – 95,2%

0

0%

Przedszkole – 70%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tabela 3. Osiągnięcia uczniów (konkursy o zasięgu ponad-gminnym)
Placówka

Przedmiotowe

Artystyczne

Sportowe

6

Artystyczne

Sportowe

Procent wszystkich uczniów

Liczba
uczestników
konkursów
Gimnazjum

Przedmiotowe

0%

92%
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SP Toszek

7

3%

SP Pniów

12%

1,8%

0,7%

6%

3,1%

15%

SP Kotulin

7

37%

21%

13%

67%

38%

SP Paczyna

3

0%

3%

7%

0%

7%

Tabela 4. Wsparcie materialne dla uczniów/dzieci (liczba korzystających)
Placówka

Stypendia
szkolne

Zasiłki szkolne

Dofinansowanie
posiłków w szkole

Dofinansowanie
zakupu
podręczników

Gimnazjum

18

0

6

2

SP Toszek

14

0

19

13

SP Pniów

3

Program
,,Skrzydła” 1uczeń

1

3

SP Kotulin

0

0

0

9-wyprawka
13-I kl.
podręczniki
rządowe

SP Paczyna

3

0

0

9

Tabela 5. Wykorzystanie godzin z art. 42 KN
Placówka

Zajęcia
wyrównawcze

Zajęcia
przygotowujące
do egzaminów
zewnętrznych

Koła
zainteresowań

Zajęcia
sportowe

Inne
zadania

Zadania
opiekuńcze

Gimnazjum

30,49%

20%

8,33%

9,74%

11,93%

19,51%

SP Toszek

43%

15%

30%

12%

-

-

SP Pniów

42%

18%

22%

18%

-

-

SP Kotulin

14,8%

19,8%

44,5%

0%

-

-

SP Paczyna

25%

10%

57%

8%

-

-

Tabela 6. Liczba uczniów/dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych
Placówka

Zajęcia
w świetlicy

Koła przedmiotowe

Id: B23EA36F-D3BF-4C3D-A139-53EE636C4CA6. Podpisany
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codziennie od 1 do
70 uczniów w
zależności od
godziny lekcyjnej.

591

100

223

SP Toszek

182

0

0

0

SP Pniów

28

8

0

0

SP Kotulin

23

0

0

25

SP Paczyna

0

22

11

7

Gimnazjum

Tabela 7. Liczba uczniów/dzieci uczestniczących
rewalidacyjnych, logopedycznych i innych.

w

zajęciach

wyrównawczych,

Placówka

Zajęcia
wyrównawcze

Zajęcia
rewalidacyjne

Logopedia

Indywidualny
tok nauki

Nauczanie
indywidualne

Gimnazjum

0

4

1

0

2

SP Toszek

77

9

61

0

1

SP Pniów

0

1

2

0

0

SP Kotulin

14

1

26

0

2

SP Paczyna

25

1

8

0

0

Przedszkole

0

1

40

0

0

Tabela 8. Uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dysfunkcje uczniów:

Uczniowie z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia
specjalnego

Rodzaj placówki
Liczba wychowanków

Procent wychowanków

SP Kotulin – 2

SP Kotulin – 2%

SP Toszek – 9

SP Toszek – 2,3%

SP Pniów – 1

SP Pniów – 2,5%

SP Paczyna – 1

SP Paczyna – 2%

Gimnazjum – 5

Gimnazjum – 2,2%

Przedszkole – 1

Przedszkole – 1,8%
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Uczniowie z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia
specjalnego uczęszczający do
oddziałów ogólnodostępnych

Uczniowie z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia
specjalnego uczęszczający do
oddziałów integracyjnych

Uczniowie z opiniami PPP

SP Kotulin – 2

SP Kotulin – 2%

SP Toszek – 6

SP Toszek – 1,6 %

SP Pniów – 1

SP Pniów – 2,5%

SP Paczyna – 0

SP Paczyna – 0%

Gimnazjum – 5

Gimnazjum – 2,2%

Przedszkole – 1

Przedszkole –1,2%

SP Kotulin – 0

SP Kotulin – 0

SP Toszek – 3

SP Toszek – 3,6 %

SP Pniów – 0

SP Pniów – 0

SP Paczyna – 0

SP Paczyna – 0

Gimnazjum – 0

Gimnazjum – 0

Przedszkole – 1

Przedszkole – 0

SP Kotulin – 12

SP Kotulin – 21%

SP Toszek – 56

SP Toszek – 14,6 %

SP Pniów – 5

SP Pniów – 12,5%

SP Paczyna – 3

SP Paczyna – 2%

Gimnazjum – 46

Gimnazjum – 20,4%

Przedszkole – 1

Przedszkole – 1,5%

Rozdział 5. Zatrudnienie nauczycieli, administracji i obsługi
(projekt tabel: źródło: opracowanie własne ZOPO)
Tabela 1. Kadra nauczycielska
Placówka

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni

Procent niepełnozatrudnionych

Liczba osób

Liczba etatów

Liczba
osób

Liczba
etatów

Liczba
osób

Liczba
etatów

Gimnazjum

28

28

4

0,84

12,5

2,6

SP Toszek

32

32

4

2,51

11,11

7,23
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33

33

4

2,51

10,81

7,06

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

SP Pniów

10, od marca
2015r. - 11

10+1

6

2,39

35,29

21,72

SP Kotulin

11

11

6

3,04

35

21

SP Paczyna

7

7

8

4,81

53

41

Przedszkole

9

9

6

1,64

6

40

Tabela 2. Administracja i obsługa
Placówka

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni

Procent niepełnozatrudnionych

Liczba osób

Liczba etatów

Liczba
osób

Liczba
etatów

Liczba
osób

Liczba
etatów

Gimnazjum

0

0

12

7,25

100

100

SP Toszek

3

3

11

7,13

78,57

70,38

3

3

11

7,07

78,57

70,21

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

(I-VIII 2015)

SP Pniów

0

0

5

2,75

100

100

SP Kotulin

0

0

5

3,5

100

100

SP Paczyna

0

0

5

2,75

100

100

Przedszkole

10

10

1

0,5

1

9

Tabela 3. Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego
Placówka

Liczba nauczycieli
Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani

Gimnazjum

0

3

11

18

SP Toszek

2

1

11

22

3
od stycznia 2015

SP Pniów

1

2

7

7

SP Kotulin

1

3

5

8

SP Paczyna

0

1

8

6
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Przedszkole

2

1

10

2

Tabela 4. Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

Liczba nauczycieli, którzy
brali udział w postępowaniu o
awans zawodowy i uzyskali
wyższy stopień awansu
zawodowego.

Liczba nauczycieli, którzy
w ostatnim roku uzyskali
prawo do nauczania drugiego
przedmiotu

Liczba nauczycieli, którzy
mają prawo do nauczania
dwóch lub więcej
przedmiotów

Liczba nauczycieli, którzy
ukończyli studia wyższe
w ostatnim roku

Liczba nauczycieli

Procent wśród nauczycieli
ogółem

SP Kotulin – 1

SP Kotulin – 5,9%

SP Toszek – 3

SP Toszek – 8,3%

SP Pniów – 1

SP Pniów – 5,88%

SP Paczyna – 0

SP Paczyna – 0%

Gimnazjum – 0

Gimnazjum – 0%

Przedszkole – 1

Przedszkole – 6,7%

SP Kotulin – 1

SP Kotulin – 5,8%

SP Toszek – 2

SP Toszek – 5,5%

SP Pniów – 0

SP Pniów – 0%

SP Paczyna – 0

SP Paczyna – 0%

Gimnazjum – 2

Gimnazjum – 6,3%

Przedszkole – 0

Przedszkole – 0%

SP Kotulin – 12

SP Kotulin – 70,5%

SP Toszek – 27

SP Toszek – 75%

SP Pniów – 6

SP Pniów – 35,29%

SP Paczyna – 6

SP Paczyna – 40%

Gimnazjum – 14

Gimnazjum – 43,8%

Przedszkole – 0

Przedszkole – 0%

SP Kotulin – 1

SP Kotulin –5, 8%

SP Toszek – 0

SP Toszek – 0 %

SP Pniów – 0

SP Pniów – 0%

SP Paczyna – 0

SP Paczyna – 0%
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Liczba nauczycieli, którzy
brali udział w kursach
doskonalącacych

Gimnazjum – 2

Gimnazjum – 6,3%

Przedszkole – 0

Przedszkole – 0%

SP Kotulin – 0

P Kotulin – 0%

SP Toszek – 36

SP Toszek – 100%

SP Pniów –

SP Pniów –

SP Paczyna – 0

SP Paczyna – 0

Gimnazjum – 1

Gimnazjum – 3%

Przedszkole – 0

Przedszkole – 0%

Tabela 5: Rozwiązanie stosunku pracy (liczba nauczycieli)
Przedszkole

Szkoły podstawowe

Gimnazjum

Na wniosek
nauczyciela

-

1 – SP Pniów

-

Art. 20 Karty
Nauczyciela

-

-

-

Czasowa lub stała
niezdolność do
wykonywania pracy

-

1 – w skutek śmierci
SP Toszek

-

Uzyskanie
negatywnej oceny
pracy

-

-

-

Art. 26 Karty
Nauczyciela

-

-

1

Przejście na
emeryturę

-

1 – SP Toszek

-

Podstawa prawna
rozwiązania stosunku
pracy

2 – SP Pniów ( w tym
1 os. z oddziału
przedszkolnego)

1- SP Paczyna

Rozdział 6. Zakupy/darowizny podnoszące jakość bazy szkoły/przedszkola
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku: komputer 1155 zł, chłodziarkozamrażarka 1149 zł, pomoce z rezerwy subwencji oświatowej 9996 zł
Id: B23EA36F-D3BF-4C3D-A139-53EE636C4CA6. Podpisany
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Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku: zestaw tablicy multimedialnej, laptop pozyskany za
udział w projekcie „Żyj smacznie i zdrowo
Szkoła Podstawowa w Kotulinie: rada rodziców zakupiła telewizor, urządzenie na plac zabaw
– walec do wspinaczki, radiomagnetofon, laptop dla ABI. Ze środków szkolnych zakupiono
dwa projektory multimedialne, stolik, komputer w ramach uzupełnienia pracowni
komputerowej oraz kosiarkę spalinową i odkurzacz. Szkoła pozyskuje środki czystości w
postaci darowizny dwa razy w ciągu roku kalendarzowego z firmy produkującej środki
czystości w Strzelcach Opolskich.
Przedszkole w Toszku: darowizna od miasta partnerskiego Hohenau - Zakup materiału
i uszycie spódniczek dla dziewczynek oraz muszek do koszuli dla chłopców, darowizna
z funduszy Rady Rodziców, zakup kamizelek odblaskowych zapewniających bezpieczeństwo
dzieci na wycieczkach, darowizna z funduszy Rady Rodziców – zakup farb oraz wykonanie
malowania pomieszczeń przedszkolnych, darowizna z funduszy Rady Rodziców – zakup
aparatu fotograficznego.
Szkoła Podstawowa im Królowej Jadwigi w Pniowie: Rada Rodziców oraz Rada
Pedagogiczna wciąż prowadzą działalność w kierunku pozyskiwania środków
pozabudżetowych od sponsorów. W minionym roku z właśnie tego typu funduszy udało się
zakupić: dywany do klasy pierwszej i drugiej, huśtawkę na plac zabaw dla oddziału
przedszkolnego, część szafek dla każdego ucznia, zostało wykonane malowanie dolnego
i górnego korytarza, zgodnie z zaleceniem sanepidu. Środki na materiały do tego malowania
pochodziły z budżetu szkoły. Część prac związanych z wymianą oświetlenia w klasach
pochodziła z funduszy od sponsorów. Łączna kwota w/w inwestycji to około 12000 zł.

Rozdział 7. Kontrole w szkole/przedszkolu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku: kontrola sanitarna bloku
żywieniowego –bez zaleceń.
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku: kontrola higieny szkolnej -Sanepid – brak zaleceń,
kontrola KO w zakresie zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych z tym liczby godzin
i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego - brak zaleceń, kontrola Sanepid w zakresie działania stołówki
szkolnej- brak zaleceń, kontrola kierownika ZOPO w Toszku z zakresie realizacji procedur
dotyczących organizacji egzaminów gimnazjalnych. – brak zaleceń.
Szkoła Podstawowa w Paczynie: kontrola kuratorium oświaty w zakresie: “prawidłowość
prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci
i młodzieży zagrożonej uzależnieniami” – nie wydano zaleceń, kontrola kierownika ZOPO
w Toszku z zakresie realizacji procedur dotyczących organizacji sprawdzianu – brak zaleceń.
Przedszkole w Toszku: kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach – kontrola planowa dotycząca oceny stanu sanitarnego przedszkola –
03.10.2014r.- zalecenia – brak, kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach – kontrola stołówki w Publicznym Przedszkolu w Toszku - zalecenia –
aktualizacja księgi HACP pod względem monitoringu zakłady przeciw szkodnikom,
oznakowanie stanowisk pracy w kuchni oraz środków do mycia i dezynfekcji – 13.04.2015r.
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie: Kuratorium Oświaty w Katowicach
przeprowadziło kontrolę planową w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę
działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem. Podczas kontroli wydano zalecenie opracowania strategię działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowaną do dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem. Szkoła opracowała Strategię działań wychowawczych,
zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem, która
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została zatwierdzona do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 maja 2015 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gliwicach przeprowadziła badania
środowiskowe, podczas którego stwierdzono niezgodności wyników natężenia oświetlenia
w salach lekcyjnych z wymaganiami. W wyniku tej kontroli niezwłocznie wykonano
zalecenia pokontrolne i wymieniono oświetlenie, które obecnie spełnia wymagania.
Przeprowadzono badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz Rezystencji izolacji
w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę sanitarną
w zakresie wydawanych posiłków, nieprawidłowości nie stwierdzono. Przeprowadzono
kontrolę sanitarną budynku, podczas której zalecono malowanie górnego i dolnego korytarza
oraz pomieszczenia sanitarnego dziewczynek. Zalecenie zostały niezwłocznie wykonane.
Dokonano okresowej kontroli przewodów kominiarskich w wyniku której zalecono
podniesienie kratki wentylacyjnej w kotłowni, wykonanie wentylacji wywiewnej w świetlicy
oraz kanał zetowy w kotłowni. Zalecenia zostały wykonane niezwłocznie po kontroli.
Dokonano również przeglądu technicznego i konserwacji okresowej sprzętu przeciwpożarowego, podczas którego zaleceń nie wydano.
Szkoła Podstawowa w Kotulinie: 5.09.2014 r. kontrola Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach-kontrola planowa dotycząca oceny realizacji decyzji z
dnia 15. 06. 2012 r., 5.09.2014 r. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach-kontrola doraźna dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły, 19-25. 09. 2014 r.
kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca płatności składek na ubezpieczenia
społeczne i innych składek, 28.05.-25.06.2015 kontrola z upoważnienia Burmistrza –
przestrzeganie przepisów i procedur ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania
dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział 8. Dożywianie w szkole/przedszkolu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku: Ilość wydanych obiadów: 138. Inne
formy dożywiania dzieci:Mleko w szkole: 384 i Owoce w szkole: 224.
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku: w czasie roku szkolnego 2014/15 ugotowano
i wydano uczniom i pracownikom szkoły 14256 obiadów, z czego 1031 obiadów zrefundował
OPS.
Szkoła Podstawowa w Kotulinie: dzieciom wydawana jest ciepła herbata
Szkoła Podstawowa w Paczynie: owoce i warzywa w szkole – 38 uczniów, mleko w szkole –
46 uczniów
Przedszkole w Toszku: w roku szkolnym 2014/2015 wydano łącznie 16.338,00 obiadów.
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie: uczniowie szkoły i oddziału
przedszkolnego korzystali z ciepłego posiłku w formie zupy lub drugiego dania. Brak
Intendenta oraz kucharki nie spowodował zakłóceń w przygotowywaniu obiadu. Posiłki były
przygotowywane przez woźną oddziałową oddziału przedszkolnego w ramach jej
obowiązków. Zamówieniem artykułów spożywczych, rozliczaniem oraz przygotowywaniem
miesięcznych raportów i dziennych sprawozdań z wykorzystania produktów zajmował się
dyrektor szkoły bez dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie tych czynności.
Dostarczaniem artykułów spożywczych do szkoły zajmował się w większości nauczyciel –
pani Anna Zarzecka oraz dyrektor szkoły. Posiłki były przygotowywane z gotowych
produktów zatwierdzonych przez sanepid. Z posiłków łącznie korzystało 51 osób. Byli to
uczniowie szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego. Ponadto dzieci dzięki projektowi:
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,,Szklanka mleka dla każdego ucznia” 40 uczniów szkoły i 6 oddziału przedszkolnego
otrzymywało mleko 3 razy w tygodniu.

Rozdział 9. Bezpieczeństwo w szkole/przedszkolu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku:
Działania profilaktyczne i zapobiegawcze: udział w programie „Bezpieczna Szkoła”uzyskanie certyfikatu „Lider Bezpiecznej Placówki Oświatowej” wydanego przez Instytut
Badania Marki, 12 listopada 2014 r. alarm próbny, koordynowanie i udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom, na lekcjach wychowawczych omówiono
zasady BHP w szkole, na wycieczkach, w drodze do szkoły i do domu, a także w czasie
wakacji. W minionym roku szkolnym miało miejsce 15 wypadków uczniów: 12 w czasie
zajęć wychowania fizycznego, 2 podczas przerwy i 1 na lodowisku w Gliwicach. Z każdego
wypadku sporządzono protokół, który podpisali prawni opiekunowie dziecka. Żaden
z pracowników nie uległ wypadkowi.
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku: w szkole przeprowadzono szereg warsztatów dla
młodzieży w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki jak również Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (11 warsztatów 2 godzinnych). W ramach środków z OPS
przeprowadzono 4 warsztaty 2 godzinne na temat agresji, oraz 2h program „NOE” dla
wszystkich uczniów klas II. Odbyły się spotkania z policjantkami z wydziały ds. nieletnich
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na temat konsekwencji karnych wyciąganych
wobec nieletnich. W listopadzie 2014 przeprowadzono szkolny dzień profilaktyki, podczas
którego każda z klas przedstawiła działania związane z szeroko rozumianą profilaktyką.
Przeprowadzono i kilkanaście wyjazdów na zawody sportowe w ramach wczesnej
profilaktyki mającej na celu promocję wolnego od używek zdrowego stylu życia. W roku
szkolnym wydarzyło się 18 wypadków z udziałem młodzieży. Najczęściej występujące urazy
to: zwichnięcia, skręcenia i stłuczenia na zajęciach wf spowodowane nieuwagą ćwiczących.
Szkoła Podstawowa w Kotulinie: w roku szkolnym 2014/15 na terenie szkoły nie zanotowano
wypadku wśród uczniów, zanotowano zdarzenie wypadkowe dotyczące nauczyciela – upadek
w miejscu pracy – rozcięcie małżowiny usznej. Szkoła prowadzi dyżury na przerwach na
wszystkich korytarzach i na podwórku szkolnym. Dzieci dojeżdżające do szkoły są
przyprowadzane i odprowadzane na autobus (8 dyżurów w ciągu dnia).Obejście wokół szkoły
jest monitorowane.
Szkoła Podstawowa w Paczynie: brak wypadków, przestrzeganie ustanowionych procedur
bezpieczeństwa
Przedszkole w Toszku: aktualizacja procedur bezpieczeństwa – przestrzeganie procedur przez
nauczycieli i pracowników obsługi, przestrzeganie praw dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, organizacja spotkań dzieci z policjantami,
pielęgniarką. Organizacja Ogólnopolskich Bezpiecznych Dni w ramach realizowanego
Programu „Bezpieczne Przedszkole”. Organizacja próbnej ewakuacji. Organizacja spotkania
dla dzieci Programu Profilaktycznego „Cukierki” prowadzonego przez Śląskie Centrum
Profilaktyki i Psychoterapii.
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie: Do podstawowych obowiązków
dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników należy zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
szkołę. Dyrektor szkoły zadbał o bezpieczną bazę szkoły i odpowiednie przygotowanie całego
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społeczeństwa. W związku z powyższym w ostatnich dniach wakacji został dokonany
przegląd szkoły pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, podczas których
nie odnotowano zaniedbań czy zagrożeń dla uczniów i pracowników. Podobnego przeglądu
dokonano po przerwie zimowej, czyli w lutym 2015 roku. Przeprowadzono również próbną
ewakuację uczniów i pracowników, która przebiegła bardzo sprawnie. Pedagog szkolny
zadbał o to aby dzięki fantomom pozyskanym od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Wypadków na terenie szkoły nie było.

Rozdział 10. Opieka zdrowotna w szkole/przedszkolu
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku:
W roku szkolnym 2014/2015 opieką pielęgniarską zostało objętych 384 uczniów. Badania
wzroku wykonano u 68 uczniów klas I, uczniowie z problemami widzenia zostali skierowani
do okulisty. 51 uczniów miało wykonany bilans zdrowotny dziecka 10-letniego, który
poprzedzony był badaniami przesiewowymi – pomiar wagi, wzrostu, RR, wzroku i widzenia
barwnego. Uczniowie z nieprawidłowościami zostali skierowani do odpowiednich
specjalistów. W klasach V u 57 uczniów wykonano badania przesiewowe polegające na
pomiarze wagi, wzrostu i sprawdzeniu postawy. W klasach VI u 59 uczniów przeprowadzono
badanie przesiewowe – badanie wzroku. Uczniowie oddziału przedszkolnego zostali
przygotowani do bilansu ucznia 6-letniego. Wykonano pomiar wagi, wzrostu, sprawdzenie
wzroku, mowy i słuchu. U 43 dzieci 6 – letnich wykonano bilans zdrowotny. W czasie całego
roku szkolnego udzielono 346 porad profilaktycznych.
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku:
W szkole funkcjonuje gabinet higieny szkolnej prowadzony na podstawie porozumienia
szkoły z NZOZ „Puls” w Toszku. Higienistka szkolna przebywa w placówce ok. 2 razy w
tygodniu. Przy współpracy z lekarzami poradni prowadzone są bilanse zdrowotne młodzieży
oraz planowe szczepienia. Należy także zwrócić uwagę, iż działalność merytoryczna NZOZ
na terenie szkoły nie podlega w żadnym zakresie dyrektorowi szkoły, a jedynie procedurom
NFOZ. W szkole corocznie prowadzone są także inne działania prozdrowotne jak np. udział
w konkursach dotyczących zasad zdrowego żywienia- w poprzednim roku „Żyj smacznie
i zdrowo” po patronatem firmy Winiary (za udział w tym projekcie szkoła otrzymała
w poprzednim roku szkolnym laptop). W ramach tego projektu zorganizowano w szkole
„Tydzień zdrowego żywienia”.
Szkoła Podstawowa w Kotulinie:
Szkoła ma podpisaną umowę z Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Kotulinie. Higienistka
Szkolna odwiedza szkołę sprawdzając stan sanitarny uczniów i szkoły oraz na wezwanie
jeżeli zachodzi taka potrzeba. Badania profilaktyczne, szczepienia ochronne przeprowadzane
są w Ośrodku Zdrowia, gdzie uczniowie zaprowadzani są pod opieką wychowawcy. W szkole
przeprowadzana jest przez cały rok szkolny fluoryzacja zębów.
Szkoła Podstawowa w Paczynie: higienistka szkolna pracująca w ramach umowy z NFZ –
przyjazd do szkoły raz w miesiącu.
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Przedszkole w Toszku: sprawdzanie czystości głów po przez higienistkę z Ośrodka Zdrowia
w Toszku oraz wykonywanie bilansów dzieci 6-letnich.
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie: Szkolna higienistka przyjeżdża do
szkoły raz w miesiącu. Jej opieka nad uczniami sprowadza się do czuwania nad prawidłowym
prowadzeniem obserwacji każdego ucznia w zakresie wad postawy, higieny osobistej, wad
wzroku i słuchu i ogólnego stanu zdrowia dziecka. W niepokojących sytuacjach powiadamia
rodzica oraz udziela wskazówek dalszego postępowania. Ponadto praca pani pedagog
skierowana była na opiekę zdrowotną uczniów i przedszkolaków. Jedna godzina tygodniowo
przeznaczona była na realizację zajęć z klasą pierwszą. W czasie tych zajęć realizowane były
tematy z zakresu promocji zdrowia, propagujące aktywne formy wypoczynku, kształtujące
umiejętności współpracy w grupie i integracyjne. W czasie zastępstw realizowano program
„Ratujemy i uczymy ratować” – uczniowie klas I – VI mieli wówczas okazję do
zaznajomienia się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz do przećwiczenia
poszczególnych elementów na sobie bądź na manekinach. Opracowano i nadzorowano
realizację Szkolnego programu wychowawczego oraz Programu profilaktycznego. W ramach
tych programów zorganizowane zostały akcje szkolne: Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Bezpiecznego Internetu, Leśne Podchody, Festyn
Rodzinny. Jako Szkoła Promująca Zdrowie mamy również opracowany program edukacji
zdrowotnej, który jest realizowany przy okazji lekcji wychowawczych i zajęć
profilaktycznych. W ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego były również
organizowane następujące działania w których wzięła udział cała szkoła: akcja ,,W zdrowym
ciele zdrowy duch” pozwoliła przybliżyć uczniom formy aktywnego spędzania wolnego
czasu z uwzględnieniem umiejętności opanowania emocji oraz agresji, warsztaty ,,Cukierek”
dla uczniów klas I – III oraz ,,Debata „ dla uczniów klas IV – VI, ponadto odbyły się
3 spotkanie dla rodziców dotyczące metod wychowawczych postępowania z dziećmi
i wczesnego rozpoznawania uzależnień a uczestniczyło w nim 30 osób, w ramach których
rodzice mieli spotkanie z terapeutą. Były również przygotowane prezentacje multimedialne na
powyższy temat, 16.12.2014r.odbyło się spotkanie i warsztaty z terapeutą pod hasłem: „Stop
uzależnieniom”, dnia 17 listopada zorganizowane zostały zajęcia profilaktyczne – Dzień
Tolerancji w połączeniu z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka przypadającym na dzień 20
listopada. Celem zajęć było nie tylko uświadomienie dzieciom ich praw ale też wzajemnego
ich przestrzegania. Ponadto dzieci zapoznały się z pojęciem tolerancji oraz jak być
tolerancyjnym. Zajęcia przeprowadzane były w dwóch grupach wiekowych i trwały 5 godzin.
Podzielone były na trzy części: prezentacja multimedialna na temat tolerancji, rozgrywki
sportowe, indywidualne i zespołowe z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji i fair play,
klasowy konkurs plastyczny – Tolerancja/Przyjaźń. Ponadto uczniowie wykonali wspólnie
przepyszne, „zdrowe” kanapki, którymi częstowali się wzajemnie. 2 i 3 czerwca odbyły się w
Zabrzu w Katedrze Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dwudniowe Warsztaty
Zdrowego Żywienia, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. Naszą
szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy 5. Na zakończenie warsztatów uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki (m. in. książkę kucharską)

Rozdział 11. Działalność biblioteki, psychologa, logopedy i pedagoga
szkolnego
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku:
Działalność biblioteki: współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Toszku – propagowanie
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konkursów organizowanych przez bibliotekę oraz wieczorków i imprez czytelniczych,
współpraca z Gimnazjum w Toszku – udział w komisjach szkolnych etapów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych oraz w komisji egzaminacyjnej, przeprowadzenie
Ogólnopolskich Wyborów Książek zorganizowanych przez miesięcznik „Biblioteka
w Szkole”. Udział wzięło 109 uczniów z klas 1-3 tj.61% oraz 144 uczniów z klas 4-6 tj.
89%. Ogółem w wyborach uczestniczyło 74% uczniów, konkurs plastyczny dla uczniów klas
drugich „Moja pierwsza książka z biblioteki”, konkurs plastyczny dla uczniów klas
pierwszych „Moja szkolna biblioteka”, konkurs plastyczny na plakat zachęcający do czytania
dla klas I – VI, konkurs czytelniczy dla uczniów klas drugich w ramach ogólnokrajowej akcji
„Czytam sobie”, opieka nad Kołem Przyjaciół Biblioteki – 23 uczniów z klas 5-6, opieka nad
pracownią komputerową i ICIM, współpraca z wydawnictwami – Publicat, Egmont i Drugi
Tom oraz hurtownią książek z Tuliszkowa – zorganizowanie kiermaszów, zakup książek na
nagrody na zakończenie roku szkolnego – pozyskanie dzięki temu książek do biblioteki
szkolnej oraz na nagrody w konkursach.
Działalność logopedy: badanie przesiewowe mowy w klasach O; konsultacje z rodzicami,
porady, wskazania do pracy z dzieckiem, zajęcia pokazowe dla rodziców, badania
logopedyczne, Terapia logopedyczna uczniów z klas 0 – VI.
Działalność pedagoga szkolnego: koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej rodzicom i uczniom, współpraca z PPP, Caritas, OPS, policją, kuratorami i
innymi instytucjami pomocniczymi, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla
uczniów klas 0-VI, porady, konsultacje dla rodziców, porady, konsultacje dla nauczycieli,
indywidualne rozmowy diagnozujące, motywujące, dyscyplinujące i terapeutyczne
z uczniami, spotkania wychowawcze z klasami, praca w Gminnym Zespole
Interdyscyplinarnym d/s Przemocy w Rodzinie, praca w Zespole ds. Zdrowia Psychicznego.

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku:
W szkole działa biblioteka szkolna w której zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz.
Biblioteka oprócz swych statutowych zadań pełni także funkcję animatora różnych działań
projektowo- konkursowych na terenie szkoły. Oprócz tego bibliotekarz dba na bieżąco
o właściwy przekaz medialny dotyczący działań szkoły. Stanowiska psychologa i pedagoga
szkolnego to ważne ogniwa w codziennej pracy wychowawczej z młodzieżą. Podczas swej
pracy obie nauczycielki obejmowały swym nadzorem kilkudziesięciu uczniów
przejawiających problemu z nauką czy to w zachowaniu. Pracownicy ci prowadzą także
niezbędną dokumentację dotyczącą przebiegu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w odniesieniu do uczniów posiadających opinie i orzeczenia Poradni PsychologicznoPedagogicznych.

Szkoła Podstawowa w Kotulinie: W roku szkolnym 2014/ 2015 terapią logopedyczną
objętych było 26 dzieci z: klas 0: 14 dzieci, w tym troje czterolatków, którzy zostali jedynie
zdiagnozowani i udzielono im wskazówek do pracy; terapię w tej grupie kontynuuje 7 dzieci,
pozostali zostali zakwalifikowani w tym roku szkolnym; klasy 1: 6 uczniów- wszyscy
kontynuują; jeden uczeń poczynił znaczące postępy w rozwoju języka, dlatego uczęszczał
jedynie na zajęcia kontrolne; klasa 2: 3 dzieci- wszyscy uczęszczali na terapię w latach
wcześniejszych, bez większych postępów, jednak po rozmowie z wychowawcą dzieci zostały
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ponownie uwzględnieni w terapii logopedycznej ( niestety nadal bez większej poprawy);
klasa 3: 1 uczeń - uczęszcza na terapię czwarty rok, jednak ma wielkie trudności
z automatyzacją i autokorektą, obecnie chłopiec jest na etapie wykonywania szeregu badań
lekarskich; klasa 4: 1 uczeń ( po przerwie rocznej ponownie został zakwalifikowany z
powodu nie utrwalonej wymowy głosek pjdz- niestety postawa dziecka powoduje, że brak
efektów jest widoczna); grupa 3/4 latków: 16 osób- zajęcia zarówno grupowe, jak i
indywidualne skierowane dla dzieci szczególnie wymagających pomocy logopedycznej. Na
początku roku szkolnego uczniowie zostali przebadani na podstawie kwestionariusza
obrazkowego (wg Demel). Po wnikliwej analizie wyników badań, utworzyłam indywidualne
programy logopedyczne. W ramach terapii logopedycznej odbyłam rozmowy z rodzicami
trzech uczniów kl. 1 , dwóch grupy 3,4 latków. Przekazywałam za pośrednictwem
wychowawców oraz zeszytu korespondencji wskazówki do pracy z dzieckiem w domu i
zestawy ćwiczeń utrwalających. Zakres oddziaływań pedagogicznych: opieka
psychologiczno- pedagogiczna, opieka i pomoc materialna, działania o charakterze
profilaktyczno- wychowawczym. W ramach opieki psychologiczno- pedagogicznej
podejmowano następujące działania: koordynowanie udzielania opieki pedagogicznej poprzez
wspieranie nauczyciela terapeuty w diagnozowaniu potrzeb uczniów i ustaleniu listy
uczniów, którym ta pomoc jest potrzebna, określenie form i sposobów jej udzielania,
przekazanie informacji rodzicom o ustalonych formach, dbanie o dostosowanie wymagań
edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia
poprzez opracowanie wskazówek dla nauczycieli pomocnych w indywidualizowaniu procesu
kształcenia i wychowania, współpraca z przedstawicielami organizacji i instytucji
działających na rzecz dzieci i młodzieży: współpraca z Poradnia PsychologicznoPedagogiczną w Pyskowicach, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem
społecznym. W ramach opieki i pomocy materialnej: współpraca z przedstawicielami
organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży: współpraca Ośrodkiem
Pomocy Społecznej: pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i Zespołem Obsługi
Placówek Oświatowych w Toszku i kuratorem społecznym, realizacja Rządowego Programu
Wyprawka Szkolna, przekazywanie informacji rodzicom na temat stypendium socjalnego.
Działania o charakterze profilaktyczno- wychowawczym: współpraca instytucjami i
placówkami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny w zakresie działań wychowawczoprofilaktycznych, prowadzenie konsultacji dla rodziców, nauczycieli i uczniów,
organizowanie warsztatów dla dzieci, prelekcji dla rodziców, szkoleń dla nauczycieli,
realizacja Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – m.in planowanie
wydatkowania funduszy w ramach tego programu i Funduszu Alkoholowego.
Zorganizowano: warsztaty profilaktyczne dla klas I-VI. Tematem
warsztatów było
„Bezpieczeństwo dzieci w sieci”. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego i efektywnego
korzystania z sieci. Dowiedzieli się także, jakie zagrożenia wiążą się z faktu korzystania z
Internetu. Poruszona została kwestia uzależnienie od Internetu i komputera, 18 listopada
2014r dnia odbyła się również prelekcja dla rodziców na temat „Nasze dzieci i zagrożenia”
Rodzice dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają na ich pociechy. Szerzej i bardziej
szczegółowo zostały omówiona zasady bezpiecznego korzystania dzieci z Internetu. Rodzice
dowiedzieli się również jak wychowywać swoje pociechy aby te nie zachowywały się
agresywnie. Poruszony został temat postaw rodzicielskich i ich wpływ na zachowanie dzieci.
Rodzice uzyskali wiele cennych rad, wskazówek i drogowskazów przydatnych w
wychowaniu ich pociech. Zorganizowano: 18 listopada 2014 r. odbył się w naszej szkole
Dzień Profilaktyki. W ramach tego dnia dzieci z klasy 0-III uczestniczyli w warsztatach
profilaktycznych na temat „Jestem dobrym kolegą i koleżanką” Dzieci uczyły się
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współdziałania z innymi dziećmi, tolerancji, akceptacji, szacunku, panowania nad swoimi
emocjami. Doskonaliły swoje umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty wzmocniły
poczucie akceptacji i bezpieczeństwa w grupie”. Uczniowie klas IV-VI brali udział
warsztatach profilaktycznych pt. „Zanim spróbujesz - profilaktyka uzależnień” Uczniowie
poznali niebezpieczeństwa związane z uzależnieniem, poznali wartość godziwego, pełnego
radości życia bez alkoholu i narkotyków. W trakcie tego spotkania uczniowie odbyli również
trening asertywności. 21.03.2015r w ramach obchodów Dnia Wiosny odbyły się w naszej
szkole spotkania z ciekawymi ludźmi, ludźmi pełnych pasji, godnych naśladowania: malarką
– poetką ( podjęcie czynności organizacyjnych związanych z zaproszeniem pani do naszej
szkoły) i pasjonatem astronomii. Spotkania te uczyły, że warto mieć zainteresowania i je
rozwijać. Sprawozdanie z działalności szkolnej biblioteki: W październiku przygotowano
zamówienia na prenumeraty czasopism. Czasopisma dla nauczycieli to: „Wychowawca”
i „Wychowanie w Przedszkolu”. Czasopisma dla dzieci to: „Viktor Junior”, „Odkrywca”,
„Kumpel” i „Mały Artysta”. Jesienią i wiosną zorganizowano kiermasz taniej książki wg
oferty Księgarni w Tuliszkowie. Przez cały rok uczniowie uczestniczyli w lekcjach
bibliotecznych, które miały za zadanie promowanie czytelnictwa. Systematycznie wpisywano
na stan biblioteki podręczniki rządowe, które w ciągu roku szkolnego docierały do szkoły.
Tu zostały zgromadzone, by w kolejnym roku służyły następnej klasie. Bibliotekarka
uczestniczyła w dwóch konferencjach bibliotekarzy. W październikowej, w Pławniowicach,
wystąpiła jako prelegentka, podejmując temat promujący lokalną historię i czerwcowej,
wyjazdowej.
Szkoła Podstawowa w Paczynie: biblioteka pracuje 6 godzin tygodniowo, udostępniona
wszystkim uczniom i nauczycielom. biblioteka wyposażona w podręczniki, lektury i książki
oraz czasopisma dla uczniów i nauczycieli. biblioteka prowadzi działalność kulturotwórczą
i edukacyjną. Pedagog szkolny (psycholog) zatrudniony na 12/20 etatu prowadził terapię
pedagogiczną – zajęcia rewalidacyjne dla 1 ucznia oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla 8 uczniów. Logopeda zatrudniony na 7/20 etatu prowadził terapię logopedyczną dla
8 uczniów i 10 dzieci oddziału przedszkolnego.
Przedszkole w Toszku:Przedszkole zatrudniło logopedę, pedagoga, tyflopedagoga w związku
z wzrastającą ilością dzieci z zaburzeniami różnego typu np: mowy, słuchu, dzieci, które
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię wczesnego wspomagania
rozwoju powinny być objęte opieką specjalistów, a placówka ma obowiązek utworzyć
zespoły psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej.
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie: celem pedagoga szkolnego było
udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom oraz rodzicom we współpracy
z wychowawcami i różnymi instytucjami. W ramach godzin przeznaczonych dla pedagoga
przeprowadzono: diagnozę środowiska w celu wyłonienia dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo i z problemami szkolnymi, wywiad z uczniami, rodzicami, nauczycielami
i pracownikami socjalnymi, obserwację ucznia w szkole, konsultacje z wychowawcami
w sprawie wspólnie podejmowanych działań, diagnozę zagrożeń ucznia w szkole oraz debatę
nad problemami wychowawczo – dydaktycznymi, diagnozę potrzeb uczniów oraz
skierowanie ich do odpowiednich form pomocy. Na bieżąco udzielano pomocy
wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami oraz porad uczniom posiadającym
trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. Na bieżąco również odbywały się
rozmowy z rodzicami uczniów o problemach dydaktycznych i wychowawczych ich dzieci.
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Zorganizowano opiekę i pomoc materialną dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji
materialno-bytowej (programem „Skrzydła” objęty został uczeń kl. III – Maciej). Dwóch
uczniów skierowano na badania pod kątem trudności szkolnych do PPP Ponadto
nadzorowano przestrzeganie przez nauczycieli zaleceń poradni odnośnie dostosowania
wymagań edukacyjnych. Sporządzono wykaz uczniów potrzebujących pomocy
psychologiczno pedagogicznej i prowadzono z nimi zajęcia. Jedna godzina tygodniowo
przeznaczona była na realizację zajęć z klasą pierwszą. W czasie tych zajęć realizowane były
tematy z zakresu promocji zdrowia, propagujące aktywne formy wypoczynku, kształtujące
umiejętności współpracy w grupie i integracyjne. W czasie zastępstw realizowano program
„Ratujemy i uczymy ratować” – uczniowie klas I – VI mieli wówczas okazję do zaznajomienia
się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz do przećwiczenia poszczególnych
elementów na sobie bądź na manekinach. Opracowano i nadzorowano realizację Szkolnego
programu wychowawczego oraz Programu profilaktycznego. W ramach tych programów
zorganizowane zostały akcje szkolne: Dzień Tolerancji, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Bezpiecznego Internetu, Leśne Podchody, Festyn
Rodzinny. Praca biblioteki szkolnej na czas urlopu z powodu poratowania zdrowia została
zawieszona w swej działalności. W zastępstwie Pani Mariola Kałuska prowadziła zajęcia z
art. 42 KN 1H/ tydzień podczas których nauczyciel wdrażał uczniów do świadomego
korzystania ze zbiorów biblioteki, zachęcał do wypożyczania lektur i czytelnictwa. W roku
szkolnym 2014/2015 mgr Dorota Sznajder prowadziła zajęcia logopedyczne z uczniem kl. II.
W ciągu roku szkolnego 2014/2015 zrealizowała 76 godzin zajęć /wszystkie, zgodnie z
harmonogramem/.

Rozdział 12. Nagrody i wyróżnienia
Liczba nauczycieli

W tym liczba dyrektorów

Nagroda Ministra Edukacji
Narodowej

0

0

Nagroda Kuratora

0

0

2os. – SP Toszek
2os. - SP Kotulin
1os. - Gimnazjum
2 os. SP Paczyna
2os. - SP Pniów

1 os. - SP Kotulin
1os. - SP Paczyna
1os. - SP Pniów

Medal Komisji Edukacji
Narodowej

0

0

Medal za długoletnią służbę,
w tym:

0

0

złoty

0

0

srebrny

0

0

brązowy

0

0

Rodzaj nagrody i
wyróżnienie

Nagroda Burmistrza
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Rozdział 13. Analiza wydatków i subwencji. Kwota subwencji oświatowej
w roku budżetowym 2014
bon oświatowy:

5.243,3096 zł
8.151.427,00 zł

subwencja:
WYDATKI:
szkoły

5.227.126,41 zł

gimnazjum

2.324.948,20 zł

doskonalenie

35.392,18 zł

świetlica

245.073,89 zł

SUMA:

7.832.540,68 zł

ZOPO

401.536,46 zł

SUMA:

8.234.077,14 zł

Dopłata do oświaty

- 82.630,14 zł

Pozyskano dodatkowe środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Środki zostaną wydane na: „edukację włączającą” dla dzieci z różnymi dysfunkcjami: kwota
10.000 zł, doposażenie stołówek szkolnych: kwota 16.789 zł, doposażenie gabinetów
lekarskich: kwota 5. 622 zł. W sumie udało się pozyskać 32. 391 zł

Rozdział 14. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, co
wynika z art. 19 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności
oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja
danych, a uzupełnienie informacji następuje poprzez pisma kierowane bezpośrednio do
rodziców ucznia. W roku szkolnym 2014/2015 ZOPO wysłało 9 listów poleconych do
rodziców
dot. udzielenia informacji w sprawie regularnego posyłania dziecka na
obowiązkowe zajęcia szkolne. Dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
przekazywane są informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży
w wieku 3-18 lat w formie wydruków z ewidencji ludności.

Rozdział 15. Dofinansowanie kosztów kształcenia
i przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłków

młodocianych

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli umowę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę
Kierownik ZOPO przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina
otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej. W roku kalendarzowym 2014
dofinansowano kształcenie młodocianych pracowników na łączną kwotę 125.912,48 złotych,
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z czego 17 osób uczyło się zawodu (120.324,48 zł) a 1 osoba była przyuczana do zawodu
(5.588,00 zł). Dodatkowo na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przyznano
stypendia szkolne, w tym celu wydano 48 pozytywnych decyzji (47.536,16 zł) oraz przyznano
3 zasiłki na kwotę 1.272,00 zł

Rozdział 16. Remonty i inwestycje w gminnych placówkach oświatowych
w roku budżetowym 2014 i 2015 (stan do 31.08.2015)
1.

Przedszkole w Toszku
1. Wykonano pełną termomodernizację budynku

Remonty
i inwestycje
w roku
budżetowym
2014 i 2015

2.
3.
4.
5.
6.

przedszkola w ramach
realizacji projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową
termomodernizację
wraz
z
wymianą
źródła
ciepła
i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w
Paczynie i Przedszkola w Toszku”
Szczegółowy zakres prac:
docieplenie budynku, remont elewacji, docieplenie dachu i stropodachu
oraz montaż wywietrzników, izolacja i docieplenie ścian piwnic oraz ścian
zewnętrznych i drewnianego stropu ostatniej kondygnacji, wykonanie
przebudowy
pomieszczenia
kotłowni
(pogłębienie
i wykonanie dodatkowego wejścia) oraz remont istniejących kominów
(odgruzowanie, przemurowanie ponad dachem), wymiana obróbki
blacharskiej wraz z rynnami i rurami spustowymi, wymiana parapetów,
renowacja krat i poręczy, zagospodarowanie terenu wokół budynku
(odwodnienie powierzchniowe, opaska betonowa), wymiana drzwi
wejściowych do budynku, wymiana 2 sztuk okien w elewacji północnej.
Kolorystyka obiektu po dociepleniu wełną mineralną jest wynikiem
zastosowanych materiałów tj. tynku elewacyjnego oraz zastosowanych
materiałów wykończeniowych. Część instalacyjna. Roboty w branży
instalacyjnej objęły: modernizację istniejącej kotłowni węglowej, montaż
nowego kotła gazowego co., modernizacja układu zasilania istniejącej sieci
centralnego ogrzewania, wymiana grzejników co., montaż instalacji
solarnej dla potrzeb cwu. (14 m2 powierzchni), montaż zasobnika cwu. 2
szt. o obj. 500 l i 300l, montaż automatyki sterującej co. i układem
solarnym cwu.
Zakupiono farby i wymalowano pomieszczenia: szatnia, sale, toalety.
Naprawiono piec (pompa)
Wykonano remont czopucha kominowego.
Frezowano pnie na placu zabaw
Wykonano szlamowanie komina

§ 4270 – 2.485,58 zł (rok 2014)
§ 4270 – 1.804,30 zł ( rok 2015 do września)
§ 4300 – 5.664,44 zł (rok 2014)
§ 4300 – 3.744,05 zł (rok 2015 do września)

Kwoty:

341.736,41 zł (rok 2015 termomodernizacja)

Inwestycje
gminy:

355.434,78 zł

SUMA:

2.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
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1.
2.
3.
4.
5.

Remonty
i inwestycje
w roku
budżetowym
2014 i 2015

Malowanie
Remont ogrodzenia
Projekt Street Workout
Naprawa rolet zewnętrznych w salach komputerowych.
Likwidacja ubytków tynku na ścianach łącznika do hali i naprawa dachu
nad łącznikiem
6. Bieżące naprawy w pomieszczeniach sanitarnych.
7. Odmalowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza
8. Budowa placu zabaw. Ugruntowanie terenu
§ 4270 – 12.119,10 zł (rok 2014)
§ 4270 – 2.467,85 zł ( rok 2015 do września)
§ 4300 – 9.801,66 zł (rok 2014)
§ 4300 – 7.297,10 zł (rok 2015 do września)

Kwoty:

41.857,61 zł (rok 2014 projekt przy Orliku Street Workout)
230.484,48 zł (rok 2014 alternatywny system ogrzewania sali gim.)
4.419,39 zł (rok 2014 zakup i montaż kompletnej wiaty przyst.)
111.188,57 zł ( rok 2014 ogrodzenie wokół szkoły)
30.000,00 zł (rok 2015 ugruntowanie terenu dla placu zabaw)

Inwestycje
gminy:

449.635,76 zł

SUMA:

3.

Remonty
i inwestycje
w roku
budżetowym
2014 i 2015

Szkoła Podstawowa w Paczynie
1. Wykonano pełną termomodernizację budynku szkoły w ramach realizacji

projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową
termomodernizację
wraz
z
wymianą
źródła
ciepła
i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w
Paczynie i Przedszkola w Toszku”
Szczegółowy zakres prac:
wymiana okien i drzwi, docieplenie fundamentów (piwnic), wzmocnienie
części konstrukcji dachów drewnianych, docieplenie stropodachu i ścian
całego budynku, naprawa, odgrzybienie i wyrównanie powierzchni ścian,
docieplenie budynku, remont elewacji, ocieplenie stropu ślepego pułapu sala E1, sala E2, korytarz, sala W1, sala W2, drewniany strop ostatniej
kondygnacji poddasze użytkowe, odciążenie konstrukcji - wymiana warstw
międzybelkowych, ocieplenie dachu przybudówki sali gimnastycznej,
ocieplenie dachu przybudówki i łącznika, docieplenie dachu przybudówki
gospodarcze, docieplenie stropodachu łącznika, docieplenie stropodachu
oraz montaż wywietrzników, docieplenie stropodachu łącznika, izolacja i
docieplenie ścian piwnic oraz ścian zewnętrznych, docieplenie kominów,
wymiana obróbki blacharskiej wraz z rynnami i rurami spustowymi,
wymiana parapetów, renowacja krat i poręczy, remont nawierzchni
betonowej wokół budynku (odwodnienie powierzchniowe -opaska
betonowa), wymiana stolarki otworowej, demontaż okładzin elewacyjnych.
Dach przybudówki gospodarczej: demontaż kompleksowy dachu i sufitu
podwieszonego, wykonanie wieńca obwodowego betonowego, demontaż i
wykonanie attyk z betonu komórkowego, wykonanie konstrukcji dachu, W
ramach remontów dachu wykonano demontaż i odtworzenie istniejących
rynien oraz rur spustowych i wykonanie nowych z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. Ponadto dokonano demontażu
i odtworzenia instalacji odgromowej w zakresie zwodów poziomych i
pionowych. Roboty w branży instalacyjnej objęły: modernizację istniejącej

Id: B23EA36F-D3BF-4C3D-A139-53EE636C4CA6. Podpisany

Strona 30

kotłowni węglowej, montaż instalacji solarnej dla potrzeb cwu. (16 m2
powierzchni), montaż zasobnika cwu. o obj. 750 l, montaż automatyki
sterującej układu solarnego cwu. oraz jako wspomaganie ogrzewania wody
basenowej.
2. Dodatkowe prace wykonane poza realizacją projektu: odbudowanie
kanalizacji deszczowej, wzmocnienie fundamentów wiatrołapu, remont
budynku kotłowni.
3. Remont podłogi.
§ 4270 – 2.120,89 zł (rok 2014 – szkoła)
§ 4270 – 346,86 zł ( rok 2014 - oddział przedszkolny)
§ 4270 – 3.347,38 zł ( rok 2015 do września- szkoła)
§ 4270 – 295,20 zł ( rok 2015 do września- oddział przedszkolny)
§ 4300 – 221,16 zł (rok 2014 - oddział przedszkolny)
§ 4300 – 1.974,15 zł (rok 2014 – szkoła)
§ 4300 – 1.968,00 zł (rok 2015 do września- szkoła)

Kwoty:

873.675,53 zł (rok 2015 termomodernizacja)

Inwestycje
gminy:

883.949,17 zł

SUMA:

4.

Szkoła Podstawowa w Kotulinie
1. Malowanie korytarzy szkolnych, klatki schodowej i 6 klas, biblioteki,

Remonty
i inwestycje
w roku
budżetowym
2014 i 2015

2.
3.
4.
5.

gabinetu dyrektora, zaplecza sanitarnego.
Usunięto drobne usterki w klasach wskazane przez nauczycieli.
Zaadoptowano klasę na potrzeby sali kinowej.
Malowanie murków wewnętrznych przy schodach, murków na boisku
Wyciszenie sali przedszkolnej.

§ 4270 –
599,79 zł (rok 2014 - szkoła)
§ 4270 –
52,60 zł (rok 2014- oddział przedszkolny)
§ 4270 –
181,19 zł (rok 2015 do września)
§ 4300 – 17.403,99 zł (rok 2014 – szkoła)
§ 4300 –
230,16 zł (rok 2014 - oddział przedszkolny)
§ 4300 – 2.017,32 zł (rok 2015 do września – szkoła)
§ 4300 –
86,10 zł (rok 2015 do września - oddział przedszkolny)

Kwoty:

Inwestycje
gminy:

20.571,15

SUMA:

5.

Remonty
i inwestycje
w roku
budżetowym

zł

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
1.
2.
3.
4.

Malowanie elewacji
Remont schodów zewnętrznych.
Wymiana oświetlenia we wszystkich salach lekcyjnych.
Malowanie korytarzy.
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2014 i 2015
Kwoty:

§ 4270 – 3.967,99 zł (rok 2014)
§ 4270 – 202,90 zł (rok 2015 do września - szkoła)
§ 4270 - 1.087,11 zł (rok 2015 do września – oddział przedszkolny)
§ 4300 – 895,75 zł (rok 2014 – szkoła)
§ 4300 – 2.926,30 zł (rok 2015 do września- szkoła)
27.000,00 zł (rok 2014 – malowanie elewacji)
2.809,59 zł (rok 2015 - oświetlenie w klasach)

Inwestycje
gminy:

38.889,64 zł

SUMA:

6.

Remonty
i inwestycje
w roku
budżetowym
2014 i 2015

Kwoty:

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku.
1. Cyklinowanie parkietu na hali.
2. Malowanie murków zewnętrznych oraz 3 sal.
3. Kafelkowanie korytarzy w części sportowej.
4. Przemurowanie murków zewnętrznych.
5. Naprawa instalacji alarmowej.
6. Rozbudowa sieci bezprzewodowej.
§ 4270 – 4.027,85 zł (rok 2014)
§ 4270 – 522,60 zł (rok 2015 do września)
§ 4300 – 4.848,71 zł (rok 2014)
§ 4300 – 2.138,69 zł (rok 2015 do września)

Inwestycje
gminy:

SUMA:

11.537,82 zł
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