
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przystajń  za rok szkolny 
2011/2012

 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Przystajń w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”

1. Stan organizacji i baza lokalowa

W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Przystajń była organem prowadzącym dla:
-  Zespołu Szkół w Przystajni, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum,
-  Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim, w której działa oddział przedszkolny,
-  Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni,  posiadającego oddziały zamiejscowe w Podłężu 
Szlacheckim i Górkach,
- Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej, posiadającego oddział zamiejscowy w Kostrzynie 
i Kuźnicy Nowej. 
Oddział przedszkolny w Kuźnicy Nowej w roku szkolnym 2011/2012  był zawieszony,  a dzieci 
z miejscowości Kuźnica Nowa i Antonów w wieku przedszkolnym uczęszczały do przedszkola w Przystajni 
i Podłężu Szlacheckim.
Obsługę ekonomiczno-finansową szkół i przedszkoli zapewniał Gminny Zespół Oświaty Samorządowej 
w Przystajni.

Baza lokalowa szkół i przedszkoli była zarządzana przez dyrektorów tych jednostek.  Szkoły posiadały 
sale dydaktyczne do zajęć z dziećmi z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb dzieci i młodzieży. 
Pomoce dydaktyczne do szkół były sukcesywnie wzbogacane poprzez realizację np.  projektów 
dofinansowywanych przez Unię Europejską oraz z budżetu gminy.
Zespół Szkół w Przystajni, jako jedyna placówka w gminie, posiadał oprócz małej salki gimnastycznej nową 
pełnowymiarową salę gimnastyczną w gimnazjum.  Szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim posiadała 
małą zastępczą salę gimnastyczną na której odbywały się zajęcia z wychowania fizycznego.
Żadna ze szkół w gminie nie posiadała boisk zewnętrznych przyszkolnych w takim stanie, aby można było 
prowadzić na nich bezpieczne zajęcia z wychowania fizycznego z dziećmi.  Uczniowie z Zespołu szkół 
w Przystajni korzystali z boiska gminnego znajdującego się w Przystajni na ulicy Bór.

Przedszkola i obie szkoły w gminie Przystajń posiadają zewnętrzne place zabaw dla dzieci. Wszystkie są 
regularnie doposażane z budżetu gminnego w ramach środków profilaktyki uzależnień oraz środków 
pochodzących z funduszy sołeckich. 

W roku szkolnym 2011/2012 w jednostkach przeprowadzano drobne remonty. Do najważniejszych z nich 
można zaliczyć wymianę pieca c.o.  w budynku w Górkach,  ocieplenie budynku w Podłężu Szlacheckim 
(w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej).

Organizację szkół i przedszkoli wraz z liczebnością poszczególnych oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 
przedstawia Tabela Nr 1.
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Tabela Nr 1. Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012. Dane w tabelach pochodzą ze  
sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2011 r.

Lp. Nazwa szkoły Liczba 
dzieci
ogółem

Liczba
oddziałó
w.

W tym: Dzieci z 
zesp. 
rew-
wych

2,5-4 
latki

5-6 
latki

I
 klasa

II 
klasa

III
klas
a

IV
klasa

V
klasa

VI
klasa

1. ZS Szkoła 
Podstawowa w 
Przystajni

252 12 - - 39 45 38 56 39 33 2

ZS Gimnazjum 
w Przystajni

245 10 - - 86 74 83 - - - 2

2. PSP w Borze 
Zajacińskim

85 6 0 0 15 12 16 15 14 13 -

Oddział 
przedszkolny

44 2 21 23 0 0 0 0 0 0 -

3. GPP w 
Przystajni-

92 4 42 50 0 0 0 0 0 0 -

O/Górki 14 1 8 6 0 0 0 0 0 0 -
O/Podłęże 
Szlacheckie

16 1 10 6 0 0 0 0 0 0 -

4. GPP w Kuźnicy 
Starej

19 1 12 7 0 0 0 0 0 0 -

O/Kostrzyna 18 1 6 12 0 0 0 0 0 0 -
Razem G 10 - - 86 74 83 - - - 2

SP 18 - - 54 57 54 71 53 34 2
5-6-latki * 7 - 104 - - - - - - -
2,5-4 latki 
** 3 99 - - - - - -- -- -

*ilość oddziałów w których wszystkie lub część dzieci jest w wieku 5 i 6 lat
**ilość oddziałów tylko z dziećmi w wieku od 2,5 do 4 lat

Porównanie ilości dzieci w szkołach i przedszkolach w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych przedstawia 
poniższa Tabela nr 2.

Tabela Nr 2. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 oraz 2012/2013

Jednostki Rok szkolny 
2009/2010

Rok szkolny 
2010/2011

Rok szkolny 
2011/2012

Rok szkolny 
2012/2013

Szkoły podstawowe 380 359 337 338

Gimnazjum 239 230 245 206

Oddziały przedszkolne przy 
szkole podstawowej

36 37 44 46

Przedszkola 154 152 159 168
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Jak widać w powyższej tabeli liczba uczniów w szkołach jest zmienna, co powoduje zmiany w strukturze 
oddziałów funkcjonujących w szkołach. Przykładowo w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało w Szkole 
Podstawowej  w Przystajni  13 oddziałów, a w roku 2011/2012 było  ich już tylko  12.  W przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli ciągle wzrasta, w ciągu dwóch lat 
ponad 10% wzrosła ilość dzieci zapisanych do tych placówek. Wzrost liczby dzieci w przedszkolach może 
świadczy  o  większej  świadomości  rodziców,  dążących  do  zapewnieniu  dzieciom  dostępu  do  edukacji 
przedszkolnej i osiąganiu przez nie szybszego rozwoju psychospołecznego.

2. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, struktura zatrudnienia, awanse

W  roku  szkolnym  2011/2012  w  gminnych  przedszkolach  publicznych,  szkołach  podstawowych 
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę pracowało według sprawozdania SIO na dzień 31 marca 2012 r.: 
96 nauczycieli, z czego: 69 w pełnym wymiarze czasu pracy, 27 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co 
łącznie dało 80,46 etatu. W liczbie nauczycieli uwzględniono nauczycieli zatrudnionych na zastępstwach za 
nauczycieli  przebywających  na  zwolnieniach  lekarskich,  urlopach  macierzyńskich,  urlopach  dla 
poratowania zdrowia. 
W roku szkolnym 2011/2012 na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 3 nauczycieli: jeden w GPP 
w Przystajni,  jeden w Zespole  Szkół  w Przystajni,  jeden w Szkole Podstawowej  w Borze Zajacińskim 
(oddział przedszkolny). 

Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i jednostce 
obsługującej tj. Gminnym Zespole Oświaty Samorządowej w Przystajni wyniosła 38 osób, z czego :
1/ Gminny Zespół Oświaty Samorządowej – 5 etatów ( dyrektor, gł. Księgowy, podinspektor, inspektor, 
kierowca),
2/ Gminne  Przedszkole  Publiczne  w  Przystajni –  8  i  1/4  etatu  (kucharz,  pomoc  kucharza,  woźna, 
3  x  ½  etatu  woźnej  (Górki,  Podłęże  Szlacheckie,  Przystajń),  intendent,  pomoc  nauczyciela, 
palacz/konserwator, ¼ etatu palacza c. o. w sezonie w Przystajni, ½ etatu palacza w sezonie w Górkach.
3/ Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej – 1 etat (2 x ½ etatu sprzątaczki w Kuźnicy Starej 
i Kostrzynie),
4/ Zespół  Szkół  w  Przystajni –  14,5  etatów  (intendent,  sekretarz  szkoły,  2  etaty 
woźnych/konserwatorów/palaczy, 6 etatów sprzątaczek, 3,5 etatu kucharek, 1 etat palacza c. o. w sezonie 
zimowym),
5/ Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim - 9 etatów (intendent, ½ etatu sekretarki, woźny, 2,5 etatu 
sprzątaczek, 2 etaty kucharek, 2 etaty palaczów c. o. w sezonie zimowym),

Tabela Nr 3. Stopień awansu zawodowego nauczycieli wg. stanu na 31 marca 2012 r.

Wyszczególnienie Wymiar 
etatu

Ogółem w 
etatach

Bez 
stopnia

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

GPP w 
Przystajni

pełny 8 0 0 0 4 4
niepełny 0,43 0 0 0 0 0,43

GPP w 
Kuźnicy Starej

pełny 2 0 0 0 0 2
niepełny 0,59 0 0 0,5 0 0,09

ZS w 
Przystajni

pełny 45 0 0 5 13 27
niepełny 6,28 0 1,33 1,61 1,39 1,95

SP w Borze 
Zajacińskim

pełny 14 0 0 1 2 11
niepełny 4,16 0 0,78 1,27 1,89 0,22

Ogółem w 
Gminie

pełny 69 0 0 6 19 44
niepełny 11,46 0 2,11 3,38 3,28 2,69

Tabela Nr 3 obrazuje podział nauczycieli według stopni awansu zawodowego w przeliczeniu na etaty 
w  poszczególnych  placówkach.  W  roku  szkolnym  2011/2012  stopniem  zawodowym  nauczyciela 
dyplomowanego legitymowało się ponad 58 % nauczycieli,  a stopniem nauczyciela mianowanego ponad 
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27% nauczycieli.  Te  dwa  stopnie  stanowiły  ponad  85  % kadry  nauczycielskiej  pracującej  w  szkołach 
i  przedszkolach  w  naszej  gminie.  Skutkiem  takiej  struktury  zatrudnienia  gdzie  największą  grupę 
zatrudnionych  nauczycieli  stanowią  nauczyciele  dyplomowani,  jest  wysoki  dodatek  wyrównawczy 
określony w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

Poniżej  przedstawiono  w  Tabeli  Nr  4  wskaźnik  przedstawiający  liczbę  etatów  nauczycielskich 
przypadających na jednego ucznia/wychowanka szkół i przedszkoli tzw. wskaźnik dostępności nauczyciela 
dla ucznia oraz wskaźnik przedstawiający liczbę etatów nauczycielskich przypadających na jeden oddział 
klasowy.

Tabela Nr 4. Średnia liczba etatów nauczycielskich przypadająca na 1 ucznia/wychowanka oraz 
średnia liczba etatów nauczycielskich przypadających na jeden oddział klasowy w roku szkolnym 
2011/2012

Lp. Szkoły  i 
przedszkola 

Liczba 
etatów

Liczba 
dzieci

Liczba 
oddziałów

Średnia  l.  etatów 
nauczycielskich  na 
1 ucznia

Średnia  l.  etatów 
nauczycielskich  na 1 
oddział

1. Szkoła 
Podstawowa  w 
Borze Zajacińskim

18,16 129 8 0,14 2,27

Szkoła 
podstawowa

14,16 85 6 0,17 2,36

Oddział 
przedszkolny

4 44 2 0,09 2

2. Zespół  Szkół  w 
Przystajni

51,28 493 22 0,10 2,33

3. Gminne 
Przedszkole 
Publiczne  w 
Przystajni

8,43 122 6 0,07 1,41

4. Gminne 
Przedszkole 
Publiczne  w 
Kuźnicy Starej

2,59 37 2 0,07 1,30

Gmina Przystajń
ogółem

80,46 781 38 0,10 2,12

Z powyższej tabeli można odczytać że w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim wskaźnik mówiący 
o  średniej  liczbie  etatów  na  1  ucznia  jest  najwyższy.  Taki  stan  jest  spowodowany  tym  iż  w  szkole 
podstawowej funkcjonują nieduże oddziały klasowe około 14-16 dzieci i nie ma możliwości połączenia klas 
lub zwiększenia ich liczebności w tej szkole. 

Niski  wskaźnik  średniej  liczby  etatów  na  jednego  wychowanka  w  przedszkolach  wskazuje  na  dużą 
liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych, które średnio mają po 20 wychowanków w grupie. Ponadto 
w  przedszkolu  w  Przystajni  można  zauważyć  podwyższony  wskaźnik  liczby  etatów  nauczycielskich 
w stosunku do liczby oddziałów w porównaniu z przedszkolem w Kuźnicy Starej, co jest spowodowane 
dłuższym funkcjonowaniem oddziałów w Przystajni w ciągu dnia tj. powyżej 5 godzin oraz przebywaniem 
jednego  nauczyciela  na  urlopie  dla  poratowania  zdrowia  i  koniecznością  zatrudnienia  dodatkowego 
nauczyciela na zastępstwo.

Wysoki  wskaźnik  liczby  etatów  nauczycielskich  na  liczbę  dzieci  i  liczbę  oddziałów  w  oddziale 
przedszkolnym w Borze Zajacińskim w porównaniu z przedszkolem w Przystajni i Kuźnicy Starej, został  
spowodowany  przebywaniem  jednego  nauczyciela  na  urlopie  dla  poratowania  zdrowia  i  konieczności 
zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo.
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Na  wysokość  powyższych  wskaźników  ma  duży  wpływ  liczba  godzin  zajęć  indywidualnych 
organizowanych dla uczniów niepełnosprawnych oraz konieczność zatrudniania nauczycieli specjalistów za 
nieobecnych  nauczycieli  przebywających  na  m.in.  urlopach  dla  poratowania  zdrowia,  urlopach 
macierzyńskich,  długotrwałych  zwolnieniach  lekarskich.  Przykładowo  w  roku  szkolnym  2011/2012 
wystąpiła konieczność zatrudnienia nauczyciela muzyki, fizyki, wychowania przedszkolnego. 
Ponadto w liczbę etatów nauczycielskich przyjętych do obliczenia wskaźnika zalicza się także nauczycieli 
pracujących w bibliotece, świetlicy, dyrektorów korzystających ze zniżek godzin wynikających z pełnienia 
funkcji kierowniczych.

W  roku  szkolnym  2011/2012  organ  prowadzący  przeprowadził  trzy  postępowania  egzaminacyjne 
o  nadanie  stopnia  nauczyciela  mianowanego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  Publicznej  Szkole 
Podstawowej w Borze Zajacińskim i Zespole Szkół w Przystajni. Postępowania zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 
W wyniku postępowań kwalifikacyjnych prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach stopień 
nauczyciela  dyplomowanego  uzyskał  jeden  nauczyciel,  zatrudniony  w  Zespole  Szkół  w  Przystajni. 
W związku z powyższym, kolejnych trzech nauczycieli będzie posiadać stopień nauczyciela mianowanego, 
a jeden nauczyciel  stopień nauczyciela dyplomowanego. Nowe stopnie awansu dla tych nauczycieli  oraz 
związane z tym wyższe wynagrodzenia, będą obowiązywać od września 2012 r. 

3. Wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych

Sprawdzian klas VI szkoły podstawowej

Trzeciego kwietnia 2012 r. po raz jedenasty odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klasy szóstej 
szkoły podstawowej.
Podstawą  prawną  jego  przeprowadzenia  stanowi  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  30 
kwietnia  2007  r.  w  sprawie  Warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 
562 z późn. zm.)

Celem  sprawdzaniu  było  zbadanie,  w  jakim  stopniu  uczniowie  klas  szóstych  szkół  podstawowych 
opanowali umiejętności opisane w formie standardów wymagań egzaminacyjnych.
Podczas  sprawdzianu  badano  umiejętności  z  następujących  obszarów:  czytanie,  pisanie,  rozumowanie, 
korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Wyniki poszczególnych szkół w Gminie Przystajń ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2011/2012 i w roku poprzednim 2010/2011 przedstawiają poniższe Tabele Nr 5 ,  Nr 6. 
Tabela nr 7 pokazuje wyniki poszczególnych gmin z powiatu kłobuckiego ze sprawdzianu.

Tabela Nr 5. Wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Przystajń w roku szkolnym 2011/2012

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Średnia 
szkoły

Średnia 
gminy

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej Zespole Szkół w 
Przystajni

33 20,88

20,72 23,56 22,56Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Borze 
Zajacińskim

13 20,31
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Tabela Nr 6. Wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Przystajń w roku szkolnym 2010/2011

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Średnia 
szkoły

Średnia 
gminy

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej Zespole Szkół w 
Przystajni

54 22,94

23,00 25,92 24,96
1  (z trudnościami 
w uczeniu się)

21,00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Borze 
Zajacińskim

21 23,14

Tabela Nr 7. Porównanie wyników sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych w gminach 
powiatu kłobuckiego w roku szkolnym 2011/2012 i 2010/2011

Lp. Gmina Średnia gminy 
w roku szkolnym 
2010/2011

Średnia gminy 
w roku szkolnym 
2011/2012

1. Kłobuck 26,54 23,08
2. Krzepice 27,00 23,48
3. Lipie 25,39 23,56
4. Miedźno 24,01 23,05
5. Opatów 27,52 24,68
6. Panki 26,45 22,48
7. Popów 26,80 24,08
8. Przystajń 23,00 20,72
9. Wręczyca Wielka 25,87 24,65

Podsumowując wynik sprawdzianu średnia gminy jest najniższa w powiecie kłobuckim.  W roku 
szkolnym 2011/2012 lepsze wyniki osiągnęła Szkoła Podstawowa w Przystajni. W roku poprzednim lepsze 
wyniki sprawdzianu były w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

W odpowiedzi na przesłane zapytania do szkół podstawowych w gminie Przystajń dotyczące tak słabych 
wyników sprawdzianu w roku szkolnym 2011/2012 uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:

1/ Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim. 
W szkole powołany został zespół przedmiotowy, składających się z nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

który wykonał wszystkie założenia planu przyjętego do pracy z uczniami klas VI.  Dokonano analizy 
sprawdzianu z roku poprzedniego tj.  2010/2011  i wyciągnięte wnioski wdrożono do pracy z dziećmi. 
Organizowano spotkania dla rodziców i za pomocą pokazu multimedialnego poinformowano o sposobie 
przebiegu sprawdzianu i jego specyfice.  Rodzice byli na bieżąco zapoznawani z osiągnięciami 
edukacyjnymi swoich dzieci oraz wynikami próbnych testów przeprowadzanych na zajęciach dodatkowych. 
Prowadzono indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów mających problemy w nauce.  Opiekunowie 
otrzymywali wskazówki do pracy z dziećmi.  Niestety nie wszyscy rodzice tak naprawdę sumiennie 
kontrolowali pracę dzieci,  nie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach czy kontaktach 
z wychowawcami.  Niektórzy uczniowie nie mieli w ogóle wsparcia rodziców,  problem jest w tzw. 
rodzinach patologicznych. Coraz częściej występuje jednak sytuacja że jednen z rodziców lub oboje pracują 
poza granicami kraju, a ciężar wychowania spada na jednego z rodziców lub dziadków i wtedy pojawiają się 
problemy w nauce i zachowaniu uczniów.  Wynikiem pozytywnym przeprowadzonego sprawdzianu jest 
fakt, że uczniowie poprawili niektóre standardy, m.in. pisanie i rozumowanie.
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2/ Szkoła Podstawowa w Przystajni. 
Według nauczycieli z zespołu zadaniowego oceniającego wyniki sprawdzianu uczniowie najlepiej 

poradzili sobie z umiejętnościami dotyczącymi standardu:  korzystanie z informacji.  Najsłabiej poradzili 
sobie ze standardem : rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Zdaniem nauczycieli opisujących 
wyniki sprawdzianu klas VI w roku szkolnym 2011/2012,  poprawę wyników w przyszłości zagwarantuje 
zwiększenie częstotliwości ćwiczeń z zakresu czytania i pisania oraz zwiększenie liczby sprawdzianów, 
dyktand,  prac pisemnych i domowych.  W zakresie matematyki należy zwiększyć liczbę rozwiązywanych 
zadań standardowych i niestandardowych oraz należy rozwiązywać z uczniami więcej zadań zamkniętych. 
Należałoby także wykonywać więcej ćwiczeń wskazujących na różne źródła i prawidłowe posługiwanie się 
nimi ,  a także zwiększyć ilość zadań związanych z wykorzystaniem obliczeń w sytuacjach praktycznych 
(w życiu codziennym- w sklepie, banku, skala, urzędzie).

Egzaminy gimnazjalne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Warunków 
i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) w dniach 24,25,26 
kwietnia 2012 r. po raz jedenasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjów.

Od  roku  szkolnego  2011/2012  obowiązują  nowe  zasady  przeprowadzania  egzaminu  gimnazjalnego. 
Egzamin  sprawdza opanowanie  przez uczniów wiadomości  i  umiejętności  określonych  w wymaganiach 
ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 
2008  r.  w  odniesieniu  do  wybranych  przedmiotów  nauczanych  w  trzecim  i  wcześniejszych  etapach 
edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się,  tak jak dotychczas  z  trzech części:  humanistycznej,  matematyczno-
przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego, lecz każda z nich ma inną strukturę i jest 
przeprowadzana w dwóch etapach.

W  części  humanistycznej  wydzielono  następujące  przedmioty:  język  polski  oraz  historię  i  wiedzę 
o społeczeństwie. Zadania znajdują się w dwóch odrębnych arkuszach, które uczniowie wypełniają jednego 
dnia, ale w różnym czasie. Zadania z języka polskiego mają formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania 
z historii i wiedzy o społeczeństwie – zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, 
a zadania z przedmiotów przyrodniczych maja formę tylko zamkniętą.

Część egzaminu z języka nowożytnego począwszy od roku szkolnego 2011/2012 jest zdawana na dwóch 
poziomach:  podstawowym i  rozszerzonym.  Uczeń dokonuje wyboru  jednego z sześciu języków obcych 
nowożytnych:  angielskiego,  francuskiego,  hiszpańskiego,  niemieckiego,  rosyjskiego  i  włoskiego, 
z zastrzeżeniem, że zdający może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu 
obowiązkowego.  W  roku  szkolnym  2011/2012  w  gimnazjum  w  Przystajni  uczniowie  mogli  wybrać 
pomiędzy dwoma językami tj. niemieckim i angielskim na poziomie podstawowym.

Do  trzeciej  części  egzaminu  na  poziomie  podstawowym  ma  obowiązek  przystąpić  każdy  uczeń, 
natomiast  do  egzaminu  na  poziomie  rozszerzonym  mają  obowiązek  przystąpić  uczniowie,  którzy 
w gimnazjum kontynuowali  naukę języka obcego rozpoczętą  w szkole podstawowej.  Do trzeciej  części 
egzaminu  na  poziomie  rozszerzonym  mogą  przystąpić  także  pozostali  zdający,  jeśli  zechcą  sprawdzić 
poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, 
rozwiązują zadania z tego samego języka obcego.

Wyniki uczniów kończących gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012  i poprzednim 2010/2011 
przedstawiają poniższe Tabele.  Tabela Nr 8  obrazuje wynik egzaminu z części humanistycznej 
i matematyczno przyrodniczej, a Tabela Nr 9 obrazuje wynik egzaminu z części językowej. Kolejna Tabela 
nr 10 pokazuje wynik egzaminu z roku poprzedniego tj. 2010/2011 .
Tabele 11  i 12  pokazują wyniki poszczególnych gmin z powiatu kłobuckiego z egzaminu gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2011/2012 oraz poprzednim 2010/2011.
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Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w III kl. 
gimnazjum prowadzonym przez Gminę Przystajń w roku szkolnym 2011/2012

Nazwa szkoły Część Liczba 
uczniów

Średni wynik 
szkoły 
(wart. min-max)

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Gimnazjum w 
Zespole Szkół w 
Przystajni

Historia i WOS 80(zestaw 
standardowy)

58%
(12-100%)

60,07% 60,92%
1(zestaw dla 
niesłyszących)

39%
(39-39%)

2
(zestaw dla 
uczniów z 
trudnościami w 
uczeniu się)

61%
(52-70%)

J.polski 80(zestaw 
standardowy)

63%
(22-100%)

66,04% 65,99%

1(zestaw dla 
niesłyszących)

81%
(81-81%)

2
(zestaw dla 
uczniów z 
trudnościami w 
uczeniu się)

47%
(25-69%)

Przyroda 80(zestaw 
standardowy)

50%
(12-100%)

49,59% 49,91%

1(zestaw dla 
niesłyszących)

54%
(54-54%)

2
(zestaw dla 
uczniów z 
trudnościami w 
uczeniu się)

50%
(35-65%)

Matematyka 80(zestaw 
standardowy)

51%
(7-100%)

45,65% 46,63%

1(zestaw dla 
niesłyszących)

47%
(47-47%)

2
(zestaw dla 
uczniów z 
trudnościami w 
uczeniu się)

42%
(35-65%)
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Tabela Nr 9. Wyniki egzaminu z części językowej w III kl. gimnazjum prowadzonym przez Gminę 
Przystajń w roku szkolnym 2011/2012

Nazwa 
szkoły

Język Liczba 
uczniów

Wyniki uczniów 
na poziomie 
podstawowym 
(wartość min-
max)

Liczba 
ucznió
w

Wyniki uczniów na 
poziomie 
zaawansowanym
(wartość min-max)

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Gimnazjum 
w Zespole 
Szkół w 
Przystajni

angielski 72 (arkusz 
standardowy)

58%
(20-95%)

72 36%
(8-95%)

58,35%
 poziom 
podstawowy

36,56%
poziom 
rozszerzony

64,09 % 
poziom podstawowy

45,61%
poziom rozszerzony

1 (arkusz dla 
ucznia 
niesłyszącego)

88%
(88-88%)

1 73%
(73-73%)

2 
(arkusz dla 
ucznia 
upośledzonego 
w st. Lekkim)

45%
(38-53%)

- -

niemiecki 8 (arkusz 
standardowy)
(28-53%)

35% - - 57,34% 57,67%

Tabela Nr 10. Porównanie wyników egzaminu kończącego gimnazjum w gminach powiatu 
kłobuckiego w roku szkolnym 2011/2012

Lp. Gmina Średnia gmin
J. 
Polski

Historia o 
WOS

Matematyka Przyroda J. angielski
podstawowy

J. angielski rozszerzony

1. Kłobuck 64,48 59,21 44,96 47,89 59,44 39,68
2. Krzepice 62,88 59,18 46,82 49,85 61,58 38,06
3. Lipie 67,06 58,53 45,49 48,50 55,93 34,94
4. Miedźno 66,57 60,17 43,69 48,16 57,59 38,18
5. Opatów 67,91 60,80 45,40 47,85 56,40 37,23
6. Panki 70,50 65,09 48,89 54,32 55,26 33,36
7. Popów 69,80 60,87 41,19 53,14 58,37 35,44
8. Przystajń 62,95 58,18 51,21 49,54 58,61 36,22
9. Wręczyca 

Wielka
66,72 60,95 45,03 50,57 58,22 34,11

Tabela Nr 11. Wyniki egzaminu w III kl. gimnazjum prowadzonym przez Gminę Przystajń w roku 
szkolnym 2010/2011

Nazwa szkoły Część Liczba 
uczniów

Średnia 
szkoły

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

ZS Gimnazjum 
w Przystajni

humanist. 66 24,97 26,32 25,41
mat-

przyr.
66 26,05 23,64 23,44

językowa 66 25,85 26,11 28,68
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Tabela Nr 12. Porównanie wyników egzaminu kończącego gimnazjum w gminach powiatu 
kłobuckiego w roku szkolnym 2010/2011

Lp. Gmina Średnia gmin
Część 
Humanistyczna

Część 
Matemat-
przyrodn.

Część Językowa 
(angielski)

Część Językowa 
(niemiecki)

1. Kłobuck 25,46 22,53 25,84 24,75
2. Krzepice 25,47 24,69 30,41 15,00
3. Lipie 27,06 23,96 27,43 -
4. Miedźno 23,43 21,88 21,07 -
5. Opatów 28,08 22,96 24,07 -
6. Panki 28,80 26,97 - 29,73
7. Popów 24,54 22,57 24,37 -
8. Przystajń 24,97 26,05 25,85 -
9. Wręczyca 

Wielka
28,51 23,92 27,81 28,86

Jak wynika z powyższych tabel dotyczących roku szkolnego 2011/2012,  młodzież z Gminy Przystajń 
najlepiej poradziła sobie z części matematycznej egzaminu,  znajduje się bowiem na pierwszej pozycji 
w powiecie kłobuckim przewyższając w sposób znaczny średnią powiatu oraz województwa. 

Nieco gorzej wypadły Pozostałe części egzaminu: przyroda (5 miejsce w powiecie), j. polski ( 8 miejsce 
w powiecie -  przedostatnie),  historia i WOS ( 9  miejsce w powiecie –  ostatnie),  j.  angielski na poziomie 
podstawowym ( 3 miejsce w powiecie), j. angielski rozszerzony ( 5 miejsce w powiecie). 

Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze informacje z raportów oraz analiz wyniku egzaminu 
gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012, sporządzone przez nauczycieli analizujących wyniki egzaminu:

Część humanistyczna
Do egzaminu gimnazjalnego w części historia i wos (  arkusz standardowy )  przystąpiło 80  uczniów. 

Średni wynik województwa wynosi 61%, powiatu 60% a szkoły 58%. Z czego wynika że uczniowie napisali 
egzamin o 3  punkty procentowe gorzej niż w województwie śląskim i o 2  punkty procentowe gorzej niż 
w powiecie kłobuckim. 

Wynik szkoły zaniżył wynik klasy III D 50  punktów procentowych,  co daje wynik dużo niższy niż 
województwo 11 % i powiat 10%.
Klasa  III A napisała egzamin z części historia i wos na 63 punkty procentowe a więc 2 punkty lepiej niż 
w województwie śląskim i 3  punkty procentowe lepiej niż wynik powiatu kłobuckiego ,  a klasa III C na 
61  punktów procentowych co daje wynik taki sam jak województwo i o 1  procent wyższy niż powiat. 
Klasa III B napisała na 59 punktów procentowych co daje przybliżony wynik  do województwa i powiatu. 
Wynika z tego że klasy A,B,C napisały egzamin na podobnym poziomie jak w województwie i powiecie. 
Natomiast klasa III d na dużo niższym poziomie. Najtrudniejsze dla uczniów gimnazjum w Przystajni, 
a także z powiatu i województwa okazało się pytanie 4.1. W pytaniu tym należało wskazać chronologiczne 
ułożenie wydarzeń.  Trudność sprawiło również pytanie 1 dotyczące osi czasu.  Pytanie 18 które dotyczyło 
ekspansji kolonialnej państw europejskich gdzie trzeba było wstawić odpowiedz prawda lub fałsz.

Z wiedzy o społeczeństwie dużą trudność sprawiło uczniom pytanie 23 dotyczące kompetencji Trybunału 
Konstytucyjnego. Najłatwiejsze okazało się pytanie12  i  16 dotyczące analizy tekstu źródłowego. 

Z analizy wyników egzaminu części humanistycznej z języka polskiego wynika że średni wynik 
i województwa i powiatu to 66 %.  Średni wynik naszego gimnazjum to 63% o 3 punkty procentowe niżej 
niż województwo i powiat. 
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Średnią szkoły mocno zaniżył wynik klasy III D który wynosił 58%  co daje 8  %  niższy wynik niż 
województwo  oraz powiat i klasy III B -62 % co daje o 4% wynik niższy. Natomiast klasa III C uzyskała 
66% więc tak samo jak wynosiła średnia powiatu i województwa a III A 65% czyli tylko o 1% wynik niższy 
niż średnia powiatu i województwa. 
Trudnością w zadaniu 22  okazała się poprawność językowa dłuższej formy wypowiedzi pisemnej która 
wypadła zdecydowanie słabo.  Zdecydowanie najsłabszą umiejętność poprawności językowej mieli 
uczniowie klasy III D.  Z całą pewnością można stwierdzić,  że na średni wynik szkoły zapracowali 
uczniowie klasy III A i C zaś klasy III  B  i D wypadły słabo obniżając tym samym wynik całej szkoły. 

Podsumowując egzamin z części humanistycznej należy stwierdzić,  że uzyskane wyniki egzaminu 
gimnazjalnego nie odbiegają znacznie od poziomu województwa i powiatu .  Są o 3  punkty procentowe 
niższe. Trzeba wspomnieć, że ten typ egzaminu z odrębną częścią historia i wos był przeprowadzony w całej 
Polsce pierwszy raz,  co sprawiło dodatkową trudność nauczycielom i uczniom. Uczniowie którzy napisali 
egzamin słabo,  obniżając średnią szkoły uzyskiwali słabe oceny z przedmiotów.  Jednak trzeba 
intensyfikować działania nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych w celu wprowadzenia w życie 
wniosków,  do jakich doszedł zespół opracowujący analizę porównawczą uzyskanych wyników na 
egzaminie gimnazjalnym w zestawieniu końcowych ocen uczniów klas III,  w celu osiągnięcia podczas 
następnego egzaminu równie dobrych wyników.

Część matematyczno-przyrodnicza
Mimo iż egzamin gimnazjalny z matematyki w całym kraju okazał się trudny,  uczniowie gimnazjum 

w Przystajni osiągnęli najlepsze wyniki w porównaniu z krajem,  województwem,  powiatem i sąsiednimi 
gminami/  szkołami.  Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli i diagramu wynika,  że wynik 
osiągnięty przez naszych uczniów jest większy od:  powiatu o 5  punktów procentowych,  województwa 
o 4  pkt %,  kraju o 4  pkt %,  jedynie uczniowie zamieszkali w miastach powyżej 100  tyś mieszkańców 
osiągnęli o 1 pkt % więcej.
Klasa III A i III B-  53  %  o 6  pkt %  powyżej województwa i kraju oraz 7  pkt %  powyżej powiatu, 
Klasa III C- 58 % o 11 pkt % powyżej województwa i kraju oraz 12 pkt % powyżej powiatu, jedynie klasa 
III D- osiągnęła wynik niższy- 41% od województwa, powiatu i kraju.

Na podstawie zaprezentowanych wyników i porównania wyraźnie widać,  że egzamin z zakresu 
matematyki wypadł dobrze.  Uczniowie najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających 
umiejętność odczytywania,  interpretacji,  przetwarzania i wykorzystania informacji (łatwość zadań:  90%, 
90%, 79%). Uczniowie opanowali wykonywanie obliczeń procentowych, takich jak: przedstawienie części 
pewnej wielkości jako procent, obliczanie procentu danej liczby (łatwość 70%). Egzamin wskazał również 
umiejętności,  które uczniowie opanowali słabiej.  Dużą trudność sprawiły uczniom zadania wymagające 
posłużenia się wyrażeniami algebraicznymi i opisywanie związków między różnymi wielkościami oraz 
wykonania działań na potęgach.
Uczniowie lepiej radzą sobie z zadaniami zamkniętymi niż otwartymi sprawdzającymi te same umiejętności. 
Przykładem są zadania dotyczące własności figur płaskich zad. 17, 18 zamknięte i zad. 22 i 23 otwarte.
Zadanie 17  i 18  wymagające prostego rozumowania i argumentowania dotyczące figur płaskich–  łatwość 
73%, 71% natomiast zadania 22 i 23 wymagały od ucznia twórczego i nie standardowego myślenia- łatwość 
wynosiła 29%, 35%.

Wynik egzaminu z części przyrodniczej jest lepszy od wyniku średnich miast o 2% oraz wsi o 1%, jest 
identyczny z wynikiem powiatu i województwa ,a także taki sam jak dla uczniów miast (od 20-100 tyś.). 
Stanowi on również lepszy wynik od wyników większości sąsiednich szkół/gmin. 

Szkoła osiągnęła średni wynik 50%, jest to taki sam wynik jak wynik powiatu i województwa i miast(od 
20-100  tyś).  Najlepszy wynik w szkole 55%  osiągnęła klasa III C,  co stanowi wynik o 5%  wyższy od 
powiatu i województwa. Klasa III A osiągnęła wynik 51% ,co jest lepszym wynikiem o 1% w odniesieniu 
do powiatu i województwa.  Klasa III B osiągnęła wynik na poziomie 48%,  a klasa III D osiągnęła 
najsłabszą średnią 44%.
Najwyższy wynik w szkole to 26  punktów,  czyli max ilość punktów do zdobycia z egzaminu z części 
przyrodniczej,  najniższy to 3  punkty.  Najczęstszy wynik to 13  punktów,  co stanowi połowę możliwych 
punktów do zdobycia.
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W porównaniu z powiatem uczniowie szkoły lepiej opanowali wymagania dotyczące korzystania 
z różnych źródeł informacji geograficznej- łatwość dla powiatu 0,75 , dla szkoły 0,79 ( za zadanie 19) oraz 
wymaganie polegające na identyfikowaniu związków i zależności oraz wyjaśnianiu zjawisk i procesów 
zad.24.1 (łatwość dla szkoły 0,81  dla powiatu 0.80).  Najtrudniejsze zadania zarówno dla uczniów naszej 
szkoły jak i dla całego powiatu obejmowały wymagania z rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów oraz z opanowania czynności praktycznych( zad.8-łatwość dla powiatu0,13 dla 
szkoły 0,14; zad.21-łatwość dla powiatu 0,16 dla szkoły 0,16). 
Dla uczniów klasy III C zad. 19 okazało się dużo łatwiejsze niż dla uczniów pozostałych klas trzecich oraz 
dla uczniów powiatu (łatwość 0,95 ), podobnie jak zad.1 dotyczące umiejętności pozyskiwania i tworzenia 
informacji (łatwość 0,86, a dla powiatu o,65).

Część językowa – poziom podstawowy
Z języka angielskiego –  poziom podstawowy,  gimnazjum w Przystajni osiągnęło wynik 58%,  jest to 

wynik taki sam jak wynik powiatu, a niższy o 6 punktów procentowych od województwa. Najlepszy wynik 
w szkole 61% osiągnęła klasa III A i III C, co stanowi wynik o 3 punkty procentowe wyższy od powiatu, 
a o 3 punkty procentowe niższy od województwa. Klasa III B osiągnęła 57%, a najsłabszą średnią osiągnęła 
klasa III D- 53%.

Łączna liczba punktów jaką mógł otrzymać uczeń za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 
40. Najwyższy wynik w szkole to 38 punktów, najniższy 8. Wynik najczęstszy to 15 i 22 punkty, a wynik 
środkowy (mediana) 22 punkty.

Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność rozumienia tekstu 
słuchanego –  łatwość dla szkoły wyniosła 0,69  i umiejętnością rozumienia tekstu pisanego –  łatwość dla 
szkoły była równa 0,64.  Zarówno w przypadku słuchania i czytania ze zrozumieniem szkoła osiągnęła 
wynik wyższy od powiatu,  w którym wskaźnik łatwości dotyczący rozumienia tekstu słuchanego wyniósł 
0,67  a rozumienia tekstu pisanego 0,62.  Uczniowie osiągnęli słabszy wyni9k ze znajomości funkcji 
językowych – wskaźnik łatwości dla szkoły wyniósł 0,49. Powiat osiągnął lepszy wynik bowiem wskaźnik 
łatwości równał się 0,51.

Brak jest porównania wyników z języka niemieckiego, ponieważ do egzaminu z tego języka przystąpiło 
tylko 8 uczniów. Uczniowie po raz pierwszy pisali egzamin z tego języka, większość z nich osiągała słabe 
wyniki nauczania nie tylko z j.  niemieckiego.  Trudno osądzać motywy,  jakimi kierowali się ci uczniowie 
w wyborze języka w tj. części egzaminu, można jedynie przypuszczać, że części z nich chodziło o pozorną 
„łatwość” tego egzaminu. 

Część językowa – poziom rozszerzony
Szkoła osiągnęła średni wynik 36%,  jest to wynik taki sam jak wynik powiatu,  a niższy o 9  punktów 

procentowych od województwa. Najlepszy wynik w szkole – 39% osiągnęła klasa III C, co stanowi wynik 
o 3 pkt. procentowe wyższy od powiatu, i o 6 pkt. procentowych niższy od województwa. Klasy III A i B 
osiągnęły wynik na poziomie 37%, a najsłabszą średnią osiągnęła klasa III D – 29%. 
Najwyższy wynik w szkole to 38  punktów,  najniższy 3.  Wynik najczęstszy to 6  punktów,  a wynik 
środkowy(mediana) to 11 punktów. 

Uczniowie wyraźnie lepiej opanowali umiejętności związane z rozumieniem wypowiedzi (rozumienie ze 
słuchu,  rozumienie tekstów pisanych)  niż z tworzeniem wypowiedzi i stosowaniem środków językowych. 
Łatwość dla szkoły w zakresie rozumienia ze słuchu wyniosła 0,55 za zad.1 i 0,52 za zad. 2 (dla powiatu 
było to odpowiednio 0,51  i 0,48).  Łatwość dla szkoły w zakresie rozumienia tekstów pisanych wyniosła 
0,60  za zad.3, 0,43  za zad.4  i 0,43  za zad. 5 (dla powiatu było to odpowiednio 0,54, 0,43  i 0,46).  Widać 
więc,  że w zakresie tych umiejętności wynik szkoły nie odbiega od średniej powiatu.  Równocześnie dla 
wszystkich uczniów (szkoła i powiat)  zadania arkusza w zakresie tych umiejętności okazały się trudne 
i umiarkowanie trudne. 

Oprócz zadań zamkniętych,  sprawdzających rozumienie tekstów czytanych,  w tym roku w zestawach 
egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym pojawiły się zadania otwarte sprawdzające umiejętność 
stosowania środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. Dla dużej grupy uczniów zadania te 
okazały się bardzo trudne. 
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Stosowanie środków językowych to umiejętność zdecydowanie najsłabiej opanowana. Większość uczniów 
nie potrafiła poprawnie uzupełnić tekstu w zadaniu 6.  oraz zdań w zadaniu 7.,  nawet jeśli do wykonania 
zadania potrzebna była znajomość najprostszych wyrażeń lub struktur gramatycznych. Łatwość dla szkoły 
wynosi odpowiednio 0,24 za zad.6 oraz 0,03 za zad. 7 (w powiecie: 0,25 i 0,08). 
Możemy być pewni, że uczniowie nie mieliby większego problemu ze zrozumieniem żadnego z powyższych 
zdań,  jednak samodzielne poprawne uzupełnienie ich to umiejętność,  którą opanowali tylko najlepsi 
uczniowie. 

Brak znajomości podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych wyraźnie wpływa również na jakość 
wypowiedzi pisemnych gimnazjalistów. Uczniowie mieli napisać tekst o długości 50–100 słów. Zadanie to 
umożliwiało sprawdzenie,  w jakim stopniu uczeń opanował kilka wymagań podstawy programowej 
w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej (np.  opisywanie ludzi/wydarzeń,  relacjonowanie,  uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i wyjaśnień). 
Wyniki uzyskane przez uczniów w tej części arkusza wskazują,  że uczniowie słabo poradzili sobie 
z wykonaniem tego zadania.  Przyczynami tego są przede wszystkim brak precyzji i wąski zakres 
stosowanych środków językowych. Nieco lepsze wyniki uczniowie uzyskali za treść oraz spójność i logikę 
tekstu. Łatwość dla szkoły za zad.8 wynosi 0,28 (w powiecie: 0,32). Taki wynik wskazuje, że dla większości 
uczniów w szkole i w powiecie zadanie to było trudne. 

4. Osiągnięcia uczniów (konkursy, zawody sportowe)

W roku szkolnym 2011/2012  dzieci i młodzież szkolna z Gminy Przystajń organizowała,  brała udział 
i odnosiła sukcesy w wielu konkursach i zawodach.  Poniżej wymieniono najważniejsze z osiągnięć 
w podziale na poszczególne szkoły.

1/ Publiczna Szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim:
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie mieli  wiele możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności 
w różnorodnych konkursach szkolnych gminnych, powiatowych jak i ogólnopolskich takich jak: 

Ogólnopolskie: 
• IX  miejsce  w  Ogólnopolskim  Turnieju  „Bezpieczeństwo  w  Ruchu  Drogowym”  na  szczeblu 

powiatowym; 
• Udział w I Przeglądzie Małych Form Teatralnych i Wokalnych w Języku Angielskim;
• Udział  w  VII  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym  „Mój  Brzechwa”  organizowanym  przez 

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie
Powiatowe/Rejonowe: 
• Udział w I Powiatowym Konkursie Komputerowym „Pocztówka Świąteczna”;
• Udział w VIII Powiatowym Turnieju Warcabowym pod patronatem Burmistrza Kłobucka;
• Udział w III Rejonowym Turnieju Warcabowym pod patronatem Polskiego Związku Warcabowego;
• I  miejsce  w  kategorii  soliści  SP,  Festiwalu  Piosenki  Harcerskiej  i  Strażackiej  „HARFA  2012” 

organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Kłobuck we Wręczycy Wielkiej;
• Udział i wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „W Baśniowym Świecie 

Andersena”;
• Udział  w  II  edycji  konkursu  przyrodniczo-plastycznego  „Przyroda  w  oczach  dziecka” 

organizowanego  przez  Muzeum  w  Częstochowie  oraz  wyróżnienie  w  kategorii  wiekowej 
przedszkola 4-6 w w/w konkursie;

• Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Ekologia Modne Słowo”
Wojewódzkie:
• Udział w III Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej” 

zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Integracyjnym nr 53 im. M. Skłodowskiej 
–  Curie w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 
i Prezydenta Miasta Częstochowy;
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Gminne  :  
• Udział i II miejsce w konkursie na plakat: „Matematyka wokół nas” organizowanym z okazji Dnia 

Matematyki w Zespole Szkoł w Przystajni;
Szkolne: 
• Szkolny Konkurs Świetlicowy „Najlepszy kolega/Najlepsza koleżanka”;
• Szkolny Konkurs Poetycki „Wiersze dla Mamy”;
• w ramach konkursu na „Super klasę” odbyły się konkursy, m.in. „Dzień Chłopaka”, „Walentynki”, 

„Dzień 11 listopada”, „Mikołajki”, „Dzień spódniczki”, „Dzień krawata”, „Andrzejki” oraz „Rzuty 
do kosza”, „Strzały karne”, „Pompki”, „Rozwiązywanie sudoku”, „Konkursy tematyczne rysowane 
w programie PAINT” i wiele innych;

• Uczniowie PSP w Borze Zajacińskim biorą udział w zbiórce: 
- plastikowych nakrętek w akcji „Korek dla Mikołaja”, w celu zakupu protez dla chłopca, który 
urodził się bez nóżek i rączek, 
- zużytych baterii organizowanej przez REBA Organizację Odzysku S.A. 
- makulatury, 
- zużytych kartridży i tunerów,
- etykiety herbaty Lipton, w celu zakupu wózków inwalidzkich,
- kasztanów z przeznaczeniem na zimowe dokarmianie zwierzyny Nadleśnictwa Herby.

Uczniowie uczestniczyli w obozie EuroWeek – Szkoła Liderów w Długopolu Dolnym organizowanym 
przez Europejskie Forum Młodzieży.

2/ Zespół Szkół w Przystajni 
Uczniowie Zespołu Szkół w Przystajni w I i II semestrze byli motywowani do coraz częstszego 
i chętniejszego uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, zawodach szkolnych i międzyszkolnych. Poniżej 
przedstawione są konkursy, zawody w których wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Przystajni w roku 
szkolnym 2011/2012.
 
W I semestrze uczniowie Zespołu szkół w Przystajni wzięli udział w:

 Konkursie Plastycznym „Jesienne drzewo”,
 Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza choinka”,
 Konkursie Plastycznym „Bałwan zimowy”,
 Konkursie MEDITEST dla uczniów IV-VI SP,
 Konkursie Powiatowym „Pocztówka świąteczna,
 Wewnątrzszkolnym Konkursie na plakat „Matematyka wokół nas” dla uczniów klas VI SP,
 Konkursie Matematycznym OXFORT dla uczniów IV – VI 
 Konkursie Matematycznym OXFORT dla uczniów Gimnazjum,
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego,
 Szkolnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów Gimnazjum,
 Powiatowym Konkursie Recytatorskim,
 Konkursie Języka Polskiego z elementami historii dla uczniów SP,
 Powiatowym Konkursie Recytatorskim dla uczniów SP,
 Wewnątrzszkolnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów IV-VI,
 Konkursie przedmiotowym z Języka Angielskiego w formie projektu,
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (I etap) ( II etap), finalista  
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego 
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii ( I etap), ( II etap), finalista
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z WOS-u,
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki (etap szkolny i etap rejonowy), ,
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii (I, II etap), finalista
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii (I, II etap),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii (I, II etap),
 Konkursie Plastycznym „Jesienne drzewo”,
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 Konkursie Fotograficznym „Jesienne drzewo” 
 Powiatowych Mistrzostwach w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt SP zajmując III miejsce,
 Powiatowych Mistrzostwach w Mini Piłce Halowej Dziewcząt SP zajmując V miejsce,
 Powiatowych Mistrzostwach w Mini Piłce Siatkowej Chłopców SP  zajmując V miejsce,
 Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt Gimnazjum zajmując IV miejsce,
 Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców Gimnazjum zajmując VI miejsce,
 Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt SP zajmując IV miejsce,
 Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców SP zajmując VI miejsce,
 Międzygminnych Zawodach w Piłce Siatkowej Dziewcząt zajmując I miejsce,
 Powiatowych Zawodach  w Piłce Siatkowej Dziewcząt zajmując I miejsce,
 Międzygminnych Zawodach w Piłce Siatkowej Chłopców zajmując I miejsce,
 Powiatowych Zawodach  w Piłce Siatkowej Chłopców zajmując II miejsce,
 Międzygminnych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt zajmując I miejsce,
 Powiatowych Zawodach  w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt zajmując II miejsce 
 Powiatowych Zawodach w Szachach Dziewcząt zajmując IV miejsce,
 Powiatowych Zawodach  w Szachach Chłopców zajmując I miejsce.
 Powiatowych Zawodach Szachowych – klasyfikacja indywidualna: II i III miejsce.

W II semestrze uczniowie Zespołu Szkół w Przystajni wzięli udział w:

 Konkursie dla uczniów I-III SP „Suknia Pani Wiosny”,
 Konkursie dla uczniów IV-VI SP  „Wiosenna Piosenka”,
 Międzyszkolnym Konkursie Integracyjnym w Częstochowie „MAM TALENT”, 
 Konkursie plastyczno – technicznym „Wiosenne drzewo”
 VIII Powiatowym Konkursie Plastyki Obrzędowej we Wręczycy Wielkiej „Wiosna 2012”,
 Szkolnym Konkursie Plastycznym „Euro 2012 – piłkarze”, ,
 Szkolnym Konkursie Plastycznym „Gaik – palma wielkanocna”,
 Konkursie „Ekologiczna klasa” (klasa Ia i Ib SP zajęły III miejsce),
 Konkursie fotograficznym zorganizowanym przez firmę Polanglo „Mali bohaterowie Sparksa”,
 Powiatowym Konkursie „Savoir- vivre – dobre wychowanie” 
 Wojewódzkim konkursie biblijnym dla uczniów Gimnazjum,
 Konkursie dla uczniów IV-VI SP „Klasowy Mistrz Matematyki,
 Powiatowym Konkursie „Tajniki techniki”,
 Konkursie komputerowym „TIK-TAK”,
 Konkursie Informatycznym CHIPSET,
 Powiatowym konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”,
 Konkursie doodle 4  google , 
 Konkursie na plakat „Bezpieczny Internet”,
 Konkursie „Komputery i informatyka„,
 Powiatowym Konkursie Bloku Matematyczno – Przyrodniczego,
 Konkursie „Matematyka w obiektywie”,
 Wojewódzkim Konkursie Matematycznym – etap rejonowy,
 Konkursie „Zjawiska Fizyczne i Przemiany Chemiczne występujące w przyrodzie w obiektywie 

gimnazjalisty”,
 Konkursie dla uczniów SP „Bajka o wodzie”,
 Konkursie fotograficznym dla uczniów gimnazjum „Rzeki mojej okolicy”,
 Konkursie Przedmiotowym z Geografii – II i III etap,
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii – laureatka z kl. IIIc Gimnazjum 
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego – laureatka z kl. IIIc Gimnazjum,
 Powiatowym Konkursie Recytatorskim – „Poezja Miłosza i Broniewskiego”, zajmując wyróżnienia,
 Konkursie Recytatorskim „Twórczość Adama Mickiewicz”,
 Powiatowym Konkursie Czytelniczym z Języka Angielskiego „I like reading” w Opatowie,
 Konkursie z Języka Angielskiego,
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 Powiatowym Konkursie Historycznym „Stanisław August Poniatowski i czasy rozbiorów”,
 Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie „Znamy naszą konstytucję. 15-lecie uchwalenia 

ustawy zasadniczej” 
 Szkolnym Konkursie Warcabowym,
 Gminnym Konkursie Warcabowym,
 Powiatowym Turnieju Warcabowym,
 Rejonowym Turnieju Warcabowym,
 Powiatowych Mistrzostwach SZS w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt,
 Powiatowych Mistrzostwach SZS w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt,  zajmując 

IV miejsce,
 Powiatowych Mistrzostwach SZS w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców,
 Powiatowych Mistrzostwach SZS w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców, 
 Rejonowych Zawodach SZS w Piłce Siatkowej Dziewcząt, zajmując III miejsce,
 Powiatowych Zawodach SZS w Tenisie Stołowym Dziewcząt, zajmując IV miejsce,
 Powiatowych Zawodach SZS w LA Dziewcząt, zajmując I miejsce w biegu na 100 m.,
 Powiatowych Zawodach SZS w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt,  zajmując 

IV miejsce,
 Rejonowych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt o puchar Rektora Akademii Jana 

Długosza w Częstochowie, zajmując V miejsce,
 Powiatowych Mistrzostwach KALS w Piłce Siatkowej w kategorii Kadetek, zajmując I miejsce,
 Powiatowym Turnieju w Piłce Siatkowej Chłopców Zrzeszenia LZS, zajmując II miejsce,
 Międzygminnych Zawodach SZS w Piłce Halowej Chłopców, zajmując I miejsce 
 Powiatowych Zawodach SZS w Piłce Halowej Chłopców, zajmując IV miejsce,
 Powiatowych Zawodach SZS w Tenisie Stołowym Chłopców, zajmując IV miejsce,
 Powiatowych Zawodach SZS w LA Chłopców,
 Powiatowych Zawodach SZS w Drużynowych Biegach Przełajowych zajmując IV miejsce,
 Powiatowych Zawodach SZS w Piłce Nożnej Chłopców, zajmując IV miejsce,
 Turnieju Piłki Nożnej z okazji Euro 2012, zajmując IV miejsce.

Uczniowie klas II gimnazjum w Zespole Szkół w Przystajni brali udział także w realizacji następujących 
projektów  edukacyjnych:

 „Matematyka wokół nas”,
 „Londyn – miasto warte zobaczenia”,
 „Niemcy znane i nieznane – atrakcje turystyczne”,
 „Wycieczka po Nowym Jorku”,
 „Bezpieczeństwo w Internecie”,
 „Uczymy ekologii przez działanie”.

Cele  projektu  to  przede  wszystkim  kształcenie  umiejętności  współpracy  uczniów,  rozwijanie  ich 
zainteresowań. Zaplanowane działania są w trakcie realizacji. Młodzież chętnie współpracuje, nie zawsze 
zgodnie, ale na bieżąco rozwiązywane są wszystkie konflikty. 

W Zespole Szkół w Przystajni prężnie prowadzi działalność już trzeci rok Szkolny Klub Wolontariusza. 
Utworzenie takiego klubu,  zwiększyło aktywność w działaniach wychowawczych podejmowanych przez 
szkołę. W minionym roku szkolnym 2011/2012 SKW zorganizował Mikołajki dla dzieci z Gminy Przystajń, 
Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka w Sowczycach,  Mikołajki dla dzieci z Gminnego Przedszkola 
w Przystajni i Borze Zajacińskim,  kiermasz na rzecz dzieci z Domu Dziecka a także koncert kolęd 
i pastorałek. Uczniowie należący do SKW zaangażowali się także w XX finał WOŚP. Należy podkreślić, że 
praca w SKW spełnia założone cele,  uczniowie uczą się samorządności,  kształtowane są postawy 
prospołeczne;
Ponadto w szkole działa również Szkolne Koło Ekologiczne (SKE).  W minionym roku szkolnym SKE 
zorganizowało zbiórkę makulatury,  baterii,  konkurs plastyczny –  „Jesienne drzewo”,  „Bajka o wodzie” 
i konkurs fotograficzny – „Jesienne drzewo”, „Rzeki mojej okolicy”. Ponadto SKE przygotowywał obchody 
związane z Dniem Ziemi.
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Uczniowie gimnazjum po raz kolejny wzięli udział w III edycji programu „Trzymaj Formę”. 
Program ten realizowany jest we współpracy z sanepidem. Celem programu jest kształtowanie postaw pro 
zdrowotnych wśród młodzieży,  wdrażanie w szkole zdrowej żywności,  krzewienie kultury sportowej. 
Program ten realizowany jest w czasie zajęć lekcyjnych poprzez różnego rodzaju ćwiczenia,  pogadanki, 
prezentacje, zawody sportowe itp.

5. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2011/2012

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym nie jest stała,  podobnie jak liczba dzieci w szkołach,  z każdym 
rokiem zmienia się liczba urodzonych dzieci we wszystkich miejscowościach. Jak widać w poniższej tabeli 
miejscowościami o najniższym wskaźniku liczby dzieci są:  Dąbrowa,  Kuźnica Nowa,  Antonów,  Wrzosy 
Wilcza Góra,  Siekierowizna i Kamińsko.  Miejscowością ze stałą tendencją wzrostową liczby urodzonych 
dzieci  jest Przystajń. 
Dzieci w wieku  przedszkolnym z gminy Przystajń w poszczególnych miejscowościach zameldowanych na 
pobyt stały lub czasowy według roczników przedstawia Tabela nr 13. 

Tabela Nr 13. Wykaz dzieci z Gminy Przystajń z poszczególnych miejscowościach zameldowanych na 
pobyt stały lub czasowy według roczników (stan na styczeń  2012 rok) które w roku szkolnym 
2011/2012 były w wieku przedszkolnym

Lp. Miejscowość Dzieci w wieku przedszkolnym Razem

6 lat 
2005

5 lat 
2006

4 lata 
2007

3 lata 
2008

1. Przystajń 22 21 26 28 99

2. Kostrzyna 7 6 6 1 20

3. Ługi-Radły 6 4 4 4 12

4. Brzeziny 2 6 7 2 17

5. Podłęże 
Szlacheckie

3 5 5 4 17

6. Kużnica Stara 1 7 2 4 14

7. Bór Zajaciński 0 4 3 3 10

8. Stany 1 3 3 1 8

9. Mrówczak 2 3 0 2 7

10. Górki 2 4 3 0 9

11. Kamińsko 0 1 0 4 5

12. Siekierowizna 0 1 1 1 3

13. Antonów 0 2 1 1 4

14. Michalinów 2 0 0 2 4

15. Kuźnica Nowa 0 0 1 0 1
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16. Wrzosy 0 1 1 1 3

17. Wilcza Góra 0 1 0 2 3

18. Bagna 1 0 0 1 2

19. Dąbrowa 0 1 0 0 1

Razem 49 70 63 61 243

W roku szkolnym 2011/2012  do przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej było 
przyjętych 203 dzieci. Wskaźnik solaryzacji wychowania przedszkolnego w gminie wyniósł 83,5%. 
Biorąc pod uwagę funkcjonujące w gminie 10  oddziałów przedszkolnych,  to na każdy z nich przypadało 
około 20 dzieci.

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 

W miesiącu marcu 2012 r.  podobnie jak w latach poprzednich,  odbywała się rekrutacja do przedszkoli 
w Gminie Przystajń na kolejny rok szkolny tj. 2012/2013. 

Informację na temat rekrutacji do przedszkoli przedstawia poniższa tabela nr 14.

Tabela Nr 14. Wykaz dzieci z Gminy Przystajń w poszczególnych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przyjętych w roku szkolnym 2012/2013

Jednostki Rok szkolny 2012/2013 Dzieci nie przyjęte

Gminne Przedszkole w 
Przystajni

Przystajń
Górki 
Podłęże Szlacheckie

94
14
18

27
-
-

Gminne Przedszkole w 
Kuźnicy Starej

Kuźnica Stara
Kostrzyna
Kuźnica Nowa

20
19
0

-
-
-

Oddziały przedszkolne 
przy szkole podstawowej

Bór Zajacinski 45 -

Ogółem x 210 27

W tabeli ujęto dzieci których rodzice złożyli w okresie rekrutacji złożyli karty zgłoszeniowe do 
przedszkoli.  Faktyczną liczba dzieci w przedszkolach zmieniała się do września 2012  r.,  ponieważ wielu 
rodziców zgłaszało się po rekrutacji do poszczególnych przedszkoli gdzie dzieci były jeszcze przyjmowane 
w miarę wolnych miejsc w przedszkolach.

Według informacji z kwietnia 2012  r.  po zakończeniu rekrutacji,  miejsce w przedszkolach znalazły 
wszystkie dzieci w wieku 5 i 6 objęte obowiązkowych przygotowaniem przedszkolnym. Dla dzieci w wieku 
3-4 nie wszędzie wystarczyło miejsc w przedszkolach. 

Do oddziału przedszkolnego w Przystajni zostało zgłoszone więcej dzieci niż miejsc w związku z czym 
w kwietniu odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Przystajni. Komisja zapoznała się ze zgłoszeniami rodziców i przygotowała listę 
dzieci przyjętych do przedszkola oraz listę rezerwową dla dzieci dla których miejsc w przedszkolu zabrakło.
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W miesiącu kwietniu 2012  r.  wyniku rekrutacji do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 
z powodu braku wolnych miejsc nie zostało przyjętych 31  dzieci ,  w tym: 27  dzieci 3  letnich, 4  dzieci 
2,5  letnich,  z tej liczby 30  dzieci było zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń,  a jedno dziecko było 
mieszkańcem Gminy Wręczyca Wielka.  Dzieci te zostały wpisane na Listę rezerwową i mogą zostać 
przyjęte do przedszkola w trakcie roku szkolnego 2012/2013  w przypadku rezygnacji z miejsca 
w przedszkolu innego przyjętego dziecka.

Rodzice zostali poinformowani o możliwości zapisania dziecka do innych oddziałów przedszkolnych, 
które znajdują się na terenie Gminy Przystajń tj. w Podłężu Szlacheckim, Górkach, Kostrzynie czy Kuźnicy 
Starej.

Według informacji od dyrektorów przedszkoli (w tym oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej)  po zakończonej rekrutacji zgłaszali się jeszcze rodzice z wnioskami o przyjęcie dzieci do 
przedszkola. Dzieci te w miarę możliwości były przyjmowane do przedszkoli. 

Tabela Nr 15. Liczba dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni według 
miejsca zamieszkania i liczby deklarowanych godzin pobytu na rok szkolny 2012/2013 (stan na maj 
2012 r.)

lp. Miejscowość 9godz. 8godz. 7 godz. 6 godz. 5godz. Razem
1. Przystajń 18 10 14 11 19 72
2. Stany 1 - - - - 1
3. Górki 1 - - - - 1
4. Brzeziny 2 - - - 1 3
5. Antonów 2 - - - 1 3
6. Kuźnica Nowa - 1 - - 1 2
7. Mrówczak 2 - 2 - - 4
8. Ługi Radły - 1 - - - 1
9. Kamińsko 1 - - - - 1
10 Kuźnica Stara - 2 - - - 2
11. Michalinów - - 1 - - 1
12 Wrzosy 1 - - - - 1
13 Kostrzyna 1 - - - - 1
14 Wilcza Góra - - - - 1 1

Razem 29 14 17 11 23 94

6. Dowożenie uczniów

Realizując obowiązki określone w art.  17  ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano 
rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów w tym niepełnosprawnych.  Tabela Nr 16 
przedstawia stan realizacji tego obowiązku w roku szkolnym 2011/2012

Dowożenie uczniów jest realizowane autobusem typu Gimbus,  który jest własnością gminy oraz 
w ramach umowy z Przewoźnikiem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.  Gimbus oprócz 
dowozu dzieci do szkół realizuje także inne zadania wynikające z potrzeb szkół czy uczniów. Autobus jest 
wykorzystywany do przewozu uczniów na różnego rodzaju konkursy, zawody sportowe, wycieczki, a także 
na basen.  Z gimbusa korzysta również w miarę możliwości Klub Sportowy „Płomień”,  jeżdżąc nim na 
rozgrywki piłki nożnej,  piłki siatkowej oraz inne jednostki organizacyjne działające w Gminie Przystajń 
np. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni.
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Gmina zapewnia opiekę w trakcie dowozów w postaci osób zatrudnianych na rok szkolny na umowę 
zlecenie w Gminnym Zespole Oświaty Samorządowej w Przystajni. 

Oprócz grupowego dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum gmina refunduje koszty dowozu 
dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki zgodnie z art.  17  ust.  3a ustawy 
o systemie oświaty, informację na ten temat przedstawia Tabela nr 16 i 17. 

Tabela Nr 16. Liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli w gminie Przystajń w roku szkolnym 
2011/2012

Wyszczególnienie Liczba dzieci 
dojeżdżających ogółemNazwa szkoły Liczba dowożonych uczniów 

autobusami szkolnymi
Liczba dowożonych 
przez rodziców

przedszkole szkoła podst. i 
gimnazjum

przedszkole

Zespół Szkół w 
Przystajni -

271 0 271

Szkoła Podstawowa 
w Borze 
Zajacińskim

10 59 0 69

Gminne Przedszkole 
w Przystajni

0 0 2 2

Razem 10 330 2 342

Tabela Nr 17. Liczba dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół z gminy Przystajń którym na 
podstawie umowy zawartej z rodzicami są zwracane koszty dojazdu w roku szkolnym 2011/2012

Typ szkoły Liczba dzieci niepełnosprawnych 
Szkoła podstawowa 1
Gimnazjum 2
Szkoła specjalna 2
Szkoła ponadgimnazjalna 1

7. Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art.  90b i art.  90m ustawy o systemie oświaty uczniowie mogą korzystać ze 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.  Z tej formy wsparcia mogą korzystać uczniowie szkół 
podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych zamieszkali w Gminie Przystajń.  Kryterium 
dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy wynosiło 351 zł netto na członka rodziny, a średnia wartość 
stypendium wynosiła w roku szkolnym 2011/2012 od 72,80 zł/miesiąc do 80 zł/miesiąc. 
Gmina otrzymała środki na pomoc materialną w formie dotacji na rok 2011  w łącznej kwocie 39 117  zł. 
Gmina Przystajń do tej kwoty musiała po raz pierwszy dołożyć wkład własny w wysokości minimum 20 % 
kwoty przypadającej w danym roku na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów 
szkolnych lub zasiłków. W roku 2011 kwota wkładu własnego wyniosła 9 780,00 zł.

Podczas naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2011/2012  wpłynęły 92  wnioski 
z tego 80 rozpatrzono pozytywnie (podział według szkół: SP – 31, G-29, ZSZ-10, Tech.-5, LO-4,Polic. -1), 
a 12 rozpatrzono negatywnie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe. 
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W roku szkolnym 2011/2012 w okresie od września do grudnia przyznano stypendia w dwóch etapach: 
na cztery miesiące, a następnie w grudniu na jeden miesiąc. Po raz pierwszy osoby które spełniły kryterium 
dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego,  otrzymały dofinansowanie na pełne 
5 miesięcy tj. od września do grudnia 2011 r. Stypendia były wypłacane w formie refundacji za zakupione 
artykuły szkolne dla uprawnionych uczniów i wypłacono w grudniu łącznie kwotę 23 449,22 zł.

W pierwszej połowie 2012 r. Gmina Przystajń otrzymała kolejną transzę w wysokości 19 724,00 zł,  do 
której dołożono wkład własny w wysokości 4 931,00  zł.  W maju wydano decyzje przyznające stypendia 
osobom kwalifikującym się do ich wypłaty za kolejne 5  miesięcy tj.  od stycznia do maja 2012  r. 
Dofinansowanie w formie refundacji wypłacono w czerwcu 2012 r. w łącznej wysokości 22 412,00 zł.

Zasiłki szkolne 
W roku szkolnym 2011/2012  wypłacono zasiłki szkolne w dwóch terminach tj.  w grudniu 2011  r. 

w wysokości 1 365,00 zł – 7 uprawnionym osobom, oraz w maju 2012 r. w wysokości 250,00 zł – 1 osobie. 
Całość wypłaconej kwoty pochodziła z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów pochodzącą 
z budżetu państwa.  Kryteria przyznania zasiłku szkolnego to m.in.  śmierć rodzica,  pobyt w szpitalu 
w związku z nagłą chorobą ucznia lub rodzica, wypadek rodzica i jego pobyt w szpitalu.

„Wyprawka szkolna”
Jednym z zadań o charakterze pomocy materialnej jest wsparcie w zakresie zakupu podręczników do klas 

I-III szkoły podstawowej w i III kl.  Gimnazjum w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. 
Z powyższej pomocy mogą także skorzystać uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z formy pomocy w postaci refundacji wydatków na podręczniki skzolne skorzystało w roku szkolnym 
2011/2012 – 54 uczniów, z czego: kl.I-11 uczniów, kl.II-14 uczniów, kl.III-10 uczniów, kl. III gimnazjum 
-18 uczniów oraz jeden uczeń niepełnosprawny z kl.V.

Łączna wartość pomocy to kwota 12 194,10  zł z czego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze 
Zajacińskim wypłacono dofinansowanie w wysokości 2 346,70  zł 13  uczniom,  a w Zespole Szkół 
w  Przystajni wypłacono dofinansowanie w kwocie 9 847,40 zł 41  uczniom.  Środki w całości pochodziły 
z dotacji celowej z budżetu państwa.

8. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów

Kolejnym zadaniem oświatowym gminy, to wykonywanie obowiązków wynikających z art. 70b ustawy 
o systemie oświaty w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników zamieszkałych na jej terenie.
Środki na ten cel pochodzą od 2009  r.  ze środków Funduszu Pracy i są przekazywane na mocy umów 
z Wojewodą Śląskim zawieranych na okres roku budżetowego. W roku szkolnym 2011 Gmina Przystajń na 
mocy umowy zawartej z Wojewodą Śląskim otrzymała na wypłatę dofinansowań pracodawcom kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników kwotę 90 505 zł.

W okresie od lipca do grudnia 2011  r.  przeprowadzono 14  postępowań mających na celu przyznanie 
dofinansowania pracodawcom,  którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu 
przygotowania zawodowego i spełnili wszystkie warunki uprawniające do wypłaty dofinansowania. 

Ogółem przyznano 11  pracodawcom kwotę dofinansowania w wysokości 90 504,52  zł za wyuczenie 
11 młodocianych uczniów. 

Ponadto GZOS,  gromadzi informacje o zawarciu przez pracodawców umów o naukę zawodu bądź 
przyuczenie do wykonywania określonej pracy z młodocianymi pracownikami na kolejne lata. 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika uzależniona jest od długości 
okresu kształcenia.  W przypadku nauki zawodu jest to 4587,00  zł (24  miesiące nauki)  i 7645,00 
(36 miesięcy nauki). Kwoty te od stycznia 2005 r. są waloryzowane do 105%. Liczbę młodocianych, którzy 
ukończyli naukę zawodu u pracodawcy w układzie zawodów,  w których zdali egzaminy w 2011  r. 
przedstawia Tabela nr 18. 
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Tabela Nr 18. Liczbę młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu u pracodawcy i zdali egzaminy w 
2010 r.

Lp. Nazwa zawodu Liczba uczniów młodocianych wg. 
ukończonego zawodu

1. Kucharz 2
2 Stolarz 3
3 Mechanik pojazdów samochodowych 1
4 Piekarz 1
5 Murarz 2
6 Tapicer 1
7 Elektryk 1
8 Dekarz 1
Razem 12

9. Kontrola obowiązku szkolnego i nauki

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest zadaniem wynikającym z ustawy o systemie 
oświaty. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 6 lat do ukończenia gimnazjum (16 lat), 
a po zakończeniu gimnazjum – obowiązkowi nauki podlega młodzież do ukończenia 18 roku życia. Kontroli 
obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach,  w których zamieszkuje uczeń,  a kontroli 
obowiązku nauki – gmina. 

Szkoły ponadgimnazjalne przyjmujące absolwentów gimnazjum mają obowiązek powiadomić gminę 
w której uczeń jest zameldowany. Często jednak zdarza się że dane przesłane przez szkoły są niekompletne 
i obowiązek dostarczenia zaświadczeń o kontynuacji nauki przez ucznia małoletniego jest egzekwowany od 
rodziców uczniów. 
Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w Tabeli Nr 19.

Tabela Nr 19 Kontrola obowiązku nauki (sprawozdanie SIO marzec 2012 r.)

Wyszczególnienie
Liczba uczniów urodzonych w latach 1991-1993 (16-18 lat)
W tym:

238

liczba młodzieży spełniających jeszcze obowiązek szkolny tj. 
gimnazjum, szkoła podstawowa (z wiersza powyżej)

89

liczba  w młodzieży  szkołach ponadgimnazjalnych 145
liczba młodzieży spełniającej obowiązek nauki w innej formie 
(przygotowanie u pracodawcy)

1

liczba młodzieży spełniającej obowiązek nauki przez udział  zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych dla osób upośledzonych umysłowo w 
stopniu głębokim

0

Liczba młodzieży uczęszczającej do szkoły w innym kraju 2
liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy, 
co do której brak jest informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu 
obowiązku nauki

0

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 1
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10. Akty prawne

W okresie roku szkolnego 2011/2012  realizowano zadania w zakresie obowiązków legislacyjnych. 
W związku z tym zostały przygotowane i podjęte następujące uchwały i zarządzenia:

1/ Uchwała Nr XII.78.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zwrotu Gminie 
Panki kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie 
Gminy Przystajń.
2/  Uchwała Nr XVII.120.2012  Rady Gminy Przystajń z dnia 25  czerwca 2012  r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej.
3/  Uchwała Nr XVII.119.2012  Rady Gminy Przystajń z dnia 25  czerwca 2012  r. w zmiany uchwały 
nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające 
bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Przystajń.
4/  Uchwała Nr XVII.118.2012  Rady Gminy Przystajń z dnia 25  czerwca 2012  r w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXII/35/09  Rady Gminy Przystajń z dnia 26  maja 2009  r.  w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć logopedy,  pedagoga,  psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin.
5/  Zarządzenie nr 33/2012  Wójta Gminy Przystajń z dnia 29  czerwca 2012  r. w sprawie: 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2012.

11. Środki unijne na oświatę

1. W ramach podpisanych umów z Urzędem Marszałkowski w Katowicach są realizowane dwa projekty : 
1/ „Droga do przyszłości szkół w Przystajni” w Zespole Szkół w Przystajni, 
2/ „Mała - nowoczesna szkoła!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. 

W ramach obu projektów są przeprowadzane dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół rozwijających 
zainteresowania z przedmiotów:  j.  angielski,  informatyka,  historia,  j.  polski,  matematyka,  koło 
przyrodniczo-krajobrazowe, warsztaty edukacyjno-zawodowe, zajęcia z podstaw ekonomii przedsiębiorstw 
(gimnazjum).  Na organizację w/w zajęć był przeprowadzony przetarg nieograniczony oraz w przypadku 
zajęć z warsztatów edukacyjno-zawodowych konkurs. 

W ramach projektu wydłużono czas pracy logopedy szkolnego w szkole podstawowej w Borze 
Zajacińskim o 2  godz.  tygodniowo i zatrudniono pedagoga szkolnego na 9  godz.  w tygodniu (w drodze 
konkursu). W gimnazjum w Przystajni wydłużono czas pracy pedagoga szkolnego o 1 godzinę tygodniowo.

Do wszystkich zajęć zapewniono pomoce dydaktyczne w postaci programów multimedialnych np.  do 
zajęć z j.  angielskiego,  historii,  logopedii,  zajęć korekcyjno-kompenasacyjnych,  książki i ćwiczenia. 
Zakupiono także 3  laptopy,  3  projektory multimedialne,  2  tablice interaktywne,  wizualizer i aparat 
fotograficzny.

Ponadto w ramach projektu „Mała -  nowoczesna szkoła!”   zorganizowano dla wszystkich uczniów 
szkoły 4 wycieczki autokarowe m.in. do kina, teatru, filharmonii, muzeum oraz 4 wycieczki krajoznawcze 
pieszo-rowerowe po gminie Przystajń i jej okolicach.  W ramach projektu zapewniono uczniom bezpłatne 
przejazdy, wstęp, opiekę przewodnika i nauczycieli wraz z poczęstunkiem.
Każdy z projektów ma założoną osobna stronę internetową służącą promocji oraz informowaniu o postępach 
w realizacji projektów. (www.malanowoczesnaszkola.pl, www.drogadoprzyszlosci.pl )
W obu projektach bierze udział 272  dzieci.  Projekty są realizowane od stycznia 2011  roku do grudnia 
2012 r. 
Wartość obu projektów to 887 399,54  zł z czego wartość projektu w Szkole Podstawowej w Borze 
Zajacińskim wynosi 477 542,98 zł, a wartość projektu w Zespole Szkół w Przystajni wynosi  409 856,65 zł.
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2.  W  październiku  2011  r.  została  podpisana  umowa  o  dofinansowanie  projektu  systemowego 
pn.  „Indywidualnie  znaczy  lepiej”  w  ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  z  Urzędem 
Marszałkowskim w Katowicach. Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 
i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Wartość projektu po zmianie z lipca 2012  r.  to 94 248,40  zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
doposażenia szkół oraz organizację zajęć dodatkowych z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, matematyki.

Doposażenie szkół będzie realizowane pod kątem indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III 
szkoły podstawowej w formie:  programów multimedialnych,  książek,  ćwiczeń,  gier i zabaw dla dzieci, 
pomocy dydaktycznych do zajęć wyrównawczych z czytania,  pisania,  liczenia,  logopedii i gimnastyki 
korekcyjnej.  Wniosek musiał uwzględnić „Zasady przygotowania,  realizacji i rozliczania projektów 
systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowaną przez organy prowadzące szkoły 
w ramach POKL”. W szkołach powołano zespoły do opracowywania i realizacji działań ukierunkowanych 
na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej 
podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.  Szkoły musiały wykazać się 
spełnieniem standardów uprawniających do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Projekt będzie realizowany od września 2012 r. do czerwca 2013 r.

12. Finansowanie zadań oświatowych

Źródłem finansowania zadań oświatowych w gminie jest oświatowa część subwencji ogólnej wyliczana 
corocznie na podstawie liczby uczniów według stanu na 30  września roku poprzedniego (raport SIO) 
pomnożonej przez tzw. finansowy standard A podziału subwencji w zł.  uwzględniający liczbę  i strukturę 
awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Na 2011  rok przyznana oświatowa część subwencji ogólnej wynosi 4 803 624 zł.  Liczba uczniów 
subwencjonowanych wynosi ogółem 589.  W tej liczbie dzieci jest 20  uczniów z niepełnosprawnością 
w szkołach, 1 niepełnosprawny wychowanek przedszkola oraz 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju. 
W wykonaniu budżetu oświaty na 2011,  różnica w wydatkach subwencjonowanych wymagająca 
pokrycia ze środków własnych gminy wyniosła  349 572,54  zł.   (Odliczono od kwoty na zadania 
subwencjonowane i nie objęte subwencją oświatową,  środki pochodzące z innych źródeł tj.  środki 
unijne,  dotacje celowe oraz środki pochodzące od rodziców na zakup artykułów żywnościowych 
w wysokości ogółem 1 047 620,21 zł)

Wykonanie budżetu oświaty za 2011 rok wyniosło:
Zadania subwencjonowane – 5 153 196,54 zł 
(tj.  finansowanie szkół podstawowych,  gimnazjów,  dokształcanie nauczycieli,  prowadzenie stołówek 
szkolnych i świetlic, świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli,½ kosztu obsługi księgowej GZOS) 
Do zadań subwencjonowanych gmina musiała dołożyć w 2011 r. 349 572,54 zł.
Zadania własne gminy – 1 776 590,27 zł
(tj.  prowadzenie przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach,  dowóz uczniów, ½  kosztu obsługi 
księgowej GZOS)
Pozostałe wydatki – 1 047 620,21 zł
(tj. środki unijne, dotacje celowe, zakup artykułów żywnościowych przez rodziców)

Na 2012  rok przyznana oświatowa część subwencji ogólnej wynosi 5 184  500 zł.  Liczba uczniów 
subwencjonowanych wynosi ogółem 582.  W tej liczbie dzieci jest 20  uczniów z niepełnosprawnością 
w szkołach.
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Plan budżetu oświaty za 2012 rok obejmuje:
Zadania subwencjonowane – 5 764 993,09 zł 
(tj.  finansowanie szkół podstawowych,  gimnazjów,  dokształcanie nauczycieli,  prowadzenie stołówek 
szkolnych i świetlic, świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli,½ kosztu obsługi księgowej GZOS) 
Do zadań subwencjonowanych gmina planuje dołożyć w 2012 r. 580 493,09 zł.
Zadania własne gminy – 1 824 024,00 zł
(tj.  prowadzenie przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach,  dowóz uczniów, ½  kosztu obsługi 
księgowej GZOS)
Pozostałe wydatki – 835 672,62 zł
(tj. środki unijne, dotacje celowe, zakup artykułów żywnościowych przez rodziców)

Wydatki na oświatę są analizowane na podstawie wykonania budżetu za I półrocze i cały rok budżetowy. 
Szczegółowa informacja o wydatkach na oświatę za 2011  rok znajduje się w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2011.  Analogicznie informacja o wydatkach na oświatę za 2012  rok będzie zamieszczona 
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Sprawozdanie za rok szkolny 2011/2012 opracowała:  
Alina Piśniak – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni
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