
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przystajń 
 w roku szkolnym 2014/2015

Podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.)
„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: 
1)   sprawdzianu  ,   egzaminu     gimnazjalnego  ,   egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z 
uwzględnieniem     działań     podejmowanych     przez     szkoły     nakierowanych     na     kształcenie     uczniów     ze     specjalnymi     potrzebami   
edukacyjnymi  ,   w     szkołach     tych     typów  ,   których     prowadzenie     należy     do     zadań     własnych     jednostki     samorządu     terytorialnego  ;  
2  )   nadzoru     pedagogicznego     sprawowanego     przez     kuratora     oświaty     l  ub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i 
rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

1. Struktura organizacyjna placówek oświatowych

W roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Przystajń funkcjonowały trzy jednostki oświatowe z oddziałami 
zamiejscowymi tj.:
1/ Zespół Szkół w Przystajni w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum, 
2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim z dwoma oddziałami przedszkolnymi, 
3/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni z oddziałami zamiejscowymi w Kostrzynie, Kuźnicy Starej, 
Górkach i Podłężu Szlacheckim. 

Szczegółowe dane dotyczące placówek zawiera poniższa Tabela nr 1. 

Tabela Nr 1. Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015. Dane w tabelach pochodzą ze  
sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2014 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

259 13 - - 55 48 32 38 45 39 2

ZS Gimnazjum w 
Przystajni

177 7 - - 68 61 46 - - - 2

2. PSP w Borze 
Zajacińskim

89 6 0 0 18 13 16 13 11 18 -

Oddział 
przedszkolny

36 2 16 20 0 0 0 0 0 0 -

3. GPP w 
Przystajni-

115 5 55 60 - - - - - - -

O/Górki 15 1 10 5 - - - - - - -
O/Podłęże 
Szlacheckie

11 1 5 6 - - - - - - -

O/ w Kuźnicy 
Starej

17 1 6 11 - - - - - - -

O/Kostrzyna 17 1 9 8 - - - - - - -

Razem G 7 - - 68 61 46 - - - 2
SP 19 - - 73 61 48 51 56 57 2
2,5-6 lat 11 101 110 - - - - - - -
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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 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Dane w tabelach pochodzą ze sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2013, 2012, 2011, 2010 r.

Jednostki Rok szkolny 
2010/2011

Rok szkolny 
2011/2012

Rok szkolny 
2012/2013

Rok szkolny 
2013/2014

Rok szkolny 
2014/2015

Szkoły podstawowe 359 337 338 346 348

Gimnazjum 230 245 206 187 177

Oddziały 
przedszkolne przy szkole 
podstawowej

37 44 46 45 36

Przedszkola 152 159 168 182 175

Powyższa tabela pokazuje że liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Przystajń w 
ostatnich dwóch latach szkolnych utrzymuje się na podobnej wysokości. W roku szkolnym 2014/2015 do 
szkoły  podstawowej  musiały  obowiązkowo pójść  dzieci  urodzone  w pierwszej  połowie  2008 roku.  Do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej w Borze Zajacińskim poszło ośmioro dzieci w wieku 6 lat, natomiast 
do szkoły podstawowej w Przystajni poszło 13 osób. Razem w gminie poszło do klas pierwszych 19 dzieci 
w wieku 6 lat.

W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów gimnazjum zmniejszyła się o kolejne 10 dzieci. W ciągu 
trzech  lat  szkolnych  liczba  uczniów  gimnazjum  spadła  o  łącznie  68  dzieci,  co  jest  skutkiem  niżu 
demograficznego. 

W przedszkolach ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli nieznacznie spadła, ale nadal utrzymuje się 
na wysokim poziomie. Przyczyną takiej sytuacji jest pozostanie w przedszkolach dzieci w wieku 6 lat, które 
zostały odroczone przez poradnie od obowiązku szkolnego lub które były urodzone w drugiej połowie 2008 
r. i nie musiały pójść do szkoły. W oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej zmniejszyła się 
liczba  dzieci,  co  zostało  spowodowane pójściem dzieci  6  letnich  do  klasy  pierwszej  w roku szkolnym 
2014/2015.

W poniższej tabeli zamieszczono dane na temat liczebności wychowanków i uczniów w poszczególnych 
oddziałach szkół i przedszkoli oraz średniej liczby dzieci przypadającej na oddział. Średnia liczba uczniów 
w  oddziałach  szkolnych  i  przedszkolu  zmniejszyła  się  średnio  o  1  ucznia/wychowanka,  natomiast  w 
oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej o ponad 4 wychowanków. 

Tabela Nr 3. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych Dane w tabelach pochodzą 
ze sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2014 r.

Lp. Nazwa szkoły Ilość uczniów Ilość oddziałów Średnia ilość dzieci/uczniów w 
oddziałach

1. Szkoły podstawowe 348 19   18,32
2. Gimnazjum 177 7   25,29

3. Przedszkola 175 9   19,45

4. Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych

36 2   18,00
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2. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

W  roku  szkolnym  2014/2015  w  gminnych  przedszkolach  publicznych,  szkołach  podstawowych 
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę pracowało według sprawozdania SIO na dzień 31 marca 2015 r.: 
80 nauczycieli,  z  czego:  70 w pełnym wymiarze  czasu pracy,  10 w niepełnym wymiarze  czasu pracy, 
co łącznie dało 75,30 etatu. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba etatów nie zmieniła się znacząco 
wynosiła  74,56 czyli  o 0,74 etatu mniej.  Zmianie uległa natomiast  struktura zatrudnienia w porównaniu 
z  rokiem poprzednim – więcej było nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze (o 6 osób), a mniej było 
etatów niepełnych. Podział nauczycieli według stopnia awansu zawodowego według spisu na 31 marca 2014 
r. przedstawia Tabela Nr 4.

Obsługę ekonomiczno-finansową szkół i przedszkoli zapewniał Gminny Zespół Oświaty Samorządowej 
w Przystajni.

Przeciętna  liczba  pracowników  niepedagogicznych  zatrudnionych  w  szkołach,  przedszkolach 
i jednostce obsługującej tj. Gminnym Zespole Oświaty Samorządowej w Przystajni wyniosła 36 etatów, tyle  
samo co w roku poprzednim ( 39 osób ), z czego :
1/ Gminny Zespół Oświaty Samorządowej – 5 etatów ( dyrektor, gł. księgowy, podinspektor, inspektor, 
kierowca),
2/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni – 9 etatów (kucharz, pomoc kucharza, 1,5 etatu woźnej 
w oddziale  w Przystajni,  4 x 5/8 etatu woźnej (Górki, Podłęże Szlacheckie,  Kostrzyna,  Kuźnica Stara), 
intendent, pomoc nauczyciela, palacz/konserwator.
3/ Zespół  Szkół  w  Przystajni –  14  etatów  (intendent,  sekretarz  szkoły,  2  etaty 
woźnych/konserwatorów/palaczy,  6 etatów sprzątaczek,  3 etaty kucharek,  1 etat  palacza c.  o. w sezonie 
zimowym),
4/ Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim - 8 etatów (1/2 etatu intendent, ½ etatu sekretarki, woźny, 
2,5 etatu sprzątaczek, 1,5 etatu kucharek, 2 etaty palaczów c. o. w sezonie zimowym).

Każda z jednostek oświatowych w gminie Przystajń korzysta z oferty Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kłobucku  w  postaci  organizowania  stażów  oraz  wykonywania  robót  publicznych.  W  roku  szkolnym 
2014/2015 w ramach umów z PUP w Kłobucku zatrudniano osoby na poniższe stanowiska:

1/ Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni – jedna osoba zatrudniona na roboty publiczne 
(stanowisko księgowa), 

2/  Zespół  Szkół  w  Przystajni  –  dwie  osoby  zatrudnione  na  staż  (stanowisko  sekretarka, 
konserwator/palacz c.o.), dwie osoby zatrudnione na roboty publiczne (stanowisko robotnik gospodarczy),

3/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim – cztery osoby zatrudnione na staż (stanowisko 
robotnik  gospodarczy,  sekretarka,  intendent),  dwie  osoby  zatrudnione  na  roboty  publiczne  (stanowisko 
robotnik gospodarczy),

4/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni – jedna osoba zatrudniona na staż (stanowisko woźna), 
jedna osoba zatrudniona na roboty publiczne (stanowisko asystent nauczyciela przedszkola).

Tabela Nr 4. Stopień awansu zawodowego nauczycieli wg. sprawozdania SIO na 31 marca 2015 r.

Wyszczególnienie Wymiar 
etatu

Ogółem w 
etatach

Bez 
stopnia

stażysta kontraktow
y

mianowany dyplomowany

GPP w 
Przystajni

pełny 10 0 0 0 3 7
niepełny 1,39 0 0,5 0,62 0,50 0,27

ZS w 
Przystajni

pełny 43 0 0 4 7 32
niepełny 2,67 0 0 0 1,78 0,89

SP w Borze 
Zajacińskim

pełny 17 0 0 1 3 13
niepełny 1,24 0 0 0,32 0,75 0,17

Ogółem w 
Gminie

pełny 70 0 0 5 13 52
niepełny 5,30 0 0,50 0,94 3,03 1,33

W  roku  szkolnym  2014/2015  stopniem  zawodowym  nauczyciela  dyplomowanego  legitymowało  się 
70,8  %  nauczycieli,  a  stopniem  nauczyciela  mianowanego  ponad  21,30  %  nauczycieli  zatrudnionych 
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w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Przystajń.  Razem  te  dwie  grupy  nauczycieli 
stanowią już ponad 90% całej kadry nauczycielskiej zatrudnionej w jednostkach oświatowych. 

W porównaniu z  poprzednim rokiem szkolnym 2013/2014,  według sprawozdań SIO na 31 marca 
zwiększyła się ogólna liczba 0,5 etatu nauczycielskiego. Dużym zmianom uległa struktura zatrudnienia w 
jednostkach, liczba pełnych etatów zwiększyła się o 6, natomiast etatów niepełnych spadła o 5,3 etatu. 

W  roku  szkolnym  2014/2015  organ  prowadzący  przeprowadził  jedno  postępowania  egzaminacyjne 
o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Przystajni. 
Postępowania egzaminacyjne zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W wyniku postępowań kwalifikacyjnych, prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach stopień 
nauczyciela  dyplomowanego  uzyskało  pięciu  kolejnych  nauczyciel,  zatrudnionych  w  Zespole  Szkół 
w  Przystajni,  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim.  Nowe  stopnie  awansu  dla  tych 
nauczycieli oraz związane z tym wyższe wynagrodzenia, obowiązują od września 2015 r. 

3. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w roku szkolnym 
2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się następujące kontrole nadzoru pedagogicznego:
1/  w Zespole Szkól w Przystajni dnia 2 lutego 2015 r. – temat kontroli kwalifikacje nauczycieli języka 
angielskiego i nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej języka angielskiego – zaleceń nie 
wydano, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą,
2/  w Gminnym Przedszkolu  Publicznym w Przystajni dnia  18  czerwca  2015  r.  –  temat  kontroli  – 
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu. Wydane zalecenia: Zgodnie 
z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 
69  z  późn.  zm.)  zabezpieczyć  w  sposób  uniemożliwiający  bezpośrednie  wyjście  na  jezdnię  szlaki 
komunikacyjne  wychodzące  poza  teren  przedszkola  w terminie  do 31 sierpnia  2015 r..  Druga kontrola 
przeprowadzona w dniu 8 września 2015 r. przez pracownika kuratorium oświaty, potwierdziła wykonanie 
zaleceń  poprzez  wykonanie  barierek  zabezpieczających  szlaki  komunikacyjne,  wychodzące  poza  teren 
przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

W Publicznej  Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w roku szkolnym 2014/2015 kuratorium 
oświaty nie przeprowadziło żadnych kontroli.

4. Wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych

Sprawdzian klas VI szkoły podstawowej

Pierwszego kwietnia  2015 r.  po raz  trzynasty  odbył  się  ogólnopolski  sprawdzian  dla  uczniów klasy 
szóstej szkoły podstawowej. 
Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian uległ istotnej zmianie i składał się z dwóch części:
część pierwsza – obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki,
część druga – obejmowała zadania z języka obcego nowożytnego.
Sprawdzian miał formę pisemną.  Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia w kwietniu. 
Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są 
przerwą. Zadania z języka polskiego i matematyki miały formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych 
z języka polskiego znajdowała się dłuższa wypowiedź pisemna.  Zadania z języka obcego nowożytnego 
miały formę zamkniętą.
Sprawdzian jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. 

Sprawdzian     pełni     głównie     funkcję     diagnostyczną     i     jego     wynik     nie     wpływa     na     ukończenie     szkoły  .    Wyniku   
sprawdzianu     nie     odnotowuje     się     na     świadectwie     ukończenia     szkoły  .  
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Wyniki poszczególnych szkół w Gminie Przystajń ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2014/2015 przedstawia Tabela Nr 6 . 

Tabela Nr 7 pokazuje wyniki poszczególnych gmin z powiatu kłobuckiego ze sprawdzianu.

Tabela Nr 6. Wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Przystajń w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Części 
sprawdzianu

Średnia 
szkoły

Średnia 
gminy

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Szkoła 
Podstawowa im. 
Marii 
Konopnickiej 
Zespole Szkół w 
Przystajni

39 Część I 67,44 63,30 68,21 65,81
j.polski 70,85 % 68,53 74,18 % 72,42 %
matematyka 63,97 % 57,89 61,89 % 58,85 %
Część II
j. angielski

72,03 % 68,98 76  % 78,28 %

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Adama 
Mickiewicza w 
Borze 
Zajacińskim

18 Część I 54,33 63,30 68,21 65,81
j. polski 63,50 % 68,53 74,18 % 72,42 %
matematyka 44,72 % 57,89 61,89 % 58,85 %
Część II
j. angielski

62,39 % 68,98 76  % 78,28 %

Tabela Nr 7. Porównanie wyników sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych w gminach 
powiatu kłobuckiego w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Gmina Wynik 
ogólny z I 
części

Język polski Matematyka J. angielski

I część
1. Kłobuck 67,97 74,94 60,59 77,65
2. Krzepice 67,73 72,07 63,19 77,94
3. Lipie 66,62 73,92 58,83 72,20
4. Miedźno 66,88 73,18 60,15 72,64
5. Opatów 70,14 75,68 64,24 75,39
6. Panki 66,96 72,08 61,67 76,49
7. Popów 70,92 77,55 63,77 75,47
8. Przystajń 63,30 68,53 57,89 68,98
9. Wręczyca 

Wielka
70,47 75,91 64,75 78,64

Każda ze szkół podstawowych w Gminie Przystajń dokonała analizy wyników sprawdzianu w klasach VI 
i wyciągnęła wnioski do dalszej pracy.  Analizy sprawdzianu szóstoklasisty poszczególnych szkół zostaną 
dołączone do niniejszego sprawozdania w formie Załącznika     Nr   1   i     Nr   2.  

Egzamin  gimnazjalny

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.) 21, 22  i 23 
kwietnia 2015 roku po raz czternasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich 
gimnazjów. 
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Zgodnie z zasadami obowiązującymi od roku szkolnego 2011/2012  egzamin gimnazjalny składa się 
z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego.

Każda z części nich ma inną strukturę i jest przeprowadzana w dwóch etapach.
W  części  humanistycznej  wydzielono  następujące  przedmioty:  język  polski  oraz  historię  i  wiedzę 

o  społeczeństwie.  Część  matematyczno-przyrodnicza  obejmuje  etap  z  zakresu  matematyki  oraz  etap 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. 

Trzecia część egzaminu z języka nowożytnego począwszy od roku szkolnego 2011/2012 jest zdawana na 
dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. W roku szkolnym 2014/2015 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. 

Wyniki uczniów kończących gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 przedstawia  Tabela Nr 8. 
Tabela 9  pokazuje wyniki poszczególnych gmin z powiatu kłobuckiego z egzaminu gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2014/2015.

Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w III kl. 
gimnazjum prowadzonym przez Gminę Przystajń w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły Część 
egzaminu

Liczba 
uczniów

Średni wynik 
szkoły/gminy

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Przystajni

Historia i WOS 45 61,42 % 62,76 % 63,52%

J. polski 45 56,96 % 61,34 % 61,88 %

Przyroda 45 51,89 % 49,95 % 49,45 %

Matematyka 45 53,87 % 46,25 % 47,25 %

J. angielski 
podstawowy

39 62,28 % 62,70 % 67,62 %

J. angielski 
rozszerzony

39 39,90 % 42,21 % 47,84 %

J. niemiecki 6 38,17 % 48,71 % 57,94 %
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Tabela Nr 9. Porównanie wyników egzaminu kończącego gimnazjum w gminach powiatu kłobuckiego 
w roku szkolnym 2014/2015

Lp. Gmina Średnia gmin
J. Polski Historia 

o WOS
Matematyka Przyroda J. angielski

podstawowy
J. angielski 
rozszerzony

J. niemiecki 

1. Kłobuck 60,48 61,44 44,37 49,48 61,35 41,44 47,81
2. Krzepice 58,17 62,90 43,18 48,71 62,61 45,95 39,67
3. Lipie 60,13 60,86 44,35 47,34 61,20 41,97 -
4. Miedźno 62,14 64,47 49,28 52,22 64,30 50,61 39,75
5. Opatów 68,03 65,62 46,08 51,80 69,84 53,07 53,96
6. Panki 61,53 61,04 45,64 49,44 60,79 33,71 49,41
7. Popów 57,59 59,35 40,64 45,32 56,53 33,67 42,17
8. Przystajń 56,96 (9) 61,42 (6) 53,87 (1) 51,89 (3) 62,28 (6) 39,90 (7) 38,17
9. Wręczyca 

Wielka
64,86 66,04 51,37 52,68 65,91 40,32 68,00

Najlepszy wynik uczniowie osiągnęli z matematyki i przyrody w porównaniu z innymi gminami z 
powiatu kłobuckiego. Słabiej wypadły pozostałe części egzaminu: historia i WOS oraz języki. Najniższy w 
tym roku szkolnym był wynik egzaminu z języka polskiego,  który ulokował się na ostatnim dziewiątym 
miejscu w powiecie.

Podobnie jak w przypadku wyników sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych, dokonano analizy 
wyników z poszczególnych części egzaminu oraz wyciągnięto odpowiednie wnioski do dalszej pracy. 

5. Informacja na temat działań podejmowanych przez szkoły i przedszkola ukierunkowanych na 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkoły i przedszkola podejmują działania mające na celu zaspokojenie potrzeb uczniów o specjalnych 
potrzebach  edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 
Przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych rozumiemy m.in.:
- uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, 
-  uczniowie wymagający dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb 
edukacyjnych w tym mający trudności w uczeniu się lub uczniowie szczególnie uzdolnieni,
- uczniowie wymagający długotrwałej pomocy specjalistycznej
- uczniowie z zaburzeniami mowy,
- uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Specjalne potrzeby edukacyjne wykazują ponadto uczniowie klas  gimnazjum w związku z dokonywaniem 
przez  nich  wyboru  dalszego  kształcenia  oraz  rodziny  uczniów  niepełnosprawnych  lub  mających  inne 
specyficzne  potrzeby.  Ocena  specyficznych  potrzeb  ucznia  zawsze  musi  zostać  przeprowadzona 
indywidualnie dla każdego przypadku.

Poniżej  przedstawiono  konkretne  działania  jakie  podejmowały  poszczególne  szkoły  dotyczące 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół Szkół w Przystajni:
W roku szkolnym 2014/2015 prowadzono następujące zajęcia:
1/ zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów  z niepełnosprawnością 
intelektualną:
- uczniowie z upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim - indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla 4 
uczniów szkoły podstawowej, dla 1 ucznia gimnazjum,
- uczniowie z upośledzeniem umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym - indywidualne zajęcia 
rewalidacyjne dla 4 uczniów gimnazjum.
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2/ zajęcia dla uczniów z deficytami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w zespole: w klasach I- VI szkoły podstawowej - 6 zespołów dla 25 
uczniów, w gimnazjum - 7 zespołów dla 30 uczniów,
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne indywidualne: w szkole podstawowej dla 2 uczniów, w gimnazjum dla 
4 uczniów.
3/ zajęcia dla uczniów mających niepowodzenia edukacyjne i trudności w nauce (w ramach tzw. godz. 
„karcianych”): 
- zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej w klasach II, III - 4 zespoły dla  20 uczniów,
- zajęcia wyrównawcze ( przygotowanie do egzaminu) klasy III gimnazjum: z języka polskiego dla 45 
uczniów, z matematyki dla 45 uczniów.
4/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu unijnego „Nowatorski Zespół Szkół w 
Przystajni”: 
- w gimnazjum: Informatyka 2 godz. 8 ucz., Matematyka 4 godz. 30 ucz., Chemia 2 godz. 8 ucz., Biologia 
2 godz. 8 ucz., Fizyka 6 godz. 8 ucz., Geografia 2 godz. 8 ucz., J. polski 4 godz. 16 ucz., Historia 2 godz. 8 
ucz., j. angielski 4 godz. 16 ucz.
- w szkole podstawowej: Informatyka 2 godz. 8 ucz., Matematyka 8 godz. 24 ucz., Przyroda 2 godz. 8 ucz., 
Historia 1 godz. 8 ucz., J. polski 5 godz. 24 ucz., J. angielski 3 godz. 16 ucz.
5/ zajęcia dla dzieci mających wady wymowy:
- terapia logopedyczna: w klasach I-III szkoły podstawowej dla 24 uczniów,
6/ doradztwo zawodowe dla klas I-III gimnazjum.
7/ zajęcia rozwijające zainteresowania (w ramach tzw. godz. „karcianych”):
- sportowe,
- koła zainteresowań,
- konkursy,
- projekty edukacyjne - "Fizyka i chemia wokół nas", "Kto jest moim anglojęzycznym idolem", "Polscy 
laureaci Nagrody Nobla", "Wielobój lekkoatletyczny dla kl. IV-VI SP", "Język niemiecki na co 
dzień" .
8/ zajęcia rozwijające zainteresowania w ramach projektu unijnego „Nowatorski Zespół Szkół w 
Przystajni” w gimnazjum: j. polski 2 godz. 10 ucz., j. angielski 3 godz. 15 ucz., Matematyka 3 godz. 11 
ucz., Informatyka 4 godz. 14 ucz., Chemia 2 godz. 4 ucz., Biologia 2 godz. 6 ucz., Fizyka 6 godz. 6 ucz., 
Geografia 2 godz. 7 ucz., Historia 2 godz. 6 ucz.,
w szkole podstawowej: Informatyka 2 godz. 9 ucz., Przyroda 1 godz. 6 ucz., Historia 1 godz. 6 ucz., J. 
polski 1 godz. 7 ucz., J. angielski 4 godz. 14 ucz., Zaj. Modelarskie 5/2tyg. 8 ucz., Zaj. Techniczne 2 godz. 8 
ucz..

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim z oddziałami przedszkolnymi:
W roku szkolnym 2014/2015 prowadzono następujące zajęcia:
1/ zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów  z niepełnosprawnością 
intelektualną:
-  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  umiarkowanym,  niepełnosprawności  sprzężone  -   autyzm:  zajęcia 
rewalidacyjne, nauczanie indywidualne oraz zajęcia logopedyczne dla 1 ucznia,
-  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  znacznym,  autyzm  -  niepełnosprawności  sprzężone:  zajęcia 
rewalidacyjne, nauczanie indywidualne oraz zajęcia logopedyczne dla 1 ucznia,
-  opóźniony  rozwój  mowy  oraz  całościowe  zaburzenia  rozwoju  dziecka  w  oddziale  przedszkolnym: 
nauczanie indywidualne dla 1 wychowanka.
2/ zajęcia dla uczniów z deficytami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 16 uczniów,
3/ zajęcia dla uczniów mających niepowodzenia edukacyjne i trudności w nauce (w ramach tzw. godz. 
„karcianych”): 
- zajęcia wyrównawcze w klasach I-III,
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego dla uczniów w klasach IV-VI,
4/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach projektu unijnego „Twórcza Szkoła Podstawowa w 
Borze Zajacińskim”: 
- język polski dla 16 uczniów, matematyka dla 16 uczniów, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla 4 
uczniów,
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5/ zajęcia dla dzieci mających wady wymowy:
- zajęcia logopedyczne dla 18 uczniów szkoły podstawowej, zajęcia logopedyczne dla 10 dzieci oddziału 
przedszkolnego,
6/ wady postawy:
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 24 uczniów szkoły podstawowej,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 4 dzieci oddziału przedszkolnego,
7/ zajęcia rozwijające zainteresowania (w ramach tzw. godz. „karcianych”):
- sportowe (SKS),
- artystyczne (plastyczne),
- muzyczne ( chór szkolny).
8/ zajęcia rozwijające zainteresowania w ramach projektu unijnego „Twórcza Szkoła Podstawowa w 
Borze Zajacińskim”:
- język angielski w ilości 4 godzin tygodniowo dla 16 uczniów, zajęcia informatyczno-fotograficzne w ilości 
4 godzin tygodniowo dla 16 uczniów, zajęcia przyrodniczo-reporterskie w ilości 4 godzin tygodniowo dla 
16 uczniów, zajęcia teatralne w ilości 4 godzin tygodniowo dla 30 uczniów, zajęcia artystyczne w ilości 4 
godzin tygodniowo dla 30 uczniów. 

6. Stypendia dla uczniów zdolnych z Gminy Przystajń

Na podstawie Uchwały Nr XL.298.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie 
Przystajń w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy mogli korzystać ze 
stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia począwszy od roku szkolnego 2013/2014.

W terminie od lutego do końca sierpnia 2015 r. wypłacono stypendia za następujące osiągnięcia:
1/ laureat konkursu przedmiotowego z j. polskiego – 1 uczennica,
2/ uczestnik międzynarodowych zawodów sportowych w Kickboxingu – 1 uczennica,
3/ medalista krajowych zawodów sportowych w Kickboxingu – 1 uczeń,
4/ nagroda w XIX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „papierowy Świat” – 1 uczennica,
5/ medalista międzynarodowych zawodów sportowych  Wako European Cup – 1 uczennica,
6/ finalista konkursu przedmiotowego z biologii – 1 uczeń,
7/ nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym – 1 uczennica,
8/ wysoki wynik sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015 – 1 uczennica,
9/ medalista Otwartych Mistrzostw Śląska Kadetów w Kickboxingu – 1 uczeń,
10/ medalista Mistrzostw Polski Kadetów Starszych w Kickboxingu Pointfighting oraz Light-Contact -1 
uczennica,
11/ medalista Otwartych Mistrzostw Śląska Kadetów w Kickboxingu Light-Contact – 1 uczeń.

Ze stypendiów za szczególne osiągnięcia do końca roku szkolnego 2014/2015 skorzystało 7 uczniów, 
którym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 7 200 zł. 

7. Dowożenie uczniów

Realizując obowiązki określone w art.  17  ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano 
rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów i przedszkoli w tym niepełnosprawnych. 
Tabela Nr 18  przedstawia stan realizacji tego obowiązku w roku szkolnym 2014/2015.

Dowożenie uczniów jest realizowane autobusem typu Gimbus,  który jest własnością gminy oraz w 
ramach umowy z Przewoźnikiem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Gmina zapewnia opiekę 
w trakcie dowozów w postaci osób zatrudnianych na rok szkolny na umowę zlecenie w Gminnym Zespole 
Oświaty Samorządowej w Przystajni. 

Gmina refunduje koszty dowozu oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek 
szkolny i nauki w szkołach specjalnych oraz ogólnych, a także refunduje koszt dowozu wraz z opieką dla 
dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z miejscowości Kuźnica Nowa i Antonów realizujących obowiązek 
szkolny w oddziale przedszkolnym w Przystajni.  Tabela Nr 10  ukazuje liczbę dzieci dowożonych 
autobusami szkolnymi do szkół i przedszkoli w Gminie Przystajń, a także liczbę rodziców którym refunduje 
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się dowóz dziecka do przedszkoli.  Tabela Nr 11  przedstawia liczbę dzieci niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Przystajń, którym zwracane były koszty dojazdu do szkół w roku szkolnym 2014/2015.

Tabela Nr 10. Liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli w Gminie Przystajń w roku szkolnym 
2014/2015

Wyszczególnienie Liczba dzieci 
dojeżdżających ogółemNazwa szkoły Liczba dowożonych uczniów 

autobusami szkolnymi
Liczba dowożonych 
przez rodziców 

przedszkole szkoła podst. i 
gimnazjum

Zespół Szkół w 
Przystajni -

234 0 234

Szkoła Podstawowa 
w Borze 
Zajacińskim

13 66 0 79

Gminne Przedszkole 
w Przystajni

3 0 1 4

Razem 16 300 1 317

Tabela Nr 11. Liczba dzieci niepełnosprawnych z Gminy Przystajń dojeżdżających do szkół, którym 
na podstawie umowy zawartej z rodzicami były zwracane koszty dojazdu w roku szkolnym 2014/2015

Typ szkoły Liczba dzieci niepełnosprawnych 
Przedszkole 1
Szkoła podstawowa 1
Gimnazjum 2
Gimnazjum specjalne 2

8. 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 ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Przystajń. Kryterium 
dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy wynosiło - 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Średnia wartość stypendium w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła od 89,00 zł/miesiąc do 93 zł/miesiąc. 
Gmina otrzymała środki na pomoc materialną w formie dotacji na rok 2014 w łącznej kwocie 30 992,00 zł. 
Gmina Przystajń do tej kwoty musiała dołożyć wkład własny w wysokości 7 748,00 zł.

Podczas naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 wpłynęło 61 wniosków, 
które rozpatrzono pozytywnie (podział wniosków według szkół do których chodzili uczniowie: SP – 32, G-
12, ZSZ-5, Tech.-8, LO-3).

W roku szkolnym 2014/2015  w okresie od września do grudnia przyznano stypendia na łączną kwotę 
20 132,00 zł.

W pierwszej połowie 2015 r. Gmina Przystajń otrzymała kolejną transzę na wypłatę pomocy materialnej 
uczniom w wysokości 30 050,00  zł,  do której dołożono wkład własny w wysokości 7 513,00  zł.  W maju 
wydano decyzje przyznające stypendia osobom kwalifikującym się do ich wypłaty za 6  miesięcy tj.  od 
stycznia do czerwca 2015 r. Dofinansowanie w formie refundacji wypłacono w czerwcu 2015 r. w łącznej 
wysokości 23 062,00 zł.
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Zasiłki szkolne 
W roku szkolnym 2014/2015  wypłacono zasiłki szkolne w wysokości 5 100,00  zł – 27 uprawnionym 

uczniom (9 uczniom szkoły podstawowej, 15 uczniom gimnazjum, 1 uczniowi liceum ogólnokształcącego i 
2  uczniom technikum).  Wypłacona kwota została wypłacona z dotacji celowej na pomoc materialną dla 
uczniów pochodzącą z budżetu państwa oraz z wkładu gminy.  Kryteria przyznania zasiłku szkolnego to 
m.in.  pobyt w szpitalu w związku z nagłą chorobą ucznia lub rodzica,  wypadek rodzica lub ucznia,  inne 
zdarzenie losowe.

„Wyprawka szkolna”
Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”  z formy pomocy w 

postaci refundacji wydatków na podręczniki szkolne skorzystało w roku szkolnym 2014/2015 – 52 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum.  W szkołach podstawowych w Gminie Przystajń z dofinansowania 
zakupu podręczników szkolnych skorzystali uczniowie klas II-20 uczniów, klas III-11 uczniów, klas VI – 11 
uczniów,  oraz pięciu uczniów niepełnosprawnych.  W gimnazjum z dofinansowania zakupu podręczników 
szkolnych skorzystało pięcioro uczniów niepełnosprawnych.

Łączna wartość wypłaconej pomocy to kwota 12 671,04 zł z czego w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Borze Zajacińskim wypłacono dofinansowanie w wysokości 4 704,88  zł 20  uczniom,  a w Zespole Szkół 
w  Przystajni wypłacono dofinansowanie w kwocie 7966,16  zł 32  uczniom.  Środki w całości pochodziły 
z dotacji celowej z budżetu państwa.

9. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów

Zadaniem oświatowym gminy,  jest 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 2014  Gmina Przystajń na mocy 
umowy zawartej z Wojewodą Śląskim otrzymała na wypłatę dofinansowań pracodawcom kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników kwotę 92 145,00  zł.

W okresie od września 2014  r.  do stycznia 2015  r.  przeprowadzono 13  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 10  pracodawcom kwotę dofinansowania w wysokości 88 765,12  zł za wyuczenie 
12  młodocianych uczniów.  Jednemu pracodawcy odmówiono przyznania dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianego ucznia. 
Liczbę młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu u pracodawcy w układzie zawodów, w których zdali 
egzaminy w 2014 r. przedstawia Tabela Nr 12. 

.

Tabela Nr 12.  Liczba młodocianych z Gminy Przystajń,  którzy ukończyli naukę zawodu u 
pracodawcy i zdali egzaminy w 2014 r.

Lp. Nazwa zawodu Liczba uczniów młodocianych wg. 
ukończonego zawodu

1. Technolog robót wykończeniowych 2
2 rolnik 1
3 mechanik pojazdów samochodowych 1
4 hydraulik 1
5 tapicer 2
6 murarz 2
7 fryzjer 3
Razem 12
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10. Kontrola obowiązku szkolnego i nauki

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest zadaniem wynikającym z ustawy o systemie 
oświaty. Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci w wieku od 5 lat aż 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. 

W roku szkolnym 2014/2015  nie wszczęto żadnych postępowań mających na celu wyegzekwowanie 
spełnienia obowiązku szkolnego lub nauki.
Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w Tabeli Nr 13. 

Tabela Nr 13. Kontrola obowiązku nauki (sprawozdanie SIO marzec 2015 r.)

Wyszczególnienie
Liczba uczniów urodzonych w latach 1996-1998 (16-18 lat)
W tym:

199

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

52

liczba  w młodzieży  szkołach ponadgimnazjalnych 147
liczba młodzieży spełniającej obowiązek nauki w innej formie 
(przygotowanie u pracodawcy)

0

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 1
liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy, 
co do której brak jest informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu 
obowiązku nauki

2

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0

11. Akty prawne

W okresie roku szkolnego 2014/2015  realizowano zadania w zakresie obowiązków legislacyjnych.  W 
związku z tym zostały przygotowane i podjęte następujące uchwały i zarządzenia:
1/ Uchwała Nr XL.298.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń,
2/  Uchwała Nr XL.297.2014  Rady Gminy Przystajń z dnia 13  listopada 2014  r.  w sprawie Uchwalenia 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i młodzieży w Gminie Przystajń,
3/ Zarządzenie nr 130/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia wzoru 
wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń,
4/  Uchwała Nr IV.32.2015  Rady Gminy Przystajń z dnia 23  lutego 2015  r.  w sprawie ustalenia opłat za 
korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekrecyjnym tj.  hali 
sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w 
Przystajni,
5/ Uchwała Nr IV.29.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr 
XL.298.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń,
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6/  Uchwała Nr IV.31.2015  Rady Gminy Przystajń z dnia 23  lutego 2015  r.  w sprawie ustalenia opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przystajń przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,
7/  Uchwała Nr IV.30.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r.  w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń,
8/  Uchwała Nr VI.50.2015 rady Gminy Przystajń z dnia 27  kwietnia 2015  r.  w sprawie zmiany Uchwały 
XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia,  nagród i 
dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie 
Gminy Przystajń,
9/ Uchwała Nr VIII.74.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie Gminy Przystajń dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Przystajń - uchylona,
10/ Uchwała Nr VIII.75.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i 
przewoźników oraz warunków korzystania z tych przystanków,
11/  Uchwała Nr IX.79.2015  Rady Gminy Przystajń z dnia 3  sierpnia 2015  r.  w sprawie regulaminu 
określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w 
gminie Przystajń.
12/ Uchwała Nr IX.81.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIX.140.2012  Rady Gminy Przystajń z dnia 1  października 2012  r.  w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i 
przewoźników oraz warunków korzystania z tych przystanków,
13/ Uchwała Nr IX.80.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni. 

12. Środki unijne na oświatę

W roku szkolnym 2014/2015  kontynuowano realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj.  projekt :Nowatorski Zespół Szkół w 
Przystajni” realizowany w Zespole Szkół w Przystajni oraz projekt „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze 
Zajacińskim” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. 

Projekt „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS 
o całkowitej wartości 658.409,00 zł . Gmina wniosła do projektu niepieniężny wkład własnego w wysokości 
12 % tj. 89.783,05 zł.
Projekt jest realizowany od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.
W ramach projektu od lutego 2014  r.  do czerwca 2015  r.  prowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne dla 
uczniów gimnazjum rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki,  matematyki,  chemii,  biologii, 
fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, matematyki, 
chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego. Do zajęć zakupiono w grudniu 2013 r. 
pomoce dydaktyczne m.in.  tablice,  plansze,  słowniki,  mikroskopy,  mapy,  urządzenia laboratoryjne,  bryły. 
Ponadto prowadzono zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów o specyficznych potrzebach.  W 
ramach projektu zorganizowano wycieczkę do Planetarium w Chorzowie, do teatru oraz dwie wycieczki dla 
trzech grup uczniów gimnazjum do Bełchatowa do kopalni węgla brunatnego i elektrowni.  W ramach 
projektu w Gimnazjum działał Szkolny Ośrodek Kariery,  w ramach którego doradca zawodowy pomagał 
uczniom m.in. w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu.

13



W ramach projektu od lutego 2014 r.  do czerwca 2015 r.  prowadzono w szkole podstawowej dodatkowe 
zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki,  matematyki,  przyrody,  historii,  j. 
polskiego i angielskiego,  modelarstwa,  zajęcia techniczne oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, 
matematyki,  przyrody,  historii,  j.  polskiego i angielskiego.  Dla uczniów szkoły podstawowej zakupiono 
pomoce dydaktyczne m.in.  książki,  słowniki,  urządzenia laboratoryjne,  mapy,  bryły,  pomoce edukacyjne. 
Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój. 

Projekt „Twórcza  Szkoła  Podstawowa  w  Borze  Zajacińskim”  poddziałanie 9.1.2.  POKL 
współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości 239.870,00 zł. Gmina wniosła do projektu niepieniężny 
wkład własnego w wysokości 12 % wartości projektu tj. 32.709,55 zł..
Projekt jest realizowany od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.
W ramach projektu od lutego 2014  r.  do czerwca 2015  r.  prowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne 
rozwijające zainteresowania w zakresie informatyczno-fotograficznym,  przyrodniczo-reporterskim oraz 
zajęcia teatralne, taneczne, artystyczne i z j. angielskiego. Prowadzone były również zajęcia wyrównawcze z 
matematyki i z j.  polskiego oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.  Dla uczniów szkoły podstawowej 
zakupiono pomoce dydaktyczne m.in.  zestaw muzyczny,  zestaw plastyczny,  kamerę,  mikroporty,  tablicę 
interaktywną i aparat cyfrowy. Projekt obejmował zorganizowanie w 2014 r. 6 wycieczek tematycznych do 
teatru, muzeum, klubu tańca.

13. Finansowanie zadań oświatowych

Głównym 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 z dnia 30  września)  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. 

W 2014 roku Gmina Przystajń otrzymała oświatową część subwencji ogólnej w wysokości 4 967 613 zł. 
Liczba uczniów, na podstawie których dokonano wyliczenia subwencji wyniosła ogółem 537. W tej liczbie 
dzieci było 16 uczniów z niepełnosprawnością w szkołach.

W 2015 roku Gmina Przystajń otrzymała oświatową część subwencji ogólnej w wysokości 4 872 700 zł. 
Liczba uczniów, na podstawie których dokonano wyliczenia subwencji wyniosła ogółem 525. W tej liczbie 
dzieci było 14 uczniów z niepełnosprawnością w szkołach.

Od września 2013  r.  gminy otrzymują dotację na prowadzenie wychowania przedszkolnego zgodnie 
ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U.  poz.  827).  Dotacja przedszkolna przysługuje gminie na każde dziecko zapisane do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego.  Szczegółowa informacja na temat wysokości dotacji została przedstawiona w 
Tabeli nr 14.

Tabela Nr 14. Zestawienie wysokości otrzymanej dotacji przedszkolnej w Gminie Przystajń w latach 
2013-2015

14

Rok 2013
IX-XII

2014
I-XII

 2015
I-XII

Kwota na 1 dziecko 414 1242 1273

Liczba dzieci w przedszkolach 214 227 211

Kwota  dotacji 88 596 274 209 268 603

Kwota zwrotu dotacji z powodu 
zmniejszenia się liczby dzieci 
przedszkolach w ciągu roku 

budżetowego

0 1052,19 12 640,14

 



Szczegółowa informacja o wydatkach na oświatę za 2014  rok znajduje się w sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za rok 2014.  Analogicznie informacja o wydatkach na oświatę za 2015  rok będzie 
zamieszczona w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015 opracowała:  
Alina Piśniak – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni

Załączniki:
1/ Analiza wyników sprawdzianu z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim
2/ Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z Zespołu Szkół w Przystajni
3/ Informacja o osiągnięciach uczniów, realizowanych projektach oraz ważnych uroczystościach i 
imprezach w życiu szkół z terenu Gminy Przystajń 
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