
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przystajń 
 w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna: art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 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   lub 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 2015/2016 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 2015/2016. Dane w tabelach pochodzą ze  
sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2015 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

299 15 - - 83 57 48 30 37 44 2

ZS Gimnazjum w 
Przystajni

186 8 - - 57 71 58 - - - 1

2. PSP w Borze 
Zajacińskim

86 6 0 0 20 18 10 16 12 10 -

Oddział 
przedszkolny

33 2 21 12 0 0 0 0 0 0 -

3. GPP w 
Przystajni-

85 4 43 42 - - - - - - -

O/Górki 12 1 6 6 - - - - - - -
O/Podłęże 
Szlacheckie

0 0 0 0 - - - - - - -

O/ w Kuźnicy 
Starej

12 1 8 4 - - - - - - -

O/Kostrzyna 11 1 6 5 - - - - - - -

Razem G 8 x x 57 71 58 x x x 1
SP 21 x x 103 75 58 46 49 54 2
2,5-6 lat 9 84 69 x x x x x x x
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Porównanie ilości dzieci w szkołach i przedszkolach w ciągu ostatnich sześciu 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, 2015/2016Dane w tabelach pochodzą ze sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2015, 2014,  
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

Rok 
szkolny 
2015/2016

Szkoły 
podstawowe

359 337 338 346 348 385

Gimnazjum 230 245 206 187 177 186

Oddziały 
przedszkolne przy 
szkole podstawowej

37 44 46 45 36 33

Przedszkola 152 159 168 182 175 120

Powyższa tabela pokazuje, że liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 
jest najwyższa od sześciu lat. Powodem tej sytuacji było pójście do klas pierwszych dzieci sześcioletnich 
i  siedmioletnich,  zgodnie  z  reformą  obniżającą  wiek  szkolny.  W  związku  z  powyższym  w  szkole 
podstawowej w Przystajni  utworzono aż cztery oddziały klas pierwszych (razem 83 dzieci),  a w szkole 
podstawowej w Borze Zajacinskim do pierwszej klasy poszło 20 dzieci.

W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów gimnazjum zwiększyła się o 9 uczniów.
W  przedszkolach  liczba  wychowanków  w  roku  szkolnym  2015/2016  zmniejszyła  się,  w  związku 

z  pójściem  dzieci  sześcioletnich  do  szkół.  Na  skutek  dużego  spadku  liczby  dzieci  w  oddziałach 
przedszkolnych,  likwidacji  uległy dwa oddziały  przedszkolne  tj.:  jeden w Przystajni  i  jeden w Podłężu 
Szlacheckim. Dzieci z Podłęża Szlacheckiego były dowożone do oddziałów przedszkolnych w Przystajni.

W  poniższej  tabeli  zamieszczono  dane  na  temat  średniej  liczebności  wychowanków  i  uczniów 
w poszczególnych oddziałach szkół i przedszkoli. W oddziałach szkoły podstawowej średnia liczba uczniów 
w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa istotnej zmianie.  Zmniejszeniu uległa natomiast  liczebność 
uczniów w oddziałach gimnazjum (o 2 uczniów na oddział),  w przedszkolu (o ok. 2 wychowanków na 
oddział) i w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej (o ok. 2 wychowanków na oddział). 

Tabela Nr 3. Średnia ilość dzieci w oddziałach szkolnych i przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016
Dane w tabelach pochodzą ze sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2015 r.

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

1. Szkoły podstawowe 385 21   18,33   było 18,32
2. Gimnazjum 186 8   23,25  było  25,29 

3. Przedszkola 120 7   17,14  było   19,45

4. Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych

33 2   16,50   było 18,00
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2. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

W  roku  szkolnym  2015/2016  w  gminnych  przedszkolach  publicznych,  szkołach  podstawowych 
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę pracowało według sprawozdania SIO na dzień 31 marca 2016 r.: 
85 (było 80) nauczycieli, z czego: 68 (było 70) w pełnym wymiarze czasu pracy, 17 (było 10) w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, co łącznie dało 76,79 (było 75,30) etatu. 

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba etatów zwiększyła się o 1,49 etatu. W porównaniu z rokiem 
poprzednim zmniejszyła się liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze (o 2 osoby), więcej było 
nauczycieli  zatrudnionych w niepełnym wymiarze  godzin.  Powodem zwiększenia  ogólnej  liczby etatów 
były  liczne  zastępstwa  za  nauczycieli  przebywających  na  długotrwałych  zwolnieniach  lekarskich  oraz 
korzystających z urlopów macierzyńskich. 

Podział nauczycieli według stopnia awansu zawodowego według spisu na 31 marca 2016 r. przedstawia 
Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. Stopień awansu zawodowego nauczycieli wg. sprawozdania SIO na 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie Wymiar 
etatu

Ogółem w 
etatach

Bez 
stopnia

stażysta kontraktow
y

mianowany dyplomowany

GPP w 
Przystajni

pełny 9 0 0 0 2 7
niepełny 0,46 0 0,5 0,26 0,00 0,20

ZS w 
Przystajni

pełny 44 0 1 3 6 34
niepełny 5,02 0 2,25 0,93 0,50 1,34

SP w Borze 
Zajacińskim

pełny 15 0 0 0 2 13
niepełny 3,31 0 0 1,76 0,86 0,69

Ogółem w 
Gminie

pełny 68 0 1 3 10 54
niepełny 8,79 0 2,25 2,95 1,36 2,23
Razem 
etaty

76,79

(było 75,30)

0 3,25

(było 0)

5,95

(było 5,94)

11,36

(było 16,03)

56,23

(było 53,33)

W roku szkolnym 2015/2016 stopniem zawodowym nauczyciela  dyplomowanego  legitymowało  się 
73,23 % (było 70,8 %) zatrudnionych nauczycieli,  a stopniem nauczyciela mianowanego ponad 14,79 % 
(było  21,30  %)  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę 
Przystajń. Razem te dwie grupy nauczycieli stanowiły 88,02 % (było 90% ) całej kadry nauczycielskiej. 
Zmniejszenie  udziału  nauczycieli  dyplomowanych  i  mianowanych  w ogólnej  liczbie  nauczycieli  został 
spowodowany zatrudnieniem nauczycieli o najniższym stopniu awansu tj. stażystów. Łączna liczba etatów 
nauczycieli kontraktowych nie uległa zmianie, zmieniła się natomiast struktura ich zatrudnienia, mniej było 
na pełnych etatach, natomiast zwiększyła się liczba nauczycieli kontraktowych na niepełnych etatach.

W roku szkolnym 2015/2016 obsługę ekonomiczno-finansową szkół i przedszkoli zapewniał Gminny 
Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni.

Struktura zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 
2015/2016 przedstawiała się następująco:
1/ Gminny Zespół Oświaty Samorządowej – 5 etatów ( dyrektor, gł. księgowy, podinspektor, inspektor, 
kierowca),
2/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni – pełne etaty: kucharz, pomoc kucharza, intendent, pomoc 
nauczyciela,  palacz/konserwator,  woźna oraz  niepełne  etaty:  0,5  etatu  woźnej  w oddziale  w Przystajni, 
3 x 5/8 etatu woźnej (Górki, Kostrzyna, Kuźnica Stara), 
3/ Zespół  Szkół  w  Przystajni –  pełne  etaty:  sekretarz  szkoły,  intendent,  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 (0,5 etatu intendent, 0,5 etatu sekretarki, woźny, 
2,5 etatu sprzątaczek, 1,5 etatu kucharza, 2 etaty palaczów c. o. w sezonie zimowym).
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Szkoły i przedszkola aktywnie korzystały z oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w postaci 
organizowania stażów oraz wykonywania robót publicznych. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach umów 
z PUP w Kłobucku zatrudniano osoby na poniższe stanowiska:

1/  Zespół Szkół w Przystajni – jedna osoba zatrudniona na staż (robotnik gospodarczy), dwie osoby 
zatrudnione na roboty publiczne (stanowisko robotnik gospodarczy),

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim – trzy osoby zatrudnione na staż (konserwator 
terenów zielonych, sekretarka, intendent), dwie osoby zatrudnione na roboty publiczne (stanowiska robotnik 
gospodarczy i sprzątaczka),

3/ Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni – jedna osoba zatrudniona na staż (stanowisko woźna).

W  roku  szkolnym  2015/2016  organ  prowadzący  przeprowadził  dwa  postępowania  egzaminacyjne 
o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Przystajni 
oraz  nauczyciela  zatrudnionego  w Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Borze  Zajacińskim.  Postępowania 
egzaminacyjne zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach stopień 
nauczyciela  dyplomowanego  uzyskał  jeden  nauczyciel  zatrudniony  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej 
w Borze Zajacińskim. 

3. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w roku szkolnym 
2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 nie odbyły się żadne kontrole nadzoru pedagogicznego.

4. Wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych

Sprawdzian klas VI szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2015/2016 odbył się ostatni sprawdzian dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. 
Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym 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 były przeprowadzane jednego dnia.  Część 
pierwsza trwała 80  minut,  a część druga – 45  minut.  Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone były 
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 był egzaminem powszechnym i obowiązkowym. 

Sprawdzian     pełnił     głównie     funkcję     diagnostyczną     i     jego     wynik     nie     wpływał     na     ukończenie     szkoły  .   Wyniku   
sprawdzianu     nie     odnotowywało     się     na     świadectwie     ukończenia     szkoły  .  

Wyniki poszczególnych szkół w Gminie Przystajń ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej 
w roku szkolnym 2015/2016 przedstawia Tabela Nr 6 . 
Tabela Nr 7 pokazuje wyniki poszczególnych gmin z powiatu kłobuckiego ze sprawdzianu.
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Tabela Nr 6. Porównanie wyników sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych w gminach 
powiatu kłobuckiego w roku szkolnym 2015/2016 

Lp. Gmina Wynik 
ogólny z I 
części

Język polski Matematyka J. angielski

I część
1. Kłobuck 62,56 70,92 53,69 68,26
2. Krzepice 70,62 75,57 65,19 76,01
3. Lipie 59,09 67,31 50,37 69,00
4. Miedźno 63,68 69,86 57,03 65,14
5. Opatów 66,38 77,08 55,17 68,65
6. Panki 66,88 74,88 58,21 75,23
7. Popów 67,30 73,80 60,22 68,39
8. Przystajń 58,69 63,17 53,65 68,10
9. Wręczyca 

Wielka
59,08 69,05 48,63 67,00

Tabela Nr 7. Porównanie wyników sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Przystajń w roku szkolnym 2015/2016 

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Części 
sprawdzianu

Średnia 
szkoły

Średnia 
gminy

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Szkoła 
Podstawowa im. 
Marii 
Konopnickiej 
Zespole Szkół w 
Przystajni

42 Część I 60,30 % 58,69 % 63,1 % 69,47 %
j.polski 64,6 % 63,17 71,0 % %
matematyka 55,5 % 53,65 54,7 % %
Część II
j. angielski

69,4 % 68,1 %  69,0 % 71,25%

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Adama 
Mickiewicza w 
Borze 
Zajacińskim

10 Część I 51,8 58,69 63,1 % 69,47 %
j. polski 57,0 % 63,17 71,0 % %
matematyka 46,0% 53,65 54,7 % %
Część II
j. angielski

62,7 % 68,1 % 69,0 % 71,25%

Każda     ze     szkół     podstawowych     w     Gminie     Przystajń     przeprowadziła     analizy     wyników     poszczególnych   
części     sprawdzianu     w     klasach     VI     i     wyciągnęła     wnioski     do     dalszej     pracy  .   

Publiczna     Szkoła     Podstawowa      w     Borze     Zajacińskim     w     związku     z     utrzymującymi     się     od     kilku     lat   
słabymi     wynikami     sprawdzianu     przeprowadziła     dodatkową     analizę     swojej     pracy     i     zaproponowała   
poniższe     wnioski  :  

„Wdrażając przyjęte wnioski stwierdzamy, że niestety, nie wszystkie działania przynoszą zamierzone 
efekty. Bywa, że wielu uczniów nie chce i nie wykazuje chęci poprawy słabej oceny, mimo motywacji ze 
strony nauczycieli i rodziców.  Podejmowane są działania aktywizujące opiekunów do pracy z dzieckiem 
i współpracy ze szkołą.  W tym celu organizowane są spotkania z rodzicami oraz systematyczne, 
indywidualne konsultacje z nauczycielami i pedagogiem szkolnym.  Na bieżąco odbywają się rozmowy 
telefoniczne z rodzicami,  a nie rzadko też wizyty w domu.  Rodzice mają na bieżąco wgląd w prace 
kontrolne swych dzieci,  co poświadczają swoim podpisem.  Niestety,  i te zabiegi nie mają większego 
wpływu na uczniów.  Zdarzały się nawet sytuacje,  w których rodzice stwierdzali,  że nie widzą problemu 
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z nauką dziecka,  a poza tym „nauka nie jest im do niczego potrzebna,  bo i tak po gimnazjum pojadą do 
roboty do Holandii”. Widać, że niektórzy rodzice sami nie widzą do końca sensu nauki i postrzegają sukces 
w innym wymiarze.  Takie reakcje zauważane są również podczas spotkań z rodzicami uczniów klasy 
szóstej,  gdy omawiane są wyniki wewnętrznych próbnych sprawdzianów.  Wielu rodziców stanowczo 
reaguje  na niezadowalające wyniki swych dzieci, ale są i tacy, którzy swobodnie traktują temat.

Chcąc dostrzec przyczyny niepowodzeń sprawdzianów, postanowiliśmy zorganizować lekcje otwarte 
dla rodziców,  by oni sami mogli ocenić sposób prowadzenia lekcji.  Liczyliśmy na ewentualne pomysły 
i sugestie doskonalące prowadzenie zajęć. Niestety, nikt z rodziców nie przybył na lekcje otwarte. 

W związku z niezadowalającymi wynikami sprawdzianu szóstoklasisty podjęliśmy decyzję 
o przeprowadzeniu rad szkoleniowych oraz warsztatów dla uczniów w celu podniesienia wyników 
sprawdzianu zewnętrznego.  Osoby prowadzące szkolenie dokonały najpierw oceny naszych działań 
i stwierdziły, że główną przyczyną niepowodzeń edukacyjnych jest specyfika środowiska. Uważają również, 
że praktykowane przez nas działania są prawidłowe i powinniśmy je kontynuować. Jednak należy pamiętać 
o czynnikach zewnętrznych  i wewnętrznych sprzyjających bądź też utrudniających proces uczenia się. 
Chodzi głównie o warunki domowe,  komfort nauki w domu,  możliwość wsparcia ze strony rodziców, 
a także  możliwości psychofizyczne ucznia i predyspozycje do uczenia się. Klasy nie są liczne, a zdarza się, 
że trudności z nauką (często potwierdzone opinią psychologiczno-pedagogiczną)  posiada ¾  klasy, 
co ewidentnie przekłada się na efekt końcowy.  Niestety dużym czynnikiem wpływającym na negatywny 
wynik sprawdzianu jest również stres,  który demotywuje uczniów,  blokuje i „zachęca”  do szybkiego 
wykonania zadania bez dłuższego zastanowienia i w związku z czym często popełniają nieuzasadnione 
błędy.

Należy nadmienić także, że  podczas ewaluacji zewnętrznej  prowadzonej przez pracowników Kuratorium 
Oświaty w Katowicach pod kątem realizacji podstawy programowej oraz poprawności prowadzenia zajęć 
lekcyjnych, wizytatorzy uczestniczyli w zajęciach j. polskiego i j. angielskiego. W trakcie omawiania zajęć 
stwierdzono, że prowadzone są one prawidłowo, bez zastrzeżeń.

Analizując wyniki sprawdzianu szóstoklasisty,  postanowiliśmy także zbadać sposób przygotowywania się 
dzieci do sprawdzianu.  W tym celu przeprowadziliśmy anonimowe ankiety,  które miały zbadać m.  in.  ile 
czasu każdego dnia przeznaczają na odrabianie prac domowych i naukę; kto pomaga im w uczeniu się; czy 
korzystają z odpłatnych form edukacyjnych (korepetycji).  Ankiety dowiodły,  że uczniowie bardzo mało 
czasu poświęcają na naukę (średnio ok. 1  godz.  dziennie).  W uczeniu się pomaga im najczęściej starsze 
rodzeństwo, kuzynostwo, koledzy bądź koleżanki z klasy, rzadziej rodzice. Jak zaznaczają uczniowie, żaden 
z nich nie pobiera korepetycji. Bazują jedynie na wiadomościach przekazanych w czasie lekcji.

Dużym bodźcem motywacyjnym dla uczniów naszej szkoły jest również ustanowienie przez Radę 
Rodziców nagrody rzeczowej dla tych, którzy osiągną najlepsze wyniki na sprawdzianie.

Na zakończenie chcemy podkreślić,  że zdajemy sobie sprawę z faktu,  iż na efekt końcowy (wynik 
sprawdzianu)  pracujemy wszyscy –  nauczyciele,  uczniowie i rodzice.  Wychodzimy z założenia,  że aby 
osiągnąć zamierzony cel, musimy współpracować i działać jednokierunkowo. 

W związku z zaistniałą sytuacją,  podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu lekcji otwartych,  na które 
serdecznie zapraszamy Pana Wójta oraz radnych Komisji Oświatowej.”
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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.) 18, 19  i 20 
kwietnia 2016 roku po raz piętnasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich 
gimnazjów. 

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od roku szkolnego 2011/2012  egzamin gimnazjalny składał 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 2015/2016 w gimnazjum w Przystajni 
uczniowie  mogli  wybrać  pomiędzy  dwoma  językami  tj.  niemieckim  i  angielskim  na  poziomie 
podstawowym. Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym miał obowiązek przystąpić każdy 
uczeń, natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mieli  obowiązek przystąpić uczniowie, którzy 
w gimnazjum kontynuowali  naukę języka obcego rozpoczętą  w szkole podstawowej.  Do trzeciej  części 
egzaminu  na  poziomie  rozszerzonym  mogli  przystąpić  także  pozostali  zdający,  jeśli  chcieli  sprawdzić 
poziom swoich umiejętności językowych. 

Wyniki uczniów kończących gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 przedstawia  Tabela Nr 8. 
Tabela 9  pokazuje wyniki poszczególnych gmin z powiatu kłobuckiego z egzaminu gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2015/2016.

Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w III kl. 
gimnazjum prowadzonym przez Gminę Przystajń w roku szkolnym 2015/2016

Nazwa szkoły Część 
egzaminu

Liczba 
uczniów

Średni wynik 
szkoły/gminy

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Gimnazjum w Zespole 
Szkół w Przystajni

Historia i WOS 58 53,34 % 55,57 % 55,92%

J. polski 58 64,29% 67,86 % 68,71 %

Przyroda 58 51,41 % 51,49 % 50,76 %

Matematyka 58 49,40 % 47,36 % 47,78 %

J. angielski 
podstawowy

52 53,75 % 60,28 % 65,33 %

J. angielski 
rozszerzony

52 34,75 % 39,51 % 45,22 %

J. niemiecki 6 35,67 % 49,55% 57,93%
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Tabela Nr 9. Porównanie wyników egzaminu kończącego gimnazjum w gminach powiatu kłobuckiego 
w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Gmina Średnie gmin
J. Polski Historia o 

WOS
Matematy
ka

Przyroda J. 
angielski
podstaw.

J. angielski 
rozszerzony

J. niemiecki 
podstawowy

1. Kłobuck 68,33 56,32 49,21 51,70 63,53 44,40 59,11
2. Krzepice 62,64 53,80 44,52 48,53 59,96 39,10 -
3. Lipie 69,71 55,74 48,04 53,49 59,19 34,78 -
4. Miedźno 75,09 55,31 46,09 53,16 65,16 47,00 41,67
5. Opatów 69,73 60,50 42,66 51,55 57,00 37,97 45,67
6. Panki 63,86 51,03 49,78 51,65 57,58 33,35 45,83
7. Popów 67,28 55,03 47,53 50,63 64,74 45,12 55,57
8. Przystajń 64,29 

(7)
53,34 
(8)

49,40 
(2)

51,41 
(7)

53,75 
(9)

34,75 (7) 35,67 (7)

9. Wręczyca 
Wielka

68,14 55,99 47,72 51,89 57,43 34,16 62,5

Najlepszy wynik uczniowie osiągnęli z matematyki (drugi w powiecie) w porównaniu z innymi gminami 
z powiatu kłobuckiego. Najsłabiej wypadł język angielski podstawowy oraz historia i WOS. Z pozostałych 
części egzaminu wyniki egzaminu plasują się na siódmym miejscu w powiecie. 

Podobnie jak w przypadku wyników sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych,  dokonano 
szczegółowej analizy wyników z poszczególnych części egzaminu i 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  2015/2016  prowadzono  następujące  zajęcia  dla  uczniów  o  specjalnych  potrzebach 
edukacyjnych:
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Szkoła Podstawowa

Rodzaj zajęć Ilość uczniów
Zajęcia wyrównawcze 127
Zajęcia logopedyczne 28
Gimnastyka korekcyjna 26
SKS 36
Zajęcia rozwijające 47
Zajęcia dodatkowe 56
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 11
RAZEM 331

Gimnazjum

Rodzaj zajęć Ilość uczniów
Zajęcia wyrównawcze 97
Zajęcia logopedyczne 1
SKS 38
Zajęcia rozwijające 81
Zajęcia dodatkowe 22
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 6
RAZEM 245

Inne działania wspierające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Do innych działań wspierających kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
zaliczyć można przede wszystkim uczestnictwo tych uczniów w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, 
korekcyjno –  kompensacyjnych.  Ponadto nauczyciele w ramach godzin karcianych organizowali dla tych 
uczniów zajęcia wspierające .  Odbywały się też liczne zajęcia oraz wyjazdy warsztatowe (np.: ,,Warsztaty 
Ceramiczne”  ,  ,,Warsztaty Wiosenne”,  ,,Warsztaty Jesienne”).  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi brali udział we wszystkich apelach oraz uroczystościach szkolnych, co bez wątpienia dobrze 
wpłynęło na ich integracje oraz poczucie przynależności do środowiska szkolnego. Wzięli oni także udział 
w corocznym Międzyszkolnym Spotkaniu Integracyjnym ,,Mam talent”  zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 53  w Częstochowie.  Oprócz tego uczniowie Zespołu Szkół w Przystajni wraz z pomocą 
swoich opiekunów oraz nauczycieli zorganizowali sobie coroczne spotkanie wigilijne oraz wielkanocne. 

Ponadto w Zespole Szkół zapewniono uczniom w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
pomoc pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim z oddziałami przedszkolnymi:

W roku szkolnym 2015/2016 w Publicznej Szkole Podstawowej organizowane były zajęcia dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną:

1   uczeń     z     niepełnosprawnością     sprzężoną  :   niepełnosprawność     intelektualna     w     stopniu     umiarkowanym     i   
autyzm  :  
- zajęcia rewalidacyjne w ilości 2 godzin tygodniowo
- nauczanie indywidualne w ilości 9 godzin
- zajęcia logopedyczne w ilości 1 godziny tygodniowo

1a). Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddziale przedszkolnym:
1   dziecko     z     niepełnosprawnością     ruchowa     i     Zespołem     Downa  :  
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ilości 8 godzin miesięcznie
- zajęcia rewalidacyjne w ilości 2 godzin tygodniowo
- wsparcie nauczyciela wspomagającego w wymiarze 15 godzin tygodniowo
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1   dziecko     z     całościowymi     zaburzeniami     rozwojowymi     oraz     opóźnionym     rozwojem     mowy  :  
- nauczanie indywidualne w ilości 6 godzin tygodniowo
- zajęcia logopedyczne w ilości 1 godziny tygodniowo
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ilości 1 godziny tygodniowo
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej w ilości 1 godziny tygodniowo
1    dziecko     z     całościowymi     zaburzeniami     rozwojowymi     oraz     opóźnionym     rozwojem     mowy  
w     trakcie     diagnozy     autyzmu  :   
- indywidualne wsparcie pedagoga szkolnego w ilości 2 godzin tygodniowo

2. Deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się:
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w ilości 13 godzin tygodniowo dla 21 uczniów
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w ilości 1 godziny tygodniowo dla 4 dzieci
3.Niepowodzenia edukacyjne, trudności w nauce:
- zajęcia wyrównawcze w klasach I-III,
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka polskiego dla uczniów w klasach IV-VI
4.Wady wymowy:
- zajęcia logopedyczne w ilości 7 godzin tygodniowo dla 29 uczniów szkoły podstawowej,
- zajęcia logopedyczne w ilości 2 godzin tygodniowo dla 4 dzieci oddziału przedszkolnego,
5.Wady postawy:
-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ilości 6 godzin tygodniowo dla 27 uczniów szkoły podstawowej,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ilości 2 godzin tygodniowo dla 7 dzieci oddziału przedszkolnego,
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania realizowane zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela:
- sportowe ( SKS), 
- artystyczne (plastyczne),
- muzyczne ( chór szkolny),
- koło liturgiczne,
- koło szachowe i warcabowe,
- czytelnicze (klub czytelniczy).

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 2015/2016  uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy korzystali 
ze stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia np. sportowe.

W terminie od września 2016  r.  do końca sierpnia 2016  r.  wypłacono stypendia za następujące 
osiągnięcia:
1/  uczestnik międzynarodowych zawodów sportowych w Kickboxingu –  1  uczennica (Gimnazjum 
w Przystajni),
2/ medalista krajowych zawodów w Kickboxingu – 2 uczniów (Gimnazjum w Przystajni i LO),
3/ medalista Mistrzostw Polski juniorów w Kickboxingu – 3 uczniów (Gimnazjum w Przystajni i LO),
4/ za osiągnięcie bardzo wysokich wyników w nauce tj. 95-100 % liczby punktów ze sprawdzianu po klasie 
VI – 1 uczeń (PSP w Borze Zajacińskim),
5/ finalista konkursu przedmiotowego z j. polskiego – 1 uczeń (SP w Przystajni),
6/ za prezentację pracy artystycznej indywidualnej – 1 uczeń (PSP w Borze Zajacińskim),
7/ finalista konkursu przedmiotowego z j. angielskiego – 1 uczeń (Gimnazjum w Przystajni),
8/  za osiągnięcie bardzo wysokich wyników w nauce tj. 95-100 % co najmniej z trzech części egzaminu 
gimnazjalnego – 1 uczeń (Gimnazjum w Przystajni),
9/ za udział w krajowych zawodach sportowych z Kickboxingu – 1 uczeń (Gimnazjum w Przystajni),
10/ medalista wojewódzkich zawodów w Kickboxingu – 1 uczeń (LO),
11/ uczestnik międzynarodowych zawodów sportowych w Kickboxingu – 1 uczennica (LO).

Ze stypendiów za szczególne osiągnięcia do końca roku szkolnego 2015/2016 skorzystało 14 uczniów, 
którym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 9 900 zł. 
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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 10  przedstawia stan realizacji tego obowiązku w roku szkolnym 2015/2016.

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

Gmina dowozi dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym oddziału 
przedszkolnego,  Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni. 
Do przedszkola w Przystajni dowożone są dzieci z miejscowości Kuźnica Nowa,  Antonów i Podłęże 
Szlacheckie, Bagna.

Gmina refunduje koszty dowozu oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek 
szkolny i nauki w szkołach specjalnych oraz ogólnodostępnych,  a także refunduje koszt dowozu wraz 
z opieką dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, które z różnych względów nie mogą korzystać z dowozu 
autobusami szkolnymi.  Tabela Nr 10  ukazuje liczbę dzieci dowożonych autobusami szkolnymi do szkół 
i przedszkoli w Gminie Przystajń,  a także liczbę rodziców którym refunduje się dowóz dziecka do 
przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.  Tabela Nr 11  przedstawia liczbę dzieci niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Przystajń, którym zwracane były koszty dojazdu do szkół w roku szkolnym 2015/2016.

Tabela Nr 10. Liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli w Gminie Przystajń w roku szkolnym 
2015/2016

Wyszczególnienie Liczba dzieci 
dojeżdżających ogółemNazwa szkoły Liczba dowożonych uczniów 

autobusami szkolnymi
Liczba dowożonych 
przez rodziców 

przedszkole szkoła podst. i 
gimnazjum

Zespół Szkół w 
Przystajni

0 257 0 257

Szkoła Podstawowa 
w Borze 
Zajacińskim

4 65 0 69

Gminne Przedszkole 
w Przystajni

8 0 3 11

Razem 12 322 3 337

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 2015/2016

Typ szkoły Liczba dzieci niepełnosprawnych 
Szkoła podstawowa 2
Gimnazjum 1
Szkoła specjalna 2
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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 w formie stypendium wynosiło - 456  zł netto na osobę 
w rodzinie do końca września 2015 r., a od 1 października 2015 r. wynosił 514 zł netto.

Średnia wartość stypendium w roku szkolnym 2015/2016  wynosiła od 95,40  zł/miesiąc do 
141,60 zł/miesiąc. 
Gmina Przystajń otrzymała środki na pomoc materialną w formie dotacji celowej na rok szkolny 2015/2016 
(od września do grudnia 2015 r.) w łącznej kwocie 28 862 zł., do tej kwoty gmina dołożyła wkład własny 
w wysokości 7 216 zł.

Podczas naboru o przyznanie stypendium na rok szkolny 2015/2016  wpłynęło 68  wniosków,  które 
rozpatrzono pozytywnie (podział wniosków według szkół do których chodzili uczniowie:  SP – 38,  G-16, 
ZSZ-5, Tech.-4, LO-4).

W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od września do grudnia 2016 r.  przyznano stypendia na łączną 
kwotę 25 600,80 zł.

W pierwszej połowie 2016  r.  Gmina Przystajń drugą transzę na wypłatę pomocy materialnej uczniom 
w roku szkolnym 2015/2016 w wysokości 37 680 zł,  do której zabezpieczono wkład własny w wysokości 
9 420  zł.  W maju wydano decyzje przyznające stypendia osobom kwalifikującym się do ich wypłaty za 
6 miesięcy tj.  od stycznia do czerwca 2016 r.  Dofinansowanie w formie refundacji wypłacono w czerwcu 
2016 r. w łącznej wysokości 35 553,40 zł.

Zasiłki szkolne 
Z zasiłków szkolnych mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych,  gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Przystajń.  Jedynym kryterium 
uprawniającym do otrzymania zasiłku szkolnego jest udokumentowanie okoliczności powodującej 
pogorszenie sytuacji ucznia, nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny.

W roku szkolnym 2015/2016  wypłacono zasiłki szkolne w wysokości 3 170,00  zł – 17 uprawnionym 
uczniom (5  uczniom szkoły podstawowej,  9  uczniom gimnazjum,  2  uczniom technikum,  1  uczniowi 
zasadniczej szkoły zawodowej).  Wypłacona kwota została wypłacona z dotacji celowej na pomoc 
materialną dla uczniów pochodzącą z budżetu państwa oraz z wkładu własnego gminy.  Kryterium 
przyznania zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 było m.in. pobyt w szpitalu ucznia bądź rodzica, 
w związku z nagłą chorobą lub wypadkiem, śmierć rodzica.

„Wyprawka szkolna”
Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”  z formy pomocy w 

postaci refundacji wydatków na podręczniki szkolne skorzystało w roku szkolnym 2015/2016 – 20 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum.  W szkołach podstawowych w Gminie Przystajń z dofinansowania 
zakupu podręczników szkolnych skorzystali uczniowie klas III szkoły podstawowej -  14  uczniów, 
2 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych oraz 4 uczniów niepełnosprawnych z gimnazjum.

Łączna wartość wypłaconej pomocy to kwota 4 513,64 zł, z czego w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Borze Zajacińskim wypłacono dofinansowanie w wysokości 1125  zł -  5  uczniom,  a w Zespole Szkół 
w  Przystajni wypłacono dofinansowanie w kwocie 3 388,64 zł - 15 uczniom. Środki w całości pochodziły 
z dotacji celowej z budżetu państwa.
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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 ze środków Funduszu Pracy i są przekazywane na mocy umów z Wojewodą 
Śląskim zawieranych na okres roku budżetowego. W roku 2015 Gmina Przystajń na mocy umowy zawartej 
z Wojewodą Śląskim otrzymała na wypłatę dofinansowań pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników kwotę 111 300  zł.

W okresie od września 2015  r.  do grudnia 2015  r.  przeprowadzono 15  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 14  pracodawcom kwotę dofinansowania w wysokości 110 886,55 zł za wyuczenie 
14  młodocianych uczniów.  Wydano jedną decyzję odmawiającą wypłaty dofinansowania,  ponieważ 
pracodawca nie miał zawartej z uczniem umowy o naukę zawodu.
Liczbę młodocianych,  którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzaminy w 2015 r.  w podziale na zawody 
przedstawia Tabela Nr 12. 

Tabela Nr 12.  Liczba młodocianych z Gminy Przystajń,  którzy ukończyli naukę zawodu u 
pracodawcy i zdali egzaminy w 2015 r.

Lp. Nazwa zawodu Liczba uczniów młodocianych wg. 
ukończonego zawodu

1 sprzedawca 1
2 mechanik pojazdów samochodowych 2 
3 murarz tynkarz 4 
4 fryzjer 4 
5 stolarz 3 
Razem 14

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 2015/2016  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 2016 r.)

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

179

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

57

liczba  w młodzieży  szkołach ponadgimnazjalnych 120
liczba młodzieży spełniającej obowiązek nauki w innej formie 
(przygotowanie u pracodawcy)

0
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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 0
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 trakcie roku szkolnego 2015/2015 zostały przygotowane i podjęte następujące uchwały i zarządzenia:
1/  Zarządzenie nr 72/2016  Wójta Gminy Przystajń z dnia 13  lipca 2016  r.  w sprawie:  określenia wzoru 
wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń,
2/ Uchwała Nr X.86.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 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,
3/ Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 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,

12. Inwestycje oświatowe

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęto dużą inwestycję oświatową dotyczącą rozbudowy Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Borze Zajacinskim o dwa oddziały przedszkolne. Zamierzenie inwestycyjne zostało 
wymuszone zmianami prawa oświatowego dotyczącymi likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i przekształcaniu ich z mocy ustawy w zespoły szkolno-przedszkolne.  Zaostrzeniu uległy 
przepisy przeciwpożarowe dotyczące przekształcanych takich oddziałów.  W wyniku analizy konstrukcji 
budynku w Borze Zajacińskim z projektantami oraz rzeczoznawcą przeciwpożarowym,  została podjęta 
decyzja o wyprowadzeniu oddziałów przedszkolnych na zewnątrz szkoły,  tj.  do osobnego obiektu 
przedszkola. Nowy obiekt będzie spełniał wszystkie zaostrzone przepisy przeciwpożarowe, a szkoła zyska 
dwa dodatkowe pomieszczenia poprawiając jej funkcjonalność. 

W trakcie opracowywania koncepcji wykonania powyższego zadania wyniknęła konieczność 
modernizacji kotłowni,  która była zlokalizowana w obiekcie szkoły.  Została podjęta decyzja 
o wyodrębnieniu w przygotowywanej dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni oraz budowy 
przedszkola jako dwa odrębne opracowania.  Powodem takiej decyzji była możliwość pozyskania 
dofinansowania dla obu zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej:  dla kotłowni w ramach wykonanego audytu energetycznego jako modernizacja oraz na budowę 
nowego obiektu, w ramach budowy obiektu użyteczności publicznej o „prawie zerowym zużyciu energii”

W obu przypadkach była możliwość uzyskania dotacji oraz niskooprocentowanej pożyczki, 
z możliwością późniejszego umorzenia na inne zadanie proekologiczne. 

Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji kotłowni zostanie zakończone do końca października 
2016 r. Natomiast budowa przedszkola zostanie zakończona do końca czerwca 2017 r.

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 
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uwzględniający liczbę i strukturę awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

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.

W 2016 roku Gmina Przystajń otrzymała oświatową część subwencji ogólnej w wysokości 5 052 192 zł. 
Liczba uczniów, na podstawie których dokonano wyliczenia subwencji wyniosła ogółem 574. W tej liczbie 
dzieci było12 uczniów z niepełnosprawnością w szkołach.

Drugą źródłem dofinansowania wydatków oświatowych w gminie jest dotacja „przedszkolna”,  którą 
gminy otrzymują od września 2013 r.. Dotacja przedszkolna przysługuje gminie na każde dziecko zapisane 
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.  Szczegółowa informacja na temat wysokości dotacji w 
poszczególnych latach w tym roku 2016, została przedstawiona w Tabeli nr 14.

Tabela Nr 14. Zestawienie wysokości otrzymanej dotacji przedszkolnej w Gminie Przystajń w latach 
2013-2016

Szczegółowa informacja o wydatkach na oświatę za 2015  rok znajduje się w sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za rok 2015.  Analogicznie informacja o wydatkach na oświatę za 2016  rok będzie 
zamieszczona w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

Sprawozdanie za rok szkolny 2015/2016 opracowała:  
Alina Piśniak – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni
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Rok 2013
IX-XII

2014
I-XII

 2015
I-XII

2016
I-XII

Kwota na 1 dziecko 414 1242 1273 1370
Liczba dzieci w 
przedszkolach

214 227 211 153

Kwota  dotacji 88 596 274 209 268 603 209 610
Kwota zwrotu dotacji z 

powodu zmniejszenia się 
liczby dzieci przedszkolach w 

ciągu roku budżetowego

0 1052,19 12 640,14 4 780,83

 


