INFORMACJA
O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W GMINIE PIERZCHNICA
ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wstęp
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy
wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 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 egzaminu ósmoklasisty i
egzaminu gimnazjalnego oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
Zgodnie z art. 10 w/w ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
lub placówki.

Zadania oświatowe gminy Pierzchnica
Gmina Pierzchnica realizowała w roku szkolnym 2019/2020 zdania oświatowe wynikają
w szczególności z:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
3) ustawę z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela,
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
Organizacja oświaty na terenie gminy
Na terenie gminy Pierzchnica zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego
i szkolnictwa podstawowego realizowane są przez dwie placówki:
- Szkołę Podstawową w Pierzchnicy im. Stefana kardynała Wyszyńskiego
- Społeczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Drugni dla której organem prowadzącym jest
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni.

Liczba uczniów w szkołach i oddziałach przedszkolnych
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Zestawienie sporządzono na podstawie danych SIO wg stanu na 30 września 2019r.
W roku szkolnym 2019/2020 liczba młodzieży szkolnej zmniejszyła się w stosunku do roku szkolnego 2018/2019 o 71 uczniów. Wynika to głównie z reformy oświaty i likwidacji gimnazjum (55
uczniów), ale również w samych oddziałach szkoły podstawowej liczba uczniów zmniejszyła się
o 16 w stosunku do roku poprzedniego.
W oddziałach przedszkolnych liczba dzieci wzrosła o 7 wychowanków w stosunku do roku poprzedniego.
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Kadra nauczycielska
W roku szkolnym 2019/2020 w placówkach oświatowych zatrudnionych było 63 nauczycieli,
w tym 17 nauczycieli pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na etaty stanowiło to 54,67 etatu. Stan zatrudnienia łącznie w obu szkołach w stosunku do poprzedniego roku
szkolnego zmniejszył się o 5,41 etatu.
Z związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjum 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy otrzymało wypowiedzenia, z tego 2 nauczycieli było przez okres 6 miesięcy w stanie nieczynny, natomiast 3 nauczycieli odeszło na emeryturę. Gmina Pierzchnica wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji z tytułu wypłaconych odpraw. Wnioskowaliśmy o kwotę 70 609zł, natomiast otrzymaliśmy 10 288zł.
Zatrudnienie w roku szkolnym 2019/2020 w poszczególnych placówkach z podziałem na stopnie
awansu zawodowego obrazuje poniższa tabela.
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Zestawienie sporządzono na podstawie danych SIO wg stanu na 30 września 2019r.
AWANS ZAWODOWY
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy w roku szkolnego 2019/2020 staż odbywały:
- dwie nauczycielki na stopień nauczyciela mianowanego, w tym 1 nauczycielka zakończyła
staż i zdała egzamin uzyskując stopień nauczyciela mianowanego
- trzy nauczycielki na stopień nauczyciela dyplomowanego.
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni:
- trzy panie odbywały staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Po zakończeniu stażu
i przeprowadzonym postepowaniu nauczycielki uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego
- jedna nauczycielka uzyskała awans na stopień nauczyciela kontraktowego
- jedna nauczycielka rozpoczęła staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział:
1.
Studia podyplomowe
2 nauczycieli
2.
Szkolenia powyżej 20 godzin
11 nauczycieli
3.
Szkolenia poniżej 20 godzin, ale więcej niż 5 godz.
13 nauczycieli
4.
Krótkie formy szkoleń do 5 godzin
8 nauczycieli
Wszyscy zatrudnieni nauczyciele brali udział w szkoleniach zorganizowanych w ramach WDN.
Takich szkoleń odbyło się 4.
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W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje poprzez
kształcenie na:
- studiach podyplomowych 2 nauczycieli,
- udział w kursach/szkoleniach – wszyscy nauczyciele uczestniczyli w 4 szkoleniach rad pedagogicznych.
Ponadto nauczyciele brali udział w 4 szkoleniach zorganizowanych w ramach WDN.
Zdalne nauczanie
Rok szkolny 2019/2020 z powodu pandemii koronawirusa był bardzo nietypowym. Od 25 marca
2020 r. obowiązywało rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zdalnego nauczania. System pracy uczniów, nauczycieli i rodziców musiał ulec gruntownej zmianie, który wymagał od wszystkich opanowania wielu nowych umiejętności. Było to zupełnie nowe doświadczenie – zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Musieli oni wypracować odpowiedni sposób
komunikowania się i przekazywania wiadomości.
Na potrzeby zdalnego nauczania stworzono nowy plan lekcji. Dokonano modyfikacji rozkładów
materiałów dla poszczególnych przedmiotów w taki sposób, aby ich treść była możliwa do realizacji w warunkach kształcenia na odległość. W czasie zdalnego nauczania wszyscy uczniowie byli
objęci nauczaniem zdalnym. Od 25 maja celem przygotowania dzieci do egzaminów ósmoklasisty
w szkole organizowano konsultacje. Od 1 czerwca zorganizowane były konsultacje dla uczniów
pozostałych klas. Konsultacje były organizowane w celu uzupełnienia braków wynikających ze
zrealizowanej podstawy programowej, jak również poprawą ocen na koniec roku szkolnego.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
W ciągu roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele prowadzili zajęcia wyrównujące zaległości oraz
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. W ciągu tygodnia prowadzono:
- 15 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej , z języka polskiego,
matematyki,
- 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
- 5 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
W soboty dla uczniów klas VIII zostały zorganizowane „Korepetycje miejskie”.
Każdy uczeń mógł skorzystać z dodatkowych zajęć z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego prowadzonych przez nauczyciela uczącego w danej klasie VIII w postaci 2 godzinnych
spotkań mających na celu przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty
Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni
W ciągu roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele prowadzili zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia. W ciągu tygodnia prowadzono:
- 6 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i języka
niemieckiego
- 6 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
- 1 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z języka polskiego.
W szkole dodatkowo wprowadzony jest w klasach V i VI język niemiecki. Wszyscy uczniowie
zainteresowani za zgodą rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach. w roku szkolnym 2019/2020
100% piątoklasistów i szóstoklasistów uczestniczyło w zajęciach języka angielskiego.
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Nauczanie indywidualne
Nauczanie indywidualne organizowane jest dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola. Podstawą do zorganizowania nauczania indywidualnego jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy nauczaniem indywidualnym
objęto 6 uczniów, w tym 3 uczniów nauczano indywidualnie przez cały rok szkolny i dla 3
uczniów organizowano nauczano indywidualnie okresowo.
Oprócz nauczania indywidualnego były realizowane zajęcia indywidualne z uczniem. Z tej formy
nauczania do czasu zawieszenia zajęć w szkole korzystało 8 uczniów.
Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane również zajęcia rewalidacyjne dla 10 uczniów.
W Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni w roku szkolnym 2019/2020 nie organizowała nauczania indywidualnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Od roku 2022 ósmoklasista oprócz wyżej wymienionych przedmiotów będzie przystępował do
egzaminu z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Średnie wyniki sprawdzianu ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020
Średni wynik w %
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Bardzo satysfakcjonujące są wyniki z matematyki gdzie zarówno w szkole w Pierzchnicy jak również w szkole w Drugni uczniowie osiągnęli wyniki wyższe od średnich w powiecie, województwie czy w kraju. Niepokojące są natomiast wyniki z języka polskiego, gdzie dość znacznie odbiegamy od średniej. W związku z tym, iż wyniki z języka polskiego były zdecydowanie zbyt niskie
również w roku poprzednim, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy zobowiązał nauczycieli
języka polskiego do wdrożenia w życie planu naprawczego.
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Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie gminy Pierzchnica.
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy ustalone było na poziomie 528 zł na
członka rodziny.
W roku szkolnym 2019/2020 ze stypendium szkolnego skorzystało 44 uczniów:
- 25 uczniów szkół podstawowych
- 5 uczniów liceów ogólnokształcących
- 9 uczniów techników
- 5 uczniów szkół branżowych
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. W roku szkolnym 2019/2020 dla jednego ucznia przyznano taki zasiłek.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo oświatowe burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, przyznaje na wniosek pracodawcy dofinansowanie
kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków
Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Minister Pracy.
W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Z tytułu kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
przyznano dofinansowanie 8081zł. Kształcenie młodocianego pracownika prowadzone było w formie nauki zawodu przez okres 36 miesięcy.

Obowiązek nauki i obowiązek szkolny
Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie do ukończenia szkoły podstawowej, a obowiązkowi nauki podlegają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej do 18 roku życia. Kontroli
spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkuje
uczeń, a obowiązek nauki kontroluje burmistrz miasta i gminy.
W roku szkolnym 2019/2020 nie prowadzono żadnego postępowania w związku z nierealizowanym obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki.

Inwestycje, remonty, doposażenie szkół

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIERZCHNICY
W roku szkolnym 2019/2020 pomalowano stołówkę, korytarze na piętrze, klatkę schodową, pokój
nauczycielski, szatnie szkolne, wykonano graffiti na korytarzu na parterze szkoły, powiększono
pokój nauczycielski o sąsiednią salę. Na korytarzu na piętrze stworzono kącik relaksu dla dzieci
młodszych.
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W ramach projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”
(e-Pracownie WŚ) Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy otrzymała zestaw robotów edukacyjnych do

nauki programowania o wartości 1 068,00 zł.
W ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych” Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy otrzymała pomoce dydaktyczne m.in. w postaci tabletów na łączna kwotę 25 922,13 zł.
Gmina Pierzchnica pozyskała dwa granty w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +
w łącznej wysokości 115 tys. zł. w ramach projektów zakupiono 41 laptopów z czego 32 przekazano Szkole Podstawowej w Pierzchnicy i 9 Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni.

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DRUGNI
W styczniu 2020r. oddano do użytku salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Drugni. Koszt
budowy wyniósł 971 060,24 zł. Na ten cel otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości
470 721,94 zł.
W okresie wakacyjnym wyremontowano starą salę gimnastyczną i zaadaptowano ją na salę dla
oddziału przedszkolnego. Gmina pokryła koszty wykonania posadzki betonowej, natomiast pozostałe wydatki pokryła szkoła tj. położenie tarkettu, wymiany grzejników, wykonanie łazienki,
malowanie.
Ponadto w budynku szkoły oraz na placu szkolnym wykonywano prace remontowe związane
z bieżącym utrzymaniem szkoły.
W okresie wakacyjnym szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych. Na ten cel Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni
otrzymała za pośrednictwem Gminy Pierzchnica zwiększoną subwencje oświatową z rezerwy
oświatowej w kwocie 39 723 zł. Dzięki zwiększonej subwencji szkoła zakupiła dwa monitory interaktywne z osprzętem oraz pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy, modele, mapy, programy
multimedialne itp.
Ponadto szkoła zakupiła meble i tablice suchościeralne oraz pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywne z projektorem i głośnikami, stół laboratoryjny ze zlewem.

Dowozy uczniów
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom, których droga dziecka z domu do szkoły przekracza:
 3 km - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2019/2020 z dowozów korzystało:
- w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy 280 uczniów z tego: 70 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 210 uczniów szkoły podstawowej.
- w Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni 58 uczniów
Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie dojazdu lub zwrot kosztów podróży dla dzieci niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2019/2020 organizowano dowozy i zwracano koszty przejazdu do szkół specjalnych dla 7 dzieci niepełnosprawnych.
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Dożywianie
W roku szkolnym 2019/2020 szkoły organizowały dożywianie dla uczniów.
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy z dożywiania korzystało średnio:
 w Szkole Podstawowej 268 uczniów / miesiąc, w tym zwolnionych z odpłatności 53
uczniów/miesiąc
 w oddziałach przedszkolnych 111 dzieci /miesiąc, w tym zwolnionych 7 dzieci/miesiąc.
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni z dożywiania korzystało średnio 102 uczniów,
z czego w 41 oddziałach przedszkolnych. 24 dzieci były zwolnione z odpłatności za dożywianie
na podstawie decyzji ośrodków pomocy społecznej.
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
Zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych gmina zobowiązana jest do
zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego i pokrywania kosztów udzielonej dotacji za dzieci
będące mieszkańcami gminy Pierzchnica, a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie innej
gminy. Zwroty nie dotyczą dzieci 6 letnich oraz dzieci niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2019/2020 gmina zwracała koszty wychowania przedszkolnego za 20 dzieci na
rzecz gminy Chmielnik, Kielce i Morawica. Z tego tytułu Gmina Pierzchnica zwróci koszty w
wysokości 127 338zł.
Z kolei Gminie Pierzchnica przysługuje zwrot kosztów za 10 dzieci zamieszkałych na terenie
gminy Chmielnik, Daleszyce i Szydłów. Z tego tytułu Gminie Pierzchnica będzie przysługiwał
zwrot na łączna kwotę 57 102 zł.

Finansowanie szkół
Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z oddziałami przedszkolnymi za rok szkolny
2019/2020 wyniosło 5 331 591,97 zł.
W roku szkolnym 2019/2020 Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni otrzymała z budżetu gminy
dotację w łącznej wysokości 1 384 942,54 zł (na prowadzenie przedszkola 282 737,79 zł, na prowadzenie szkoły podstawowej 1 102 204,75 zł).
Gmina odrębnie finansuje również dowozy uczniów. Koszty dowozu uczniów do szkół wraz
z pokryciem kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wyniosła 243 429,88 zł.
Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty
Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
W roku szkolnym 2019/2020 w szkole nie była prowadzona planowa kontrola Kuratora Oświaty.
Kuratorium przeprowadziło dwie kontrole doraźne, których tematem było:
1) Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – w wyniku kontroli wydane zostały trzy zalecenia, które zostały zrealizowane przez dyrektora i nauczycieli.
2) Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole – w wyniku tej kontroli
zaleceń nie wydano.
Dodatkowo w ciągu roku szkolnego Kuratorium Oświaty oraz MEN prowadziło monitoring
pracy szkoły, w ramach którego dyrekcja przekazywała do organu nadzoru pedagogicznego oraz
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ministerstwa wszystkie wymagane sprawozdania, ankiety, informacje o pracy szkoły (w wersji
elektronicznej).
Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni
W roku szkolnym 2019/2020 w szkole przeprowadzono 2 kontrole doraźne prowadzone przez
Kuratorium Oświaty w Kielcach, których tematem było:
1) Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa – w wyniku
kontroli zaleceń nie wydano,
2) Kontrola wynikająca ze skargi rodzica – uchybień nie stwierdzono.
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