Informacja o realizacji
zadań oświatowych
w Gminie Pierzchnica
za rok szkolny 2017/2018

Zadania oświatowe gminy Pierzchnica
Gmina Pierzchnica realizowała w roku szkolnym 2017/2018 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) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
4) ustawę z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela,
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
Stan organizacji
Od 1 września 2017r. weszła w życie reforma oświatowa w wyniku, której sześcioletnie szkoły
podstawowe zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły. Rozpoczęło się również wygaszanie
gimnazjum. W związku z reformą Rada Gminy podjęła uchwały: o dostosowaniu sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego oraz uchwałę stwierdzająca przekształcenie Zespołu Szkół
w Pierzchnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pierzchnicy. Z kolei przekształcenie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni w ośmioletnia szkołę wymagało
zmiany zezwolenia na prowadzenie publicznej szkoły. Po wypełnieniu przez Stowarzyszenie
Sportowo Kulturalne w Drugni ustawowych obowiązków Wójt wydał decyzje zmieniającą.
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W roku szkolnym 2017/2018 zmniejszyła się liczba dzieci przedszkolnych o 13, jednocześnie liczba oddziałów przedszkolnych nie uległa zmianie.
Natomiast liczba oddziałów szkoły podstawowej i gimnazjum wzrosła o 1 w stosunku
do poprzedniego roku szkolnego. Nie tworzono klas I gimnazjum, ale w miejsce to
powstały dwie klasy VII w Pierzchnicy i jedna klasa VII w Drugni. Ogólnie liczba
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wzrosła w stosunku do poprzedniego roku
szkolnego o 18.
Kadra nauczycielska
W roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych zatrudnionych było 65 nauczycieli w tym 9 nauczycieli pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na etaty stanowiło to 60,43 etatu. Stan zatrudnienia w stosunku do poprzedniego roku szkolnego wzrósł o 5,75 etatu. Zatrudnienie w poszczególnych placówkach
z podziałem na stopnie awansu zawodowego obrazuje poniższa tabela.
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Awans zawodowy
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy w ciągu roku szkolnego 2017/2018 dwóch
nauczycieli stażystów odbywało staże na stopień nauczyciela kontraktowego. Staże
zakończyły się pozytywną ocena dorobku zawodowego. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym nadano stopień nauczyciela kontraktowego. W roku szkolnym 2017/2018 jeden nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego
– staż nadal trwa, a jego przewidywane zakończenie to 31 maja 2020r. W roku szkolnym 2016/2017 dwóch nauczycieli rozpoczęło staże na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeden z tych staży został przerwany w wyniku długotrwałego zwolnienia lekarskiego nauczyciela, a drugi jest kontynuowany i jego przewidywane zakończenie
planowane jest 31 maja 2019r.
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni
- dwóch nauczycieli stażystów otrzymało awans na stopień nauczyciela kontraktowego
- dwóch nauczycieli zakończyło staże na stopień nauczyciela mianowanego i po
przeprowadzonym postepowaniu egzaminacyjnym nauczycielom nadano
stopnie nauczycieli mianowanych
- jeden nauczyciel otrzymał awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
- trzech nauczycieli rozpoczęło awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy podnosili swoje kwalifikacje
poprzez udział:
1.
Studia podyplomowe
3 nauczycieli
2.
Szkolenia powyżej 20 godzin
9 nauczycieli
3.
Szkolenia poniżej 20 godzin, ale więcej niż 5 godz.
31 nauczycieli
4.
Krótkie formy WDN
43 nauczycieli
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczyciele uczestniczyli w 12 szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Wszyscy nauczyciele podejmowali doskonalenie
zawodowe w różnych formach zgodnie z potrzebami szkoły.
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje poprzez kształcenie:
- na studiach licencjackich – 1 nauczyciel
- studiach podyplomowych 4 nauczycieli ( w tym 2 nauczycieli dokształcając się
jednocześnie na 2 kierunkach),
- udział w kursach/szkoleniach – 6 nauczycieli uczestniczyło w 11 szkoleniach/kursach,
Ponadto nauczyciele uczestniczyli w trzech szkoleniowych Radach Pedagogicznych
oraz spotkaniach WDN.
Wyniki sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny
Do egzaminu gimnazjalnego w bieżącym roku szkolnym przystąpiło 55 uczniów.
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w porównaniu z powiatem, województwem
i krajem przedstawia poniższa tabela.
Średnie wyniki egzaminu (w %)
Gimnazjum
w Pierzchnicy

Powiat
kielecki

Województwo
świętokrzyskie

Kraj

Język polski
Historia i WOS

68
59

67
58

68
58

68
59

Matematyka

59

53

51

52

Przedmioty przyrodnicze

56

55

55

56

Język angielski poziom podstawowy
Język angielski poziom rozszerzony

66

63

66

68

50

44

49

52

Wyniki egzaminów gimnazjalnych ze wszystkich części egzaminów są satysfakcjonujące. Nastąpiła poprawa wyników egzaminów w części: historia/wos oraz język angielski. Średnie wyniki egzaminów z języka polskiego, historia/wos oraz przedmiotów
przyrodniczych są na poziomie średnim w kraju. Bardzo dobry wynik uzyskali uczniowie naszej szkoły z matematyki (o 7 punktów procentowych wyższy niż średni wynik w kraju).
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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, gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują w gminie Pierzchnica. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy ustalone było na poziomie 514 zł na członka rodziny.
W roku szkolnym 2017/2018 ze stypendium szkolnego skorzystało 57 uczniów:
- 28 uczniów szkoły podstawowej
- 13 uczniów gimnazjum
- 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W roku szkolnym
2017/2018 zasiłek szkolny przyznano dla jednego ucznia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo oświatowe wójt 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 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie
kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Obowiązek nauki i obowiązek szkolny
Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie do ukończenia gimnazjum, a obowiązkowi nauki podlegają uczniowie po ukończeniu gimnazjum do 18 roku życia. Kontroli
spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których
zamieszkuje uczeń, a obowiązek nauki kontroluje Wójt Gminy.
W roku szkolnym 2017/2018 jedno dziecko nie spełniało obowiązku szkolnego.
W stosunku do tego dziecka prowadzone było postępowanie sądowe.
Remonty, inwestycje, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
Remonty i doposażenie
1. zakup wyposażenia i mebli do pracowni przyrodniczej w ramach projektu
„pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej” – koszt 23.481 zł
2. zakup mebli oraz wymiana blatów ławek w Sali biologiczno-chemicznej oraz
blatów do Sali matematycznej – koszt 12.600zł
3. zakup gabloty na sztandar szkolny -koszt 850zł
4. zakup sprzętu nagłośniającego – koszt 6.415,80zł
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5. wykonanie szkieletu sieci komputerowej w salach lekcyjnych – koszt
7.200,50zł
6. kontrola instalacji elektrycznej w całym obiekcie - 4.758,45zł
7. wykonanie rocznych przeglądów obiektu szkolnego - 1.230zł
8. zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki do sekretariatu szkoły 6462,01zł
9. zakup wykładziny podłogowej (Sala nr 16) -1.320zł
10. uzupełnienie wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej - 2.390zł
11. odgrzybianie i przegląd klimatyzatorów (2 razy w roku szkolnym) -1894,75zł
12. skucie płytek, wyrównanie wylewki i ułożenie nowych płytek w holu głównym - 6.523zł
13. modernizacja instalacji wody użytkowej – piwnica pod budynkiem administracja/biblioteka - 1.756zł
14. malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, holu głównego, szatni, łazienek oraz
szafek w szatniach – koszt materiałów 4 400zł
15. czyszczenie i lakierowanie podłóg w czasie ferii i wakacji – koszt materiałów
2.400zł
Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne:
1) Zakup i montaż dwóch tablic interaktywnych z projektorem i głośnikami w
ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” – koszt 13.748 zł
2) Zakup sprzętu i pomocy sportowych – łączny koszty 10.474,84 zł
3) Zakup gier edukacyjnych 598,00zł
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni:
W roku szkolnym 2017/2018 z budżetu szkoły sfinansowano zakup:
1. Pomocy dydaktycznych:
a. Chemia o wartości 2 681,40zł
b. Fizyka wartość 2 113,55zł.
c. Biologia -1 139,00zł.
2. Szafy na odczynniki chemiczne o wartości 2078,70zł.
3. dywan do przedszkola,
4. laptop itd.
Z uwagi na bardzo zły stan wykładziny podłogowej wymieniono tarkett w jednej sali
lekcyjnej oraz uzupełniono ubytki i zniszczenia tarkettu w całym budynku szkoły.
Rozbudowano system monitoringu w budynku szkoły.
Pomalowano dwie klasy lekcyjne.
Odnowiono łazienkę dla nauczycieli.
Uzupełniono wyposażenie kuchni
W związku z reformą oświaty i wprowadzeniem klasy ósmej w okresie wakacji 2018
zaadoptowano pomieszczenie szatni na salę lekcyjną. Salę odremontowano i umeblowano.
Na bieżąco wykonywano drobne naprawy i remonty.
W ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica zakupiono monitor interaktywny
za kwotę 16 480,00zł.
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Sukcesy uczniów – udział w konkursach i olimpiadach
Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni brali
udział
w konkursach i olimpiadach:
1. Powiatowa Rakowska Gra Terenowa pod tytułem „Wędrówka śladami przeszłości” (I miejsce),
2. Konkurs Humanistyczny (awans do etapu powiatowego),
3. III Konkurs Recytatorski Wierszy Patriotycznych i Piosenek (etap
gminny,
- III miejsce – w I kategorii wiekowej wiersz klasy I-III
- I i III miejsce - w II kategorii wiekowej wiersz klasy IV-VI
- III miejsce - w III kategorii wiekowej wiersz klasa VII SP i gimnazjum
- III miejsce w IV kategoria - piosenka patriotyczna klasy IV-VI
- I miejsce - w V kategoria piosenka patriotyczna klasa VII i gimnazjum
4. Gminny Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci – Cześć Ich Pamięci” (II miejsce).
5. Gminny Turniej Piłki Nożnej (I miejsce)
6. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej (V miejsce),
7. Konkurs Recytatorski „Wiosna w poezji”
I Miejsce w kategorii klas trzecich,
Wyróżnienie w kategorii klas pierwszych.
8. Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’ - II miejsce uczennica klasy V.
9. I Gminny Konkurs Ortograficzny
kategoria klas IV-V III miejsce uczennica klasy V
kategoria klas VI-VII III miejsce uczennica klasy VI
10.
X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy” – wyróżnienie.
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy do najważniejszych sukcesów uczniów w
roku szkolnym 2017/2018 zaliczyć należy:
1) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty – konkursy
gimnazjalne: 1 laureat konkursu biologicznego, 1 finalista konkursu fizycznego
2) Międzynarodowy Konkurs „Matematyczny Kangur” – w kategorii wyników
„bardzo dobry” – 3 uczniów klas I – III, w kategorii „wyróżnień” – 1 uczeń klasy IV
3) Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
- w kategorii szkół podstawowych – I miejsce w eliminacjach gminnych, udział
w eliminacjach powiatowych,
- w kategorii gimnazjum – I miejsce w eliminacjach gminnych, udział w eliminacjach powiatowych,
4) VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – 2 uczniów – wyróżnienie
5) I Wielkie Dyktando Techniczne – organizator Zespół Szkół nr 1 w Kielcach –
VI miejsce uczeń oddz. Gimnazjalnego
6) VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „bezpiecznie na wsi mamy – upadkom
zapobiegamy” organizator KRUS Kielce – trzy pierwsze miejsca uczniowie klas
I –III oraz pierwsze miejsca uczniowie klas V-VI
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7) Konkurs „Mała Firma – Duży sukces” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” organizator LGD Białe Ługi – IV miejsce trzyosobowa drużyna –
nagroda – wyjazd nad morze.

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 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy nauczaniem indywidualnym objęto:
- 9 uczniów przez cały rok szkolny,
- 2 uczniów nauczano okresowo w II półroczu
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni w roku szkolnym 2017/2018 organizowane nauczanie indywidualne okresowo dla 1 ucznia.
Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane również
zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia pozalekcyjne
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy w ciągu roku szkolnego 2017/2018 nauczyciele prowadzili zajęcia wyrównujące zaległości oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
W ciągu tygodnia prowadzono:
- 27 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
- 12 godzin zajęć rozwijających zainteresowania
- 4 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni w ramach zajęć pozalekcyjnych
prowadzono koła:
1. ortograficzne,
2. teatralno-aktorskie,
3. szachy, warcaby,
4. programujemy,
5. mądre bajki
6. zajęcia ogólnorozwojowe,
7. SKS.
oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
1.
2.
3.
4.
5.
oraz

edukacja wczesnoszkolna klasa I,
edukacja wczesnoszkolna klasa II,
edukacja wczesnoszkolna klasa III,
z języka polskiego,
z matematyki
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1. zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna dla uczniów oddziałów przedszkolnych.
Przez cały rok szkolny 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Razem po sukces”. Uczniowie, których rodzice pracowali mieli możliwość korzystania ze
świetlicy szkolnej czynnej od godz. 14.00 do godziny 15.30.
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 VI szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjów.
W rok szkolnym 2017/2018 z dowozów korzystało:
- w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy 365 dzieci z tego: 72 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 202 uczniów szkoły podstawowej, 91 uczniów oddziałów przedszkolnych.
- w Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni 77 uczniów
Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie dojazdu lub zwrot kosztów podróży dla
dzieci niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2017/2018 organizowano dowozy i
zwracano koszty przejazdu do szkół specjalnych dla 5 dzieci niepełnosprawnych.
Dożywianie

W roku szkolnym 2017/2018 szkoły organizowały dożywianie dla uczniów.
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy z dożywiania korzystało średnio:
 w Szkole Podstawowej 254 uczniów / miesiąc, w tym zwolnionych z odpłatności 67 uczniów/miesiąc
 w oddziałach przedszkolnych 94 dzieci /miesiąc, w tym zwolnionych 18 dzieci/miesiąc
 oddziałach gimnazjalnych 75 uczniów/miesiąc, w tym zwolnionych 21
uczniów/miesiąc
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni z dożywiania korzystało łącznie 102
uczniów, w tym 25 dzieci było zwolnionych z odpłatności za dożywianie.
Finansowanie szkół

Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi za rok szkolny 2017/2018 wyniosło 5 394 042,82 zł.
W roku szkolnym 2017/2018 Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni otrzymała z
budżetu gminy dotację w łącznej wysokości 990 880,66zł (na prowadzenie przedszkola 20 4574,20 zł, na prowadzenie szkoły podstawowej 759 097,46zł na kształcenie
specjalne 27 209zł).
Gmina odrębnie finansuje również dowozy uczniów. Koszty dowozu uczniów do szkół
wraz z pokryciem kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wyniosła 280 106,24zł.
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Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty

W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadzono w szkole żadnej kontroli planowej
kuratora oświaty. Szkoła nie była poddawana ewaluacji zewnętrznej, ani zewnętrznej
kontroli doraźnej. W ciągu roku szkolnego Kuratorium Oświaty oraz MEN prowadziło
monitoring pracy szkoły, w ramach którego dyrekcja przekazywała do organu nadzoru pedagogicznego oraz ministerstwa wszystkie wymagane sprawozdania, ankiety,
informacje o pracy szkoły.
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