
 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

W GMINIE PIERZCHNICA  

ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

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 wy-

konawczy 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 Święto-

krzyskiego Kuratora Oświaty.  

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działal-

ność. 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 reali-

zacji 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 2018/2019 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. 
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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 

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. Oddziały gimnazjalne 

prowadzone były przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy. 

 

 

 

Liczba uczniów w szkołach i oddziałach przedszkolnych 

Wyszczególnienie 
Liczba 
oddzia-

łów 

Liczba 
ucznió

w 
Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

 Poniżej „0” Oddział „0” 

1 
przy   
SP w Pierzchnicy  

5 103 67 36 

2 przy SSP w Drugni 2 42 25 17 

Razem 7 145 92 53 

SZKOŁA  PODSTAWOWA 
 

I II III IV V VI VII VIII 

1 SP w Pierzchnicy  17 323 36 42 34 43 56 34 31 47 

2 SSP w Drugni 8 85 9 10 4 11 16 9 13 13 
 

25 408 45 52 38 54 72 43 44 60 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE 
 

I II III 

1 przy  
SP w Pierzchnicy 

3 55 0 0 55 

OGÓŁEM 35 608  

Zestawienie sporządzono na podstawie danych SIO wg stanu na 30 września 2018r. 
 

W roku szkolnym 2018/2019 liczba dzieci i młodzieży zmniejszyła się w stosunku do roku szkol-

nego 2017/2018 o 12, a jednocześnie wzrosła liczba oddziałów o 2.  

Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego 

roku szkolnego o 16. Natomiast liczba przedszkolaków zwiększyła się o 4. 
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Kadra nauczycielska 
 
W roku szkolnym 2018/2019 w  placówkach oświatowych zatrudnionych było 67 nauczycieli  
w tym 15 nauczycieli pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na etaty  sta-
nowiło to 60,08 etatu. Stan zatrudnienia w stosunku do poprzedniego roku szkolnego utrzymał się 
na podobnym poziomie.  
Z związku z reforma oświaty i likwidacją gimnazjum 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pierzch-
nicy otrzymało wypowiedzenia. Dwóch nauczycieli przeszło w stan nieczynny, natomiast 3 nau-
czycieli odeszło na emeryturę. 
 
Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019 w poszczególnych placówkach z podziałem na stopnie 
awansu zawodowego obrazuje poniższa tabela. 
 

Wyszczególnie-
nie 

Szkoła Podstawowa 
w Pierzchnicy 

Społeczna Szkoła  
Podstawowa  

w Drugni 
Ogółem 

Nauczycieli Etatów Nauczycieli Etatów n-li etatów 

Bez stopnia 0 0 0 0 0 0 

Stażysta 1 0,33 3 1,16 4 1,49 

Kontraktowy  5 4,68 3 2,71 8 7,39 

Mianowany  9 8,56 5 5 14 13,56 

Dyplomowany 34 32,55 7 5,09 41 37,64 

Ogółem 49 46,12 18 13,96 67 60,08 

Zestawienie sporządzono na podstawie danych SIO wg stanu na 30 września 2018r. 
 
 

Awans zawodowy 
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy w  roku szkolnego 2018/2019 staże odbywało trzech nau-
czycieli: 
- Jeden nauczyciel na stopień nauczyciela mianowanego – kontynuacja – przewidywany ter-

min zakończenia 31 maj 2020 r. 
- Jeden nauczyciel na stopień nauczyciela dyplomowanego – staż zakończony i po przeprowa-

dzonym postępowaniu nauczyciel uzyskał 9 lipca 2019r. stopień nauczyciela dyplomowa-
nego. 

- Jeden nauczyciel rozpoczął 1 września 2018 staż na stopień nauczyciela dyplomowanego – 
staż będzie kontynuowany, przewidywany termin zakończenia 31 maja 2021r. 

 
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni: 

-  trzech nauczycieli kontynuowało staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, 
-  dwóch nauczycieli rozpoczęło awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Jeden nauczyciel 
zakończył staż.  
 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział: 
1.  Studia podyplomowe 3 nauczycieli 
2.  Szkolenia powyżej 20 godzin 12 nauczycieli 
3.  Szkolenia poniżej 20 godzin, ale więcej niż 5 godz. 30 nauczycieli 
4.  Krótkie formy WDN 48 nauczycieli 
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W ramach  wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zorganizowano  6 szkoleniowych Rad 

Pedagogicznych. Wszyscy zatrudnieni  nauczyciele podejmowali doskonalenie zawodowe w róż-

nych formach zgodnych z potrzebami szkoły. 

W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele podnosili 
swoje kwalifikacje poprzez kształcenie: 
- studiach podyplomowych 3 nauczycieli  
- udział w kursach/szkoleniach – 13 nauczycieli  uczestniczyło w 38 szkoleniach/kursach, 
Ponadto nauczyciele uczestniczyli w dwóch szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz 4 spo-
tkaniach WDN. 

Wyniki egzaminu  ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego 
 

Egzamin gimnazjalny 

Do egzaminu gimnazjalnego w bieżącym roku szkolnym przystąpiło 55 uczniów.  Średnie wyniki 
egzaminu gimnazjalnego z województwem i krajem przedstawia poniższa tabela. 

Średnie wyniki egzaminu (w %) 

 Gimna-
zjum   

w Pierzch-
nicy 

Wojewódz-
two 

świętokrzy-
skie 

Kraj   

Język polski 68 63 63 
Historia i WOS 61 58 59 

Matematyka  55 49 49 

Przedmioty przyrodnicze 55 58 59 

Język angielski poziom podstawowy 64 66 68 

Język angielski poziom rozszerzony 54 50 53 

 
Wyniki egzaminów gimnazjalnych ze wszystkich części są bardzo satysfakcjonujące. Średnie wy-
niki egzaminów z języka polskiego, historia/wos, matematyki oraz języka angielskiego na pozio-
mie rozszerzonym są na poziomie wyższym niż średnia w województwie świętokrzyskim i kraju. 
Jedynie egzamin z przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie podstawowym 
wypadł nieznacznie poniżej średniej. 
 

Egzamin ósmoklasisty 
 

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony po raz pierwszy.  
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 uzy-
skać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowa-
dzany 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, geo-
grafia lub historia. 
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Średnie wyniki sprawdzianu ósmoklasistów w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Wyszczególnienie Średni wynik w % 

język polski matematyka język angielski 

1.  Szkoła Podstawowa  
w Pierzchnicy 

65 53 47 

2.  Społeczna Szkoła Podstawowa  
w Drugni 

56 51 50 

3.  Średni wynik w województwie 63 44 57 

4.  Średni wynik w kraju 63 45 59 

 
 

Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne 

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynika-
jącej 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 pozio-
mie 514 zł na członka rodziny.  

W roku szkolnym 2018/2019 ze stypendium szkolnego skorzystało 42 uczniów: 
- 26 uczniów szkoły podstawowej 
- 5 uczniów gimnazjum 
- 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. W roku szkolnym 2018/2019 dla dwóch uczniów przy-
znano zasiłek szkolny. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo oświatowe burmistrz właściwy ze względu na miej-
sce 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 burmistrz miasta i gminy.  

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzono jedno postępowanie egzekucyjne w związku z niereali-
zowaniem obowiązku szkolnego przez jedną uczennice.  
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Baza lokalowa 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
uznać należy za dobry. W 2018/2019 rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej w Drugni. Planowane 
zakończenie budowy styczeń 2020. 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIERZCHNICY 

Remonty i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 

Wydatki na zakupy, remonty, konserwacje w okresie od stycznia do sierpnia 2019r.  
wynoszą 62.964,88, w tym najważniejsze to: rozbudowa sieci informatycznej, modernizacja sieci 
informatycznej,  zakup urządzeń wspomagających internet w pracowni komputerowej,  remont 
balkonu, naprawa schodów zewnętrznych, usunięcie awarii CO na sali gimnastycznej,  przeglądy 
urządzeń i instalacji, zakup krzeseł i stolików na stołówkę szkolną. 

Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 

W ciągu wakacji 2019 roku szkoła doposażona została w pracownię komputerową z 24 stanowi-
skami – projekt pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pra-
cownie WŚ) – wartość otrzymanego sprzętu wraz z oprogramowaniem wynosi 75 634,80 
Szkoła zakupiła również  pomoce dydaktyczne tj.  zabawki do oddziałów przedszkolnych,  gry i 
układanki do klas I – III,  piłki,  urządzenie karaoke, książki (oddział przedszkolne). 
 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DRUGNI: 
 

Na przełomie miesięcy lipiec i sierpień 2019r. wykonano w budynku szkolnym szereg  
remontów jak:  

1. zakupiono i wymieniono okna na sali gimnastycznej,  
2. usunięto ubytki w ścianach oraz wymalowano wiatrołap szkolny i hol wejściowy, 
3. odnowiono gabinet dyrektora:, 

Na bieżąco usuwano uszkodzenia, naprawiano sprzęt, dokonywano przeglądów oraz zakupy-
wano pomoce dydaktyczne.         
 

Nauczanie  indywidualne 
 
Nauczanie indywidualne organizowane jest dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia unie-
możliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola. Podstawą do zorgani-
zowania nauczania indywidualnego jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole  Podstawowej w Pierzchnicy nauczaniem indywidualnym 
objęto 9 uczniów, w  tym 7 uczniów  nauczano indywidualnie przez cały rok szkolny, a 2 
uczniów nauczano indywidualnie okresowo. 
W Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni w roku szkolnym 2018/2019 nie organizowała nau-
czania indywidualnego.  
Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane również zajęcia rewali-
dacyjne. 
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Dowozy uczniów 
 
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom których droga dziecka z domu do szkoły prze-
kracza: 

 3 km - w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół pod-
stawowych; 

 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. 
 
W rok szkolnym 2018/2019 z dowozów korzystało: 
 - w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy 327 dzieci z tego: 69 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
217 uczniów szkoły podstawowej, 41 uczniów oddziałów przedszkolnych. 
- w Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni 76 uczniów  

 
Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie dojazdu lub zwrot kosztów podróży dla dzieci nie-
pełnosprawnych. W roku szkolnym 2018/2019 organizowano dowozy i zwracano koszty prze-
jazdu do szkół specjalnych dla 6 dzieci niepełnosprawnych. 
 
 

Dożywianie  

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły organizowały dożywianie dla uczniów. 
W Szkole Podstawowej w Pierzchnicy z dożywiania korzystało średnio: 

 w Szkole Podstawowej 265 uczniów / miesiąc,  w tym zwolnionych z odpłatności  53 
uczniów/miesiąc 

 w oddziałach przedszkolnych 96 dzieci /miesiąc, w tym zwolnionych 16 dzieci/miesiąc 

 oddziałach  gimnazjalnych 34 uczniów/miesiąc, w tym zwolnionych 7 uczniów/miesiąc 
 
W Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni z dożywiania korzystało średnio 108 uczniów, z 
czego 42  w oddziałach przedszkolnych. 21 dzieci było zwolnionych z odpłatności za dożywianie 
na podstawie decyzji ośrodka 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 2018/2019 gmina zwracała koszty wychowania przedszkolnego za 11 dzieci na 

rzecz gminy Chmielnik, Kielce i Morawica.  

Z kolei Gminie Pierzchnica przysługuje zwrot kosztów za 6 dzieci. 

 

Finansowanie szkół 
 
Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gim-
nazjalnymi za rok szkolny 2018/2019 wyniosło 5 789 712,41 zł. 
W roku szkolnym 2018/2019 Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni otrzymała z budżetu gminy 
dotację w łącznej wysokości 1 209 388,16zł (na prowadzenie przedszkola 269 131,01 zł, na prowa-
dzenie szkoły podstawowej 940 257,15zł). 
Gmina odrębnie finansuje również dowozy uczniów. Koszty dowozu uczniów do szkół wraz  
z pokryciem kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wyniosła 305 381,62zł. 
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Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty  
 

Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy 

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła nie była poddawana ewaluacji zewnętrznej.  

W dniu 7 czerwca 2019 r wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty przeprowadził kontrolę 

doraźną: tematyka kontroli: Realizacja zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie za-

pewnienia bezpieczeństwa uczniom. W czasie kontroli nie wydano zaleceń (protokół kontroli znaj-

duje się w dokumentacji szkoły). 

Dodatkowo 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 (w  wersji  

elektronicznej). 

 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Drugni 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole  
1. Maj 2019 - Kontrola Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej  w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
2. Ewaluacja problemowa przeprowadzona w okresie od 23.11.2018r. do 21.12.2018r. 
Zakres wymagań: 
- Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,  z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
- Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi 
3. Marzec 2019 prowadzono również kontrolę doraźną z uwagi na skargę rodzica. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości. 
 


