
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin za rok szkolny 2020/2021 

 

Zatwierdzam: 
Wójt Gminy Czarnocin 

Maria Kasperek 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja 

o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Czarnocin za rok szkolny 2020/2021 

 

 

(podstawa prawna: art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - 

(Dz. U. z 2021 poz. 1082) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin za rok szkolny 2020/2021 

str. 2 

 

Czarnocin, dnia 18 października 2021 r. 

Spis treści 

 
I. Stan organizacyjny szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Liczba wychowanków i uczniów. 

2. Kadra pedagogiczna. 

3. Pracownicy administracyjno – obsługowi. 

      

II. Wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

 

III. Informacja o innych zadaniach i programach realizowanych przez szkoły i 

przedszkola w ramach wykonywania zadań statutowych w roku szkolnym 

2020/2021. 

1. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów 

2. Zajęcia specjalistyczne 

 

IV. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin na rzecz uczniów i szkół 

1. Wydatki na prowadzenie szkół 

2. Dożywianie 

3. Dowożenie 

3. Pomoc materialna i socjalna 

4. Dotacja na podręczniki 

5. Dofinansowane kształcenia młodocianych pracowników 

6. Organizacja czasu wolnego uczniom 

 

V. Dotowanie placówek niepublicznych. 

 

 

VI. Wykonywanie przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzeń i innych 

świadczeń dla nauczycieli. 

 

VII. Realizowanie remontów oraz wyposażenie w niezbędne sprzęty i pomoce 

dydaktyczne. 

 

VIII. Udział w programach rządowych i pozyskiwanie środków z zewnątrz. 

 

IX. Podsumowanie 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin za rok szkolny 2020/2021 

str. 3 

 

 

I. Stan organizacyjny szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Liczba wychowanków i uczniów: 

1) Przedszkola i oddziały przedszkolne. 

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Czarnocin uczęszczało ogółem 60 dzieci. Wychowanie 

przedszkolne prowadzone było w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w 

Czarnocinie należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie, gdzie 

uczęszczało 18 dzieci,  w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w 

Sokolinie  z liczbą dzieci 30 oraz  w oddziale przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej w Cieszkowach, gdzie uczęszczało 12 dzieci.  Ponad to na terenie gminy 

funkcjonuje placówka niepubliczna Centrum Edukacji Przedszkolnej, do której 

uczęszczało średnio 26 dzieci. 

Liczba miejsc przedszkolnych w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym 

zakresie, jednak z wyboru rodziców  5 dzieci uczęszczało do placówek wychowania 

przedszkolnego poza terenem naszej gminy tj. do gminy Kazimierza Wielka. Zgodnie 

z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Czarnocin zwracała 

koszt dotacji lub koszt wychowania przedszkolnego poniesiony lub udzielony przez 

ww. gminy na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. Zwrot z dotychczas 

otrzymanych not wyniósł 8 025,68 zł. 

W tym samym okresie gminy ościenne  wpłaciły do budżetu gminy Czarnocin kwotę 

rzędu 23 524,77 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji lub zwrotu kosztów wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu publicznym, za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, 

a uczęszczające do naszych placówek. Ogółem takich uczniów było 6. 

2) Szkoły. 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Czarnocin uczęszczało łącznie 226 dzieci, w tym do Szkoły Podstawowej w Sokolinie  

w 8  oddziałach 86 uczniów, a do Szkoły Podstawowej w Czarnocinie  w 8 oddziałach 

105 uczniów. Do Szkoły Podstawowej w Cieszkowach uczęszczało  35 uczniów  w 5 

oddziałach podstawowych. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy 

programowo wyższej. 

 

 

2. Kadra pedagogiczna: 

W placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 było zatrudnionych 38 

nauczycieli w łącznym wymiarze 39,26 etatu. W redagowanym roku szkolnym 1 

nauczyciel otrzymał awans na nauczyciela kontraktowego o 1 na nauczyciela 

mianowanego. Reszta nauczycieli jest w stopniu nauczyciela dyplomowanego. 

 

3. Pracownicy administracyjno – obsługowi. 

Łącznie w 3 placówkach zatrudnionych jest 11 osób obsługi tj. palacze, woźni, 

kucharki, na 11,5 etatu, w tym jeden sezonowo. Obsługę administracyjną pełni 1 

osoba zatrudniona na cząstkach etatu we wszystkich trzech obiektach. W organie 

prowadzącym 1 osoba sprawuje nadzór nad działalnością placówek oświatowych. 

Ponad to w szkołach zatrudnieni są opiekunowie dowozu 4 osoby na 1,25 etatu. 
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II. Wyniki  egzaminu ósmoklasisty. 

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 25-27 maja 2021 r. Podzielony był na  egzamin 

z j. polskiego, matematyki i j. obcego nowożytnego. W egzaminie uczestniczyli 

ósmoklasiści ze szkół w Sokolinie i Czarnocinie, łącznie 22 uczniów.  

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki  egzaminu z poszczególnych części                        

w zestawieniu z wynikami w powiecie, województwie i kraju. 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021  

 
 
NAZWA SZKOŁY 

 
 
EGZAMIN 

 
LICZBA 
ZDAJĄCYCH  

WYNIK EGZAMINU W PROCENTACH 

W SZKOLE W  GMINIE W 
POWIECIE 

W WOJEW. W KRAJU 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH W 
CZARNOCINIE 

J. angielski 
 

11 51 55 57 65 66 

Matematyka 
 

11 39 45 44 47 47 

J. polski 
 

11 57 57 58 59 60 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. LEONA 
WÓJCICKIEGO W 
SOKOLINIE 

J. angielski 
 

11 59 55 57 65 66 

Matematyka 
 

11 51 45 44 47 47 

J. polski 
 

11 56 57 58 59 60 

 

 

III. Informacja o innych zadaniach i programach realizowanych przez szkoły i 

przedszkola w ramach wykonywania zadań statutowych w roku szkolnym 

2020/2021. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach zostały zorganizowane zajęcia opiekuńcze i 

wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach rozwijających uzdolnienia jak różnego rodzaju kółka 

tematyczne, zajęcia z programowania itp. Zapewniona była pomoc psychologa 

szkolnego, który prowadził z dziećmi zajęcia, diagnozował ich potrzeby oraz 

przeprowadzał testy przesiewowe. Uczniowie są badani przez logopedę i są 

przeprowadzane dla nich zajęcia korygujące wymowę. Prowadzone są również zajęcia 

wyrównawcze i terapii pedagogicznej dla uczniów mających trudności w nauce. Dla 

dzieci ze specjalnymi potrzebami organizacji nauki zapewnione są wszelkie zalecenia 

wynikające z orzeczeń. 
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III. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin na rzecz uczniów i szkół 

 

1. Wydatki na prowadzenie szkół 

W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano na rzecz uczniów i szkół szereg zadań 

wynikających z ustawowych obowiązków gminy. Najważniejszym zadaniem było 

zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom i placówkom oświatowym 

prowadzonym przez gminę, środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym 

na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków, w których realizują one 

swoje zadania statutowe. Poniesiono również szereg wydatków na walkę i 

przeciwdziałanie skutkom Covid.  Subwencja na rok 2020 wynosiła 2 997 287zł a na 

2021 r. 3 063 209 zł. 

 

2. Dożywianie 

W Sokolinie i Cieszkowach dzieci korzystały ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 

natomiast w Sokolinie dzieci korzystają z cateringu.12 uczniów pochodzących z 

rodzin o najniższych dochodach korzystało z dożywiania finansowanego przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie w ramach Rządowego Programu 

„Pomoc państwa w dożywianiu”. 

 

3. Dowożenie 

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe  na gminie spoczywa obowiązek 

organizacji bezpłatnych dowozów szkolnych. Stosownie do delegacji ustawowej 

Gmina Czarnocin zapewniała bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu 

uczniów. Dowozy uczniów świadczył przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu, 

którym był Usługi Przewozowe Adam Sambur z Cieszków za kwotę   255 030,65 zł.  

Dowozy funkcjonowały sprawnie zapewniając terminowy i bezpieczny przewóz 

dzieci do i ze szkoły. W czasie czasowego ograniczenia zajęć w szkołach dowóz nie 

funkcjonował, lub funkcjonował dla uczniów dla których zajęcia były organizowane. 

  

4. Pomoc materialna i socjalna 

W roku szkolnym 2020/2021 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. 

Z tej formy pomocy skorzystało 10 uczniów szkół podstawowych i 9 uczniów szkół 

ponadpodstawowych, łącznie 19 dzieci. Nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego. 

 

5. Dotacja na podręczniki 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje zapewnienie dotacji celowej 

dla organów prowadzących szkoły, z przeznaczeniem na zakup podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W 2020 r. udzielono 

Gminie Czarnocin dotacji w wysokości 27 985,68 zł z czego sfinansowano zakup 

kompletów podręczników dla klas z nową podstawa programową oraz dla wszystkich 

klas materiałów ćwiczeniowych. 

 

6. Dofinansowane kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu pracowników 

młodocianych zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin, rozpatrywano wnioski 

pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający 
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uzyskanie kwalifikacji zawodowych, a także ukończyli naukę zawodu lub przyuczenie 

do wykonywania określonej pracy. Na realizację powyższego zadania Gmina 

Czarnocin pozyskała środki finansowe od Wojewody Świętokrzyskiego  w wysokości 

24 168,05 zł Skorzystał z tej formy wsparcia 3 pracodawców. 

 

 

IV.  Dotowanie placówek niepublicznych. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy funkcjonowało jedno przedszkole 

niepubliczne: Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie. Uczęszczało do niego 

średnio 26 dzieci. Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały 

Rady Gminy Czarnocin w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby 

prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania, Gmina Czarnocin udzieliła dotacji dla tego przedszkola w wysokości 75% 

kosztów bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym. Łączna kwota dotacji 

wypłacona dla Centrum Edukacji Przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła 

187 328,50  zł. 

 

V. Wykonywanie przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzeń i innych 

świadczeń dla nauczycieli. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie 

wynagrodzeń i innych świadczeń dla nauczycieli zostały wykonane. Nauczycielom 

wypłacono wszystkie składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki  

(za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy), wynagrodzenie za 

godziny ponadwymiarowe , nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.  

Każda grupa awansu zawodowego nauczycieli  za 2020 r. osiągnęła wynagrodzenie 

średnie określonego w ww. ustawie. 

 

  

VI. Realizowanie remontów oraz wyposażenie w niezbędne sprzęty i pomoce 

dydaktyczne. 

Nauczyciele we wszystkich placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin mają 

zapewnione wyposażenie stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-

wychowawczego programu nauczania. Przeprowadzono także remonty, których celem 

było zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: malowanie korytarzy i 

sal lekcyjnych, uzupełnianie chodników, czyszczenie odpływów wzdłuż budynków, 

dezynfekcja sal, zabwek, materiałów edukacyjnych. Zarówno nauczyciela jak i uczniowie 

korzystali ze sprzętu komputerowego szkół w czasie trwania zdalnej nauki. 
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VII. Udział w programach rządowych i pozyskiwanie środków z zewnątrz. 

 

Gmina Czarnocin zawnioskowała o blisko 75 000,00 zł  ze środków  0.4 % 

rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie w pomoce dydaktyczne do chemii, 

geografii, biologii i fizyki. Z tej pomocy skorzystała Szkoła Podstawowa w 

Czarnocinie, która wzbogaciła się o pomoce interaktywne. 

   

VIII. Podsumowanie. 

Rok szkolny 2020/2021 był w szkołach prowadzonych przez gminę Czarnocin 

oraz w samorządzie czasem trudnych wyzwań związanych z trwającą  pandemią  

zakaźnej choroby Covid-19. Ograniczenia w funkcjonowaniu nie tylko szkół, ale i 

całego życia publicznego sprawiły, że wszyscy musieliśmy przestawić się na inny 

rodzaj pracy i wziąć odpowiedzialność za szereg spraw związanych z 

bezpieczeństwem.   

Szkoły już w wakacje przygotowywały się na wypadek ewentualnego zdalnego 

powrotu do nauki. Nauczyciele przeszli odpowiednie przeszkolenie aby 

ujednolicić system zdalnej nauki. Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie 

wszystkich klas zostali praktycznie zapoznawani z aplikacją Teams. Instruktażu 

udzielano również rodzicom. Dlatego jesienią 2020 roku, z chwilą zawieszenia 

zajęć cała społeczność szkolna, łącznie z najmłodszymi klasami oraz grupami 

przedszkolnymi bardzo sprawnie przeszła na kształcenie zdalne.  

Mimo częściowego  ograniczenia i zdalnego nauczania szkoły organizowały 

wszystkie wydarzenia i uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez . Uroczystości 

organizowano z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i rygoru sanitarnego, a część 

wydarzeń zorganizowana została online z transmisją na żywo.  

Przez cały rok szkolny 2020/2021 szkoły współpracowały z organem 

prowadzącym i innymi instytucjami, w tym bezpośrednio Sanepidem. 

Do nowego roku szkolnego placówki zostały przygotowane według wszystkich 

obowiązujących zaleceń i wytycznych. 
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Małgorzata Szpyt 

Inspektor ds. oświaty 


