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I. Stan organizacyjny szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 

 

1. Liczba wychowanków i uczniów: 

1) Przedszkola i oddziały przedszkolne. 

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Czarnocin uczęszczało ogółem 95 dzieci. Wychowanie 

przedszkolne prowadzone było w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w 

Czarnocinie należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie, gdzie 

uczęszczało 32 dzieci,  w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w 

Sokolinie  z liczbą dzieci 31 oraz  w oddziale przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej w Cieszkowach, gdzie uczęszczało 16 dzieci.  Ponad to na terenie gminy 

funkcjonuje placówka niepubliczna Centrum Edukacji Przedszkolnej, do której 

uczęszczało średnio 19 dzieci. 

Liczba miejsc przedszkolnych w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym 

zakresie, jednak z wyboru rodziców  4 dzieci uczęszczało zostało 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 udzielonych przez ww. gminy na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. 

Ogółem zwrot wyniósł 27 538,84 zł. 

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

rzędu 14 819,28 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 3. 

2) Szkoły. 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Czarnocin uczęszczało łącznie 276 dzieci, w tym do Szkoły Podstawowej w Sokolinie  

w 8  oddziałach 83 uczniów, a do Szkoły Podstawowej w Czarnocinie  w 8 oddziałach 

101 uczniów. Do Szkoły Podstawowej w Cieszkowach uczęszczało:92 uczniów z tego 

40 do 2 oddziałów gimnazjalnych oraz 36 uczniów  w 4 oddziałach podstawowych. 

Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. 

 

 

2. Kadra pedagogiczna: 

W placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 było zatrudnionych 37 

nauczycieli ( 11 w Szkole Podstawowej w Sokolinie, 12 w Szkole Podstawowej w 

Cieszkowach i 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie) w łącznym 

wymiarze 39,64 etatu.Oprócz jednego nauczyciela kontraktowego 100%  nauczycieli 

zatrudnionych stanowili nauczyciele dyplomowani. 

 

 

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 
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prowadzącym 1 osoba sprawuje nadzór nad działalnością placówek oświatowych. 

Ponad to w szkołach zatrudnieni są opiekunowie dowozu 3 osoby na 1,92 etatu. 

II. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. 

Mimo trwającego strajku nauczycieli egzaminy w gminie Czarnocin odbyły się bez 

żadnych zakłóceń. Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. i 

składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. 

Do egzaminu przystąpiło 40 uczniów . Część humanistyczna obejmowała treści 

programowe z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie; część 

matematyczno-przyrodnicza podzielona była na egzamin z matematyki oraz przedmiotów 

przyrodniczych; część językowa dotyczyła języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym. Uczniowie, którzy wybrali język angielski pisali dwie części egzaminu 

językowego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym, ponieważ tego języka uczyli 

się też w szkole podstawowej. 14 uczniów wybrało język niemiecki na poziomie 

podstawowym. Egzamin ósmoklasisty odbył się  w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. 

Podzielony był na  egzamin z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. 

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki obu egzaminów z poszczególnych części                

w zestawieniu z wynikami w powiecie, województwie i kraju. 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018 

 
 
EGZAMIN 

 
LICZBA 
ZDAJĄCYCH  

WYNIK EGZAMINU W PROCENTACH 

W SZKOLE W  GMINIE W 
POWIECIE 

W WOJEW. W KRAJU 

 
J. polski 

40 61 61 64 63 63 

Historia i WOS 
 

40 53 53 59 58 59 

 
Matematyka 

40 40 40 43 42 43 

 
Przedmioty 
Przyrodnicze 

40 45 45 50 49 49 

 
J. angielski PP 

26 72 72 65 66 68 

 
J. angielski PR 

26 49 49 46 50 53 

 
J. niemiecki PP 

14 35 35 34 49 51 

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018 

 
 
NAZWA SZKOŁY 

 
 
EGZAMIN 

 
LICZBA 
ZDAJĄCYCH  

WYNIK EGZAMINU W PROCENTACH 

W SZKOLE W  GMINIE W 
POWIECIE 

W WOJEW. W KRAJU 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. ARMII 

J. angielski 
 

14 70 48 51 57 59 

Matematyka 
 

14 53 41 40 44 45 
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KRAJOWEJ  
CIESZKOWACH 

J. polski 
 

14 67 66 63 63 63 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH W 
CZARNOCINIE 

J. angielski 
 

8 29 48 51 57 59 

Matematyka 
 

8 31 41 40 44 45 

J. polski 
 

8 56 66 63 63 63 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. LEONA 
WÓJCICKIEGO W 
SOKOLINIE 

J. angielski 
 

11 34 48 51 57 59 

Matematyka 
 

11 34 41 40 44 45 

J. polski 
 

11 73 66 63 63 63 

 

 

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

przedszkola w ramach wykonywania zadań statutowych w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

1. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów 

 

W szkołach podstawowych uczniowie korzystali z kół zainteresowań prowadzonych 

przez nauczycieli w ramach godzin do dyspozycji dla dyrektora i godzin dodatkowo 

przyznanych  ze środków gminy. Były to koła przede wszystkim przedmiotowe, 

artystyczne i językowe. Uczniowie brali również udział w zajęciach korekcyjno- 

kompensacyjnych czy dydaktyczno- wyrównawczych. 

Szkoły realizowały też innowacje i programy mające wpływ na kształtowanie postaw i 

rozwijanie zainteresowań uczniów: 

 

1). Zespół Szkolno –Przedszkolny w Czarnocinie 

- realizacja projektu „ Umiem pływać”,  którym objęci byli uczniowie klasy II - ej, 

- realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas” przedszkole i klasa zerowa, 

- realizacja  projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

- realizacja projektu „ Cała Polska czyta dzieciom”, 

- realizacja projektu „ Dzień Pluszowego Misia”, 

- realizacja projektu „Poranki muzyczne w naszej szkole”(Filharmonia Świętokrzyska), 

- szkolny konkurs na najpiękniejszy wystrój klasy, 

- realizacja projektu „ Ratujemy życie” warsztaty dla klas II i III, 

- realizacja projektu „Nauka pływania” – klasa V w godzinach popołudniowych, 

- realizacja projektu „Aktywna Tablica ”, 

- SKS dla uczniów klas IV – VII, 

- zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci, 

- wolontariat – zbiórki żywności organizowane we współpracy z Kołem Caritasu i GOPS  w 

Czarnocinie, 

- projekt „Owoce  i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”  
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Sukcesy: 

- I miejsce w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej  w kategorii dzieci do lat 6, 

- I miejsce  w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej  w kategorii klas VII – VIII, 

- I  i II miejsce w konkursie „Bezpieczeństwo i technika samochodowa”  

- III miejsce w Maratonie Pływackim w Kazimierzy Wielkiej wśród szkół podstawowych – 

start drużynowy, 

- III miejsce w Turnieju Steel Darta o Puchar Starosty wśród szkół powiatowych – start 

drużynowy, 

- IV miejsce drużynowe w Powiatowej Lidze Tenisa Stołowego, 

- VI bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Skalbmierzu – udział 

 

Wydarzenia, uroczystości i imprezy szkolne służące integracji społeczności szkolnej (dzieci, 

rodziców, dziadków) oraz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym powiązane z promocją 

szkoły: 

- Dzień Chłopaka, 

- Piknik jesienny, 

- Dzień Nauczyciela, 

- Patriotyczny Rajd Rowerowy do Racławic ( na 100 lecie Odzyskania Niepodległości), 

- Ślubowanie uczniów klasy pierwszej, 

-Czyn niepodległościowy uczniów klasy VIII- sprzątanie „Cmentarza Cholerycznego” w 

Czarnocinie, 

- 11 Listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości, 

- Rekord dla Niepodległej, 

- wyjazd na warsztaty do Zakładu Produkcyjnego „Decora”, 

- Andrzejki – wróżby i zabawa andrzejkowa, 

- warsztaty bożonarodzeniowe w Zalipiu, 

- Mikołajki w naszej szkole, 

- Jasełka Bożonarodzeniowe i Wigilia szkolna, 

- spektakl Jasełkowy w Kościele Parafialnym w Stradowie i w  dla społeczności Parafii 

Pełczyska, 

- zabawa Choinkowa 

- Dzień Dziadka i Babci – występy uczniów połączone z zabawą rodzinną, 

- Poświęcenie i Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w 

Czarnocinie 

- 3 Maja – występ artystyczny, 

- spotkanie z absolwentem szkoły Kazimierzem Mogiłą – żołnierzem Wojsk Rakietowych, 

- Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym dla Dzieci i Rodziców, 

- zakończenie klasy ósmej – uroczystość pożegnalna, 

- 3 Festyn Rodzinny, 

- rajd pieszy do Stradowa dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo 

Polskie,  

- stoisko promocyjne i występy artystyczne na Powiatowo - Gminnych dożynkach w 

Czarnocinie,  

- występy promocyjne na „Święcie Marchewki” w Spółdzielni Sielec. 
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2). Szkoła Podstawowa w Sokolinie 

- Czyste powietrze wokół nas  - oddział przedszkolny 

- Trzymaj formę – kl. IV-VIII 

- Nie pal przy mnie proszę – kl. I-III 

- Znajdź właściwe rozwiązanie – kl. IV-VIII 

- Bieg po zdrowie – kl. IV 

- Owoce i warzywa w szkole 

- Szklanka mleka 

- Śniadanie daje moc 

- Smacznie, zdrowo, kolorowo 

 - Odbywały się zajęcia SKS dla 17 uczniów kl. IV-V 

- Uczniowie klasy II – uczestniczyli w programie  „Umiem pływać” 

- Dzielenie się łakociami – zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka 

- „Tak pomagam” – zbiórka żywności przez wolontariuszy  

- Zbieranie nakrętek plastikowych – na rzecz chorych dzieci. 

 

Prowadzone innowacje: 

- Tanecznym krokiem przez klasę I i II 

- English is fun 

- Klasowy mistrz rachunków 

- Potyczki słownikowe 

- Umiem i potrafię ratować – pierwsza pomoc przedmedyczna dla klas I-III 

- Sprawdź swoje siły na torze przeszkód 

- Szkolny mistrz ortografii 

- W teatrze lalek 

- Miniatura teatralna na podstawie mitu o Demeter i Korze 

- Warsztaty  świąteczne z udziałem rodziców i dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

Wycieczki szkolne: 

Odbyło się sześć  wycieczek:  

- Kraków – ZOO, Kolckolandia, Ojców, Kraków – teatr Bagatela, Kraków – Centrum 

Edukacji Lotniczej, - Wiślica – Warsztaty Świąteczne, Zator – Energylandia, Oświęcim, 

Kraków- centrum Akuku. 

Konkursy: 

- Kręci mnie bezpieczeństwo – Akcja MSWiA ( trzech uczniów klasy V) 

- Bezpieczeństwo i technika samochodowa – Skalbmierz II miejsce. 

- Konkurs plastyczny – Ekologiczna gmina – Rzędów – II miejsce. 

- Młodzież zapobiega pożarom – etap gminny: I i IV miejsce grupa starsza, I i II miejsce 

grupa młodsza 

- Młodzież zapobiega pożarom – etap powiatowy: I miejsc – grupa starsza, II miejsce Grupa 

młodsza 

- Młodzież zapobiega pożarom – etap wojewódzki – VI miejsce. 

Międzyszkolny konkurs ortograficzny – II miejsce, III miejsce.  

 

Uroczystości patriotyczne: 

- W ramach obchodów setne rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Uczniowie klas 

I-III uczestniczyli w projekcie :”Szkoła młodych patriotów”                  W ramach projektu 
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uczniowie uczestniczyli w konkursie plastycznym, muzycznym, recytatorskim - szkoła 

otrzymała certyfikat. 

- Rekord dla niepodległej – śpiewanie hymnu – certyfikat 

- Udział w gminnych obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 

występ artystyczny 

- Udział w obchodach niepodległościowych na Grodzisku w Stradowie – Wspólne 

odśpiewanie Hymnu. 

- 14 października odbyła się uroczystość z udziałem władz samorządowych i zaproszonych 

gości – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły – Leonowi 

Wójcickiemu. 

Tradycyjnie od kilkunastu lat organizowane jest święto Babci i Dziadka – z udziałem 

rodziców i dziadków. 

Zgodnie z kalendarzem imprez odbyły się wszystkie uroczystości. 
 

 

 

3). Szkoła Podstawowa w Cieszkowach 

- realizacja projektu „ Umiem pływać”,  którym objęci byli uczniowie klasy II - ej, 

- realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas” przedszkole i klasa zerowa, 

- realizacja  projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

- realizacja projektu „ Cała Polska czyta dzieciom”, 

- realizacja projektu „ Dzień Pluszowego Misia”, 

- realizacja projektu „ Kubuś Puchatek i jego przyjaciel 

- realizacja projektu „ Ratujemy życie” warsztaty dla klas II  

- zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci, 

- wolontariat – zbiórki żywności organizowane we współpracy z Kołem Caritasu i GOPS  w 

Czarnocinie, 

- wolontariat w WOŚP 

- projekt „Owoce  i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”  

- projekt Otwarta firma 

- projekt Żyj smacznie i zdrowo 

- projekt Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości 

- projekt Ekonomia na co dzień 

 

Sukcesy: 

- III  miejsce w powiecie w konkursie „ Przedszkole na medal”, 

– finalistka Konkursu z Języka Polskiego 

- I miejsce Konkurs  Recytatorski Poezji Jacka Kaczmarskiego 

 

Wydarzenia, uroczystości i imprezy szkolne służące integracji społeczności szkolnej  oraz 

integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym powiązane z promocją szkoły: 

- Dzień Chłopaka, 

- Dzień Nauczyciela, 

- sprzątanie grobów poległych i zasłużonych na cmentarzach w Stradowie i Probołowicach 

- 11 Listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości, 

- Andrzejki – wróżby i zabawa andrzejkowa, 

_ spotkanie z policjantem  

- spotkanie ze strażakiem 

- Mikołajki w naszej szkole, 
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- Jasełka Bożonarodzeniowe i Wigilia szkolna, 

-  Spotkanie Pokoleń – spektakl teatralny 

-  Dzień Patrona 

- Dzień Dziadka i Babci – występy uczniów połączone z zabawą rodzinną, 

- Zabawa Choinkowa, 

- dzień zakochanych Walentynki 

- Dzień Kobiet 

- udział w konkursie BRD 

- udział w konkursie Wiedzy Pożarniczej 

- powitanie wiosny 

- spotkanie autorskie z pisarzem 

- 3 Maja – akademia 

- występy artystyczne z okazji 85 rocznicy powstania OSP w Cieszkowach,  

-   Festyn Rodzinny Dzień Mamy i Taty 

- udział w obchodach  100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie w 

Stradowie 

- stoisko promocyjne i występy artystyczne na  Gminnych dożynkach w Czarnocinie 

 

2. Zajęcia specjalistyczne 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i przedszkolach w gminie Czarnocin dla 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowano 

specjalistyczne zajęcia, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, w tym zatrudniono 

nauczycieli wspomagających. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowano także zajęcia dla 

uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

 

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

 

1. Wydatki na prowadzenie szkół 

W roku szkolnym 2018/2019 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. Subwencja na rok 2018 wynosiła 2 955 929 zł a na 2019 r.  

3 023 902 zł. i dodatkowo w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli 114 964 

zł. Łącznie 3 138 866 zł. 

 

 

2. Dożywianie 

Dzieci korzystały ze stołówek szkolnych i przedszkolnych. W Cieszkowach 72 dzieci 

jadło posiłki, w tym 12 również śniadania, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Czarnocinie 105 dzieci jadło obiady, 30 też śniadania,  natomiast w szkole w 

Sokolinie 54 dzieci jadło obiady. 22 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”. 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin za rok szkolny 2018/2019 

str. 10 

 

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 wykonywał gimbus gminny oraz autobusy i busy 

przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, którym był Usługi Przewozowe Adam 

Sambur z Cieszków za kwotę 199 938,81 zł. Ogólny koszt przewozu gimbusem 

szkolnym wyniósł 67 000,00 zł. 

Odrębną grupę stanowili uczniowie niepełnosprawni dowożeni do szkół i ośrodków, w 

których odbywali zajęcia na odrębnych zasadach. W przypadkach, gdy nie mógł być 

zorganizowany dowóz, gmina refundowała koszt dojazdu. 

Dowozy funkcjonowały sprawnie zapewniając terminowy i bezpieczny przewóz 

dzieci do i ze szkoły, oraz realizując inne zadania statutowe , między innymi 

wycieczki szkolne, letnie półkolonie, zawody sportowe i konkursy. 

  

4. Pomoc materialna i socjalna 

W roku szkolnym 2018/2019 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. 

Z tej formy pomocy skorzystało 14 uczniów szkół podstawowych i 9 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, łącznie 23 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 2018 r. udzielono 

Gminie Czarnocin dotacji w wysokości 32 604,15 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 

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 

8081 zł Skorzystał z tej formy wsparcia 1 pracodawca, którzy przeszkolił 1 

młodocianego  pracownika. 

 

7. Organizacja czasu wolnego uczniów 

Gmina Czarnocin dba, aby dzieci i młodzież efektywnie spędzały czas wolny. 

Przekłada się na to inwestowanie w bazę sportową szkół oraz na realizację innych 

działań upowszechniających różnorodne formy aktywności ruchowej uczniów. 

Udostępnione są dwie sale sportowe przy szkole w Czarnocinie i w Cieszkowach oraz 

Orlik. Zatrudnieni ze środków gminy animatorzy organizują zajęcia sportowe, w 

okresie wiosenno-letnim i wczesnej jesieni głównie na Orliku, a zimą na salach 

sportowych. 
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W okresie letnich wakacji dzieci mogły uczestniczyć w półkoloniach 

zorganizowanych w tym roku w szkole w Sokolinie. Brało w nich udział 71 dzieci.  

 

 

IV.  Dotowanie placówek niepublicznych. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy funkcjonowało jedno przedszkole 

niepubliczne: Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie. Uczęszczało do niego 

średnio 19 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 2018/2019 wyniosła 

102 407,58  zł. 

W lutym 2019 r. przeprowadzono kontrolę wydatkowania środków z dotacji oraz 

zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych w informacjach miesięcznych o 

liczbie uczniów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

V. Wykonywanie przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzeń i innych 

świadczeń dla nauczycieli. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 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 2018 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: 

 

1. W Szkole Podstawowej w Sokolinie: 

- drobne remonty sal lekcyjnych 

- malowanie sal i uzupełnianie ubytków 
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- uporządkowano plac zabaw i teren wokół szkoły 

- montaż oczyszczalni ścieków 

 

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie: 

- malowanie podłóg drewnianych w 4 salach lekcyjnych i gabinecie dyrektora, 

- malowanie schodów wewnętrznych, 

- odnowienie całej  klatki schodowej, 

- szpachlowanie ubytków i malowanie lamperii korytarza wzdłuż nowej Sali gimnastycznej, 

- uszczelnienie izolacji dachu na łączniku szkoły z sala gimnastyczną, 

- odwodnienie (montaż rynienek odwadniających ) w 5 miejscach wzdłuż budynku szkoły i 

przedszkola, 

- budowa ogrodzenia komina i wejścia do starej kotłowni, remont wejścia do starej kotłowni, 

- wzmocnienie sygnału internetu poprzez zakup i montaż nadajników na dwóch poziomach 

szkoły, 

- założenie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz szkoły i przeniesienie dwóch już 

zamontowanych kamer w miejsca  bardziej strategiczne, 

- wymiana części siatki i malowanie ogrodzenia placu zabaw od strony podwórka, 

- generalny remont zaplecza kuchni, naprawy hydrauliczne zaplecza, 

- czyszczenie  i malowanie futryn okiennych od strony południowej i zachodniej budynku 

szkolnego, 

- remont orynnowania oczyszczalni ścieków przy szkole, 

- montaż  wentylacji w klasie piątej, 

- wymiana piasku w piaskownicy szkolnej i wyrównanie placu zabaw 20 tonami piasku,  

- pranie dywanów we wszystkich klasach I – III oraz przedszkolu. 

 

 Zakupiono i wymieniono: 

-  podłogę interaktywną – dywan interaktywny  wraz  z zestawem gier (dywan zamontowano 

w  małej Sali gimnastycznej), 

- laptop do obsługi przedszkola,  

- dwa monitory interaktywne 75 i 65 cali w ramach realizacji projektu Aktywna Tablica, 

- 5 robotów do nauki robotyki – Aktywna Tablica, 

- doposażono i unowocześniono plac zabaw - zakupiono i zamontowano dodatkowe zabawki 

na plac zabaw połowicznie opłacone przez Radę Rodziców, oraz z budżetu szkoły, 

- szafkę  z klockami do klasy pierwszej, doposażono przedszkole w zabawki, 

- zakupiono nowe stoliki i krzesła do klasy pierwszej, i pojedyncze stoliki do klasy V i IV. 

 

 

3. W Szkole Podstawowej w Cieszkowach 

- malowanie czterech sal lekcyjnych  

- wymiana piasku w piaskownicy szkolnej,  

- pranie dywanów w kl II oraz przedszkolu, 

- wyrównywanie nierówności na placu zabaw. 

- pomalowano barierki wokół szkoły i zadaszenie nad wejściem do kotłowni 

 

 Zakupiono i wymieniono: 

- lampę do projektora przy tablicy interaktywnej ,  

- dywan do klasy zerowej, 
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- szafkę  z klockami do klasy pierwszej, 

- doposażono przedszkole w zabawki, 

- zakupiono  pomoce dydaktyczne . 

 

 

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

 

1. Pozyskanie dotacji dla wszystkich trzech szkół na zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach programu rządowego Aktywna tablica. Wojewoda 

udzielił dotacji w wysokości 42 000,00 zł, a wkład własny wyniósł 10 500,00 zł. 

Zakupiono w ramach tego programu po 2  55  calowe interaktywne monitory do 

każdej ze szkół.     

   

VIII. Podsumowanie. 

Rok szkolny 2018/2019 był w szkołach prowadzonych przez gminę Czarnocin 

oraz w samorządzie czasem sumiennej i systematycznej pracy.. Wiele zadań na 

bieżąco jest dostosowywanych do obowiązujących zasad i warunków 

funkcjonowania gminnej oświat, w odniesieniu do nowych standardów 

edukacyjnych. W szkołach podejmowanych było wiele działań o charakterze 

dydaktyczno-wychowawczym, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój 

ucznia. W celu efektywnej realizacji podstawy programowej, dzięki staraniom 

gmin, szkoły wzbogacały swoją bazę dydaktyczną. Dbano o pozytywny wizerunek 

szkoły m.in. poprzez udział w imprezach szkolnych i działaniach na rzecz 

środowiska lokalnego. Gmina Czarnocin corocznie zmaga się z problemem 

dofinansowania oświaty, jednak wydatki na ten cel są najbardziej efektywną 

inwestycją. Staramy się, aby we wszystkich szkołach, we wszystkich oddziałach, 

wszystkie dzieci miały równe szanse, bo dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe 

życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Małgorzata Szpyt 
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Inspektor ds. oświaty 

 

 


