
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin za rok szkolny 2016/2017 

 

Zatwierdzam: 
 

 

 

 

 

 

 

Informacja 

o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Czarnocin za rok szkolny 2016/2017 

 

 

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

Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnocin, dnia 19 września 2017r. 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin za rok szkolny 2016/2017 

str. 2 

 

Spis treści 

 
I. Stan organizacyjny szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Liczba wychowanków i uczniów. 

2. Kadra pedagogiczna. 

3. Pracownicy administracyjno – obsługowi. 

      

II. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

 

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

przedszkola w ramach wykonywania zadań statutowych w roku szkolnym 

2016/2017. 

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. Zadania związane z reformą oświaty. 

 

IX. Podsumowanie 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarnocin za rok szkolny 2016/2017 

str. 3 

 

I. Stan organizacyjny szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Liczba wychowanków i uczniów: 

1) Przedszkola i oddziały przedszkolne. 

W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Czarnocin uczęszczało ogółem 70 dzieci. Wychowanie 

przedszkolne prowadzone było w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w 

Czarnocinie gdzie uczęszczało 36 dzieci  oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej w Sokolinie  z liczbą dzieci 34. Ponad to na terenie gminy funkcjonuje 

placówka niepubliczna Centrum Edukacji Przedszkolnej, do której uczęszczało 30 

dzieci. 

Liczba miejsc przedszkolnych w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym 

zakresie, jednak z wyboru rodziców 5dzieci zapisanych zostało do placówek 

wychowania przedszkolnego poza terenem naszej gminy tj. do gminy Kazimierza 

Wielka i Skalbmierz. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty Gmina 

Czarnocin zwracała koszt dotacji lub koszt wychowania przedszkolnego poniesiony 

lub udzielonych przez ww. gminy na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. 

Ogółem zwrot wyniósł 12 606,54 zł. 

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

rzędu 42 450,73 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 10 (6 z gminy 

Kazimierza Wielka, 3 z gminy Złota, 1 z gminy Działoszyce). 

 

2) Szkoły. 

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Czarnocin uczęszczało łącznie 162 dzieci, w tym do Szkoły Podstawowej w Sokolinie 

w 6 oddziałach 58 uczniów, a do Szkoły Podstawowej w Czarnocinie  w 7 oddziałach 

104 uczniów. 98 uczniów uczęszczało do gimnazjum w Cieszkowach 

zorganizowanego w 5 oddziałach. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy 

programowo wyższej. 

 

Od 1 września 2016 r. zaczął funkcjonować Zespół Szkolno - Przedszkolny w 

Czarnocinie, w skład którego weszło Publiczne Przedszkole Samorządowe w 

Czarnocinie i Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie. 

 

2. Kadra pedagogiczna: 

W placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 było zatrudnionych 37 

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

Cieszkowach i 14 w Szkole Podstawowej w Czarnocinie), co łącznie dawało 33,84 

etatów. Jeden nauczyciel uzyskał awans zawodowy i tym samym 100 % nauczycieli 

zatrudnionych w roku szkolnym 2016/2017 stanowili nauczyciele dyplomowani. 
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3. Pracownicy administracyjno – obsługowi. 

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

kucharki, na 10,5 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. 

 

II. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 nie odbył się sprawdzian dla klas szóstych szkół 

podstawowych. Spowodowane to było wprowadzeniem założeń reformy oświatowej, 

która przywraca ośmioklasową strukturę szkół podstawowych. W tym przypadku 

uczniowie klas szóstych otrzymali promocję do klasy siódmej, a od roku szkolnego 

2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany 

egzamin ósmoklasisty. 

Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 19-21 kwietnia 2017 r. i składał się z trzech 

części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej. Do egzaminu 

przystąpiło 22 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. 10 uczniów wybrało język niemiecki na poziomie podstawowym. 

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki egzaminu gimnazjalnego z poszczególnych części 

w zestawieniu z wynikami w powiecie, województwie i kraju. 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 

 
 
EGZAMIN 

 
LICZBA 
ZDAJĄCYCH  

WYNIK EGZAMINU W PROCENTACH 

W SZKOLE W  GMINIE W 
POWIECIE 

W WOJEW. W KRAJU 

 
J. polski 

22 73 73 68 69 69 

Historia i WOS 
 

22 63 63 57 58 59 

 
Matematyka 

22 46 46 43 45 47 

 
Przedmioty 
Przyrodnicze 

22 61 61 50 52 52 

 
J. angielski PP 

12 75 75 59 66 67 

 
J. angielski PR 

12 63 63 38 46 49 

 
J. niemiecki PP 

10 47 47 48 54 54 
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Jak wynika z powyższej tabeli, nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki, które 

plasują się w bardzo wysokiej skali staninowej.  Dzięki temu Gimnazjum w Cieszkowach 

uzyskało najwyższy wynik-  pierwsze miejsce w powiecie kazimierskim. Poziom 

wyników ze wszystkich części przewyższa zarówno średni wynik osiągnięty w powiecie, 

w województwie jak i w całym kraju.  

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

przedszkola w ramach wykonywania zadań statutowych w roku szkolnym 

2016/2017. 

 

1. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów 

 

W szkołach podstawowych oraz w gimnazjum 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 

              * „Mały Mistrz” - nauka pływania w klasie II, 

              * „Mały Mistrz” – klasa III b, 

  * Uczestnictwo w ogólnopolskim programie - Powszechnej nauki pływania 

„Umiem    pływać” 

* „Śniadanie daje moc” – projekt w klasach 0 – III , akcja promująca zdrowie, 

            * „Dziecięca Piłka Ręczna” – projekt w klasach IIIa, IIIb, 

            * „Czas na zdrowie” – akcja profilaktyczna, 

            * „Pluszowy Miś „ – propagowanie czytelnictwa ,  wspólne czytanie bajek,                 

* „Książka moim przyjacielem” – projekt dla wszystkich uczniów propagujący 

czytelnictwo 

            * „Dzień Świętego Patryka” – projekt propagujący język angielski, 

* Szkolny Dzień Badmintona , Dzień Piłki Siatkowej organizowane pod 

patronatem     Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

            * współorganizacja Gminnego Święta Niepodległości, 

            * organizacja Festynu Rodzinnego. 

* III  miejsce w klasyfikacji  szkół podstawowych w 24 godzinnym Maratonie 

Pływackim w Kazimierzy Wielkiej 

 

2). Szkoła Podstawowa w Sokolinie 

* Klasowy mistrz ortografii (w każdej klasie) 

* Klasowy mistrz rachunków (klasa II i III). 

* Szkolny konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas  IV-VI pod hasłem: „Tę książkę 

warto przeczytać”. 

* Szkolny konkurs pod hasłem: „Najładniejsza walentynka 2017”. 

*Szkolny konkurs dla uczniów klas IV-VI pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom.” 

* Szkolny konkurs wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI. 

* Szkolny konkurs recytatorski poezji Jana Brzechwy dla uczniów klas I-III. 
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* Szkolny konkurs dla uczniów klas IV-VI pod hasłem: „Mój ulubiony aktor.” 

* Szkolny konkurs dla uczniów klas IV-VI pod hasłem: „Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu” 

* Konkurs plastyczny dla uczniów klasy III; „Ilustracja do przeczytanej książki”. 

* Szkolny konkurs wiedzy o Polsce dla uczniów 

 

 Realizacja Ogólnopolskiego Program Edukacyjny ,,Trzymaj formę”. W programie 

tym wzięli udział uczniowie klas IV-VI .Program dotyczył aktywności fizycznej, 

aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety i recepty na zdrowie. 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej: „Młodzież zapobiega pożarom.”- etap 

gminny i powiatowy, a także wojewódzki 

 Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - program o tematyce bezpieczeństwa 

skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Patronem Honorowym akcji 

jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.  

 Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych "Nie 

pal przy mnie, proszę” 

 Program „Mały Mistrz” - kontynuacja z ubiegłego roku - klasa II 

 Program „Czyste Powietrze wokół nas”  - oddział przedszkolny 

 Uczestnictwo w ogólnopolskim programie - Powszechnej nauki pływania „Umiem 

pływać”  

 Udział w Akcji – Kochane Pierwszaki  

  Udział w akcji uczniów klas I-III „Śniadanie daje moc” 

 Udział w programie organizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w 

Kielcach wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie ,,Szkolny Klub 

Sportowy.  

 Udział w ogólnopolskim konkursie- projekcie -Teatr szkolny-edukacja kulturalna 

młodego człowieka –  z uzyskaniem certyfikatu. 

 Udział uczniów klas V - VI   w programie profilaktycznym pod hasłem „DEBATA 

C2H5OH”. . Celem akcji było promowanie postawy trzeźwości 

 Akcja – Dokarmianie ptaków 

 Akcja – światełko dla Żołnierzy Armii Krajowej 

 

3). Gimnazjum w Cieszkowach 

* wizyta w IPN Kraków 

* wizyta w Muzeum w Dołędze 

* szkolne koło Amnesty International 

* zajęcia w ramach SKP ( z dziedziny ekonomii i przedsiębiorczości) 

* udział w programie Trzymaj Formę 

* Spotkanie Pokoleń 

* udział w programie Kocham Cię, Polsko 

* A to Polska własnie – konkurs poetycki 

* Złoty interes – korzyści z posiadania własnej waluty 

* Żyj smacznie i zdrowo 

* Otwarta Firma 

* segregujemy odpady – wspólpraca z przedsiębiorstwem w Rzędowie 

* udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu 
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* udział w konkursie IPN nt. Ziemiaństwa i Kamieni Pamięci 

* udział w konkursie: Parlament Dzieci i Młodzieży (Akcja Czarnocin NSZ) 

*realizacja programu Zostać Przedsiębiorczym i Ekonomia na co dzień 

* tutoring 

* akcja Krokus – sadzenie krokusów upamiętniających śmierć dzieci żydowskich 

* Kamienie Pamięci – IPN Rzeszów (Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata), udział w gali 

IPN 

* Akademia Dojrzewania – Wychowanie do życia w rodzinie 

 

2. Zajęcia specjalistyczne 

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach i przedszkolach w gminie Czarnocin dla 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju  zorganizowano specjalistyczne zajęcia, zgodnie z ich 

potrzebami i możliwościami. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowano także zajęcia dla 

uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych. 

 

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

 

1. Wydatki na prowadzenie szkół 

W roku szkolnym 2016/2017 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 2016 wynosiła 2 759 209,00 zł a na 2017r.  

2 721 707,00 zł. 

 

2. Dożywianie 

Dzieci korzystały ze stołówek szkolnych i przedszkolnych. W gimnazjum 59 dzieci 

jadło posiłki, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie 90 dzieci jadło 

obiady,  natomiast w szkole w Sokolinie 73 dzieci skorzystało ze szklanki mleka. 32 

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. 17 ustawy o systemie oświaty  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 144 342,00 zł. Ogólny koszt przewozu gimbusem 

szkolnym wyniósł 69 305,00 zł.  Do szkół podstawowych dowożonych było 186 

dzieci, a do gimnazjum 90. 
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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 2016/2017 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. 

Z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów szkół podstawowych, 6 uczniów 

gimnazjum i 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, łącznie 24 dzieci. Nie wypłacono 

żadnego zasiłku szkolnego. 

Zadaniem o charakterze pomocy materialnej dla uczniów niepełnosprawnych było 

również wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu 

„Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystało 3 uczniów. 

 

5. Dotacja na podręczniki 

Ustawa o systemie oświaty przewiduje zapewnienie dotacji celowej dla organów 

prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja, z przeznaczeniem na zakup 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W 2016 r. 

udzielono Gminie Czarnocin dotacji w wysokości 22 188,83 zł z czego sfinansowano 

zakup kompletów podręczników dla klas III i V szkoły podstawowej i klasy II 

gimnazjum. 

 

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 

22 896,00 zł Skorzystało z tej formy wsparcia 4 pracodawców, którzy przeszkolili 4 

młodocianych pracowników. 

 

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. 

W okresie letnich wakacji dzieci mogły uczestniczyć w półkoloniach 

zorganizowanych w tym roku w szkole w Cieszkowach. Brało w nich udział 67 dzieci. 

Wykupione zostały również wakacyjne godziny na basenie, gdzie raz w tygodniu w 
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określonych godzinach dzieci mogły bezpłatnie skorzystać  z usług kazimierskiej 

pływalni. 

 

 

V.  Dotowanie placówek niepublicznych. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie gminy funkcjonowało jedno przedszkole 

niepubliczne: Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie. Uczęszczało do niego 30 

dzieci. Na podstawie ustawy o systemie oświaty 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 2016/2017 wyniosła 169 832,54 zł.   

 

VI. Wykonywanie przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzeń i innych 

świadczeń dla nauczycieli. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 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. 

Wszystkie grupy awansu zawodowego nauczycieli osiągnęły w 2016 r. wynagrodzenie 

powyżej średniego wynagrodzenia określonego w ww. ustawie. 

 

VII. 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: 

- pomalowano podłogi w 6 salach lekcyjnych 

- pomalowano ławki szkolne dla dzieci i odnowiono meble szkolne 

- odnowiono pomieszczenie na pokój nauczycielski oraz kancelarie dyrektora szkoły 

- wymieniono trzy kaloryfery 

- przygotowano pracownię ekologiczno – przyrodniczą wyposażoną w meble i 

pomoce dydaktyczne dzięki środkom pozyskanym przez gminę z projektu WFOŚiGW 

w Kielcach (koszt 25 000, zł) 
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2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie: 

- generalny remont łazienek szkolnych  koszt 37 000,00 zł 

- malowanie fragmentów ścian i lamperii 

- remont zabudowy rury centralnego ogrzewania 

- zakup i wymiana piasku w piaskownicy placu zabaw przedszkola 

- założenie siatki od strony wewnętrznej boiska szkolnego 

 

3. W Gimnazjum w Cieszkowach 

- gruntowne oczyszczenie i pomalowanie sufitów i ścian w czterech salach szkolnych 

- reperacja ubytków i pomalowanie lamperii na korytarzu i stołówce szkolnej  

- oczyszczenie i zapastowanie podłóg w salach lekcyjnych 

- oczyszczenie rynien spustowych na budynku szkoły i sali gimnastycznej 

- dostosowanie funkcjonalne okna do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w Sali 

przedszkolnej 

- wykonano podesty do łazienki przedszkolnej 

- oczyszczono kanalizacje szkolną 

- zakupiono pełne wyposażenie dla klas i przedszkola rozpoczynającej 

funkcjonowanie 1 września szkoły podstawowej m.in. ławki, krzesła, tablice, pomoce 

dydaktyczne, szafki i wyposażenie Na ten cel gmina pozyskała środki z rezerwy części 

oświatowej subwencji. Wnioskowaliśmy o kwotę 59 169,00 zł, natomiast 

otrzymaliśmy 44 600,00 zł.  

 

VIII. Zadania związane z reformą oświaty. 

 

W dużej części ubiegły rok szkolny upłynął pod presją zbliżającej się reformy 

oświatowej.  14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił dwa podstawowe akty prawne tj. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i Prawo oświatowe mające w 

przyszłości regulować kwestie związane ze szkolnictwem i w całości zastąpić ustawę 

o systemie oświaty. Wiele z artykułów tych ustaw zaczęło obowiązywać z dniem 

podjęcia, co obligowało samorządy i nie tylko do przeprowadzenia szeregu zmian. W 

tym celu przedstawiciele gminy wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach 

organizowanych przez kuratorium i wojewodę, mając na celu właściwa interpretację 

przepisów. W sprawach z zakresu szeroko rozumianej oświaty samorząd gminy 

spotykał się z dyrektorami szkół by rozmawiać o problemach, wymaganiach, a także o 

możliwości sprostaniu zadaniom, które są stawiane zarówno szkołom jak i 

samorządowi. Rada Gminy zobligowana była podjąć do dnia 31 marca 2017 r.  bardzo 

ważnej uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, 

jak również określenia sposobu wygaszenia gimnazjum. Takowa została podjęta 22 

marca i nie tylko ustalała nowy plan sieci szkół, ale również przekształcała 

samodzielne gimnazjum w Cieszkowach w 8-letnią szkołę podstawową. Zatem od 1 

września 2017 r. w planie sieci znajdują się 3 szkoły podstawowe, każda posiadająca 

obwód, tj. Szkoła Podstawowa w Sokolinie z oddziałem przedszkolnym, Szkoła 

Podstawowa w Cieszkowach z oddziałem przedszkolnym i klasami gimnazjalnymi 

oraz Szkoła Podstawowa w Czarnocinie, która wraz Przedszkolem Samorządowym 

stanowią Zespół Szkolno-Przedszkolny. Nowopowstała szkoła podstawowa zachowała 

imię dotychczasowego patrona Armii Krajowej. 
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IX. Podsumowanie. 

Rok szkolny 2016/2017 był w szkołach prowadzonych przez gminę Czarnocin 

oraz w samorządzie czasem sumiennej i systematycznej pracy. Zaowocowała ona 

wysokimi wynikami uczniów, a na gruncie samorządu ważnymi decyzjami. 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 

Inspektor ds. oświaty 

 

 

 

 

 

 


