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I. Stan organizacyjny szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Liczba wychowanków i uczniów: 

1) Przedszkola i oddziały przedszkolne. 

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Czarnocin uczęszczało ogółem 58 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 26 oraz  w oddziale przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej w Cieszkowach, gdzie uczęszczało 14 dzieci.  Ponad to na terenie gminy 

funkcjonuje placówka niepubliczna Centrum Edukacji Przedszkolnej, do której 

uczęszczało średnio 23 dzieci. 

Liczba miejsc przedszkolnych w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym 

zakresie, jednak z wyboru rodziców  6 dzieci uczęszczało do placówek wychowania 

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

Skalbmierz. 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. Ogółem 

zwrot wyniósł 30 443,78 zł. 

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

rzędu 30 010,02 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 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Czarnocin uczęszczało łącznie 228 dzieci, w tym do Szkoły Podstawowej w Sokolinie  

w 8  oddziałach 85 uczniów, a do Szkoły Podstawowej w Czarnocinie  w 8 oddziałach 

116 uczniów. Do Szkoły Podstawowej w Cieszkowach uczęszczało  27 uczniów  w 4 

oddziałach podstawowych. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy 

programowo wyższej. 

 

 

2. Kadra pedagogiczna: 

W placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 było zatrudnionych 38 

nauczycieli ( 12 w Szkole Podstawowej w Sokolinie, 9 w Szkole Podstawowej w 

Cieszkowach i 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie) w łącznym 

wymiarze 38,30 etatu. Oprócz jednego nauczyciela stażysty i jednego 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 4 osoby na 1,25 etatu. 

 

II. Wyniki  egzaminu ósmoklasisty. 

W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 egzamin ósmoklasisty odbył się  w 

opóźnionym terminie w dniach 16-18 czerwca 2020 r. Podzielony był na  egzamin z j. 

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

ze szkół w Sokolinie i Czarnocinie, łącznie 23 uczniów. Absolwenci osiągnęli bardzo 

dobre wyniki dzięki czemu w rankingu gmin Gmina Czarnocin znalazła się na pierwszym 

miejscu w powiecie i na drugim w całym województwie. W rankingu szkół na pierwszym 

miejscu w powiecie uplasowała się szkoła z Sokoliny, a zaraz za nią szkoła podstawowa    

z Czarnocina. 

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki  egzaminu z poszczególnych części                        

w zestawieniu z wynikami w powiecie, województwie i kraju. 

 

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. BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH W 
CZARNOCINIE 

J. angielski 
 

15 59 56 46 52 54 

Matematyka 
 

15 62 63 43 46 46 

J. polski 
 

15 63 67 58 58 59 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. LEONA 
WÓJCICKIEGO W 
SOKOLINIE 

J. angielski 
 

8 48 56 46 52 54 

Matematyka 
 

8 63 63 43 46 46 

J. polski 
 

8 73 67 58 58 59 

 

 

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

przedszkola w ramach wykonywania zadań statutowych w roku szkolnym 

2019/2020. 

 

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, 
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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: 

We wszystkich szkołach prowadzone były różnego rodzaju programy profilaktyczne i 

akcje, w tym akcje charytatywne. Uczniowie uczestniczyli w rajdach, wycieczkach 

edukacyjno-integracyjnych, warsztatach, uroczystościach patriotycznych. Odnosili 

wiele sukcesów sportowych i w konkursach matematycznych. 

 

2. Zajęcia specjalistyczne 

W roku szkolnym 2019/2020 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 2019/2020 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. Doszło również wiele nieprzewidzianych wydatków na 

walkę i przeciwdziałanie skutkom Covid.  Subwencja na rok 2019 wynosiła           

3 023 902 zł a na 2020 r.  2 997 287 zł. 

 

2. Dożywianie 

Dzieci korzystały ze stołówek szkolnych i przedszkolnych. W Cieszkowach 43  dzieci 

jadło posiłki, w tym 16  również śniadania, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Czarnocinie 110 dzieci jadło obiady, 20 też śniadania,  natomiast w szkole w 

Sokolinie 56 dzieci jadło obiady. 13 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 wykonywał gimbus gminny oraz autobusy i busy 

przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, którym był Usługi Przewozowe Adam 

Sambur z Cieszków za kwotę  206 35256 zł. Ogólny koszt przewozu gimbusem 

szkolnym wyniósł około 67 000,00 zł. 
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Dowozy funkcjonowały sprawnie zapewniając terminowy i bezpieczny przewóz 

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

wycieczki szkolne, zawody sportowe i konkursy. 

  

4. Pomoc materialna i socjalna 

W roku szkolnym 2019/2020 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. 

Z tej formy pomocy skorzystało 10 uczniów szkół podstawowych i 12 uczniów szkół 

ponadpodstawowych, łącznie 22 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 2019 r. udzielono 

Gminie Czarnocin dotacji w wysokości 22 757,23 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. 

Tym razem w okresie letnich wakacji zdecydowano się nie organizować półkolonii  z 

przyczyn trwającej pandemii.  

 

 

IV.  Dotowanie placówek niepublicznych. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie gminy funkcjonowało jedno przedszkole 

niepubliczne: Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie. Uczęszczało do niego 

średnio 23 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 
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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 2019/2020 wyniosła 

185 934,89  zł. 

 

V. Wykonywanie przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagrodzeń i innych 

świadczeń dla nauczycieli. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 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 2019 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. 

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

 

Gmina Czarnocin zawnioskowała o fundusze na zakup sprzętu stanowiącego 

wsparcie zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli szkół i placówek w obu 

edycjach grantu Zdalna szkoła. W każdym projekcie przeznaczono nam 45 tys.    

W sumie skorzystaliśmy z dofinansowania na poziomie 89 804,86 zł za co 

zakupionych zostało 37 szt. laptopów i 37 myszek komputerowych. Cały sprzęt 

został przekazany do wszystkich trzech szkół i docelowo trafił do potrzebujących 

uczniów i nauczycieli, w celu wsparcia metod nauki na odległość. 

   

VIII. Podsumowanie. 

Rok szkolny 2019/2020 był w szkołach prowadzonych przez gminę Czarnocin 

oraz w samorządzie był czasem niespodziewanie trudnym. Pandemia zakaźnej 

choroby Covid-19 sprawiła, że w skali międzynarodowej zostały podjęte działania 

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachorowań. Z dnia na dzień 

wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu nie tylko szkół, ale i całego życia 

publicznego sprawiły, że wszyscy musieliśmy przestawić się na inny rodzaj pracy 
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i wziąć odpowiedzialność za szereg spraw związanych z bezpieczeństwem. Do 

szkół zostały zakupione i dostarczone środki i materiały do dezynfekcji, maseczki, 

przyłbice, rękawice. 

12 marca zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszone, a od  16 marca 

wszystkie placówki pracowały w trybie zdalnym. Informacje oraz instrukcje były 

zamieszczane na bieżąco na stronach szkoły, począwszy od planu lekcji dla 

poszczególnych klas, a skończywszy na komunikatach dla rodziców i uczniów. 

Zdalne lekcje prowadzone były z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 

środków komunikacji zdalnej: drogą mailową, telefoniczną, grup na mesengerze, 

aplikacji zoom, clasroom, itp. Wszyscy rodzice zostali poinformowani o sposobie 

prowadzenia zajęć i wykazywali się dużym zaangażowaniem. 

Od 25 maja 2020r w szkołach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

odbywały się konsultacje dla ósmoklasistów przygotowujące uczniów do 

egzaminu,  a od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich chętnych uczniów ze 

wszystkich przedmiotów. 

Wszystkie placówki oświatowe w trybie zdalnym pracowały do końca roku 

szkolnego 2019/2020, a decyzja o przedłużeniu zawieszenia zajęć była efektem 

woli rodziców.  

Do nowego roku szkolnego placówki zostały przygotowane według wszystkich 

obowiązujących zaleceń i wytycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Małgorzata Szpyt 

Inspektor ds. oświaty 


