INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Mniszków w roku szkolnym 2010/2011
Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego i przedstawienia organowi stanowiącemu tej jednostki, informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny, wynika z dyspozycji art. 5a
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 ze zmianami).
Jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący szkoły lub placówki
odpowiada za ich działalność, a do jej obowiązków należy przede wszystkim: zapewnienie
warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych warunków nauki,
wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji
programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Rola organu prowadzącego szkoły i placówki nie ogranicza się jedynie do ich
administrowania. Bardzo istotne są zadania na rzecz wychowania i opieki, w tym zapewnienie
dzieciom i młodzieży warunków do efektywnego zagospodarowania wolnego czasu,
możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Mają one na celu
rozwijanie osobowości, zainteresowań młodych ludzi, stwarzają możliwości wyrównania
szans edukacyjnych. Bardzo ważnym jest, aby młodzież miała gdzie spędzać wolny czas.
Dlatego tak istotna jest dbałość o bazę sportową szkół i inne działania upowszechniające
różnorodne formy aktywności ruchowej uczniów. W okresie od października do marca
młodzież i dorośli mogli korzystać z udostępnionych sal gimnastycznych przy SP W Błogiem
Rządowym, SP w Bukowcu nad Pilicą i w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie. Zadania
opiekuńcze organu prowadzącego polegają m.in. na wspomaganiu wychowawczej funkcji
rodziny.
I. Stan organizacji jednostek oświatowych
W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Mniszków była organem prowadzącym dla:
- 3 punktów przedszkolnych:
Punkt przedszkolny przy SP w Błogiem Rządowym,
Punkt przedszkolny „Radosne skrzaty” przy SP w Bukowcu nad Pilicą,
Punkt przedszkolny przy SP w Stoku,
- 3 szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa im. płk. Witolda Kucharskiego „Wichra” w Błogiem Rządowym,
Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stoku,
- 1 gimnazjum:
Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie.
Stan organizacji jednostek obrazują odpowiednio poniższe tabele:
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Tabela 1. Stan organizacji punktów przedszkolnych
Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci

1.

Punkt przedszkolny przy SP
w Błogiem Rządowym

1

18

2.

Punkt przedszkolny przy SP
w Bukowcu nad Pilicą

1

24

Punkt przedszkolny
przy SP w Stoku

1

17

Punkt przedszkolny
przy SP w Stoku
z siedzibą w Mniszkowie

1

28

4

87

Lp.

3.

Ogółem:

Punkt przedszkolny przy SP w Stoku z siedzibą w Mniszkowie prowadzony był
w partnerstwie z Fundacją „Dar dla potrzebujących” z Opoczna, która realizuje projekt
„Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tabela 2. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum.
Lp. Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

w tym:
0

I

II

III

IV

V

VI

1.

Szkoła Podstawowa
w Błogiem Rządowym

7

131

18

17

13

19

24

20

20

2.

Szkoła Podstawowa
w Bukowcu nad Pilicą

7

106

8

23

15

9

13

17

21

3.

Szkoła Podstawowa
w Stoku

7

100

13

11

19

13

12

16

16

4.

Gimnazjum Publiczne
w Mniszkowie

7

163

x

58

60

45

x

x

x

Razem

28

500

39

109 107

86

49

53

57

II. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
W roku szkolnym 2010/2011 w punktach przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Mniszków, pracowało 58 nauczycieli,
4 pracowników administracji i 16 pracowników obsługi. Rozbieżność w stanie zatrudnienia
nauczycieli – podana wyżej, a wynikająca z tabeli nr 4, wynika z faktu, że część nauczycieli
jest zatrudnionych w kilku szkołach, w niepełnych wymiarach czasu pracy, stąd też byli oni
podawani przez szkoły wielokrotnie jako osoby rzeczywiste. Stan zatrudnienia
w poszczególnych szkołach obrazuje tabela nr 4.
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Tabela 4. Zatrudnienie w szkołach
w tym:

Zatrudnienie

Wyszczególnienie

nauczyciele

administracja

obsługa

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

Punkty
przedszkolne

5

5

5

5

-

-

-

-

2.

SP w Błogiem
Rządowym

15,95

19

11,45

14

1

1

3,5

4

3.

SP w Bukowcu
nad Pilicą

16,94

19

12,44

14

1

1

3,5

4

4.

SP w Stoku

16,09

19

11,59

14

1

1

3,5

4

5.

Gimnazjum Publ.
w Mniszkowie

18,98

21

14,48

16

1

1

3,5

4

72,96

87

54,96

63

4

4

14

16

Razem

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów
i godzin zajęć obowiązkowych. Liczba pracowników administracji i obsługi wynika ze
specyfiki działalności szkół, w tym z prowadzenia w szkołach dożywiania uczniów.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość
nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów.
Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie
aktualna, bardzo dobra, struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje
tabela nr 5.
Tabela 5. Poziom wykształcenia nauczycieli (stan na 30 czerwca 2011 r.)
Poziom
wykształcenia
w osobach
WM z pp

Punkty
przedszkolne

Szkoły
podstawowe

Gimnazjum

liczba

liczba

liczba

liczba

%

5

39

16

60

95

Razem

LICENCJAT z pp

2

2

3

INNE

1

1

2

63

100

Razem
WM z pp
LICENCJAT z pp

5

42

16

- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- z przygotowaniem pedagogicznym

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku
szkolnego 2010/2011 obrazuje tabela nr 6.
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Tabela 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli - stan na 31 sierpnia 2011 r.
Stopień awansu zawodowego nauczycieli (w osobach)
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem
liczba % ogółu liczba % ogółu liczba % ogółu liczba % ogółu
liczba
4

7

22

13

21

36

20

35

58

W roku szkolnym 2010/2011 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego,
a 3 - stopień nauczyciela kontraktowego.
III. Baza lokalowa
W roku szkolnym 2010/2011 ze środków budżetowych nie finansowano żadnych
remontów generalnych.
Ze środków szkół zakupione materiały do drobnych napraw i konserwacji.
Natomiast w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym dodatkowo ze środków
pozabudżetowych (sklepik i rada rodziców) wyremontowano sanitariat przy kuchni szkolnej,
pomalowano zalane sufity i ściany sal lekcyjnych oraz przeprowadzono modernizację
kancelarii szkolnej.
W Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie w okresie wakacji zostały założone osłony
na kaloryfery w korytarzu dolnym oraz w szatni. Prace te wykonał nieodpłatnie rodzic ucznia.
Z środków finansowych Rady Rodziców zostało zakupionych 10 zestawów komputerowych,
projektor oraz drukarka.
IV. Poziom nauczania
1. Szkoły podstawowe
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od
zdolności i aspiracji ucznia, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to
sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki poszczególnych
szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011
w porównaniu – na tle gminy, powiatu i okręgu obrazuje tabela nr 7.
Tabela 7. Wyniki sprawdzianu (w punktach) na zakończenie nauki w szkole podstawowej
w latach 2009/2010
Szkoła

Rok
szkol.

20092010

SP Błogie

SP Bukowiec

SP Stok

21,80

25,40

22,56

Gmina

Powiat

Województwo

23,30

25,20

25,36

2. Gimnazjum Publiczne
Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena
edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do
oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań
indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań
społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy
4

rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie
nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Corocznie klasy trzecie gimnazjum
przystępują do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego w 3 częściach: humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej i językowej. Wyniki absolwentów przedstawia tabela nr 8:
Tabela 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2010 i 2011
rok

część

województwo

kraj

powiat

szkoła

humanistyczna

25,31

25,16

25,28

25,00

matematycznoprzyrodnicza
język angielski

23,63

23,81

24,07

21,77

28,28

28,56

27,28

24,50

humanistyczna

30,34

29,69

29,46

27,73

matematycznoprzyrodnicza

23,90

24,01

23,51

22,24

2011

2010

W minionym roku szkolnym w szkole prowadzone były kontrole bieżące organu
sprawującego nadzór pedagogiczny. Kontrole te dotyczyły realizacji podstaw programowych,
dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania, realizacji godzin z art. 42 Karty
Nauczyciela. Kontrolowana też była dokumentacja przebiegu nauczania, awansu
zawodowego, nadzoru pedagogicznego oraz określenie stopnia bezpieczeństwa w szkole.
Wyniki kontroli były pozytywne, nie było żadnych zastrzeżeń do pracy i funkcjonowania
szkoły.
V. Sukcesy uczniów
1. Osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Rok szkolny 2010/2011 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej gminy
osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego.
Na terenie Gminy zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
konkursy plastyczne „Powódź, pożar, dniem czy nocą straż przychodzi ci z pomocą”, „Moja
Mała Ojczyzna”, „Bezpiecznie na wsi”.
Szkoły podstawowe w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyły w III etapie projektu
unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Uczniowie szkół uczestniczyli również w wielu konkursach z wiedzy z poszczególnych
przedmiotów, językowych, ekologicznych, z wiedzy o ruchu drogowym z wieloma
osiągnięciami na szczeblu powiatowym, czy rejonowym.
2. Osiągnięcia sportowe
Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży.
Jak co roku uczniowie naszych szkół uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji
sportowej.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE GIMNAZJUM W MNISZKOWIE
Do najważniejszych należy zaliczyć:
 Unihokej Dziewcząt – dziewcząt miejsce w powiecie, II w rejonie
 Unihokej Chłopców – I miejsce w powiecie, I w rejonie, VI w województwie
 Liga L.A. Dziewcząt – I miejsce w powiecie, II w rejonie, VII w województwie
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Liga L.A. Chłopców – II miejsce w powiecie, IV w rejonie
Piłka Nożna Dziewcząt – II miejsce w powiecie
Piłka Nożna Chłopców – IV miejsce w powiecie
Biegi Rozstawne Vena
-sztafeta 4x100m dziewcząt – I miejsce w powiecie, IV w województwie, X w kraju
-sztafeta szwedzka dziewcząt – I miejsce w powiecie, V w województwie, XI w kraju
-sztafeta 4x100m chłopców – I miejsce w powiecie, V w województwie, XI w kraju
-sztafeta szwedzka chłopców – IV miejsce w powiecie
 Halowe Mistrzostwa Powiatu w L.A.: złote medale (w biegu na 60m, w skoku w dal,
w biegu na 300m, w pchnięciu kulą, sztafeta dziewcząt 4x200m dziewcząt, sztafeta
chłopców 4x200m), srebrne medale (w biegu na 60m, w biegu na 300m, w skoku
w dal), brązowe medale (w biegu na 60m, w biegu na 300m, w biegu na 600m,
w pchnięciu kulą, w skoku wzwyż)
 Halowe Mistrzostwa Województwa LZS w L.A.: złote medale (w biegu na 60m,
w skoku w dal, sztafeta dziewcząt 4x200m), srebrny medal (w skoku w dal), brązowe
medale (w biegu na 200m, sztafeta chłopców 4x200m)
 Indywidualne Mistrzostwa Województwa LZS w L.A.: złote medale (w biegu na
100m, w biegu na 300m dziewcząt i chłopców, w pchnięciu kulą, sztafeta dziewcząt
4x200m, sztafeta chłopców 4x200m), brązowe medale (w biegu na 100m, w biegu na
600m, w skoku w dal)
 Mistrzostwa Województwa LZS w Lidze L.A. – II miejsce w województwie
 Mistrzostwa Polski LZS w L.A. – II miejsce w kraju w sztafecie 4x100m juniorek
młodszych
 I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Gimnazjalnych Powiatu
Opoczyńskiego
Wszyscy sportowcy otrzymali nagrody rzeczowe sfinansowane przez sponsorów,
których Pani Dyrektor Gimnazjum znalazła na terenie naszej gminy.
Wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach sportowych zaowocowały
po raz kolejny I MIEJSCEM W POWIECIE OPOCZYŃSKIM W KOŃCOWEJ
KLASYFIKACJI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁOGIEM RZĄDOWYM
 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt
 V miejsce w Mistrzostwach Powiatu w czwórboju l.a. chłopców
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU NAD PILICĄ
 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych
 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych
 II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w unihokeju dziewcząt
 III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt
 IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce ręcznej chłopców
 IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych
W związku z powyższymi sukcesami ze środków Rady Rodziców szkoła zakupiła
stroje sportowe dla 15 osób z nadrukiem numeru i nazwy szkoły.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOKU
 udział w Powiatowym Turnieju tenisa stołowego
 udział w Powiatowych rozgrywkach sztafetowe biegi przełajowe chłopców
 udział w Powiatowym czwórboju l.a. dziewcząt
W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz w celu uatrakcyjnienia
zajęć wychowania fizycznego, Gmina finansowała wyjazdy i zajęcia na basenie i wyjazdy na zawody
sportowe. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych brały udział w wyjeździe do
Sali zabaw, również finansowanych z budżetu Gminy.
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W ramach działalności kulturalnej organizowano wycieczki szkolne i dyskoteki. W ramach
współpracy szkoły z rodzicami nauczyciele informowali rodziców o postępach w nauce i zachowaniu
uczniów. Rodzice brali czynny udział w pracach na rzecz szkoły.
W szkołach organizowano wiele imprez i uroczystości szkolnych zgodnych z planem pracy
i harmonogramem.
VI. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku szkolnym 2010/2011 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków
gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych
na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków,
w których szkoły realizują swoje zadania statutowe.
Ponadto, realizując ustawowe zadania gminy, do obowiązków Gminy należą:
1. Dowożenie uczniów
Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy czym droga
dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza
odległości wymienione wyżej, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie
i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom
z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono dzieci do szkół na
terenie naszej gminy i refundowano rodzicom dzieci niepełnosprawnych wydatki związane
z dowożeniem do szkół. Koszt dowożenia w roku szkolnym 2010/2011 wyniósł 256.342,34 zł.

2. Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w
formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy
zamieszkują na terenie Gminy Mniszków. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania
pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny.
Tabela 9. Stypendia szkolne
Lp. Wyszczególnienie
1.

2.

Stypendium szkolne

Liczba uczniów korzystających - ogółem

128

w tym
szkół podstawowych
odnoszących
gimnazjów
się do
uczniów:
szkół ponadgimnazjalnych

57
30
41

Nakłady finansowe (w zł)

56.528

3.Wyprawka szkolna
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy
skorzystało 78 uczniów na łączną kwotę 15 093,13 zł.
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4. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Mniszków rozpatrywano, zgodnie
z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty, 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 przyuczenie do zawodu. Na realizację powyższego zadania pozyskano
dotację od Wojewody Łódzkiego, która w 100% pokryła poniesione wydatki.
Ogółem w roku 2009 r. wydano 7 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych na łączną kwotę 47.945,90 zł.
5. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum
(16 lat), nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, a obowiązkowi nauki uczniowie
w wieku 17 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy
szkół podstawowych, w obwodach których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki
gmina, na podstawie powiadomień dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
VII. Dożywianie uczniów
Z dożywiania korzystało średnio 370 uczniów, z czego GOPS refundował posiłki dla
98 dzieci.
Szkoły podstawowe uczestniczyły w bezpłatnym programie „Szklanka Mleka” i „Owoce
w szkole”.

Wójt Gminy Mniszków
/-/ Janusz Ciesielski
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