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Wstęp
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązała organ wykonawczy
samorządu terytorialnego do corocznego przedstawienia Radzie Miejskiej informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Obowiązek wynika z dyspozycji art. 11
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została niniejsza
informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Pruchnik, z uwzględnieniem wyników
egzaminu gimnazjalnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik w roku szkolnym
2017/2018.
System prawa oświatowego określa katalog zadań należących do jednostki samorządu
terytorialnego, w szczególności związanych z utrzymaniem i prowadzeniem publicznych placówek
oświatowych. Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania
i opieki w publicznych przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego a także w
szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i
placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej,
związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie Prawo oświatowe. Organ prowadzący
szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
m. in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.
W ustawie Prawo oświatowe ustawodawca wskazał, iż do zadań gminy należy:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
lub placówki.
W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m. in. następujące zadania:
1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego,
2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
Ponadto zadania oświatowe Gminy Pruchnik związane są z obowiązkiem:
1) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli,
2) kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
3) zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki,
4) dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych,
5) wypłat świadczeń socjalnych rodzinom uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej,

6) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik,
7) zapewnienie dowozu uczniów,
8) organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
9) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela
mianowanego,
10) innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.
Przy realizacji powyższych zadań istotne znaczenie odgrywają możliwości budżetowe jednostki
samorządu terytorialnego, niezależnie od zapewnionych ustawowych gwarancji otrzymywania
środków finansowych na realizację zadań oświatowych.
Wójt/burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i
administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega:
- prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów,
- przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki.
Burmistrz jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek oświatowych, powierza stanowisko
dyrektora placówki oświatowej oraz odwołuje dyrektora.
Uwarunkowania Gminy Pruchnik mają bardzo istotny wpływ tak na sieć jak i strukturę
organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, a tym samym na wielkość nakładów finansowych
związanych z realizacją zadań oświatowych. Zatem pogodzenie istniejących realiów z
możliwościami tworzy określoną strategię polityki oświatowej w gminie.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Pruchnik
obejmuje trzy obszary:
1) obszar pierwszy: obowiązki oświatowe organu prowadzącego - realizacja zadań ustawowych;
2) obszar drugi: funkcjonowanie szkół w zakresie ich zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych,
3) obszar trzeci: wyniki egzaminu gimnazjalnego.

I. REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH
1. Organizacja placówek oświatowych w Gminie Pruchnik
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
zobligowała samorządy do podejmowania szeregu działań wdrażających wprowadzaną z dniem
1 września 2017 r. reformę oświaty.
Zgodnie z założeniami reformy edukacji, dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe z dniem
1 września 2017 r. stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Zespoły szkół składające się
ze szkoły podstawowej i gimnazjum przekształciły się w ośmioletnie szkoły podstawowe z klasami
gimnazjalnymi do wygaszenia, natomiast samodzielne gimnazja zakończą działalność z dniem
31.08.2019 r.
W związku z tym, w okresie od lutego 2017 r. Rada Miejska w Pruchniku podjęła szereg uchwał

zmieniających sieć szkolną w Gminie Pruchnik.
Ze względu na to, że w szkołach filialnych w Hawłowicach i Rzeplinie od kilku lat nie były
prowadzone zajęcia dydaktyczne z powodu niewielkiej liczby uczniów, podjęto uchwały
o likwidacji tych szkół. Również, głównie ze względów demograficznych, ograniczono stopień
organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Świebodnej do klas IIV.
Z mocy prawa dotychczasowy Zespół Szkół w Rozborzu Długim został przekształcony w Szkołę
Podstawową w Rozborzu Długim z klasami gimnazjalnymi (do wygaszenia).
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Pruchnik była organem prowadzącym dla:
6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkola samorządowego, 5 oddziałów przedszkolnych,
2 punktów przedszkolnych oraz szkoły muzycznej I stopnia.
Zadania oświatowe realizowane były również przez Niepubliczne Przedszkole w Pruchniku.
Działalność edukacyjną w Gminie Pruchnik w roku szkolnym 2017/2018 prowadziły
następujące placówki oświatowe:
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku ( kl. I- IV)
 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Kramarzówce,
 Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Jodłówce,
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej (kl. I-IV)
 Szkoła Podstawowa im Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim (z klasami
gimnazjalnymi),
 Gimnazjum Publiczne im. ks. Br. Markiewicza w Pruchniku (do 31.08.2019 r.)
 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku,
 Przedszkole Niepubliczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku
oraz szkoła artystyczna:
 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku
W gminie funkcjonowało również 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
2 punkty przedszkolne.

2. Dane dotyczące uczniów
a) Wychowanie przedszkolne
Sieć przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych zapewnia opiekę wszystkim dzieciom w wieku 3 – 6 lat z naszego terenu.
Informację o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów
przedszkolnych obrazuje tabela 3.

Tabela 3. Liczba dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - „O” i punktach
przedszkolnych (rok szk. 2017/2018)

Wyszczególnienie

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku

122

5

37

2

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Kramarzówce

14

1

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Pruchniku

13

1

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Jodłówce

19

1

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Świebodnej

9

1

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Rozborzu Długim

49

2

Ogółem oddziały przedszkolne

104

6

Punkt Przedszkolny w Jodłówce

13

1

Punkt Przedszkolny w Kramarzówce

24

1

Ogółem punkty przedszkolne

37

2

(3 oddziały 9 godzinne i 2 oddziały 5 godzinne)

Przedszkole Niepubliczne w Pruchniku
(czynne 9 godzin dziennie)

(czynne 5 godzin dziennie)

(czynne 5 godzin dziennie)

a) Szkoły podstawowe i gimnazja
Tabela 1. Liczba uczniów w szkołach w 6 kolejnych latach szkolnych (bez „0”) wg
stanu na 30 września danego roku szkolnego - dane do naliczania subwencji oświatowej
Nazwa szkoły

Liczba
uczniów
rok szk.

Liczba
uczniów
rok szk.

Liczba
uczniów
rok szk.

Liczba
uczniów
rok szk.

Liczba
uczniów
rok szk.

Liczba
uczniów
rok szk.

SP Jodłówka

SP Kramarzówka
SP Świebodna
SP Rozbórz Długi
SF Rzeplin
SP Nr 2 Pruchnik
SP Nr 1 Pruchnik
Gimnazjum Pruchnik
Gimnazjum Rozbórz Długi
Razem liczba uczniów
w szkołach podstawowych
i gimnazjach
Publiczna Szkoła Muzyczna
I stopnia w Pruchniku

2013/2014

2014/2015

2015/2016

99
113
41
109
4
50
251
310
72

103
123
38
116
6
48
267
307
66

101
139
39
116
0
44
266
298
60

1 049

1 074

1063

-

-

2016/2017 2017/201 2018/201
8
9
92
96
109
123
140
151
33
20
16
97
113
125
0
0
0
39
26
30
255
334
389
309
208
111
62
37
20
1 010

110

974

951

168

177

1 142

1 128

166
Ogółem liczba uczniów

1 049

1 074

1173

1 176

Informacje dotyczące ilości uczniów w szkołach, liczby oddziałów klasowych przedstawione są w
tabeli 2.

Tabela 2. Liczebność uczniów w klasach oraz liczba oddziałów
2017/2018
Klasy
Nazwa szkoły
Liczba uczniów i oddziałów
I
II
III
IV
SP w Jodłówce
Liczba uczniów w
7
12
13
25
klasach
Liczba oddziałów
1
1
1
1
SP w
Liczba uczniów w
19
10
30
28
Kramarzówce
klasach
Liczba oddziałów
1
1
2
2
SP Nr 1 w
Liczba uczniów w
40
33
48
54
Pruchniku
klasach
Liczba oddziałów
2
2
2
3
SP Nr 2 w
Liczba uczniów w
11
8
7
Pruchniku
klasach
Liczba oddziałów
1
1
1
SP w
Liczba uczniów w
4
2
10
4
Świebodnej
klasach
Liczba oddziałów
1
1
1
1

w szkołach - rok szkolny
Ogółem
V
13

VI
12

VII
14

96

1
23

1
15

1
15

7
140

1
46

1
56

1
57

9
334

2

3

3

17
26
3
20
4

SP w Rozborzu
Dł.
Gimnazjum
Publiczne w
Pruchniku
Gimnazjum
Publiczne w
Rozborzu Dł.

Liczba uczniów w
klasach
Liczba oddziałów
Liczba uczniów w
klasach
Liczba oddziałów
Liczba uczniów w
klasach
Liczba oddziałów

15

7

13

27

18

18

15

113

1
0

1
116

1
92

1

1

1

1

7
208

0
0

5
20

5
17

-

-

-

10
37

0

1

1

-

-

-

2
729
47
245
12

Ogółem liczba uczniów w szkołach podstawowych

Ogółem liczba oddziałów w szkołach podstawowych
Ogółem liczba uczniów w gimnazjach
Ogółem liczba oddziałów w gimnazjach

3. Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach
a) Pracownicy pedagogiczni
Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ
prowadzący organizacji roku szkolnego, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym
poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania
fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz
określoną w rozporządzeniu /ramowe plany nauczania/ przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą
godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.
Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach, przedszkolu, oddziałach
przedszkolnych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Pruchnik, przedstawia tabela 4 - dane na dzień 31.03.2018 r. (dane ze sprawozdania SIO).
Tabela 4. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach i placówkach w Gminie Pruchnik – rok
szk. 2017/2018, stan na 31.03.2018 r. wg sprawozdania SIO
w etatach/osobach.

Stanowisko
służbowe
Dyrektor

Wicedyrektor
Naucz Pełnoy-ciele zatrud
.
Niepeł
nozatr.
Wychowawcy
świetlicy
szkolnej

SP
Jodłów
ka

SP
SP Nr 1
SP Nr 2
Krama- Pruchnik Pruchnik
rzówka
+
świetlica

SP
Świebo
dna

SP
Rozbórz
Długi

Gimnazj Przedszk
um
ole
Pruchnik Pruchnik

Publiczna
Szkoła
Muzyczna I
stopnia w
Pruchniku

1
7

1
9

1
1
20

1
2

1
2

1
11

1
10

1
6

1
11

3,01

2,65

7,27

0,84

1,83

3,50

8,70

0,17

6,19

-

-

1,50

-

-

-

-

-

-

Pedagog
szkolny
Nauczyciel
wspomagający
Logopeda
szkolny

-

-

0,25

-

-

0,25

0,91

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

(uzupełnia
etat w
przedszkolu
i szkołach)

Nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
w OP i PP

Ogółem etaty
osoby
Stan
zatrudnienia
prac. pedag.
w gminie
w etatach
Stan
zatrudnienia
prac. pedag.
w gminie
w osobach

2

14,01
23

2

-

1

1

2

-

-

-

14,65
22

32,02
38

4,84
7

5,83
12

17,75
24

20,61
26

7,17
9

18,19
22

135,07 etatów

183 (w tym 17 nauczycieli zatrudnionych w dwóch i więcej szkołach)

Awans zawodowy nauczycieli
W obecnym stanie prawnym każdy nauczyciel posiada odpowiedni stopień awansu zawodowego,
który związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem i osiągnięciami
potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu.
Na dzień 31.03.2018 r. zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego przedstawiało się
następująco:
nauczyciele stażyści
– 5,32 et. co stanowi 3,94 % wszystkich zatrudn. nauczycieli
nauczyciele kontaktowi
– 20,75 et.
15,36 %
nauczyciele mianowani
– 25,31 et.
18,74 %
nauczyciele dyplomowani – 83,69 et.
61,96 %
Razem:
135,07 et.
W roku szkolnym 2017/18 do organu prowadzącego wpłynęło 4 wnioski nauczycieli o wszczęcie
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
W wyniku przeprowadzonych postepowań egzaminacyjnych, awans na stopień nauczyciela
mianowanego uzyskało:
2 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku:
Pani mgr Agnieszka Wojdyło – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
Pani mgr Aleksandra Szwajczak – nauczyciel– wychowawca świetlicy szkolnej ,
2 nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku:
Pani Jowita Nidecka-Kordas – nauczyciel gry na skrzypcach,
Pan Marcin Kasprzyk – nauczyciel gry na fortepianie.
W placówkach oświatowych
przeprowadzono 2 postępowania kwalifikacyjne na stopień
nauczyciela kontraktowego. W roku szkolnym 2017/2018 r. komisje powołane przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty przeprowadziły w Kuratorium Oświaty postepowania

kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku których 4 nauczycielom z terenu
Gminy Pruchnik został nadany stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Status
zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają znaczący wpływ na wielkość środków
finansowych w budżecie oświatowym.
Dane z roku szk. 2017/18 wykazują, że 98% kadry pedagogicznej to nauczyciele z wyższym
wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, w roku szk. 2017/18, zgodnie z wymogami
prawa i potrzebami, w budżetach poszczególnych placówek zagwarantowano środki na
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w latach
2015-2017 przedstawia tabela nr 5.
Tabela Nr 5 Nakłady finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2015-2018
2015

2016

2017

Plan na 2018 r.

18 768,22

18 062,68

20 740,05

63 974,00

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już
kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczycielom, którzy uczestniczyli
w różnych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, seminaria, szkolenia,
warsztaty itp.) wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły, zostało przyznane dofinansowanie w
całości lub w części kosztów opłat, ze środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Nagradzanie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej 8 nauczycieli na wniosek
dyrektorów szkół oraz 1 dyrektor szkoły z własnej inicjatywy burmistrza, otrzymało w 2017 roku
z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Burmistrza Pruchnika. Nagrody dyrektora szkoły z tej
okazji otrzymało 71 nauczycieli oraz 21 pracowników administracji i obsługi.

b)

Praco
wnicy administracji i obsługi

W zależności od wielkości szkoły, liczby pomieszczeń itp., w każdej szkole i przedszkolu
zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
Dla poszczególnych szkół ł i placówek ich liczba w roku szkolnym 2017/2018 wynosiła:
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Tabela 6. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w roku szk. 2017/2018
w etatach/osobach.
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Ogółem zatrudnieni w gminie w roku szkolnym 2017/2018 pracownicy niepedagogiczni - 33
osoby na 25,25 etatach.

4. Finansowanie oświaty w Gminie Pruchnik w latach 2017-2018
Wydatki na oświatę to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu
terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje i środki własne gminy.
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym
elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Tworzy to korzystną sytuację
finansową dla terenów gęsto zaludnionych, natomiast w niekorzystnej sytuacji stawia j.s.t. o
podobnej strukturze jak Gmina Pruchnik.
W związku z tym gminy nadal muszą ponosić ogromne koszty związane z funkcjonowaniem
oświaty oraz realizacją nałożonych przez państwo obowiązków w tym zakresie.
Dodatkowe czynniki niezależne od j.s.t. takie jak: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania
zdrowia nauczycieli, odprawy, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej
uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego
oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i inne powodują konieczność angażowania przez j.s.t. dodatkowych
środków.
Szczegółowe wyliczenie subwencji oświatowej opiera się na ustaleniu liczby uczniów
przeliczeniowych, według określonych wag, zależy także od sytuacji, jaka istnieje w danej gminie
oraz od ilości uczniów w szkołach miejskich i wiejskich.
Innym źródłem finansowania zadań oświatowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin, np.:
- stypendia szkolne,
- w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
Od września 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13.08.2013 r. zostaje udzielana gminom
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego, na które nie otrzymujemy subwencji oświatowej. W okresie od stycznia do grudnia
2017 r. Gmina Pruchnik otrzymała dotację w kwocie 244 854 zł na 183 dzieci w wieku od 2,5 do 5
lat korzystających z wychowania przedszkolnego.
Gmina Pruchnik udzieliła w 2017 r. na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotacji z

budżetu gminy dla Przedszkola Niepublicznego w Pruchniku dla 24 dzieci uczęszczających do
tego przedszkola w okresie I-VIII/2017 i 35 dzieci w okresie od IX-XII/2017 w łącznej wysokości
133 686,44 zł.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik rozpatrywano zgodnie z dyspozycją
art. 122
ustawy Prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych
uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Środki wypłacone w 2017 r. na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników to
kwota 20 378,79 zł. Skorzystało z tej formy dofinansowania
4 pracodawców, szkoląc 4
młodocianych pracowników z terenu gminy Pruchnik.
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania
przeznaczono dodatkowe środki budżetowe na realizację w szkołach zajęć:
1/ na podstawie orzeczeń i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu:
a) indywidualne zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
i korekcyjno – kompensacyjne dla 19 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, oraz dla 36 uczniów z opinią poradni i zaleceniem o potrzebie zorganizowania
takich zajęć.
b) nauczanie indywidualne – dla 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego.
W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany
organizacyjne polegające na ograniczaniu zatrudnienia, konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy
organizacyjnych, oraz prowadzeniu zajęć w grupach łączonych. Podejmowanie takich kroków
wymuszają względy ekonomiczne, niemniej jednak nadrzędnym celem jest zawsze podejmowanie
działań nakierowanych na jakość kształcenia.
I. Wydatki na zadania oświatowe w gminie w poszczególnych latach przedstawia poniższa
tabela /w zł/:
Tab. 1
L.p.
Rodzaj wydatków
Utrzymanie bieżące szkół podstawowych
1.
Wydatki majątkowe
Utrzymanie bieżące szkół gimnazjalnych
2.
Wydatki majątkowe
Utrzymanie bieżące przedszkola
3.
Utrzymanie bieżące oddziałów , punktów
4.
przedszkolnych
Utrzymanie świetlicy szkolnej
5.
Dokształcanie nauczycieli
6.
Dowóz uczniów
7.
Publiczna Szkoła Muzyczna
8.
Wydatki majątkowe
Razem

w zł
2017 wykonanie
6.444.003,08
463 518,28
2.760.072,85

2018-plan
6.884 526,72
1 840 165,86
1.998.416,24

706.780,43
530.174,36

807.425,26
600.879,55

266.449,40
20.740,05
78 325,60
881 571,21
69 864,98
12 221 500,24

248.013,00
64.957,00
76 013,00
1.050.103,00
13 570 499,63

Struktura wydatków bieżących w poszczególnych typach placówek przedstawia się
następująco:

II.

Tab. 2 Szkoły podstawowe
Struktura wydatków bieżących
Wydatki związane z utrzymaniem pracownika tj.
A)

w zł
2017 wykonanie
5.600.139,10

Plan 2018
6.023.472,36

wynagrodzenia
i
pochodne
,
dodatek
mieszkaniowy i wiejski ,odpis FŚŚ, środki BHP
Media tj. energia, gaz i woda
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usług
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
Razem

303.123,59
201.382,52
138.354,83
191.560,15
9.442,89
463 518,28
6 907 521,36

347.000,00
160.723,24
102.196,65
240.534,47
10.600,00
1 840 165,86
8 724 692,58

B) Tab. 3 Gimnazja
Struktura wydatków bieżących
Wydatki związane z utrzymaniem pracownika tj.
wynagrodzenia
i
pochodne
,
dodatek
mieszkaniowy i wiejski ,odpis FŚŚ, środki BHP
Media tj. energia, gaz i woda
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usług
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
Razem

2017 wykonanie
2.544.794,05

w zł
Plan 2018
1.796.805,00

117.289,91
36.192,33
42.789,90
12.975,04
6.031,62
2.760.072,85

145.594,00
8.478,45
23.963,00
20.075,79
3.500,00
1.998.416,24

C)Tab. 4 Przedszkola, szkoła Muzyczna, oddziały i punkty przedszkolne
Struktura wydatków bieżących
2017 wykonanie
Wydatki związane z utrzymaniem pracownika tj.
1.961.166,39
wynagrodzenia
i
pochodne
,
dodatek
mieszkaniowy i wiejski ,odpis FŚŚ, środki BHP
Media tj. energia, gaz i woda
Zakup pomocy dydaktycznych
7.198,89
Zakup usług
123.114,73
Zakup materiałów i wyposażenia
21.674,37
Pozostałe wydatki
5.371,62
Wydatki majątkowe
69.864,98
Razem
2.188.390,98

w zł
Plan 2018
2.224.214,65

III.

40.223,16
129.650,00
55.150,00
9.170,00
2.458.407,81

Wydatki na poszczególne jednostki oświatowe w latach 2017-2018
w zł

Tab. 5

Wydatki na jednostkę
SP Jodłówka
SP Kramarzówka
SP Pruchnik Nr 1 ze świetlicą
SP Pruchnik Nr 2
SP Rozbórz Długi
SP Świebodna
Gimnazjum Pruchnik
Gimnazjum Rozbórz Długi
Przedszkole Samorządowe
Publiczna Szkoła Muzyczna

2017 wykonanie
1.167.891,16
1.236.915,08
2.481.552,48
625.495,19
1.157.576,38
584.180,05
2.410.265,13
351.266,52
708.361,43
956.152,94

Plan na 2018
1.315.656,52
1.454.266,26
2.816.630,65
456.378,88
1.308.792,52
522.702,44
1.751.437,02
255.970,22
810.793,26
1.056.893,00

Powyższe wydatki w 2018 w przeliczeniu na jednego ucznia uczęszczającego do poszczególnych
placówek obrazuje poniższa tabela:

Tab.5 Koszt utrzymania placówek w przeliczeniu na 1 ucznia
Nazwa placówki
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
2017/2018
2017/2018
7
96
SP Jodłówka
9
140
SP Kramarzówka
17
334
SP Pruchnik Nr 1
3
26
SP Pruchnik Nr 2
7
113
SP Rozbórz Długi
4
20
SP Świebodna
10
208
Gimnazjum Pruchnik
2
37
Gimnazjum Rozbórz Długi
5
122
Przedszkole Samorządowe
168
Publiczna Szkoła Muzyczna
64
1.264
Razem

Koszt przypadający
na ucznia w 2018 w zł
13.704,76
10.387,62
8.433,03
17.553,03
11.582,23
26.135,12
8.420,37
6.918,11
6.645,85
6.291,03
-

Źródła pokrycia wydatków oświaty w poszczególnych latach obrazuje poniższa tabela:
Tab.7 Udział budżetu gminy w finansowaniu oświaty w odniesieniu do subwencji oświatowej w zł
Rok
Roczne
Źródła finansowania oświaty
Wskaźnik
wydatki
procentowy
Subwencja
Dotacje
Środki
Budżet
poniesione na oświatowa
udziału
celowe
unijne
gminy
funkcjonowanie
budżetu
z budżetu
oświaty
gminy w
państwa
kosztach
utrzymania
szkół w %
2017
13 522 907,44 10 855 021,00 544 155,00 128 540,65 1 995 190,79
14
Plan
14 091 328,83 10 691 908,00 496 799,00 960 000,00 1 942 621,83
14
2018

5. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki.
Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo oświatowe, Burmistrz powołuje i odwołuje ze stanowiska
dyrektorów placówek oświatowych.
Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.
W związku z zakończeniem z dniem 31.08.2018 r. pięcioletniej kadencji dyrektora Szkoły
Podstawowej w Rozborzu Długim, w miesiącu kwietniu 2018 r. przeprowadzono konkurs na
stanowisko dyrektora tej szkoły, w wyniku którego stanowisko to powierzono na kolejnych 5 lat
szkolnych Pani mgr Barbarze Mroczka.
Ponieważ do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr II w Pruchniku nie zgłosił
się żaden kandydat, powierzono pełnienie obowiązków dyrektora tej szkoły do 30.06.2019 r. Pani
mgr Janinie Szczepanik.
Pozostałych 7 dyrektorów szkół w roku szkolnym 2017/18 pełniło funkcję dyrektora na podstawie
wcześniejszych powierzeń na kolejnych pięć lat szkolnych, po przeprowadzonych w latach
ubiegłych konkursach na stanowisko dyrektora.

6. Dowożenie uczniów do szkół
Z ustawy Prawo oświatowe wynika, że na gminie spoczywa obowiązek organizacji dowozu
uczniów.
W roku szkolnym 2017/2018, dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum realizowany
był głównie przez dwóch przewoźników wyłonionych w drodze przetargu:
1) PKS Przemyśl - trasa Kramarzówka , osiedle Pruchnik Górny – Pruchnik ( dowóz do
Gimnazjum w Pruchniku, SP w Kramarzówce i SP Nr 1 w Pruchniku) oraz trasa
Jodłówka, Świebodna – Pruchnik i trasa Hawłowice – Pruchnik (dowóz do Gimnazjum
w Pruchniku, SP w Jodłówce i SP Nr 1 w Pruchniku)
2) PKS Jarosław – trasa Rzeplin – Rozbórz Długi (dowóz do SP w Rozborzu Długim)
wraz z powrotem ze szkoły do domu, na podstawie zakupionych dla uczniów biletów miesięcznych
z tras przejazdu.
Ponadto z ul. Korzenie i przyłączonej części Węgierki do gminy Pruchnik, dowożeni byli
uczniowie do SP Nr 1 w Pruchniku i Gimnazjum w Pruchniku.
Ogółem w roku szkolnym 2017/18 dowożono do szkół na terenie naszej gminy 396 uczniów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, gmina ponosi również koszty
dowozu uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych,
znajdujących się w Jarosławiu.
W roku szkolnym 2017/18 dowóz 14 uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków
szkolno – wychowawczych i szkoły specjalnej w Jarosławiu realizowany był przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Pruchniku, który posiada do tego celu odpowiednio przystosowany pojazd
oraz zapewnia opiekuna.

7. Nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego oraz kontrola obowiązku nauki.
Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo oświatowe dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
kontrolowali spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół,
a gmina kontrolowała spełnianie obowiązku nauki przez młodzież od 16 do18 roku życia
zamieszkałą na terenie gminy. W celu kontroli spełniania obowiązku nauki w urzędzie prowadzona
jest na bieżąco ewidencja spełniania obowiązku nauki. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności
oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych,
a uzupełnienie informacji następuje poprzez pisma kierowane bezpośrednio do rodziców ucznia.
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na dzień 31.03.2018 r. dla 21 uczniów
zameldowanych lecz niezamieszkałych na terenie naszej gminy brak jest informacji o spełnianiu
bądź niespełnianiu obowiązku nauki. Pozostała młodzież w wieku 16-18 lat spełniała obowiązek
nauki.

8. Wykonanie inwestycji oświatowych i remontów obiektów szkolnych.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo –
rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Działania w tym zakresie powodują, że baza lokalowa
spełnia określone standardy i normy użytkowe.
W 2017 r. Gmina Pruchnik przystąpiła do Projektu „Kompleksowa poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” –
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach którego
w dwóch szkołach: w Pruchniku Nr 1 i Kramarzówce przeprowadzono termomodernizację
budynków szkolnych oraz hali sportowej w Pruchniku. Na realizację tych inwestycji większość
środków finansowych pochodzi z zewnątrz. W 2018 r. zakończono budowę sali gimnastycznej
(wraz z łącznikiem i zapleczem) przy Szkole Podstawowej w Kramarzówce, dzięki znacznemu
dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 400 000 zł, oraz z regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 590 019,89 zł. Środki własne gminy na budowę tej
sali wyniosły: 1 123 303,12 zł.
Wypełniając zadania organu prowadzącego określone w art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o systemie
oświaty (zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie), w roku szk. 2017/18 wykonano następujące
prace:
- SP Nr 1 w Pruchniku:
 malowanie kuchni i łazienek,
 remont urządzeń na placu zabaw: wymiana uszkodzonych elementów drewnianych,
czyszczenie i impregnowanie, malowanie elementów metalowych.
- Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim:
 montaż, demontaż i ułożenie glazury na schodach zewnętrznych,
 wymiana płyty głównej w kotłowni,
 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
- SP w Świebodnej:
 wymiana i naprawa baterii łazienkowych,
 naprawa i wymiana zepsutych zamków drzwiowych,
- SP w Jodłówce:
 adaptacja pomieszczenia do prowadzenia zajęć opieki świetlicowej – usuwanie starej
lamperii, szpachlowanie, malowanie, montaż instalacji elektrycznej, demontaż i montaż
karnisza, listew wykończeniowych, położenie wykładziny podłogowej.
- Gimnazjum Publiczne w Pruchniku:
 montaż oświetlenia awaryjnego w hali sportowej,
- SP w Kramarzówce:
 zakończenie realizacji projektu: " Budowa Sali gimnastycznej i wyposażenia w
nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce"
- oddanie sali gimnastycznej oraz dwóch nowych klas lekcyjnych (X.2018 r.)
- otrzymano zestaw komputerowy stacjonarny z systemem operacyjnym o raz
monitorem - 18 szt.,
- tablica interaktywna - 2 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt.
- SP Nr 2 w Pruchniku:
 malowanie i przystosowanie sali na gabinet profilaktyki zdrowotnej,
 wymiana zaworu gazowego w kotle FERROL,
 konserwacja placu zabaw,
 prace malarskie (malowanie korytarzy i klatki schodowej, lamperii i grzejników),
 rozbiórka kantorka na pierwszym piętrze,
 wymiana 9 drzwi (skrzydła drzwiowe).

9.

Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz inne większe wydatki.
Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe
wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie co

niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie zainteresowania
nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej
wartościowym w otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco
doposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: tablice interaktywne,
projektory dotykowe. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt
elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.
W roku szkolnym 2017/18 zakupiono do szkół:
- Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim:
 wyposażenie placu zabaw,
 pralka, meble, krzesła,
 zabawki do oddziału przedszkolnego,
 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji celowej,
- SP Nr 1 w Pruchniku:
 2 monitory interaktywne, projektor w ramach programu „Aktywna tablica”,
 meble szkolne: ławki na korytarz – szt. 6
 zestawy komputerowe do sal lekcyjnych – szt. 3,
 zestawy komputerowe do ICIM i biblioteki – szt. 5,
 urządzenie wielofunkcyjne,
 kosiarka spalinowa,
 tablice korkowe – szt. 3,
 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji celowej,
 pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, do języka
angielskiego, na świetlicę.
- SP w Jodłówce :
 2 monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna tablica”,
 4 zestawy komputerowe,
 szafy na dokumentację szkolną – 7 szt.
 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji celowej,
 książki do biblioteki szkolnej.

- SP w Kramarzówce:
 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji celowej,
 2 monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna tablica”,
 wykładzina dywanowa do oddziału i punktu przedszkolnego,
 wyposażenie pracowni przedmiotowych: segmenty 3 szt., ławki 12 szt., krzesła 24 szt.,
 tablice suchościeralne – 3 szt.,
 kserokopiarka,
 sprzęt sportowy,
 pomoce do oddziału oraz punktu przedszkolnego
- SP Nr 2 w Pruchniku:
 tablice korkowe,
 materiały budowlane na remont elewacji budynku,







krzesła – 16 szt.,
szafy stojące – szt. 3,
gablota wisząca na puchary,
mata antypoślizgowa,
wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji celowej

- SP w Świebodnej
 wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach dotacji celowej
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w |Pruchniku
 pomoce dydaktyczne,
 zabawki.

10. Pomoc materialna dla uczniów
W Gminie Pruchnik w roku szkolnym 2017/18 realizowanych było 5 form pomocy materialnej dla
uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy tj.:
a) stypendia szkolne – socjalne dla uczniów spełniających kryterium dochodowe,
b) zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
spowodowanej: śmiercią rodzica, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica, zdarzenia
losowego np. pożar,
c) stypendia Burmistrza Pruchnika o charakterze motywacyjnym,
d) sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
e) dożywianie uczniów.
a) stypendia szkolne
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie zam. na terenie gminy Pruchnik otrzymali stypendium
szkolne na 3 miesiące. Wypłata pomocy materialnej rodzicom nastąpiła po przedłożeniu dowodów
poniesionych kosztów na edukację dziecka (faktury, rachunki).
Środki finansowe na ten cel gmina otrzymuje w 80% z dotacji celowej, pozostałe 20% to środki
własne.

Lp.

Typ szkoły

Liczba uczniów, którzy
otrzymali stypendium

1

szkoły podstawowe

96

2

gimnazja

32

3

szkoły ponadgimnazjalne

50

4

ośrodki umożliwiające
dzieciom realizację
obowiązku szkolnego

2

Razem

b) zasiłki szkolne

180

Kwota wypłaconych
stypendiów w roku
szkolnym 2017/2018

117 365,12

Lp.

Typ szkoły

Liczba uczniów

Wypłacona kwota

1

szkoły podstawowe

0

0

2

gimnazja

3

1 860

3

szkoły ponadgimnazjalne

3

1 860

4

ośrodki umożliwiające
dzieciom realizację
obowiązku szkolnego

1

Razem

620

7
4 340

c) stypendia Burmistrza Pruchnika o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2017/18
(ze środków własnych gminy) otrzymało łącznie 66 uczniów uczęszczających do szkół na
trenie naszej gminy na łączną kwotę – 20 000 zł, w tym: 11 uczniów za wybitne wyniki w
nauce, 7 uczniów za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim, 3 uczniów za wybitne osiągnięcia w konkursach artystycznych (muzycznych),
45 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim;
d) sfinansowanie zakupu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum podręczników i
materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej w kwocie 131 597,67 zł.
e) dożywianie uczniów – wszystkie placówki oświatowe organizują dożywianie – pełny obiad
w stołówce SP Nr 1 w Pruchniku (od IX/2017 stołówka tylko wydaje posiłki przygotowywane
w gimnazjum)), pozostałe szkoły w formie jednego posiłku obiadowego. Baza żywieniowa w
roku sz. 2017/18 znajdowała się w stołówce w budynku Gimnazjum w Pruchniku, skąd
dowożone są obiady do wszystkich placówek oświatowych, znajdujących się w innych
budynkach szkolnych. Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy w
ramach programu rządowego – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie to
realizowane jest poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z kryteriów udzielania pomocy
w postaci bezpłatnego obiadu jest dochód na 1 członka rodziny. Z tej formy pomocy
skorzystało 261 uczniów na łączną kwotę 190 443 zł.

11. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej oraz nadzór w zakresie
prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych
źródeł, a także gospodarowania mieniem.
Obsługa administracyjna i finansowa placówek oświatowych, dla których Gmina Pruchnik
jest organem prowadzącym realizowana jest przez Urząd Miejski w Pruchniku, głównie w
Referacie ds. Realizacji Usług Wspólnych. W urzędzie prowadzona jest rachunkowość
placówek oświatowych oraz sprawy płacowe pracowników, zatrudnionych w tych placówkach.
Poprzez prowadzenie rachunkowości w urzędzie, na bieżąco odbywa się monitorowanie
realizacji budżetów poszczególnych placówek oświatowych.

12. Prowadzenie sprawozdawczości oświatowej i rozliczanie dotacji.

W roku szkolnym 2017/2018 sporządzono sprawozdania:
1.
System Informacji Oświatowej – stan na 10 września 2017 r., 30 września 2017 r., 31 marca
2018 r.,
2.
Sprawozdania Z–03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (kwartalne) oraz roczne Z-06
za 2017 r.
3.
Sprawozdanie za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik,
4.
Sprawozdania roczne z rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:
a) dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie naszej gminy,
b) dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
c) dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
5. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N – kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań i
należności.
6. Sprawozdania Rb-28S i Rb-27S - miesięczne sprawozdania z wykonania planów dochodów i
wydatków budżetowych.
Wszystkie sprawozdania i rozliczenia wykonano w terminie i przekazano odpowiednim
instytucjom. Powyższe zadania realizował Referat ds. Realizacji Usług Wspólnych w Oświacie
w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

II. FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE ICH
DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH
1.

ZADAŃ

Osiągnięcia uczniów na szczeblu rejonowym i wojewódzkim – konkursy przedmiotowe, inne
ważniejsze konkursy, najważniejsze osiągnięcia sportowe.

S Nr 1 w Pruchniku
Konkursy przedmiotowe:
 tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z języka polskiego: Jakub
Kwaśniak – opiekun: p. Anna Włoch;
 tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z matematyki: Robert Olejarz –
opiekun: p. Aleksandra Kulisza;
 tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z języka angielskiego: Krzysztof
Fijałkowski – opiekun: p. Paulina Szkoła - Pęcek;
 tytuł finalisty w III edycji konkursu historyczno – przyrodniczego „Polska moja Ojczyzna –
przeszłość i teraźniejszość” ph. Wolna i Niepodległa – 100 lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości, pod patronatem KO w Rzeszowie: Karol Kubicki - op. p. K. Kos;
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR MATEMATYCZNY pod patronatem
KO: wyróżnienia: Mateusz Mikłasz z kl. III b, op. p. B. Rut, Antonina Kochanowicz, Julia
Madejowska z kl. IV a, op. p. A. Jasiłek, Robert Olejarz z kl. VI a, Karol Kubicki z kl. VI c,
Emilia Długosz z kl. VI a, op. p. A. Kulisza;
 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” pod patronatem MEN, wyróżnienie
Karol Kubicki, op. p. H. Fudali;
 Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek dla kl. I – III sesja zimowa, tytuł laureata: Mateusz
Mikłasz, Jakub Fudali, Maja Podolak, opiekun: p. B. Rut, p. A. Bielec;
 Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek dla kl. I – III sesja wiosenna: laureaci: Mateusz
Mikłasz, Gerard Chudzik, Jakub Fudali, Paulina Salwiak, Emilia Tarnawska, op. p. B. Rut,
p. A. Bielec, p. T. Szykuła;
 Ogólnopolski konkurs leksykalny Memory Master: laureaci: K. Fijałkowski, W. Stetsiv, A.
Kochanowicz, A. Kozłowski, K. Kubicki, W. Mazur, wyróżnienia: G. Bajsarowicz, H.
Kiwacki, G. Mikłasz, op. p. A. Stetsiv, p. O. Byczkowa- Kubacha, p. P. Szkoła – Pęcek;
 Powiatowy konkurs Mistrz Matematyki pod patronatem KO: I m. Karol Kubicki, II m.
Robert Olejarz, op. p. A. Kulisza, p. Adam Olejarz;
 Powiatowy konkurs humanistyczny „Krok przed metą”, wyróżnienie: Tina Skiba, op. p. L.
Potyrała
 Międzyszkolny Konkurs „Jeden z ośmiu”: II m. Robert Olejarz, op. p. A. Stetsiv.
Konkursy artystyczne:
 Festiwal „Piosenka w mundurze” w Przemyślu - I m. Aurelia Modras w kat. I – IV, I m.
Martyna Stec w kat. V i wyżej , op. p. A. Szykuła, p. B. Sikorski
 Wojewódzki Konkurs Recytatorski „A to Polska właśnie…” w Jarosławiu, pod patronatem
KO: II m. Aurelia Modras w kategorii piosenka, op. p. A. Szykuła, p. B. Sikorski, II m.
Katarzyna Olejarz, wyróżnienie Martyna Stec w kategorii recytacja, op. p. A. Włoch;
 Mickiewiczowski Konkurs Recytatorski w Radymnie pod patronatem Starosty
Jarosławskiego: wyróżnienie Jakub Solarski z kl. VII a – op. p. L. Potyrała;
 XX Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Rzeszowie: I m. zespół Sweetes w
składzie: Judyta Prochownik, Martyna Wróbel, Maja Podolak, Aleksandra Wójcik,
Weronika Homik, Fabian Kądziołka,
I m. zespół Sound Angels w składzie: Klaudia Flak, Kinga Blajer, Oliwia Makara, Roksana
Jarosz, Martyna Stec, Katarzyna Olejarz, Agata Nowak, Aleksandra Łuc, Tina Skiba, Jakub









Solarski. Opiekunowie zespołów: p. A. Szykuła, p. O. Byczkowa – Kubacha, p. B.
Sikorski;
XIII Regionalny Festiwal Piosenki „Malin koszyk”
W kategorii kl. I – III: III m. – zespół „Sweetes” w składzie: Judyta Prochownik, Fabian
Kądziołka - kl. II a; Maja Podolak, Martyna Wróbel - kl. III b; Aleksandra Wójcik,
Weronika Homik - kl. III a. W kategorii II kl. IV – VII: soliści: II m. Martyna Stec i Aurelia
Modras, W kategorii zespoły: I m. zespół Sound Angels w składzie: Antonina Kochanowicz,
Izabela Stańko, Zuzanna Wywrót - kl. IV a, Aurelia Modras - kl. IV c; Klaudia Flak,
Roksana Jarosz, Kinga Blajer, Oliwia Makara, Patrycja Kowalczyk, Aleksandra Olejarz - kl.
V b; Tina Skiba - kl. V a; Martyna Stec, Katarzyna Olejarz - kl. VI b; Aleksandra Łuc - kl.
VI c; Aleksandra Pięciorek - kl. VII a, Agata Nowak - kl. VII c ). Op. p. A. Szykuła;
Powiatowy konkurs recytatorski „Wiosna w sercu, wiosna wkoło” org. przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu Filia w Jarosławiu. II m. Lena Sosnowska z kl. I b,
wyróżnienie Maria Michalska z kl. I b, op. p. R. Mazur, wyróżnienie Karol Jarosz z kl. IV b,
op. p. E. Kochanowicz;
Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej pt. „Kolędnicy – Wędrownicy” w Krasnem,
wyróżnienie: Emilia Sornat z kl. VI b, Hubert Kędzior z kl. IV c, op. M. Poziemska;
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Polscy Święci, którzy kochali swoją ojczyznę”- I m.
Michał Szkoła z kl. I b op. s. M. Buzor;
Powiatowy konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie proszę” – wyróżnienie Julia Kowalczyk
op. I. Szkoła.

Osiągnięcia sportowe (najważniejsze):
 II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych
Dziewcząt;
 III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej Dziewcząt;
 I miejsce w programie „Kocham ręczną na Orliku” dziewcząt i chłopców w finale
wojewódzkim, udział na zawodach ogólnopolskich;
 II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w biegu na 1000 metrów - Emanuel
Czuba;
 IV miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Indywidualnych Biegach
Przełajowych dziewcząt – Oliwia Malec
 IV miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Indywidualnych Biegach
Przełajowych chłopców – Emanuel Czuba
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018
zajęła I miejsce w powiecie jarosławskim i V miejsce w województwie podkarpackim – otrzymała
statuetkę oraz bon o wartości 800 zł na sprzęt sportowy.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku
 laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy –
upadkom zapobiegamy”,

Szkoła Podstawowa w Jodłówce
 I miejsce dziecka w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Widok z mojego okna”,
 wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi
mamy upadkom zapobiegamy”,
 III miejsce dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Najpiękniejszy widok dla
moich oczu”,
 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jesienne parasole”,
 I miejsce w Powiatowym konkursie plastycznym „Mamo, Tato nie pal przy mnie proszę”,
 nominacja 2 uczniów do etapu powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego Podkarpackiego
Konkursu „Literatura i dzieci –Dzień bez komputera” w kategorii praca plastyczna kl. 1-3 i
zakwalifikowanie się na wystawę pokonkursową w WDK Rzeszów,
 wyróżnienie uczennicy w XV edycji Konkursu Wojewódzkiego ”Moja miejscowość i region
są piękne” w kategorii praca plastyczna, wyróżnienie w I edycji konkursu wojewódzkiego
„Znam się na przyrodzie więc żyję z nią
w zgodzie- przyroda mojej okolicy”,
 uzyskanie przez uczniów tytułu finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym
„Ortografek” oraz w Ogólnopolskim Konkursie czytelniczym „Abecadło” w ramach
Stypendiady wczesnoszkolnej 2017 r.,
 2 i 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczna droga do przedszkola”
kategoria 3 i 4- latki.
Zespół Szkół w Rozborzu Długim








Osiągnięcia sportowe:
I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w L.A. rzut oszczepem –
Mikołaj Wiśniowski kl. III gimn.
I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich juniorów młodszych w L.A. rzut oszczepem –
Mikołaj Wiśniowski
III miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich juniorów młodszych w L.A. rzut dyskiem –
Mikołaj Wiśniowski
I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w LA rzut oszczepem –
Mikołaj Wiśniowski,
I miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich młodzików w L.A. rzut oszczepem – Paulina
Galas,
II miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich młodzików w L.A. rzut oszczepem – Jakub
Węgrzyniak,
II miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich młodzików w L.A. rzut dyskiem – Wiktoria
Drapała.

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce
 laureaci olimpiady przedmiotowej „Olimpus” : Adrian Kurasz – język angielski, Julia
Kubas – matematyka, Kacper Daraż – matematyka.

Gimnazjum Publiczne w Pruchniku















Konkursy przedmiotowe:
2 laureatów konkursu przedmiotowego z matematyki – Beata Olejarz, Marek Golba,
1 laureat konkursu przedmiotowego z informatyki – Brunon Blok,
1 finalista konkursu przedmiotowego z chemii - Bartosz Czaja
3 finalistów konkursu przedmiotowego z fizyki – Brunon Blok, Marek Golba, Bartosz
Czaja,
Inne konkursy na szczeblu co najmniej wojewódzkim:
3 miejsce i tytuł laureata w ogólnopolskim maratonie matematycznym „Banachiada” –
Beata Olejarz, Marek Golba,
1 wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny” – Marek Golba,
5 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Źródła marzeń”.
Zawody sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim:
IX m. w finale krajowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lidze lekkoatletycznej chłopców,
I i III m. w województwie w biegu na 1000 m.,
II m. w województwie w rzucie dyskiem,
III m. w województwie w indywidualnych biegach przełajowych,
II m. w województwie w Lidze LA
V m. w województwie w biegu na 300 m,
I m. w województwie w sztafetowych biegach przełajowych,

Przedszkole Samorządowe w Pruchniku
 I i II miejsce dla dziewczynki i chłopca za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Zwierzątka na na Wielkanocnym Stole”,


3 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wielkanocna Kartka
Przedszkolaka”,



udział 2 dzieci w XI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna”,



I miejsce i 3 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka
Bożonarodzeniowa,



udział 1 dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pejzaż zimowy”,



udział 2 dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Po prostu koci świat”,



udział 1 dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym o tematyce jesiennej,



udział dzieci w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastyczno-technicznego pt. „Czerwony
Kapturek w 1000 odsłonach”,



udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym „Upominek dla Babci i Dziadka”,



udział 3 dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka Świąteczna” – pozyskanie
nagród ufundowanych przez miesięcznik „Przedszkolne ABC”,



udział w Gminnym przeglądzie na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną”,



II miejsce podczas udziału w XXVI Biegu o Memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
w kategorii: przedszkolaki,



udział w VI Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z
terenu gminy, organizowanym w przedszkolu,



udział w XXII Gminnym Przeglądzie Zespołów Szkolnych „Pójdźmy do Betlejem”
z programem „Inny punkt widzenia”,



udział w licznych konkursach wewnątrzprzedszkolnych: plastycznych, muzycznych,
literackich dla dzieci oraz dzieci i rodziców.
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku
Osiągnięcia uczniów o zasięgu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Jarosz – naucz. Grzegorz Wójcikiewicz - Nagroda II stopnia w XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Judyta Prochownik – naucz. Krzysztof Bury - Nagroda II stopnia w XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Piotr Tuleja – naucz. Krzysztof Bury - Nagroda II stopnia w XVIII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Fabian Kądziołka – naucz. Krzysztof Bury - Nagroda III stopnia w XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Jakub Kiwacki – naucz. Krzysztof Bury - Nagroda III stopnia w XVIII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Mikołaj Wańkowicz – naucz. Krzysztof Bury - Nagroda I stopnia w XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Magdalena Wota – naucz. Jarosław Szuper - Nagroda III stopnia w XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Agata Nowak – naucz. Jowita Nidecka-Kordas - Nagroda III stopnia w XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Natalia Kaszuba – naucz. Grzegorz Wójcikiewicz – Wyróżnienie w XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Łukasz Wywrot – naucz. Krzysztof Bury – Wyróżnienie w XVIII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Julia Madejowska – naucz. Danuta Wołoszyn – Wyróżnienie w XVIII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Zuzanna Kwaśniak – naucz. Danuta Wołoszyn – Wyróżnienie w XVIII Międzypowiatowym
Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim
Aleksandra Wróbel – naucz. Jacek Łaskarzewski – Nagroda I stopnia w XII Regionalnym
Festiwalu Instrumentów dętych Blaszanych w Kolbuszowej
Amelia Wysocka – naucz. Jacek Łaskarzewski – Nagroda I stopnia w XII Regionalnym
Festiwalu Instrumentów dętych Blaszanych w Kolbuszowej
Mikołaj Wańkowicz – naucz. Krzysztof Bury - 1 miejsce w XIV ART DUO International
Music Festival in memory of Ludwig van Beethoven w Wiedniu
Joanna Jamrozik – naucz. Krzysztof Bury - 3 miejsce w XIV ART DUO International
Music Festival in memory of Ludwig van Beethoven w Wiedniu
Duet KAMTRIO w składzie: Joanna Jamrozik i Mikołaj Wańkowicz – naucz. Krzysztof
Bury - 1 miejsce (zespoły kameralne) w XIV ART DUO International Music Festival in
memory of Ludwig van Beethoven w Wiedniu
Dawid Drapała – naucz. Andrzej Antonik - Nagroda I stopnia w XII Festiwalu Młodych
Gitarzystów w Kolbuszowej
Magdalena Ziobrowska – naucz. Andrzej Antonik - Nagroda I stopnia w XII Festiwalu
Młodych Gitarzystów w Kolbuszowej
Weronika Sobol – naucz. Andrzej Antonik - Nagroda II stopnia w XII Festiwalu Młodych
Gitarzystów w Kolbuszowej
Mikołaj Wańkowicz – kat. III (akordeon), nauczyciel: Krzysztof Bury – Nagroda I stopnia w
IV Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Duet: Mikołaj Wańkowicz, Joanna Jamrozik – kat. V (akordeon), nauczyciel: Krzysztof
Bury – Nagroda I stopnia w IV Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
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Zuzanna Wywrot – kat. II (gitara), nauczyciel: Krzysztof Skoczyński – Nagroda II stopnia w
IV Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Judyta Prochownik – kat. I (akordeon), nauczyciel: Krzysztof Bury – Nagroda III stopnia w
IV Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Fabian Kądziołka – kat. I (akordeon), nauczyciel: Krzysztof Bury – Nagroda III stopnia w
IV Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Piotr Tuleja – kat. I (akordeon), nauczyciel: Krzysztof Bury – Nagroda III stopnia w IV
Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Łukasz Wywrot – kat. II (akordeon), nauczyciel: Krzysztof Bury – Nagroda III stopnia w IV
Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Nikola Jedlińska – kat. II (akordeon), nauczyciel: Paweł Nowak – Nagroda III stopnia w IV
Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Martyna Piróg – kat. III (gitara), nauczyciel: Krzysztof Skoczyński – Wyróżnienie w IV
Leżajskim Konkursie Kultury Muzycznej
Mikołaj Wańkowicz – naucz. Krzysztof Bury – I miejsce w XXIV Mławskim Festiwalu
Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry”
Antoni Mazur – naucz. Jarosław Szuper – Wyróżnienie w XI Makroregionalnym Konkursie
Instrumentów Dętych w Biłgoraju
Mikołaj Wańkowicz (naucz. Krzysztof Bury) – 2 miejsce w X Tarnobrzeskim Konkursie
Akordeonowym
Joanna Jamrozik (naucz. Krzysztof Bury) – wyróżnienie w X Tarnobrzeskim Konkursie
Akordeonowym
Judyta Prochownik (naucz. Krzysztof Bury) – wyróżnienie w X Tarnobrzeskim Konkursie
Akordeonowym
Grupa rytmiki – naucz. Monika Witalec – Złote pasmo (I miejsce) w XVI Przeglądzie
Zespołów Rytmiki szkół muzycznych I stopnia w Rzeszowie
Mikołaj Wańkowicz (naucz. Krzysztof Bury) – 2 miejsce w konkursie pn. „Jubileuszowe
XX Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe - Sanok 2018”
Chór Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Pruchniku – naucz. Kornelia Ignas – Wyróżnienie
w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Polskiej w Jarosławiu
Paweł Furman – naucz. Paweł Nowak – I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki
Polskiej w Jarosławiu
Antoni Mazur – naucz. Jarosław Szuper - Nagroda I stopnia w VIII Przeglądzie Szkół
Muzycznych w Pruchniku
Paweł Furman – naucz. Paweł Nowak - Nagroda I stopnia w VIII Przeglądzie Szkół
Muzycznych w Pruchniku
Jagoda Potoczny – naucz. Jowita Nidecka-Kordas - Nagroda II stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Maria Ziobrowska – naucz. Jowita Nidecka-Kordas - Nagroda II stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Roksana Jarosz – naucz. Anna Misiak-Zub - Nagroda II stopnia w VIII Przeglądzie Szkół
Muzycznych w Pruchniku
Zuzanna Wywrot – naucz. Krzysztof Skoczyński - Nagroda II stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Nikola Jedlińska – naucz. Paweł Nowak
- Nagroda II stopnia w VIII Przeglądzie Szkół
Muzycznych w Pruchniku
Agata Pich - Maria Skupniewicz - Nagroda III stopnia w VIII Przeglądzie Szkół
Muzycznych w Pruchniku
Natalia Kaszuba – naucz. Grzegorz Wójcikiewicz - Nagroda III stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Julia Madejowska – naucz. Danuta Wołoszyn - Nagroda III stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
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Zuzanna Kwaśniak – naucz. Danuta Wołoszyn - Nagroda III stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Weronika Wojciechowska – naucz. Wojciech Jurkiewicz - Nagroda III stopnia w VIII
Przeglądzie Szkół Muzycznych w Pruchniku
Amelia Wysocka – naucz. Jacek Łaskarzewski - Nagroda III stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Aleksandra Wróbel – naucz. Jacek Łaskarzewski - Nagroda III stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Martyna Piróg – naucz. Krzysztof Skoczyński - Nagroda III stopnia w VIII Przeglądzie
Szkół Muzycznych w Pruchniku
Weronika Wojciechowska – naucz. Wojciech Jurkiewicz - II Nagroda w konkursie pn. „II
Spotkania Młodych Gitarzystów w Pruchniku”
Zuzanna Wywrot – naucz. Krzysztof Skoczyński - III Nagroda w konkursie
pn. „II Spotkania Młodych Gitarzystów w Pruchniku”
Magdalena Ziobrowska – naucz. Andrzej Antonik - Wyróżnienie w konkursie
pn. „II Spotkania Młodych Gitarzystów w Pruchniku”
Paweł Furman – naucz. Paweł Nowak - II miejsce w XXVIII Lubelskim Przeglądzie
Akordeonowym
Nikola Jedlińska – naucz. Paweł Nowak - Wyróżnienie w XXVIII Lubelskim Przeglądzie
Akordeonowym
Mikołaj Wańkowicz (nauczyciel: Krzysztof Bury) – I miejsce w IX International Music
Cometition 2018 w Belgradzie (Serbia)
Duet KAMTRIO w składzie: Mikołaj Wańkowicz i Joanna Jamrozik (nauczyciel: Krzysztof
Bury) – I miejsce w IX International Music Cometition 2018 w Belgradzie (Serbia)
Nikola Jedlińska (nauczyciel: Paweł Nowak) – II miejsce w IX International Music
Cometition 2018 w Belgradzie (Serbia)
Paweł Furman (nauczyciel: Paweł Nowak) – II miejsce w IX International Music
Cometition 2018 w Belgradzie (Serbia)
Joanna Jamrozik (nauczyciel: Krzysztof Bury) – II miejsce w IX International Music
Cometition 2018 w Belgradzie (Serbia)
Łukasz Wywrot (nauczyciel: Krzysztof Bury) – II miejsce w IX International Music
Cometition 2018 w Belgradzie (Serbia)
Judyta Prochownik (nauczyciel: Krzysztof Bury) – II miejsce w IX International Music
Cometition 2018 w Belgradzie (Serbia).

2.

Pozyskane
dodatkowe środki finansowe dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych
i sprzętu
1. W m-cu IX 2017 r. złożony został wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dla
6 szkół podstawowych o uzyskanie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki
zdrowotnej. Placówki wnioskowały o zakup nowego sprzętu do gabinetów, który pozwoli
na lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez higienistki szkolne. Gmina Pruchnik
otrzymała dotację na ten cel w łącznej kwocie 31 829 zł. Dzięki tym środkom szkoły
zakupiły sprzęt medyczny do wyposażenia przeznaczonych do tego celu pomieszczeń.
2. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”, którego zadaniem jest zapewnienie
szkołom podstawowym niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych, na wniosek Gminy Pruchnik o udzielenie wsparcia finansowego
otrzymaliśmy dotację w wysokości 42 000 zł na zakup monitorów dotykowych i innych
pomocy dydaktycznych do 3 szkół podstawowych (SP Nr 1 Pruchnik, SP Kramarzówka
i SP Jodłówka). Do realizacji tego zadania gmina zapewniła wymagany wkład własny w
wysokości 10 500 zł.

3. W edycji 2018 Rządowego programu „Aktywna tablica” w miesiącu lipcu br. otrzymaliśmy
dotację w wysokości 19 600 zł ( + wkład własny 4 900 zł) na zakup w/w sprzętu do SP
w Rozborzu Długim i SP w Świebodnej. Realizacja tego zadania nastąpi do końca grudnia
2018 r.
4. W m-cu VI.2018 złożony został do MEN „Wniosek o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” dla SP w Jodłówce (gmina
mogła złożyć wniosek tylko dla 1 szkoły). Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości
36 420 zł, które obecnie są realizowane.
5. Pozostałe zdobyte dodatkowe środki finansowe dla szkół/przedszkola:
- SP Nr 2 w Pruchniku: pozyskano sprzęt sportowy do zajęć pozalekcyjnych (spadochron
tęczowy, piłki 16 szt., szachy magnetyczne 4 sztuki, piłkarzyki) na kwotę 1 100 zł;
dodatkowo szkoła otrzymała środki finansowe od sponsorów 600 zł (przeznaczono na
organizację Pikniku Rodzinnego, na zabawę andrzejkową i choinkową dla dzieci),
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku: we współpracy z rodzicami na bieżąco
pozyskiwane są środki finansowe i rzeczowe od sponsorów (zakładów pracy, osób
prywatnych) na nagrody dla dzieci, za udział w konkursach i innych przedsięwzięciach
organizowanych na terenie placówki.

III.

WYNIKI
EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ze względu na wprowadzoną reformę oświaty, w wyniku której dotychczasowe sześcioletnie
szkoły podstawowe stały się z mocy prawa z dniem 01.09.2017 r. ośmioletnimi szkołami
podstawowymi, w 2017 r. i 2018 r. nie został przeprowadzony sprawdzian uczniów szkół
podstawowych. Najbliższy egzamin uczniów klas ósmych zostanie przeprowadzony w 2019 r..
Celem egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia – po szkole podstawowej
i gimnazjum.
Należy podkreślić, że sprawdziany i egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same
wyniki niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną placówkę nie należy
więc traktować jako surowego wskaźnika, nie mniej jednak daje on określoną wiedzę co do
dalszych kierunków pracy placówki.
Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące czynniki:
 czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji
edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin
patologicznych,
 czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie,
indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych
umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć,
niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne,
 czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór
programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii.
 nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy
i umiejętności, otwarcie na własny rozwój,
Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły,
ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany
na
systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie
egzaminowi. Niemniej jednak wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich
obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt
i modyfikacji mających na celu poprawę wyników nauczania.
Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu
każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką
jakość nauczania.
Ogólny obraz tego, jak szkoła wypadła na egzaminie buduje się na podstawie dwóch liczb:
średniego wyniku szkoły z egzaminu i pozycji, jaką ten wynik zajmuje na skali staninowej.

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - rok szkolny 2017/18.
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na
trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego
• matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki
• z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Egzamin gimnazjalny młodzież zdawała od 18 do 20 kwietnia 2018 r., Przystąpienie do egzaminu
jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający
powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w naszej gminie 105 uczniów gimnazjum, w tym:
Gimnazjum w Pruchniku – 90 uczniów i w klasie gimnazjalnej w SP w Rozborzu Długim – 15
uczniów.
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz miejsce szkoły w skali staninowej od 1 do 9 (staniny
od 1 do 3 – wynik niski, od 4 do 6 – wynik średni, od 7 do 9 – wynik wysoki):
6. Tabela obrazuje średnie wyniki uczniów gimnazjów, wyrażone w procentach:
Część językowa
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Pruchnik
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podstawowy

Matemat
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Język

j. angielski

J. polski

Historia
i WOS

68

51

53

50

stanin 5

stanin 3

stanin 6

stanin 4

85
90
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52
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-

-
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5
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-

-

-

-

100

57

100

41

5

34

-

-

1 098

63
67
68
44
50
52

1 098

j. angielski

37

45

50
52
20

32

52
42

j. niemiecki

Podsumowanie egzaminu
Średnie wyniki gminy uzyskane na egzaminie gimnazjalnym są wyższe w porównaniu do roku
ubiegłego ale nadal niższe od średnich wyników powiatu, województwa i kraju we wszystkich
częściach egzaminu oprócz matematyki. Z tej części egzaminu Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
uzyskało wynik wyższy niż średni wynik powiatu i równy średniemu wynikowi w kraju (stanin 6).
Natomiast Gimnazjum Publiczne w Rozborzu Długim uzyskało wynik wyższy od średnich wyników
powiatu i równy średniemu wynikowi w województwie w części z języka angielskiego – poziom
podstawowy (stanin 5).
Organizacja egzaminu gimnazjalnego jest ważnym doświadczeniem dla szkoły i nauczycieli. Jego
wyniki są niezwykle istotne z punktu widzenia jakości pracy szkoły. Egzamin gimnazjalny
podsumowuje wyniki wieloletniej pracy i do pewnego stopnia wyznacza dalsze jej kierunki.
Trudno jest analizować wyniki osiągnięć uczniów, gdyż bardzo wiele czynników ma na tę sferę
wpływ i oprócz czynników mierzalnych istnieją czynniki niemierzalne lub trudne do zmierzenia.
Wyniki egzaminów zewnętrznych nabierają innego znaczenia, gdy analizuje się je na tle wyników tej

samej szkoły w latach ubiegłych, co umożliwia skala staninowa. Dzięki niej można diagnozować nie
tylko stan obecny, ale obserwować zmiany zachodzące w jakości pracy szkoły. Analiza wyników
egzaminu w poszczególnych szkołach podlega monitorowaniu od początku funkcjonowania systemu
egzaminacyjnego.
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