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Wstęp 

W oparciu o art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. 

poz. 996 z późn.zm.) oraz art. 264 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.60 z późn.zm.) Wójt Gminy 

Marcinowice przedstawia Radzie Gminy Marcinowice Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2017/2018. 

 

Dokument przedstawia realizację zadań oświatowych w szkołach, które to zadania nałożone 

zostały przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 

 

W Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny ujęto wyniki 

egzaminu gimnazjalnego oraz działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyniki nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Ponadto, w Informacji ujęto również dane dotyczące szkół, w tym informację o bazie lokalowej 

szkół, nauczycieli, w tym stanu zatrudnienia, awansu zawodowego nauczycieli oraz uczniów,  

w tym liczby uczniów i ich osiągnięć.  

I. Organizacja szkół na terenie Gminy Marcinowice. 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Marcinowice była organem prowadzącym dla Szkoły 

Podstawowej w Marcinowicach z klasami Publicznego Gimnazjum im. K. Przerwy-Tetmajera  

i Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach.  

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach oraz Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach do 31 

sierpnia 2017r. wchodziły w skład Zespołu Szkół w Marcinowicach.  

W oparciu o art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 z późn.zm.) z dniem 1 września 2017 r. 

Zespół Szkół w Marcinowicach, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 

Podstawowa w Marcinowicach i dotychczasowe Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Marcinowicach. 

W latach szkolnych odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w ośmioletniej Szkole Podstawowej  

w Marcinowicach, powstałej w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół w Marcinowicach, 

funkcjonują klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy-

Tetmajera w Marcinowicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Marcinowicach, aż do ich 

wygaśnięcia tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

Zgodnie z art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.) z dniem 1 września 2017 r. 

dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 

Strzelcach stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 

Strzelcach z określonym obwodem 

Rada Gminy Marcinowice zgodnie z obowiązującymi przepisami, 29 listopada 2017r. podjęła 

stosowne uchwały stwierdzające: 

- przekształcenie Zespołu Szkół w Marcinowicach w ośmioletnią szkołę podstawową, 
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- przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w 

ośmioletnią szkołę podstawową. 

W ślad za powyższym Rady Pedagogiczne szkół podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach 

w listopadzie 2017r. uchwaliły nowe statuty szkół.  

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów w w/w szkołach podstawowych w klasach I-VII 

wynosiła 378 osób. W oddziałach przedszkolnych w grupie „0” i poniżej „0” liczba dzieci 

wyniosła 76 dzieci. 

 

W klasach II-III gimnazjum liczba uczniów wyniosła  98 osób (od 1 września 2017r. nie 

prowadzono naboru do klasy I gimnazjum w związku z przeprowadzaną reformą oświatową).  

 

Liczba uczniów w klasach I-VII szkół podstawowych i w klasach II-III gimnazjum to 476 

osoby. Łączna liczba dzieci w oddziałach „0”, poniżej „0” oraz liczba uczniów klas I-VII w 

szkołach podstawowych i klas I-III w gimnazjum wyniosła 552 osoby. 

Liczebność oddziałów i liczbę uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Marcinowice przedstawia tabela nr 1. 

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum (wg SIO spis na 

30.09.2017r.). 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym liczba uczniów: 

poniżej 

0 i 0 
I II III IV V VI VII 

1. Szkoła Podstawowa w 

Marcinowicach 
16 306 43 15 30 52 41 31 45 

49 

2. Szkoła Podstawowa im. K. K. 

Baczyńskiego w Strzelcach 
10 148 33 9 9 35 17 15 11 

19 

  Razem 26 454 76 24 39 87 58 46 56 68 

3. klasy Publicznego Gimnazjum 

im. K. Przerwy-Tetmajera w 

Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach 

6 98 --- --- 47 51 -------------- 

 

--- 

  Razem 6 98 --- --- 47 51 ------------ --- 

  Ogółem 32 552 
 ------------------------------------ 

  

 

 

Wg stanu na koniec roku szkolnego 2017/2018: 

w Szkole Podstawowej w Marcinowicach do oddziału „0” uczęszczało 8 dzieci czteroletnich, 11 

dzieci pięcioletnich, 24 dzieci sześcioletnich i 1 dziecko siedmioletnie;   
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w Szkole Podstawowej w Strzelcach do oddziału „0” uczęszczało 4 dzieci pięcioletnich i 9 

dzieci sześcioletnich, natomiast do grupy wychowania przedszkolnego poniżej „0” wg. stanu na 

koniec roku szkolnego 2017/2018 uczęszczało 1 dziecko trzyletnie, 12 dzieci czteroletnich, a 

także 6 dzieci pięcioletnich.    

Do szkół w Marcinowicach i Strzelcach w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały dzieci spoza 

obwodu danej szkoły. Uczniowie należący do obwodu szkół w Marcinowicach i Strzelcach 

realizowali obowiązek szkolny w innych szkołach. Dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 

2. 

Tabela Nr 2. Liczba uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły. 

 Uczniowie spoza obwodu 

uczęszczający do szkoły 

Uczniowie z obwodu szkoły 

uczęszczający do innej szkoły 

 (w tym do szkoły za granicą) 

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 52 92 (w tym 7 za granicą) 

Szkoła Podstawowa im. K. K. 

Baczyńskiego w Strzelcach 

10 47 (w tym 7 za granicą) 

Klasy Publicznego Gimnazjum im. K. 

Przerwy-Tetmajera w Szkole 

Podstawowej w Marcinowicach 

6 60 (w tym 12 za granicą) 

Razem 68 199 (w tym 26 za granicą) 

 

 

Dyrektorzy szkół w roku szkolnym 2017/2018 na bieżąco kontrolowali realizację obowiązku 

szkolnego przez  uczniów zamieszkałych w obwodach szkół.  

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Marcinowice funkcjonowała także jedna szkoła 

niepubliczna – Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. J. Pawła II w 

Wirach, której organem prowadzącym jest Caritas Diecezji Świdnickiej oraz  Katolicki Punkt 

Przedszkolny Caritas Diecezji Świdnickiej „JUTRZENKA” przy Katolickiej Szkole 

Podstawowej w Wirach. 

Stan organizacji placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice  

w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia tabela nr 3. 

Tabela Nr 3. Stan organizacji szkół niepublicznych (wg SIO spis na 30.09.2017r.). 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów  

Liczba dzieci/ 

uczniów  

1. 
Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. J. 

Pawła II w Wirach (klasy I-VII) 6 28 

2. 
Katolicki Punkt Przedszkolny  Caritas Diecezji Świdnickiej 
„JUTRZENKA” przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Wirach 

1 14 

Ogółem: X 42 
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W Szkole Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. J. Pawła II w Wirach do oddziału 

klasy „0” uczęszczało także pięcioro dzieci 6-letnich i jedno dziecko 5-letnie co daje łączną 

liczbę dzieci w szkole: 34 osoby. 

Dotacje udzielone placówkom niepublicznym znajdującym się na terenie Gminy Marcinowice  

w roku 2017 oraz w roku 2018, w okresie od stycznia do sierpnia, przedstawia poniższa tabela. 

Tabela Nr 4.  Dotacje udzielone placówkom niepublicznym. 

l.p. Wyszczególnienie Kwota dotacji (w zł) 

Rok 2017 

1. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji 

Świdnickiej im. J. Pawła II w Wirach 

288.334,13 (+ oddziały przedszkolne 

9.223,20) = 297.557,33 

2. Katolicki Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji 

Świdnickiej „JUTRZENKA” przy Katolickiej Szkole 

Podstawowej w Wirach 

40.932,54 

Rok 2018 - od 01 stycznia do 31 sierpnia 

1. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji 

Świdnickiej im. J. Pawła II w Wirach 

170.981,46 (+ oddziały przedszkolne 

11.825,60) = 182.807,06 

2. Katolicki Punkt Przedszkolny  „Caritas Diecezji 

Świdnickiej JUTRZENKA” przy Katolickiej Szkole 

Podstawowej w Wirach 

24.029,24 

W 2017 roku dokonano także zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy 

Marcinowice do przedszkoli w innych gminach w wysokości: 227.400,47 zł.  

Natomiast w I półroczu 2018 roku gmina Marcinowice przekazała dotację dla przedszkoli 

znajdujących się poza terenem Gminy Marcinowice w wysokości: 184.266,76 zł.  

Nadmienia się, że na podstawie art. 172 ust.4  ustawy Prawo oświatowe Caritas Diecezji 

Świdnickiej pismem z dnia 30 sierpnia 2018r.  wniósł o wykreślenie Katolickiej Szkoły 

Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach oraz Katolickiego 

Punktu Przedszkolnego Caritas Diecezji Świdnickiej „JUTRZENKA” przy Katolickiej Szkole 

Podstawowej w Wirach ewidencji szkół i placówek niepublicznych w związku z likwidacją w/w 

placówek z końcem roku szkolnego 2017/2018. 

Caritas Diecezji Świdnickiej powiadomił o przyczynach likwidacji szkoły i punktu 

przedszkolnego powołując się na brak wystarczającej ilości dzieci uczęszczających do placówek 

oraz braku możliwości finansowych dalszego ponoszenia kosztów prowadzenia placówek.  

Ponadto w piśmie skierowanym do Wójta Gminy Marcinowice Caritas Diecezji Świdnickiej 

poinformował, że: 

rodzice uczniów zostali poinformowani o planowanej likwidacji szkoły w dniu 23.05.2018r., 

zapewnił rodzicom możliwość zgłaszania dzieci pod opieką tej samej kadry nauczycielskiej do 

innej placówki prowadzonej przez Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy, 

znaczna części kadry wychowawczej została przeniesiona do szkoły w Świdnicy prowadzonej 

przez Caritas Diecezji Świdnickiej. 



 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice za rok szkolny 2017/2018 

 5 

Formalności związane z rozwiązaniem umów użyczenia mienia komunalnego Gminy 

Marcinowice w postaci budynku szkoły, umów użyczenia wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych, a także formalności związanych z przekazaniem dokumentacji po 

zlikwidowanej szkole tj. ksiąg uczniów, arkuszy ocen uczniów i protokołów rad 

pedagogicznych  do Archiwum Kuratorium Oświaty Oddział w Legnicy wykonano we wrześniu 

2018r.  

Publiczne Przedszkole w Marcinowicach 

W związku z realizacją przez Gminę Marcinowice umowy podpisanej z Instytucją 

Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przedszkola 

publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” w ramach Osi 

priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację 

przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” Poddziałanie nr 7.1.4 „Inwestycje w edukację 

przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 w 2017r. ukończono budowę nowego obiektu gminnego Publicznego Przedszkola w 

Marcinowicach. Zgodę na użytkowanie budynku przedszkola wydano 6 grudnia 2017r. 

(projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych zajmowało się Przedsiębiorstwo REM-

BUD K. Kowal-Gąska, Nosówka, Zgłobień). 

Na budowę Publicznego Przedszkola w Marcinowicach wydatkowano 3.713.228,67 zł, 

dofinansowanie wyniosło 2.338.150,62 zł. 

W ślad za tym Rada Gminy Marcinowice podjęła w dniu 16 stycznia 2018r. uchwałę  Nr 

XL/251/18, na podstawie której z dniem 1 maja 2018r. założone zostało Publiczne Przedszkole 

w Marcinowicach i nadano pierwszy statut placówce.  

W miesiącu lutym 2018r. podjęto procedurę związaną z ogłoszeniem konkursu na stanowisko 

dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach. W dniu 12 kwietnia 2018r. Wójt Gminy 

Marcinowice zarządzeniem nr 45/2018 zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora 

Publicznego Przedszkola (konkurs przeprowadzono w dniu 4 kwietnia br.) oraz powierzył 

wyłonionemu kandydatowi stanowisko dyrektora przedszkola na okres pięciu lat szkolnych od 

dnia 1 września 2018r. do dnia  31 sierpnia 2023r. 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola przyjęto 

łącznie 75  dzieci w tym: 6 dzieci 2,5-letnich, 33 dzieci 3-letnich, 27 dzieci 4-letnich i 9 dzieci 

5-letnich.   

Postępowanie rekrutacyjne trwało od 12 lutego do 30 maja br. Komisją rekrutacyjną właściwą 

do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonego przedszkola została 

komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w 

Strzelcach.  

Po przeprowadzeniu wszelkich działań organizacyjnych związanych z wyłonieniem kandydata 

na stanowisko dyrektora przedszkola, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry do przedszkola, 

kompleksową organizacją pracy przedszkola; rozpoczęcie zajęć w przedszkolu nastąpiło w dniu 

3 września 2018r. 
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II. Dowożenie uczniów do szkół. 

Gmina Marcinowice realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 32 ust.6 i art.39 ust.4 

ustawy Prawo oświatowe zapewniła uczniom i uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport 

i opiekę w czasie przewozu do szkół znajdujących się na terenie gminy jak i do szkół 

specjalnych podstawowych, ponadgimnazjalnych, a także do ośrodków rehabilitacyjno-

edukacyjno-wychowawczych znajdujących się w Świdnicy i Skoroszowicach. Uczniowie 

dowożeni byli przez firmę transportową wyłonioną w ramach zapytania ofertowego oraz przez 

rodziców, z którymi zawierano stosowne umowy.  

Uczniowie dowożeni byli do szkół autobusami firmy wyłonionej w drodze przetargu oraz 

szkolnym gimbusem. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli przez firmę transportową 

wyłonioną w ramach zapytania ofertowego jak również przez rodziców, z którymi zawierano 

stosowne umowy.  

Transport uczniów realizowano sprawnie i bezpiecznie umożliwiając uczniom udział  

w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych jak i dodatkowych zajęć takich jak 

sportowe czy  konkursy.  

Informację na temat liczby dowożonych dzieci oraz poniesionych nakładów związanych  

z zapewnieniem uczniom bezpłatnego transportu przedstawia tabela Nr 5. 

Tabela Nr 5. Dowożenie uczniów do szkół. 

Wyszczególnienie 
2017/2018 

  uczniowie 

1. Liczba uczniów dowożonych do szkół znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice 475 

Nakłady (w zł) 440.248,48 

2. 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawnych 

dowożonych do szkół specjalnych lub ośrodków 
19 

Nakłady (w zł) 106.902,00 

Razem dowożeni 494 

Razem nakłady (w zł) 54.150,48 

III. Realizacja przez uczniów obowiązku szkolnego i nauki. 

W roku szkolnym 2017/2018 w oparciu o art. 41 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, Wójt Gminy 

kontrolował realizację obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat (młodzież z 

rocznika: 2000 – 71 osób, 2001 – 70 osób, 2002 – 62; łącznie 203 osoby) zameldowaną na 

pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Marcinowice (rocznik 2002 to uczniowie szkół 

podstawowych lub gimnazjum, roczniki 2001 i 2000 to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). 

Informację o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież zameldowaną na pobyt stały  

i czasowy na terenie Gminy Marcinowice w wieku 16-18 lat przedstawia tabela Nr 6. 
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Tabela Nr 6. Realizacja obowiązku szkolnego i nauki. 

Wyszczególnienie (roczniki: 2002, 2001, 2000)  

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej obowiązek szkolny  80 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek nauki  ogółem w tym: 123 

w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej 117 

przez  udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualnym w stopniu głębokim   

2 

przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju  4 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 

IV. Baza do działalności oświatowej, pomoce dydaktyczne, bieżące remonty. 

Stan bazy lokalowej szkół przedstawia tabela Nr 7. 

Tabela Nr 7. Stan bazy lokalowej szkół w roku szkolnym 2017/2018. 

Wyszczególnienie Pomieszczenia, w tym: 

 sala 

lekcyjna 

pracownia 

komputerowa 

pracowanie 

(językowe, 

przyrodnicze) 

sala, hala 

gimnastyczna 

boisko 

sportowe 

świetlica, 

biblioteka 

inne 

(psycholog, 

logopeda, 

pedagog) 

Szkoła 

Podstawowa w 

Marcinowicach 

21 2 1  2 1 2 2 

Szkoła 

Podstawowa im. 

K.K. 

Baczyńskiego w 

Strzelcach 

6 1 2 1 1 2  2 

W poprzednim roku szkolnym do szkół zakupiono następujące pomoce dydaktyczne oraz 

wykonano następujące bieżące remonty: 

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach:  wyposażenie: 9.580,00czł w tym m.in.: regały 

biblioteczne, komputer i urządzenia peryferyjne do komputera, antyramy,  projektory, dywan, 

wyposażenie do gabinetu pielęgniarki szkolnej, pomoce do zajęć z WF i geografii; 

bieżące remonty: 9.942,99 zł w tym m.in.: budowa schowka narzędziowego, malowanie sal, 

zabudowa schodów i grzejnika w bibliotece, naprawa podnośnika do kosza w hali, wymiana 

oświetlenia w sekretariacie i księgowości,  wymiana pompy w piecu c.o., naprawa maszyny 

czyszczącej; 
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Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach: wyposażenie: 41.175,00 zł w tym 

zakupiono m.in.: sprzęt sportowy, radioodtwarzacz, gry i zabawki na świetlicę, ekran 

projekcyjny, nakładki na tablicę, skanery kodów i etykiety, tablica interaktywna z montażem, 

komputery 3 szt., książki do biblioteki – lektury, materiały dydaktyczne dla nauczycieli, 

pomoce dydaktyczne, mapy i plansze, komputery 14 szt., klawiatury 2 szt., zestaw robot + 

tablet, pomoce dydaktyczne do: klasy I, fizyki, chemii, tablica szkolna, krzesła i stoły;  

bieżące remonty: 24.298,46 zł w tym m.in.: modernizacja sieci komputerowej, regał na książki 

i szafka do biblioteki, renowacja tablic, naprawa rolet, remont pomieszczenia – szatnia 

dziewczęca i chłopięca, naprawa ogrodzenia boiska (pokryte z ubezpieczenia), czyszczenie 

rynien, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego, malowanie sal lekcyjnych. 

V. Struktura zatrudnienia w szkołach, system doskonalenia zawodowego, awans 

zawodowy. 

Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Marcinowice wynikał z arkusza organizacji szkół i związany był z liczbą oddziałów na każdym 

poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy oraz określoną  

w rozporządzeniu liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 

W oparciu o art. 234, 235 oraz art. 249 i 250 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe; z dniem 1 września 2017r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami oraz 

dyrektorzy zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół lub dotychczasowej sześcioletniej 

szkole podstawowej, stali się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi 

nauczycielami oraz dyrektorami ośmioletniej szkoły podstawowej.  

Dyrektorzy po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową lub sześcioletniej szkoły 

podstawowej w ośmioletnią  szkołę podstawową zajmują to stanowisko do końca okresu, na jaki 

powierzono stanowisko dyrektora zespołu szkół lub dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej.  

Stan zatrudnienia w poszczególnych szkołach przedstawiono w tabeli Nr 8. 

Tabela Nr 8. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 (stan na koniec roku 

szkolnego). 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa w 

Marcinowicach 
50,93 53 37,93 40 13 13 

2. Szkoła Podstawowa 

im. K.K. 

Baczyńskiego w 

Strzelcach 

22 27 17 22 5 5  

Ogółem 72,93 80 54,93 62 18 18 
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W oparciu o art.70a ust.6 ustawy Karta Nauczyciela oraz stosownego rozporządzenia i po 

zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli ustalono na 2017r. 

maksymalne kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego dla poszczególnych placówek, 

formy kształcenia i preferowane specjalności, na które przyznano dofinansowanie. 

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 roku przeznaczono: w Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach kwotę 13.396,67 zł, a w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w 

Strzelcach kwotę 7.951,30 zł. Doskonalenie zawodowe obejmowało szkolenia, dopłaty do 

czesnego za studia i delegacje. 

Szkolenia obejmowały tematykę związaną m.in. z tworzeniem statutu szkoły w oparciu o nowe 

przepisy prawa oświatowego, planu nadzoru pedagogicznego w świetle nowych przepisów 

prawa oświatowego, tworzeniem szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, 

organizacją pracy szkoły, która wynika z reformy oświaty. W ramach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2017r. nauczyciele kształcili się na studiach podyplomowych m.in. 

z informatyki, chemii tyflopedagogiki i surdopedagogiki.  

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia tabela nr 9. 

Tabela Nr 9. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli.  

 Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa w 

Marcinowicach 

1 7 7 25 

Szkoła Podstawowa im. K. K. 

Baczyńskiego w Strzelcach 

2 4 5 11 

Zgodnie z regulacjami określonymi w rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967) i rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393), w roku 

szkolnym 2017/2018, Wójt Gminy nadał jednemu nauczycielowi kontraktowemu 

zatrudnionemu na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach stopień nauczyciela mianowanego.  

Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę, poniesionych w 2017 

roku, wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice. 

W gminie Marcinowice w 2017 roku nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego 

tj. stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani osiągnęli średnie wynagrodzenie, o którym 

mowa w art.30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.  

Wydatki poniesione przez gminę Marcinowice w 2016 i 2017 roku na wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. 

K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela 

tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 

doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia przedstawione zostały w tabeli nr 10. 
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Tabela Nr 10. Wydatki poniesione na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art.30 

ust. 1 Karty nauczyciela. 

Stopień awansu 

zawodowego 

Wydatki poniesione w 2016r. 

(w zł) 

Wydatki poniesione w 2017r.  

(w zł) 

stażysta 57.839,85 46.067,84 

kontraktowy 246.667,18 306.611,44 

mianowany 359.478,11 444.877,64 

dyplomowany 2.550.030,00 2.594.370,27 

VI. Poziom nauczania – egzamin gimnazjalny. 

Od roku szkolnego 2016/2017 zlikwidowano sprawdzian szóstoklasisty.  

Od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce sprawdzianu szóstoklasisty Centralna Komisja 

Egzaminacyjna udostępniła gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie 

mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności 

uczniów rozpoczynających.  

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 i 

obejmie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do 

wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

Do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty przystąpią uczniowie VIII klasy szkoły 

podstawowej. Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu, aby ukończyć szkołę. Nie jest 

określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie 

można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w formie pisemnej. 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki języka obcego nowożytnego (angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń 

może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych). 

Egzamin gimnazjalny 

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 rówieśniczej, jak również 

uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metod  

nauczania.  

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej  

i części z języka obcego nowożytnego. Każda z nich ma inną strukturę.  

Część humanistyczna obejmuje historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski.  

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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W części matematyczno-przyrodniczej wyodrębniono przedmioty przyrodnicze i matematykę.  

Egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym  

i rozszerzonym.  

Do egzaminu na poziomie podstawowym mają obowiązek przystąpić wszyscy uczniowie, 

natomiast na poziomie rozszerzonym obowiązani są zdawać egzamin ci, którzy kontynuowali 

naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.  

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 dla Gminy 

Marcinowice, powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego  tabela nr 12. 

Tabela nr 12. Średnie wyniki procentowe i staninowe z  egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku. 

  
 Część humanistyczna Część matematyczno-

przyrodnicza 

Język polski Historia i 

WOS 

Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 

% stanin % stanin % stanin % Stanin 

klasy Publicznego 

Gimnazjum im. K. 

Przerwy-Tetmajera w 

Szkole Podstawowej 

Marcinowicach 

77,7 8 62,9 7 56,8 7 57,2 6 

Gmina Marcinowice 77,7 ----- 62,9 ----- 56,8 ----- 57,2 ----- 

Powiat świdnicki 67,7 ----- 56,9 ----- 49,5 ----- 54,4 ----- 

Województwo 

dolnośląskie 

67,1 ----- 57,8 ----- 50,5 ----- 55,1 ----- 

 

 

 Język angielski Język niemiecki 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

% stanin % stanin % stanin % Stanin 

klasy Publicznego 

Gimnazjum im. K. 

Przerwy-Tetmajera w 

Szkole Podstawowej 

w Marcinowicach 

67,8 5 50,2 ---- 50,3 5 35,0 ---- 

Gmina Marcinowice 67,8 ----- 50,2 ----- 50,3 ----- 35,0 ----- 

Powiat świdnicki 69,8 ----- 53,4 ----- 46,7 ----- 29,6 ----- 

Województwo 

dolnośląskie 

68,7 ----- 53,2 ----- 52,5 ----- 36,6 ----- 

 

Jak wskazują dane zawarte w powyższych tabelach stwierdzić można, że średnie wyniki  

z egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w części dotyczącej języka polskiego, historii i WOS 

oraz przedmiotów przyrodniczych i matematyki przewyższają zarówno średnie wyniki 

powiatowe jak i wojewódzkie.  

Uzyskane wyniki są efektem podejmowanych przez nauczycieli działań edukacyjnych, między 

innymi organizacji dodatkowych, nieodpłatnych zajęć w ramach działań statutowych.  
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Średnie wyniki z języka angielskiego na poziomie podstawowym oscylują wokół średniej 

wojewódzkiej.  

Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło na poziomie podstawowym i rozszerzonym 45 

uczniów.  

Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło: na poziomie podstawowym 4 uczniów, a na 

poziomie rozszerzonym: 2 uczniów. 

Po  przeanalizowaniu wyników osiągniętych w zakresie języków obcych zobligowano 

nauczycieli do opracowania programu podnoszącego efektywność nauczania. 
  

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi osiągnęli zadawalające wyniki, w 

niektórych przypadkach przewyższające średnie badanej populacji. Powyższe wyniki są 

rezultatem podejmowanych działań w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, m. in. 

indywidualizacji procesu nauczania, organizacji specjalistycznych zajęć oraz dodatkowych 

rozwijających kompetencje kluczowe wykorzystywane w procesie nauczania. 
 

Stanin – standardowa dziewiątka – dziewięciostopniowa skala testu znormalizowana tak, aby średnia w populacji 

wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2. Liczba jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 

do 9 stanina. W badaniach efektów nauczania stosuje się skalę do interpretacji wyników sprawdzianów 

zewnętrznych. Staniny: 1. najniższy, 2. bardzo niski, 3. niski, 4. niżej średni, 5. średni, 6. wyżej średni, 7. wysoki, 

8.bardzo wysoki, 9. Najwyższy) 

VII. Organizacja pomocy i opieki nad uczniami 

Placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice, w roku szkolnym 

2017/2018, zapewniły uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  

warunki do nauki oraz środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

zajęcia specjalistyczne i inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. 

Ponadto w szkołach organizowano i udzielano uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

która polega głównie na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych  uczniów, rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzaniu warunków do 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.  

W ramach w/w zadań nauczyciele wchodzący w skład oddziałowych zespołów nauczycielskich 

dokonują analizy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego w celu ustalenia 

możliwości i potrzeb uczniów w danym oddziale. Analiza przeprowadzana jest z 

wykorzystaniem wyników sprawdzianów czy egzaminów zewnętrznych, sprawdzianów tzw. 

„na wejściu” oraz informacji rodziców i informacji zawartych w opiniach i orzeczeniach. 

 

Po ustaleniu braków w zakresie konkretnych umiejętności oraz podstawowych wiadomości 

uczniów, nauczyciele w ramach dodatkowych zajęć statutowych organizowali zajęcia 

wspierające uczniów słabych i zdolnych oraz przygotowujących do egzaminu.  
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Wprowadzono systemowe rozwiązania na rzecz wspierania ucznia – opracowano system 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym opinie poradni psychologiczno- 

pedagogicznej i innym uczniom wymagającym różnorodnej pomocy psychologicznej.  

W szkołach systematycznie odbywały się planowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Uczniowie i rodzice byli na bieżąco informowani o stopniu osiągania zakreślonych wcześniej 

indywidualnych celów. Na podstawie śródrocznych wyników badań dydaktycznych 

prowadzonych przez nauczyciela modyfikowano plany pracy dydaktycznej tj. tematykę lekcji.  

W ramach działań statutowych nauczyciele szkół organizowali nieodpłatnie zajęcia dla uczniów 

uzdolnionych, co znalazło swe odzwierciedlenie w licznych nagrodach zdobytych przez 

uczniów w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 

W szkołach opracowane zostały na potrzeby nauczycieli modele pracy z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele zostali przygotowani do opracowania dostosowań 

wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie 

organizacji nauczania, dobieranych treści kształcenia oraz najskuteczniejszych form i metod 

pracy. 

W Szkole Podstawowej w Marcinowicach nauczyciele prowadzą szereg działań promujących 

szkołę w środowisku lokalnym, rozwijających kompetencje edukacyjne uczniów, kreatywność 

oraz uwrażliwiających na potrzeby innych np.: Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego, Ogródek „Zielony zakątek”, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Zbiórka 

kasztanów i żołędzi dla Nadleśnictwa Świdnica, Konkurs Recytatorski „Wesoła kokoszka”, 

Święto Odzyskania Niepodległości, Marcinowicki Turniej Listopadowy, Szkolny konkurs 

„Mieszkańcy lasu”, Konkurs plastyczno – literacki „Najpiękniejszy list do Św. Mikołaja”, 

Akcja świąteczna „Spełniamy marzenia”, Jasełka, Akcja Biało- Niebieski Mikołaj, Lekcja 

żywej historii, Warsztaty w ramach edukacji obywatelskiej  „Polskie symbole narodowe”, 

Ogólnopolski  Dzień  Przedszkolaka, Lekcji astronomii dla klas 0-III., Dzień Pluszowego Misia 

w zerówkach, Organizacja lekcji z ozobotem w zerówce i klasie IIIb, IV Szkolny konkurs 

plastyczno – literacki pt. ”Najpiękniejszy List do św. Mikołaja”.  Dzień Babci i Dziadka, 

Festiwal Piosenki Polskiej 0-III, Korrida Ortograficzna, Szkolny Dzień Ziemi, Konkurs wiedzy 

ogólnej „Omnibus”, Piknik Rodzinny, Święto Konstytucji 3. Maja, Konkurs Ładnego Pisania, 

Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”, Gminny Turniej Języka Angielskiego, 

Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Noc Bibliotek, Szkolny Dzień Matematyki, Szkolny 

Dzień Języka Ojczystego, Drzwi Otwarte. 

Ponadto uczniowie szkoły podstawowej w Marcinowicach uczestniczyli w 51 wycieczkach o 

charakterze turystyczno-krajoznawczym oraz przedmiotowym. 

Prowadzone były ponadto, w porozumieniu z innymi instytucjami, następujące programy 

Owoce i warzywa, Mleko, Umiem pływać, Sprawny Dolnoślązaczek, Szkolny Klub Sportowy, 

Kod do przyszłości. 

Zorganizowano cykl zajęć w ramach programu PANK współfinansowanego przez GKRPA w 

Marcinowicach, którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom. 

W ramach 3. priorytetu  państwa Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z 

mediów społecznych uczniowie klasy VIIA oraz rodzice uczniów naszej szkoły uczestniczyli w 

pilotażowym programie z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy pt: Cyberprzemoc, 
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seksualizacja, uzależnienia behawioralne i środki psychoaktywne w sieci. Zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

Pedagog i psycholog na bieżąco monitorowali zjawiska odpowiedzialnego korzystania  

z zasobów Internetu i prowadzili stosowne działania. W szkole prowadzona była akcja 

skierowana przeciwko dopalaczom. 

W Szkole Podstawowej w Strzelcach w ramach zajęć związanych z wyrównywaniem szans 

edukacyjnych uczniów prowadzono zajęcia: 

 rozwijające uzdolnienia matematyczne i polonistyczne, rozwijające umiejętności uczenia się, 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, wokalne, artystyczne, muzyczno-ruchowe, 

gry i zabawy, wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów humanistycznych oraz z 

przyrody, z terapii pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej, dla uczniów 

dyslektycznych z programem  Ortograffiti, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wspierające: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – 

kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, SKS, rozwijające czytelnictwo, wolontariat, taneczne 

„Zumba”, promujące zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie „Program dla szkół”, 

profilaktyczne: „Akademia Bezpiecznego Puchatka” „Dziecko idzie do szkoły”, „Co to znaczy 

być tolerancyjnym” zajęcia o tematyce uzależnień, dopalaczy, bezpieczeństwa w szkole, w 

domu i na ulicy, praw człowieka, bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych i nad wodą w czasie 

wakacji, zajęcia promujące dbanie o swój kręgosłup, właściwą postawę; zajęcia prowadzone 

były przez terapeutów, policjantów, ratowników medycznych, fizjoterapeutę pedagoga  i 

wychowawców, pracowników SANEPID-u;  

ponadto realizowano programy promujące zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie – „Program 

dla szkół”, „Sprawny Dolnoślązaczek”, „Sprawny Strzelczyk”, „Mały Mistrz”, „Umiem 

pływać”, „Lubella – program zdrowego żywienia” oraz projekt „Rajd rowerowy. 

Bezpieczeństwo na drodze”, konkursy, turnieje interdyscyplinarne, apele profilaktyczne, debaty 

i projekty klasowe, wycieczki, wyjazdy edukacyjne, krajoznawcze, rekreacyjne, wyjazdy do 

straży pożarnej, pogotowia, policji, lekcje teatralne i filmowe. 

W ramach inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych w 

Szkole Podstawowej w Strzelcach realizowano inicjatywy  

wewnątrzszkolne takie jak: Zdrowy tydzień kolorowy, ogólnopolski program Szkoły czytające, w 

ramach którego stworzono: realizowano szkolny projekt czytelniczy Z książką nauka, z książką 

zabawa, stworzono projekty czytelnicze dla każdej klasy i oddziału przedszkolnego, programy 

podnoszące efektywność nauczania: matematyki, j. angielskiego, przyrody,  kształcenia w 

klasach I – III, program doskonalący umiejętności językowe w piśmie, działań wychowawczych 

w kl. V, program Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i 

placówkach, projekt edukacyjny SZWU, projekt szkolny Zdobywamy kartę rowerową, projekt 

etyczny Podróż ku wartościom, projekt edukacyjny Cztery pory roku, projekt patriotyczny 

11/100, czyli 11 listopada na stulecie odzyskania niepodległości, „Owoce i warzywa” – projekt 

szkolny; 

zewnętrzne takie jak: Mały Mistrz – program sportowy dla kl. II – III, Sprawny Dolnoślązaczek– 

program sportowy dla kl. I, program Szkolny Klub Sportowy, dwie edycje programu Umiem 

pływać, projekt Kod do przyszłości w kl. I-III, projekt Edukacja do starości Nawzajem sobie 

potrzebni, w kl. 0-II Program edukacji stomatologicznej przygotowany przez Instytut Blend-a-
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med. & Oral-B, program edukacyjny Mamo, tato wolę wodę, gminny projekt partnerski Sąsiedzi 

nie tylko na mapie – poznajemy nasze lokalne walory, program Moje dziecko idzie do szkoły, 

projekt Owoce i warzywa w szkole, Lubella – program zdrowego żywienia, Ogólnopolska akcja 

Jak nie czytam, jak czytam, Międzynarodowy Dzień Pustych Klas, Program Fundacji WOŚP 

Ratujemy i uczymy ratować;  

akcje społeczne realizowane w ramach pracy samorządu uczniowskiego i Koła Wolontariuszy: 

zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, 

udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, Zbiórka makulatury na rzecz 

rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” we współpracy z 

Fundacją Przyjazny Świat Dziecka, Zbiórka przyborów szkolnych dla Rodzinnego Domu 

Dziecka w Świdnicy, Tydzień wolontariatu, organizacja gminnych obchodów WOŚP. 

Szkołą Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w roku szkolnym 2017/2018 

uzyskała certyfikaty: Akademia Bezpiecznego Puchatka, SzkołA z klasą oraz odnowiła 

certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających 

Zainteresowania i Uzdolnienia.  

W szkołach organizowane było również nauczanie indywidualne w sposób zapewniający 

wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.  

Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym dla uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły 

lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym wymiarze.  

Koszty nauczania indywidualnego w całości pokrywa gmina ponieważ wydatków z tym 

związanych nie rekompensuje subwencja oświatowa. W roku szkolnym 2017/2018 nauczaniem 

indywidualnym objętych było 8 uczniów 

Zgodnie z zapisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół zarówno z roku 2012 i 2017 tzw. „godziny do dyspozycji 

dyrektora szkoły” przeznaczano na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności oraz na zajęcia 

realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów.  

W szkołach w/w godziny rozdysponowano m.in.: na naukę języka niemieckiego języka 

polskiego, matematykę.  

Natomiast godziny wynikające z rozporządzeń cytowanych powyżej a przyznawanych z organu 

prowadzącego przeznaczono na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęcia wynikające ze wskazań 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, wspomagające realizację 

programów, koła zainteresowań). 

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do uczniów, 

głównie poprzez działalność świetlic szkolnych. Czas pracy świetlic szkolnych pozwala na 

zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed zajęciami lekcyjnymi, a także po ich 

zakończeniu.  
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W szkołach zorganizowany jest dla zainteresowanych uczniów, w formie cateringu, ciepły 

obiad.  

Dla efektywniejszych działań dydaktyczno-wychowawczych, realizując programy 

profilaktyczne oraz w zakresie bezpieczeństwa szkoły aktywnie współpracowały z wieloma 

instytucjami, takimi jak np.: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy, 

Dolnośląski Kurator Oświaty, Kurator Sądowy, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Świdnicy,  

Powiatowa Komenda Policji w Świdnicy, OSP z terenu Gminy Marcinowice, Gminny Ośrodek 

Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy w Marcinowicach, Gminna 

Komisja RPA, PCPR Świdnica, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, WORD Wałbrzych, PSSE 

Świdnica, DODN Wrocław, KRUS Świdnica, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we 

Wrocławiu, Biblioteka Pedagogiczna w Świdnicy. 

 Szkoły współpracowały także ze społecznością lokalną i rodzicami uczniów.  

Realizując obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach  dyrektorzy szkół 

dokonywali przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny w szkole i terenu wokół szkoły. Wnioski 

z przeprowadzonych kontroli ujmowane były w protokołach pokontrolnych.   

Ponadto dyrektorzy szkół w roku szkolnym 2017/2018 realizowali założone zadania 

priorytetowe.  

 

W Szkole Podstawowej w Marcinowicach w roku szkolnym 2017/2018 zadania priorytetowe to: 

1. wdrażanie nowej podstawy programowej w klasach I, IV, VII, 

2. diagnozowanie potrzeb uczniów z wykorzystaniem metod obserwacyjnych, badań 

testowych i wywiadu z rodzicami oraz dostosowanie metod i form pracy zgodnie z 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi ucznia, 

3. podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie procesu indywidualizacji nauczania, 

4. aktywizowanie uczniów do pomocy koleżeńskiej poza szkołą, 

5. podnoszenie kompetencji matematycznych i informatycznych nauczycieli i uczniów, 

6. rozwijanie kompetencji językowych uczniów, 

7. wzmocnienie bezpiecznego korzystania przez uczniów ze środowiska cyfrowego - 

internetu,   

8. wprowadzenie w szkole „Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, 

9. zorganizowanie doradztwa zawodowego dla uczniów zgodnie z ustawą Prawo 

oświatowe, 

10. opracowanie nowego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rzecz 

wspomagania rodziców w wychowaniu dzieci oraz wspierającego uczniów na rzecz 

własnego osobowościowego rozwoju, w tym wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej 

w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych pokoleń Polek i 

Polaków.  

 

W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w roku szkolnym 2017/2018,  

w ramach realizacji priorytetowych zadań, dyrektor położył nacisk na następujące kwestie: 

1. wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci przedszkolnych i uczniów 

klas I, 

2. podnoszenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej, 

3. realizacja zadań programów podnoszących efektywność kształcenia wdrożonych w 

roku szk. 2015/2016, 
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4. rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży, 

5. stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, 

6. rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, 

7. kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości, 

8. prawidłowa organizacja i efektywne funkcjonowanie biblioteki szkolnej, 

9. przygotowanie do reformy systemu oświaty, 

10. efektywna współpraca z rodzicami na rzecz podnoszenia osiągnięć uczniów i jakości 

funkcjonowania szkoły. Aktywizacja Rady Rodziców 

11. wdrożenie Szkolnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Szkolnego 

systemu doradztwa zawodowego, Programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

VIII. Sukcesy uczniów. 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych, 

przeglądach i rywalizacji sportowej uzyskując znaczące osiągnięcia na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim.  

 

Wybrane sukcesy uczniów przedstawia tabela nr 13. 

 

Tabela Nr 13. Wybrane sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/2018. 

Zasięg Szkoła Podstawowa w Marcinowicach Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w 

Strzelcach 

zasięg 

rejonowy, 

powiatowy 

1.III m -„112 Ratuje życie”  

2.laureat i wyróżnienie -„Widokówka ze Świdnicy”  

3.wyróżnienie - diecezjalny Konkurs Plastyczny „Jan 

Paweł II” 

4. kwalifikacje - zDolny Ślązaczek z języka angielskiego  

5.I miejsce -.,, Zbieramy żołędzie i kasztany, zimą leśnym 

zwierzętom je damy’.Nadleśnictwo Świdnica  

6.wyróżnienie - międzyszkolny Konkurs Recytatorski 

„Wesoła Kokoszka”  

7.I miejsce - Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci- 

Przywróćmy Ich Pamięci”  

8.I miejsce  -Międzyszkolny Interdyscyplinarny Turniej 

pod hasłem: „ Żyj zdrowo w ekologicznej Europie”-  

9.laureat - Konkurs Piosenki Anglojęzycznej  

„Let’sAllSing In English” 

10.laureat wyróżnienie - „Widokówka ze Świdnicy” 

(gimnazjum) 

11.IImiejsce - Turniej eliminacyjny do finału powiatu w 

piłkę nożną  

12.III miejsce - Finał strefy wałbrzyskiej w unihokeju 

dziewcząt i chłopców  

13.IV miejsce - Finał powiatu świdnickiego w piłkę 

koszykową dziewcząt 

14.II miejsce - Finał powiatu świdnickiego w piłkę 

koszykową chłopców.  

15.III miejsce - Turniej piłki siatkowe dziewcząt SZS  

16.I miejsce - Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci- 

Przywróćmy Ich Pamięci” (gimnazjum) 

17.III miejsce - Finał powiatu świdnickiego w tenisie 

stołowym dziewcząt. 

18.I miejsce - Turniej Wiedzy Pożarniczej  

19.wyróżnienie – konkurs recytatorski „Pegazik” 

 

1.II m - Gminny Konkurs Recytatorski Wesoła 

Kokoszka 

2.laureat Gminny Talent Show 

3.kl. IV- V : I, II, III miejsce, 1 wyróżnienie; kl. VI-

VII: II miejsce – Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 

Angielskiej  

4.II i III m - Gminny konkurs matematyczny „Z 

matematyką na wesoło”  

5.wyróznienia - Gminny Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej 

6.I i III m etap gminny - Ogólnopolski Konkurs 

Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież  zapobiega pożarom” 

7. wyróżnienia - IV Powiatowy Konkurs Przedszkolnej 

Piosenki Angielskiej „Let’s all sing in english” 

 8.I m w plastycznym, wyróżnienie w literackim - 

Regionalny konkurs plastyczno-literacki Moja Mama 

9.III m - XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Żarowie  

10.II i III nagroda, wyróżnienie - Konkurs plastyczny 

„Zamki, pałace, dworki Aglomeracji Wałbrzyskiej” 

11.nagroda  wyróżnienie - Diecezjalny Konkurs 

Plastyczny „Sanktuaria, które odwiedził Jan Paweł II” 
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zasięg 

wojewódzki 

1.I i II miejsce -Konkurs zorganizowany przez Posła na 

Sejm RP Tomasza Siemoniaka „Mój Mistrz” 

2.laureat - zDolny Ślązak gimnazjalista. Język polski  

3.I miejsce - Indywidualne mistrzostwa w lekkoatletyce 

100 m.  

4.I miejsce - Indywidualne mistrzostwa w lekkoatletyce 

sztafeta szwedzka 

5.VIII miejsce - Indywidualne mistrzostwa w 

lekkoatletyce 100 m. 

6.VI miejsce - Indywidualne mistrzostwa w lekkoatletyce 

– sztafeta szwedzka 

1.3 nagrody - etap gminny, 2 wyróżnienia etap powiatowy – 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Pegazik” 

2.I m, wyróżnienia - „Dolnośląski Konkurs Plastyczny” Sto 

lat dla Polski” 

3.1 uczennica  wysoki wynik na etapie szkolnym 

zakwalifikowanie i udział w etapie powiatowym - III 

Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego w ramach 

Konkursu Języka Obcego "zDolny Ślązaczek"  

zasięg 

ogólnopolski 

1.ogólnopolski nagroda główna - Konkurs Plastyczny 

„Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie – Nowy Rok”  

2. nagrody -Konkurs Plastyczny „Barwy Niepodległości” 

3.wyróżnienie - VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla 

Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 

zapobiegamy” (org. Przez KRUS)  

4.wyróżnienie - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „7 

grzechów głównych” 

5.I miejsce -XXII Biegi Pamięci w Rogoźnicy  

6.laureat - Konkurs plastyczno-literacki „Na skrzydłach 

przyjaźni”  

7.II miejsce - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  

8.laureat - Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie  

9.II miejsce - Ogólnopolski Konkurs Edukacyjnym pt. 

„Ślady Polski w USA - Ślady USA w Polsce” 

10.wyróżnienie - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Magia roślin – kwiat” 

11.I, II, III i VI miejsce -Ogólnopolskie biegi przełajowe w 

Rogoźnicy  

 

1.wyróżnienia, laureaci - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

Tęcza 

 

2. I m - Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „ 

Czy na wady nie ma rady” 

3.laureaci - Ogólnopolski Konkurs Zuch 

4.wyróżnienia - Ogólnopolski Konkurs w ramach Kampanii 

„Zachowaj trzeźwy umysł” „Autoportret” 

 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjum otrzymali 

stypendia Wójta na podstawie uchwały Rady Gminy Marcinowice nr XXXI/183/05 z 

23.09.2005r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za osiągnięcia naukowe, 

sportowe lub artystyczne oraz dla uczniów – członków amatorskich zespołów artystycznych 

finansowanych przez Gminę Marcinowice za osiągnięcia artystyczne. Na ten cel przeznaczono 

kwotę 23.160 zł.  

Liczba wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy w podziale na osiągnięcia w 

poszczególnych dziedzinach za rok szkolny 2017/2018 przedstawia: Tabela nr 14.  
PPooddmmiioott  sskkłłaaddaajjąąccyy  DDzziieeddzziinnyy  oossiiąąggnniięęćć    

  

NNaauukkoowwaa  NNaauukkoowwaa  ii  

ssppoorrttoowwaa  
NNaauukkoowwaa  ii  

aarrttyyssttyycczznnaa  
NNaauukkoowwaa  ii  

ssppoorrttoowwaa  ii  

aarrttyyssttyycczznnaa  

SSppoorrttoowwaa  AArrttyyssttyycczznnaa  AArrttyyssttyycczznnaa  

ii  ssppoorrttoowwaa  
RRaazzeemm  

Katolicka Szkoła 

Podstawowa w Wirach 

1 ---- ---- ---- 1 ---- ---- 2 

 

Szkoła Podstawowa  w 

Strzelcach 

3 1 ---- 1 8 1 2 16 

 

Szkoła Podstawowa w  

Marcinowicach 

8 3 3 3 8 3 1 29 

Gminny Ośrodek Kultury 

W Marcinowicach 

---- ---- ---- ---- --- ---- 
 

---- 0 

Gminny Ludowy Klub 

Sportowy w 

Marcinowicach 

---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- 2 

klasy Publicznego 

Gimnazjum  w Szkole 

Podstawowej w 

Marcinowicach 

2 ---- 4 4 11 24 12 57 

RAZEM 14 4 7 8 30 28 15 106 
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Pośród wyróżnionych uczniów znaleźli się laureaci konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich,  

a także międzynarodowych. 

 

IX. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w trzech 

podstawowych formach: ewaluacji, kontroli oraz wspomagania.  

 

Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018 ustalił następujące kierunki 

realizacji polityki oświatowej państwa: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

 

Dolnośląski Kurator Oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadził: 

- w listopadzie 2017r. kontrolę doraźną w Szkole Podstawowej w Marcinowicach w zakresie 

nauczania matematyki w szkole – wydano zalecenia, które w terminie zrealizowano.   

 

X. Pomoc materialna. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniom, którzy zamieszkiwali na terenie Gminy Marcinowice  

i uczęszczali do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponagdimnazjanych, udzielono 

pomocy materialnej w formie wypłaconych stypendiów szkolnych.  

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy to kwota 514 zł na jednego członka 

rodziny. Wysokość stypendiów szkolnych dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 

wyniosła od 207,00 zł do 248,00 zł.  

 

Stypendia wypłacano na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców faktur za zakupione 

dla ucznia np. pomoce dydaktyczne, artykuły szkolne, stroje do ćwiczeń gimnastycznych, 

zielone szkoły, itp. 

Na powyższe zadanie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. wydatkowano środki finansowe  

w wysokości 60.363,00 zł z czego kwota 48.291,00 zł pochodziła z dotacji udzielonej przez 

Wojewodę Dolnośląskiego, a kwota w wysokości 12.072,00 zł to środki własne Gminy. 

Tabela Nr 15 przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 

2017/2018 z wyszczególnieniem typów szkół, do których uczniowie uczęszczali. 

 

Tabela Nr  15. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018. 

Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Liczba wniosków ogółem 54 

w tym 

uczniowie: 

szkół podstawowych 32 

gimnazjów 11 

szkół ponadgimnazjalnych 

(ZSZ, LO, T) 
11 
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Realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Wójt Gminy Marcinowice wystąpił 

w 2017r.do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskami o udzielenie dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W  

czerwcu 2017r. zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego plan dotacji na ten cel został 

zwiększony o kwotę 75.706,76 zł.     

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie od września 

do grudnia 2017r. pomocą w zakresie dożywiania objęto 1 dziecko w wieku przedszkolnym,  

21 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i 1 ucznia uczęszczającego do gimnazjum. 

Natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2018r. objęto programem 1 dziecko w wieku 

przedszkolnym i 21 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych. 

Na koniec czerwca 2018r. z „suchego prowiantu” tj. mleko, bułka, kanapka skorzystało  

15 uczniów, w tym: w szkole podstawowej 14 uczniów (w tym 1 dziecko z oddziału 

przedszkolnego), a w gimnazjum 1 uczeń. 

Na koniec czerwca 2018r. pomocą w zakresie dożywania objęto 25 uczniów.  

W 2017r. opłacono dożywianie dla dzieci  na kwotę 21.423,00 zł. Na realizację programu 

Wojewoda Dolnośląski przyznaje corocznie Gminie Marcinowice dotację celową. 

XI. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w 2017 roku pracodawcom, którzy kształcili 

młodocianych pracowników w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, Wójt Gmina Marcinowice, na podstawie decyzji administracyjnych, wypłacił 

dofinansowanie poniesionych przez pracodawców kosztów kształcenia. 

W ramach nauki zawodu (mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, 

fryzjer) pięciu pracodawcom za wykształcenie sześciu uczniów wypłacono dofinansowanie w 

wysokości 34.980,09 zł.  

Natomiast w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy (mechanik pojazdów 

samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer) trzem pracodawcom za wykształcenie 

czterech uczniów wypłacono dofinansowanie w wysokości 14.986 zł.  

W 2017r. ze środków Funduszu Pracy przekazywanych Gminie Marcinowice za pośrednictwem 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na podstawie stosownej umowy wypłacono pracodawcom 

środki finansowe w łącznej wysokości  49.966,09 zł.    

 

XII. Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez szkoły. 

 

W ramach ustanowionego Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

„Aktywna tablica” Wojewoda Dolnośląski udzielił wsparcia finansowego dla szkół  

w następujących wysokościach: 

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach – 14.000,00 zł, 

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach – 14.000,00 zł. 

Wkład własny Gminy Marcinowice w ramach w/w programy wyniósł: 7.000,00 zł. 

 

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach w ramach udzielonej dotacji z przeznaczeniem na 

wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną wykorzystała 
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kwotę 4.795,00 zł, a z tytułu wynajmu sal gimnastycznych pozyskała kwotę w wysokości: 

7.719,95 zł.  

 

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach pozyskała kwotę w wysokości 

7.000,00 zł w ramach programu „Kod do przyszłości” na 8 zestawów klocków Lego WeDo. Ze 

środków Rady Rodziców zakupiono 3 roboty JIMU, 2 tablice suchościeralne oraz 2 monitory na 

kwotę 2.499,00 zł. 

Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy szkoła pozyskała 

kwotę 7.099 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.  

W ramach realizacji Priorytetu 3 „narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” szkołą 

pozyskała kwotę 4.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – wkład 

własny gminy to kwota 1.000 zł. 

  

XIII. Finansowanie zadań oświatowych. 

 

Najistotniejszym źródłem finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowanie w 

Polsce jest część oświatowa subwencji ogólnej. Co roku, na ten cel, ponosi się z budżetu 

zarówno państwa jak i jst wyższe nakłady niż w latach poprzednich. Większe środki na 

subwencję oświatową wiążą się z uwzględnianiem w jej kalkulacji wzrostu wynagrodzeń 

nauczycieli oraz uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego, a 

także skutków nowych zadań. 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych 

realizowanych przez jst, o których mowa w prawie oświatowym, z wyłączeniem zadań 

związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli 

ogólnodostępnych. 

Wielkość subwencji dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa 

budżetowa.  

 

Dla Gminy Marcinowice część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła: 

- w roku 2016 – 5.039.066 zł 

- w roku 2017 – 5.059.575 zł 

- w roku 2018 – 4.659.007 zł. 

 

Subwencja oświatowa otrzymywana w 2017 roku przez Gminę Marcinowice pokryła 73,6% 

wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół.  

 

Wydatki na oświatę w 2017 roku wyniosły 24,6% ogólnych wydatków budżetu Gminy 

Marcinowice.  

 

Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych przez Gminę Marcinowice na oświatę 

stanowi treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za rok budżetowy 2017  

i I półrocze 2018 roku. 
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Podsumowanie 

 

Zakres informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie wyczerpuje wszystkich zadań 

oświatowych, a niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami 

prawnymi wiele zadań dostosowywanych jest na bieżąco do obowiązujących zasad i warunków 

funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów.  

Zarówno w placówkach jak i w jednostce samorządu terytorialnego  podejmowano szereg 

aktów prawnych dostosowując je do nowych wymagań, w związku z wprowadzeniem nowych 

podstaw prawnych regulujących reformę oświatową i funkcjonowanie szkół. 

 

Rok 2017/2018 był okresem dalszego ulepszania wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne  

i naukowe. Szkoły posiadają dobrą bazę pomocy dydaktycznych jednak wciąż rozwijająca się 

technika oraz wprowadzona reforma oświaty powodują, że oświata wymaga dalszych nakładów 

i systematycznego doskonalenia bazy do efektywnego uczenia się.  

 

W szkołach wykorzystywane są różne metody i formy pracy, uczniowie mobilizowani są do 

działania i konstruktywnego myślenia. Wiedza i umiejętności kształtowane są w oparciu  

o podstawę programową kształcenia ogólnego, prowadzone są szerokie działania profilaktyczne 

i uspołeczniające. 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Marcinowice blisko 60% nauczycieli posiada 

najwyższy stopień awansu zawodowego, uczniowie klas gimnazjum w Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach osiągnęli wysokie wyniki z egzaminu, a uczniowie szkół odnoszą sukcesy  

w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Wysoka jakość  

i efektywność kształcenia są mocną stroną gminnych szkół. 

 

Szkoły są prężnymi ośrodkami kulturotwórczymi. Podczas organizowanych przez szkolną 

wspólnotę licznych uroczystości i przedsięwzięć  współpracują zarówno z lokalną  

społecznością jak i różnymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami.  

 

Ponoszone przez Gminę Marcinowice wydatki na edukację powinny być traktowane jako 

najbardziej efektywna inwestycja, która zagwarantuje zdobycie przez dzieci i młodzież 

wszechstronnej wiedzy i pozwoli na kształtowanie postaw przyszłych pokoleń. 

  

Zebrane informacje w niniejszym raporcie pokazują stan oświaty w Gminie Marcinowice  

w zakresie organizacji, kadry zatrudnionej w szkołach oraz obrazują wyniki osiągane przez 

uczniów na egzaminach, wyniki ewaluacji i kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty. 
 

 

 

 

 

 

 

Marcinowice, 17.10.2018r. 

 

 

Kopia: OR a/a 

Sporządziła: Honorata Błońska 
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Opracowano na podstawie: 

-sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej 

-gminnych sprawozdań oświatowych  

-sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Marcinowice  

-arkusz organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Marcinowice 

-analiz wyników zewnętrznych prowadzonych przez OKE we Wrocławiu 

-innej dokumentacji źródłowej 


