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I. Wprowadzenie 

1.Zadania oświatowe Gminy Ożarów- podstawa prawna 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy w roku szkolnym, wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty. 

W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 

niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Ożarów, z 

uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach 

podstawowych , gimnazjach i liceum. Jest to coroczne, kompleksowe podsumowanie stanu 

oświaty w Gminie Ożarów. 

Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Ożarów w roku szkolnym 2016/2017.” 

W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej, należy do zadań własnych gminy. 

W ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy 

należy: 

     1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół 

         podstawowych i gimnazjów, 

     2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

         środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

     3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno- obsługowej. 

 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 

      1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

           zawodowego, 

      2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

      3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 

    

Ponadto zadania oświatowe Gminy Ożarów związane są z obowiązkiem: 

1. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 

2. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki. 

3. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych. 

4. Wypłat świadczeń socjalnych rodzinom uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

5. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

6. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 

7. Zapewnienia dowozów uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 

8. Realizacja Projektów Edukacyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania. 

9. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek. 

10. Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o 

awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 

11. Prowadzenie rejestrów niepublicznych placówek oświatowych i innych zadań nie 

wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa. 
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2. Analiza demograficzna 

Tabela Nr 1.  Liczba dzieci urodzonych w latach 2008- 2016 w obwodach szkół wg 

                      danych z Ewidencji Ludności 

 

OBWÓD 

SZKOŁY 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OŻARÓW 89 97 96 68 75 78 59 58 65 

LASOCIN 15 9 12 5 8 8 10 8 6 

JANOWICE 13 15 8 10 16 10 15 18 14 

PISARY 5 2 3 3 4 2 5 6 8 

RAZEM 122 123 119 86 103 98 89 90 93 

Dane demograficzne pokazują, że wyraźnie spada liczba dzieci urodzonych w latach 2011-

2016. Sytuacja ta wymaga stałego monitoringu oraz w miarę potrzeb podejmowania 

określonych działań organizacyjnych, kadrowych i innych.  

II. Stan organizacji i baza lokalowa. 

1. Stan organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 

W roku szkolnym 2016/2017 gmina Ożarów  była organem prowadzącym dla 2  przedszkoli 

publicznych, 4  szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1  liceum ogólnokształcącego. Na terenie 

gminy funkcjonowała również szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez 

Stowarzyszenie Wsi Gliniany – Potok oraz  gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie .                       

Stan organizacji szkół podstawowych,  gimnazjów i liceów w roku szkolnym 2016/2017 

obrazuje tabela nr 2. 

Tabela Nr 2.     Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjów i liceum (na 30 

                          wrzesień 2016 r.). 

 

  
Wyszczególni

enie 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów I II III IV V 
 

VI 

1. Szkoła 

Podstawowa 

Lasocin 

6 54 6 10 14 11 9 

 

4 

2. Szkoła 

Podstawowa 

Janowice 

6      60 10 11 12 8 9 

 

10 

3. Szkoła 

Podstawowa 

Ożarów 

20 477 47 89 108 82 69 

  

82 

4. Szkoła 

Podstawowa 
5 41 0 10 9 8 6 

8 
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Pisary 

5. Szkoła 

Podstawowa  

Gliniany 

5 7 0 1 1 1 3 

1 

  Razem 42 639 63 121 144 110 96 105 

6. Gimnazjum w 

ZSO  Ożarów 
9 236 81 56 

 

   99 

 

7. Gimnazjum 

Gliniany 
1 4 4 0 

 

0 

 

8 Gimnazjum w 

ZS  Ożarów 
6 78 29 29 

20  

 Razem 16 318 114 85 119  

8. Liceum 

Ożarów 
3 85 20 34 

31  

 Razem 3 85 20 34 31  

  Ogółem 61 1042 

Wykres Nr 1.       Liczba uczniów w  szkołach podstawowych na przełomie 4 lat 
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Stan organizacji przedszkoli publicznych i  w roku szkolnym 2016/2017 obrazuje tabela nr 3 
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Tabela Nr 3. Stan organizacji przedszkoli publicznych. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

W tym: 

Przed 

klasa 

„0” 

„0” 

1. Przedszkole w Ożarowie 9 223 142 81 

2. Przedszkole w Lasocinie 2 26 17 9 

Ogółem w przedszkolach: 11 249 159 90 

Oddział przedszkolny w SP w Janowicach 1 10 10 0 

Oddział przedszkolny w SP Pisary 1 20 15 5 

Oddział przedszkolny w SP Gliniany 1 6 5 1 

Ogółem w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych: 
14 285 

189 96 

 

Tabela Nr 4. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  według wieku. 

                      (stan na 30.09.2016r.) 

 

Lp Placówka l. dzieci 3- 

letnich 

l. dzieci 4 

letnich 

l. dzieci 5 

letnich 

L dzieci 6- 

letnich 

Razem 

liczba 

dzieci 

1.  PP w Ożarowie 29 57 56 81 223 

2.  PP w Lasocinie 5 7 5 9 26 

3  Oddział 

przedszkolny w 

SP Janowicach 

1        5         4         0        10 

4 Oddział 

przedszkolny w 

SP Pisarach 

 

3 

 

5 

 

7 

 

5 

 

20 

5 Oddział 

przedszkolny w 

SP Glinianach 

2 

 

2 1 1 6 

 RAZEM 40 76 73 96 285 

 

 

 

 

 

Wykres Nr 2.  Liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na 

                        przełomie 4 lat 
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W roku szkolnym 2016/2017r. w związku z podniesieniem obowiązku realizacji nauki do lat  

siedmiu  zwiększyła  się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych  o 1  w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016,  natomiast  zmniejszyła się   

liczba uczniów w szkołach  o 59 . W szkole podstawowej w Pisarach oraz w Glinianach ze 

względu na brak dzieci nie funkcjonowały klasy I.  Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w 

Gminie zabezpiecza   w pełni aktualne potrzeby mieszkańców miasta i gminy, a sieć 

publicznych przedszkoli uzupełnianych oddziałami przedszkolnymi  w szkołach  stwarzała 

możliwość korzystania z usług przedszkoli dla ponad 94 % dzieci w wieku przedszkolnym i 

zasadniczo odpowiadała obserwowanemu popytowi.  

W szkołach prowadzonych przez Gminę naukę pobierało 22 uczniów z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia specjalnego w tym : 6 uczniów z orzeczeniami o upośledzeniu w 

stopniu lekkim,1 uczeń niedostosowanych społecznie, 6 uczniów  słabowidzących , 1  z 

niepełnosprawnością ruchową (afazją)  1 słabosłyszący  oraz 7 z niepełnosprawnością 

sprzężoną w tym z zespołem Aspargera.  Dla wszystkich tych uczniów zgodnie z 

orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej prowadzone były dodatkowe zajęcia 

rewalidacyjne  co powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli. 

W przedszkolach prowadzone były zajęcia rewalidacyjne dla 3 dzieci oraz uruchomiono 3 

zespoły wczesnego wspomagania dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

W szkołach prowadzone było nauczanie indywidualne  dla  7 uczniów oraz zajęcia 

rewalidacyjne dla  22 uczniów.  

 

2 Baza do działalności oświatowej. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 6 budynkach komunalnych. 

Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 5. 
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Tabela Nr 5. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2016/2017r. 

Wyszczególnienie. 

Powierz-

chnia 

nieruch.gr

untowej 

(w m²) 

W tym: 

powierzch. 

terenów 

zielonych 

(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 

lekcyjne 

Pracownie Sale 

gimna- 

styczne 

Gabinety 

lekarskie 
Świetlice 

Stołówki, 

kuchnie Komp- 

uterowe 

Język. 

1. 

Przedszkole Publiczne w  

Ożarowie 3318 960 9 

1 sala terapeutyczna do zajęć indywidualnych 

(rewalidacja, wwr) 

1 gabinet logopedyczny 

 0+1 

  Razem 3318 960 9   0+1 

2.  

 Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. 

E. Szylki w Ożarowie 

19432 9852 35 2 0 2 1 2 1+1 

3. 
 Zespół Szkoły i 

Przedszkola w Lasocinie 
2700 0 8 1 0 1 0 1 0+1 

4. 

 Szkoła Podstawowa w 

Janowicach 16920 7765 8 1 0 

1 

    zast. 

0 0 1+0 

5. 

 Szkoła Podstawowa w 

Pisarach 5817 4817 6 1 0 

1 

zast 

0 1       1+0 

  
Razem 44 869 22 434 57 5 0 

3+2 

zast 
1 4 3+2 

  Ogółem 48 187 23 394 66 5 0 3+2 1 4 3+3 
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Szkoła Podstawowa w Ożarowie, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  współużytkowały 

budynek komunalny przy os. Wzgórze 54, Szkoła Podstawowa  i Przedszkole w Lasocinie 

współużytkowały budynek przy ul. Rynek 17 w Lasocinie. Szkoła Podstawowa w Glinianach 

i Gimnazjum w Glinianach współużytkowały budynek przy ul. Rynek 48 w Glinianach. 

Gimnazjum przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej – Curie funkcjonowało w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie. 

Przedszkola i szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i 

rekreacji ruchowej  urządzenia rekreacyjno-sportowe których stan obrazuje tabela nr 6. 

 

Tabela Nr 6.     Urządzenia rekreacyjno – sportowe. 

Nazwa szkoły Rodzaj urządzenia 
Liczba 

urządzeń 

1. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. E. 

Szylki w Ożarowie 

Plac Zabaw w ramach Rządowego 

Programu „Radosna Szkoła” 

Boisko Wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnią 

tablica elektroniczna 

stół do bilarda 

stół do tenisa 

zestaw do tenisa ziemnego 

kosze do koszykówki 

bramki do piłki nożnej 

słupki do siatki 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

1 

14 

6 

6 

2. 
Zespół Szkoły  

i Przedszkola w Lasocinie 

Bramki do mini piłki nożnej 

Stół do tenisa stołowego 

Klocki piankowe zestaw 

Drabinki 

Zestaw do ćwiczeń dla klas młodszych/ 

pochylnia, drabinka, zjeżdżalnia 

Plac zabaw 

Trampolina- zamek 

Kosze do koszykówki 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4 

3. 

Szkoła Podstawowa  

w Janowicach 

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 

nawierzchnią z wyposażeniem 

Plac zabaw „Radosna Szkoła” 

Stoły do tenisa stołowego 

Klocki piankowe 

Drabinki 

Zestaw do ćwiczeń dla klas 

młodszych/pochylnia , drabinka, 

zjeżdzalnia/ 

1 

 

1 

1 

1 

6 

1 

 

 

 

 

4. 
Szkoła Podstawowa  

w Pisarach 

Boisko trawiaste 

Plac zabaw 

Siłownia zewnętrzna 

1 

1 

1 
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5. 

Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum  

w Glinianach 

Plac zabaw: 

Boisko do siatkówki 

Boisko do piłki nożnej 

Sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, gier i 

zabaw 

1 

1 

1 

zestaw 

 

 

6 
Gimnazjum w ZS w 

Ożarowie 

Sala fitness 

Bieżnia  

Boisko asfaltowe 

 

1 

1 

1 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych uznać należy za bardzo dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów 

finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej. W roku szkolnym 

2016/2017 w placówkach oświatowych  prowadzone były tylko remonty bieżące. 

4. Prace remontowe w roku szkolnym 2016/2017 

Tabela Nr 7.  Prace remontowe wykonane w roku szkolnym 2016/2017 

Lp Nazwa placówki Zakres prac Data 

wykonania 

kwota 

1 SP w Janowicach 1.Położenie gładzi i 

pomalowanie 3 sal lekcyjnych 

na pierwszym piętrze oraz 

pomalowanie korytarza na 

pierwszym piętrze i montaż 

paneli na wysokości lamperii 

14.08.2017r.       25 000,00zł 

2 PP w Ożarowie 1.Remont gabinetów dyrektora 

i wicedyrektora( wymiana 

paneli podłogowych , 

wyrównanie i malowanie ścian 

i sufitów) 

2. Remont Sali terapeutycznej( 

ułożenie paneli, malowanie 

ścian i sufitu) 

3. Malowanie Sali zabaw nr 8 

4. Malowanie szatni dzieci 

młodszych 

 

VII-VIII 

2017 r. 

     10 134,94 

3 ZSO w Ożarowie 1.Wykonanie i montaż krat 

przy sali gimnastycznej 

2.Remont bram wjazdowych + 

montaż ogrodzenia przy Sali 

gimnastycznej 

3.Remont łazienki przy kuchni 

4.Remont obieralni 

5. Cyklinowanie małej sali 

 

VII-VIII 

 

      1 800,00   

 

      2 110,00 

      8 908,64 
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gimnastycznej  

6. Malowanie 4 sal lekcyjnych 

+ kuchni 

  30 000,00  

    5 742,26 

    4 938,76 

4. SP w Pisarach 1. Remont sali 

gimnastycznej, malowanie 

sal lekcyjnych 

2. Remont sali komputerowej 

 

VII,  VIII    20 000,00 

 

     5 000,00 

5. Zespół Szkoły i 

Przedszkola w 

Lasocinie 

Wymiana podłóg na dolnym 

korytarzu 

Ferie 

Zimowe 

2017 

   14 022,00 

 

Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań  remontowych oraz poniesionych 

wydatków przedstawiono za okres od września 2016r. do 31 grudnia 2016r. w 

sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy w 2016r., a za okres od 1 stycznia do 31 

sierpnia 2017 r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2017r. 

Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do 

nauki i wzajemnego informowania. Wszystkie  szkoły i przedszkola są  wyposażone  

w pracownie komputerowe.  Liczba komputerów pracujących w szkołach i przedszkolach  

w roku szkolnym 2016/2017  wynosiła 164, w tym do użytku uczniów 129.  Wszystkie 

sekretariaty szkół posiadają komputery, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i 

oprzyrządowaniem. Wszystkie przedszkola i szkoły uzyskały możliwość korzystania z  

Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W roku 

szkolnym 2016/2017 baza ZSO w Ożarowie została doposażona o 16 zestawów 

komputerowych na kwotę 49 845,50 zł., 18 głośników komputerowych i 2 ekrany projekcyjne 

na kwotę 3 036,40 zł. ,nowe meble do sal lekcyjnych na kwotę 32 881,61 zł., meble do kuchni 

na kwotę  10 149,78 zł.   oraz nowy sprzęt gospodarczy na kwotę 20 596,63 zł.. Doposażono 

również plac zabaw przy szkole  w stepery i twistery oraz zainstalowano kamery ze statywem 

za kwotę  3 954,70 zł.. 

  Każda placówka oświatowa  wyposażona jest w kserokopiarkę.  Wszystkie szkoły posiadają 

tablice multimedialne, ZSO w Ożarowie -9 a Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie  i  SP 

w Janowicach  po 3. 

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne  w placówkach 

oświatowych na terenie  Gminy obrazuje tabela Nr 8.
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Tabela Nr 8. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.  

  

Wyszczególnienie 

Ilość 

Komputery 

Projektory 

multimed. 

Rzutniki 

pisma 

Tablice 

interaktywn

e 

Kamery 

video 

Odtw. 

DVD, 

VHS 

Ksero Woluminy 
Kamery - 

monit. Ogółem 

w tym: do 

użytku 

uczniów 

1. Przedszkole Publiczne 

w Ożarowie  
9 4 1 0 0 0 1 1 4 0 

Razem 9 4 1 0 0 0 1 1 4 0 

2. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. 

E. Szylki w Ożarowie 

91 81 28 2 9 0 3 4 22 390 22 

3. Zespół Szkoły i 

Przedszkola w 

Lasocinie 

24 14 8 1 3 1 2 1 2 441 7 

4. Szkoła Podstawowa w 

Janowicach 
20 20 0 0 3 1 1 3 2 208 3 

5. Szkoła Podstawowa w 

Pisarach 
20 10 3 1 1 1 1 2 2 679 2 

Razem: 155                             125 39 4 16 3 7 10 29 718 34 

Ogółem 164 129 40 4 16 3 8 11 29 722 34 
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III. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

1.Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach  

W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez  Gminę  

pracowało 133 nauczycieli zatrudnionych  na 121,42 etatu oraz 68 pracowników administracji 

i obsługi (w tym 7 zatrudnionych sezonowo).  Stan zatrudnienia w poszczególnych 

placówkach obrazuje tabela Nr 9. 

Tabela  Nr 9.   Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.                                  

                         (stan na 30.09.2016r.) 

 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole 

Ożarów 
31,08 34 16,58 18 14,50 16 

Razem 31,08 34 16,58 18 14,50 16 

3 ZSO Ożarów 100,34 106 70,20 73 30,14 33 

4 ZSiP w 

Lasocinie 
20,17+ 3,5 sez 25 14,17 18 6+ 3,5 sez 7+3 sez 

5 SP Janowice 13,18 15 9,99 12 3,19 3 

6 SP Pisary 12,48+ 4 sez 14 10,48 12 2+ 4 sez 2+4 sez 

Razem w szkołach 146,17 + 

7,5sez 
160 104,84 115 

41,33 +7,5 

sez. 

45+ 7 

sez 

Ogółem 177,25 +            

7,5sez. 
194 121,42 133 

55,83 +7,5 

sez. 

61+ 7 

sez. 

 

 Jeden nauczyciel przebywał   na  urlopie  dla poratowania zdrowia i z jednym nauczycielem 

rozwiązano stosunek pracy w ciągu roku na mocy porozumienia stron. W placówkach 

prowadzonych przez Gminę 43  nauczycieli  było zatrudnionych  na część etatu.  Poziom 

zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 

obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji 

i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku 

żywieniowego. 
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2.Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli  

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie 

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. W roku  2016 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

wydatkowana została  kwota 28 629,77 zł. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe w latach 2016-2017 przedstawia tabela nr 10. 

Tabela Nr 10. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2016-2017.  

  

Wyszczególnienie 
2016 Plan na 2017r. 

(w zł) 

1. Przedszkola 5 339,01 7 000,00 

2. 
Szkoły podstawowe 

,gimnazjum i liceum 
23 290,76 

26 592,00 

Razem- nakłady 28 629,77 33 592,00 

 

 

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy 

placówek oświatowych  organizowali szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla 

nauczycieli jak również indywidualne szkolenia nauczycieli  dla potrzeb zadań realizowanych 

w szkołach i przedszkolach. Dyrektorzy mieli również możliwość zawierania z nauczycielami 

umów o dofinansowanie kosztów kształcenia, pobieranych przez uczelnie wyższe, ale tylko  

w przypadku potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez szkoły.  W roku szkolnym 

2016/17  aż 13 nauczycieli   podnosiło swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych 

lub kursów kwalifikacyjnych. 

Tabela Nr 11. Nauczyciele uczący/ doskonalący się poprzez naukę na uczelniach 

wyższych w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba 

nauczycieli 

1. oligofrenopedagogika Studia podyplomowe 3 

2. autyzm Studia podyplomowe 2 

3. tyflopedagogika Studia podyplomowe 2 

4. Geografia Studia podyplomowe 1 

5. Informatyka z programowaniem Studia podyplomowe 1 

6. Terapia pedagogiczna Studia podyplomowe 1 

7. Surdopedagogika Studia podyplomowe 1 

8. Edukacja i terapia dzieci 

autystycznych i z zespołem 

Aspargera 

Studia podyplomowe 1 

9. Zastosowanie elementów integracji 

sensorycznej w pracy z dziećmi 

Kurs doskonalący  1 
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System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 

posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest 

grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem 

podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo 

dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 12 oraz 

szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli. 

3.Poziom wykształcenia nauczycieli 

Tabela Nr 12.      Poziom wykształcenia nauczycieli w 2016r.( stan na 30.09.2016r.) 

 Poziom wykształcenia (w osobach) 

 

WMPP* LICENCJAT SN** INNE Razem 

2016 
% 

ogółu 
2016 

% 

ogółu 
2016 

% 

ogółu 
2016 

% 

ogółu 
2016 

1.Przedszk.Ożarów 16 89 2 11 0 0 0 0 18 

2.Sz.P. Janowice 12 100 0 0 0 0 0 0 12 

3.ZSiP Lasocin 18 100 0 0 0 0 0 0 18 

4. Sz.P. Pisary 12 100 0 0 0 0 0 0 12 

5. ZSO Ożarów 72 99 0 0 0 0 1 1 73 

Razem 130 97,7 2 1,5 0 0 1 0,8 133 

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 

** - Studium Nauczycielski 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 

2015/2016 posiadało  97 % zatrudnionych nauczycieli (w roku 2005/2006r - 81,07 %). 

Poziom wyksztalcenia nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Ożarów  obrazuje 

wykres Nr 3. 

 

Wykres Nr 3.  Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2026/2017( stan na 

30.09.2017r.) 
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System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez 

obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie awansu zawodowego 

nauczycieli  na koniec roku szkolnego 2016/2017 obrazuje tabela nr 13 i wykres Nr 4 

 

 

 

 

3. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

 

Tabela Nr 13. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym  2016/17( stan 

                        na 31.08.2016r.) 

 

 

 

  

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2016 
% 

ogółu 
2016 

% 

ogółu 
2016 

% 

ogółu 
2016 

% 

ogółu 
2016 

1.Przedszk.Ożarów 0 0 2 11,1 3 16,7 13  72,2 18 

2.Sz.P. Janowice 1 0,11 0 0 0 0 11  89 12 

3.ZSi.P. Lasocin 0 0 2   11,1 5 27,8 11 61,1 18 

4. Sz.P. Pisary 0 0 0 0 2 16,7 10 83,3 12 

5.ZSO Ożarów 0 0 2 2,7 12 16,4 59 80,9 73 

Razem 1   0,8  6   4,5 22 16,5 104 78,2 133 

Wykres Nr 4.     Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2017r ( stan na 30.09.2016r.) 

 

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2016/17  r. legitymowało się 104 

nauczycieli tj. 78,2 % spośród ogółu zatrudnionych  ( w 2004/2005 r. -14,79 % ). 

 

W roku szkolnym 2016/2017 jeden   nauczycieli uzyskał stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także 

w roku szkolnym 2016/2017 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy 

nauczycieli. Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 20 do 35 lat. Przy 
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nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą 

jakość pracy. 

 

 

5. Wskaźniki szkół i przedszkoli 

 

Tabela Nr 14.  Wskaźniki szkół wynikające z zatrudnienia w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

Szkoła Średnia  liczba 

uczniów. na 

oddział 

Liczba etatów 

naucz. na 

oddział 

Średnia  liczba 

uczniów na etat 

n-la 

Śr liczba 

uczniów na etat 

pracownika 

adm. i obsługi 

ZSO w 

Ożarowie 

24,94 2,19 11,37 26,48 

ZSiP w 

Lasocinie 

10 1,77 5,65 13,33 

SP Janowice 10 1,43 7,01 26,48 

SP Pisary           10,17 1,75 5,82 30,50 

PP Ożarów 24,78 1,84 13,45 15,38 

IV. Poziom nauczania. 

1.Wyniki klasyfikacji wewnętrznej 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się.  Badanie postępów edukacyjnych  

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. W bieżącym roku szkolnym nie było 

sprawdzianów zewnętrznych po klasie szóstej. 

Wyniki klasyfikacji rocznej we wszystkich szkołach w roku szkolnym 2016/2017  

przedstawia tabela Nr 15 

 

Tabela Nr 15.    Wyniki klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2016/2017 

 

Lp Nazwa Szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba nie 

promowanych 

Promocja do 

kl. wyższej 

% 

1 SP w ZSO im. E. 

Szylki w Ożarowie 

486 

 

4 99,2% 

2 Gimnazjum w ZSO 

im. E. Szylki w 

Ożarowie 

 

238 

 

0 

 

      100 % 

3 LO w ZSO im. E. 

Szylki w Ożarowie 

 

85 

 

0 

 

100% 

4 SP w Janowicach 60  0 100% 

5 SP w Lasocinie 57 0    100 % 

6 SP w Pisarach 40 0 100% 

 Razem 966 4 99,6% 
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W roku szkolnym 2016/ 2017  - 0,64% uczniów uczęszczających do  szkół prowadzonych 

przez Gminę nie otrzymało promocji do klasy programowo wyższej 

 

 

3. Podsumowanie osiągnięć po egzaminie gimnazjalnym 

 

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny. Tegoroczny 

egzamin  przeprowadzany był po raz szósty   na nowych zasadach . W części humanistycznej 

gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o 

społeczeństwie, a w części matematyczno- przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z 

matematyki  oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej 

części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka obcego nowożytnego albo 

tylko  na poziomie podstawowym albo  na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  

Tabela Nr16 i wykres Nr 5  przedstawiają  wyniki z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie 

roku szkolnego    2016/2017. 

Tabela  Nr 16      Wyniki z egzaminu gimnazjalnego  ( w procentach) w roku szkolnym 

2016/2017. 

 Historia 

% 

J. polski  

% 

Matematyka 

% 

Przyrodnicze 

% 

J. angielski 

poziom P 

% 

J. angielski 

poziom R 

% 

Gimnazjum w 

ZSO im. Szylki   

 (99 uczniów) 

56,5 64,7 43,4 49,7 59,1 41,2 

Gimnazjum  w ZS 

im. MSC  
52 66,6 40,5 48,4 47,9 29,6 

kraj 59 69 47 52 67 49 

woj.  58 69 45 52 66 46 

powiat 56 67 45 49 64 45 
 

Wykres Nr 5.     Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym  2016/2017. 
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Tabela Nr 17    Wyniki egzaminu gimnazjalnego z poszczególnych przedmiotów  w 

gimnazjach naszej gminy ( w procentach) w roku szkolnym 2016/2017 

 Przedmiot Gimnazjum 

przy 

Stowarzysz

eniu w ZS 

w Ożarowie 

w % 

Gimnazjum 

w ZSO im. 

E. Szylki w 

Ożarowie 

w % 

 

Powiat 

 

 

w % 

Woj. 

Świętokr

zyskie 

 

w % 

     Polska 

 

 

 

   w % 

Część 

humanistyczna 

historia         52 56,5 56 58 59 

j. polski 66,6 64,7 67 69 69 

Część 

matematyczno 

- przyrodnicza 

matematyka 40,5 43,4 45 45 47 

Przedmioty 

przyrodnicze 

48,4 49,7 49 52 52 

J. angielski 

 

podstawowy 47,9 59,1 64 66 67 

rozszerzony 29,6 41,2 45 46 49 

 

Z powyższych  tabel i wykresu wynika ,że gimnazja naszej  gminy uzyskały  wyniki poniżej 

średniej , powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.  

4. Podsumowanie wyników matur 

Tabela  Nr 18. Średnie wyniki egzaminów pisemnych  z matury według poziomów i 

przedmiotów  w roku szkolnym 2016/2017           

Poziom Podstawowy 

Przedmiot Średni wynik  w 

% szkoły 

Średni wynik   

w % w 

powiecie 

Średni wynik  

w % w 

województwie 

Średni 

wynik w % 

w kraju 

J polski 48,02% 50,4% 53 % 56 % 

matematyka 56,45% 61,8% 56 % 54 % 

Język angielski 56,07% 71,1% 68 % 71 % 

Język niemiecki 67,5% 56,0% 64 % 23 % 

Poziom Rozszerzony 
Przedmiot Średni wynik  w 

% szkoły 

Średni wynik   

w % w 

powiecie 

Średni wynik 

w % w 

województwie 

Średni 

wynik w % 

w kraju 

Matematyka 32,57% 31,1 % 36,00% 37,0% 

Geografia 25,12 % 33,5 % 30,00% 31,0% 

Biologia 29,24 % 30,1 % 39,00% 37,0% 

Chemia   20,71% 46,5 % 44,00% 41,0 % 

j. niemiecki 54 % 54, 0 % 51,00% 27,0% 
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WOS 8,33% 23,7% 26,00% 26,0% 

j. angielski ( PR) 56,0 % 55,9 % 57,00% 60,0% 

j. polski (PR) 63,75 % 42,2 % 52,00% 50,0% 

 

Tabela  Nr 19.  Zdawalność wśród przystępujących do matury, po sesji poprawkowej w 

roku szkolnym 2016/2017.  

 

 

Liczba zdających, którzy 

przystąpili do wszystkich 

egzaminów obowiązkowych 

Liczba osób , które nie 

zdały egzaminu  z dwóch 

obowiązkowych 

przedmiotów 

Zdawalność  

31 

 

2 93,5 % 

 

Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło 31 osób . Wśród 

przystępujących do egzaminu w pierwszym terminie   zdawalność wyniosła 70,96%. Maturę 

zdało bowiem tylko 22 osoby Po egzaminie poprawkowym w sierpniu,  maturę zdało ogółem 

29 osób co stanowi   93,5% osób  zdających. 

V. Sukcesy uczniów. 

1.Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych 

Rok szkolny 2016/2017 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej Gminy 

osiągali znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów 

uczestniczyło w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych. 

Osiągnięcia w etapie wojewódzkim przedstawia tabela nr 21. 

 

Tabela Nr 20. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

                        Kuratora Oświaty. 

 

 

Nazwa konkursu 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/ucznia 

 

Osiągnięcia 

 

Gimnazjum w Ożarowie 

XIV Wojewódzki Konkurs 

Biologiczny 

Klaudia Lipowska 

n-l..Ewa Chrapczyńska 

Finalista 
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XIV Konkurs 

Przedmiotowy z Chemii 

Klaudia Lipowska 

n-l. Mariola Pecio 

Finalista 

Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie 

XXII Olimpiada 

Statystyczna I edycja  

Org. GUS,PTS i WSEPiNM 

 

Dominik Matyjasek i Karol Małecki 

n-l. E. Pucuła i J. Ćwintal 

Laureaci zawodów 

okręgowych 

2.Osięgnięcia uczniów w innych konkursach 

Tabela Nr 22.     Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach. 

Nazwa konkursu 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela/ucznia 

 

Osiągnięcia 

Szkoła Podstawowa w Ożarowie 

EKOTEST Ogólnopolski 

konkurs wiedzy na temat 

ekologii i ochrony środowiska 

Aldona Madej 

n-l. Anna Wilczak 

II miejsce w Polsce 

Ogólnopolska olimpiada 

przedmiotowa OLIMPUS sesja 

zimowa 

Maja Kusik  

Wiktoria Jagodzińska  

n-l. Anna Wilczak 

III m-ce w Polsce 

III m-ce w Polsce 

Ogólnopolska olimpiada 

przedmiotowa OLIMPUS z 

przyrody – sesja jesienna 

Weronika Witek 

Karolina Kończyk 

n-l. Mariola Wójcik 

V m-ce i tytuł laureata 

V m-ce i tytuł laureata 

Ogólnopolski konkurs na temat 

zdrowia i jego ochrony 

MEDITEST 

Gabriela Wójcik 

Weronika Osial 

n-l Anna Wilczak 

VII m-ce w Polsce 

VII m-ce w Polsce 

Ogólnopolska Olimpiada 

mitologiczna organizowana 

przez Olimpusa 

10 uczniów klas VI 

n-l. Renata Chwałek 

Najlepszy zajął 19 m-ce w 

kraju 

XIX Ogólnopolski  

Młodzieżowy Konkurs 

Krajoznawczy „ Poznajemy 

Ojcowiznę” 

Adam Jasion  

 

Piotr Wójcik 

n-l. Anna Wilczak 

I m-ce w Województwie i 

udział w etapie krajowym 

II m-ce w województwie 

 

Konkurs „ Z Panem Seratchem 

za pan brat” 

Paweł Wabik 

Jakub Rolecki 

Jan Czuba 

n-l. E. Kielin - Kowalska 

Wyróżnienie 

Finalista 

finalista 
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Szkoła Podstawowa w Pisarach 

XII Konkurs Informatyczny Teresa Falkiewicz/ Jakub 

Morgaś, Aleksandra 

Wojciechowska 

I miejsce 

 XXVII Mały Konkurs 

Recytatorski 

Mariola Krawczyk/  

Antonina Listopad 

 

I miejsce 

Hufcowy Konkurs Recytatorski 

,,Poezja dziecięca’’- ,,Marzenia 

te duże i te maleńkie’’ 

Mariola Krawczyk/ Maja 

Wojciechowska, 

Bartłomiej Bęczkowski 

Natalia Koniarz, Dominik 

Skoczylas, Antonina 

Listopad, Oliwia 

Trznadel, Natalia Durda, 

Paulina Gąsowska, 

Wiktoria Stawiarska 

I, II, III miejsce 

Hufcowy konkurs plastyczny- 

,, Marzenia te duże i te 

maleńkie’’ 

Mariola Krawczyk/ 

Natalia Koniarz, Natalia 

Durda, Bartłomiej 

Bęczkowski, Paulina 

Gąsowska, Oliwia 

Trznadel, Natalia Kubala, 

Gabriela Siwek 

II i III miejsce 

Międzynarodowy konkurs 

Kangur matematyczny 

Joanna Morgaś, Wioletta 

Halat/ Oliwia 

Chrzanowska, Dominik 

Skoczylas, Jakub Morgaś 

Wyróżnienie 

 

Gminny konkurs matematyczny 

dla klas III szkoły podstawowej 

‘’Junior Matematyczny’’ 

Joanna Morgaś/ Natalia 

Koniarz, Gabriela Siwek, 

Natalia Kubala 

 

Międzynarodowy konkurs 

języka angielskiego 

Nowak J/ Aleksandra 

Wojciechowska, Oliwia 

Chrzanowska, Jakub 

Morgaś, Dominik 

Skoczylas. 

 

Ogólnopolski Konkurs 

plastyczny ,,Chemia w 

rolnictwie’’ 

Dorota Chmiel Wyróżnienie szkoły 

Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny ,,25 lat PSP-

Profesjonalni, Sprawni, 

Pomocni’’ 

Dorota Chmiel  

Bieg Niepodległościowy Piwowarski A.  
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Szkoła Podstawowa w Lasocinie 

Ogólnopolski konkurs 

ekologiczny-przyrodniczy EDI 

Ewelina Kopeć 3 laureatów, 1 

wyróżnienie, 2 bardzo 

dobre wyniki 

Ogólnopolski konkurs 

plastyczny o tematyce 

ekologicznej EDI 

Ewelina Kopeć 1 wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Języka 

Angielskiego ‘’ZUCH” 

Agnieszka Urban 24 miejsce ucznia kl III na 

2629 uczniów z całej 

Polski 

Ogólnopolski Konkurs 

logicznego myślenia 

,,LOGIKO” 

Agnieszka Urban 17 miejsce na 4318 

uczestników 

Ogólnopolski konkurs 

historyczny ‘’KRAG’’ 

Anna Skrzypczyk 2 wyróżnienia 

Muzyczny przegląd Pieśni 

Patriotycznej i Legionowej w 

Ostrowcu św. 

Dorota Bogdańska-

Dąbrowska 

Zespół ,,Lasocianie’’ III 

miejsce, Chór szkolny 

(wyróżnienie) 

 

Szkoła Podstawowa w Janowicach 

Ogólnopolski Mały Konkurs 

Recytatorski  

Krystyna Niklewicz/ 

Celina Boduła, Alicja 

Stawiarska, Błażej 

Prokop, Franciszek 

Lenartowicz, Patryk 

Wodyński, Amelia 

Skrzyniarz. 

Etap gminny 

 

Dom Kultury Opatów-

etap powiatowy 

 

Artystyczny Sandomierz-

konkurs plastyczny 

Krystyna Niklewicz/ 

Łukasz Gankowski, 

Celina Boduła 

Wyróżnienie  

III miejsce 

,,NA SKRZYDŁACH 

PRZYJAŻNI’’ ogólnopolski 

konkurs plastyczny 

Krystyna Niklewicz/ 

Alicja Stawiarska, Ewa 

Wodyńska, Antoni 

Markiewicz, Magdalena 

Łakwa 

Laureaci 

,,25 lat PSP-sprawni, 

profesjonalni, pomocni’’- 

ogólnopolski konkurs plastyczny 

Krystyna Niklewicz/ 

Kacper Walos, Franciszek 

Lenartowicz, Martyna 

Dudek, Filip Paw, Celina 

Boduła 

 

Konkurs wiedzy biblijnej Renata Gibowska/ Piotr 

Białecki, Jakub Białecki 

I i I miejsce-etap 

dekanalny 
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IV miejsce- etap 

diecezjalny 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 

Renata Miaz/ Mateusz 

Żyła, Amelia Bielecka, 

Paweł Bielecki 

I i II miejsce w etapie 

gminnym 

 

Udział – etap powiatowy 

Konkurs przyrodniczy Edyta Dziuba/ Gabriela 

Czajkowska 

Etap powiatowy 

Konkurs recytatorski  Teresa Wójcik/ Jan 

Chmielewski 

Etap powiatowy- ,, Mały 

mistrz słowa’’ 

Konkurs plastyczny w 

Sandomierzu 

Teresa Wójcik/ Adam 

Wójcik, Karolina 

Czajkowska 

wyróżnienie 

 Gimnazjum w ZSO w Ożarowie  

XIV Wojewódzki Konkurs 

Matematyczny dla uczniów 

gimnazjum 

Anna Gębora 

n-l. Danuta Buczek 

 

 

finalista 

Ogólnopolska Olimpiada 

przedmiotowa Olimpus z 

geografii  - sesja jesienna  

Piotr Kaleta, Krzysztof 

Ożóg, Hubert 

Romanowski, Bartłomiej 

Naborczyk, Hakan Altun, 

Dawid Dzikowski, Jakub 

Teległów, Krzysztof 

Zajączkowski, Sandra 

Celińska 

Laureaci 

Ogólnopolski Konkurs „ Woda 

źródłem życia” 

Weronika Kopeć 

n-l. Anna Wilczak 

II m-ce 

XIX Ogólnopolski Młodzieżowy 

Konkurs Krajoznawczy „ 

Poznajemy Ojcowiznę” 

Weronika Kopeć  I m-ce w Województwie 

Udział w etapie krajowym 

Liceum Ogólnokształcące w  ZSO w  Ożarowie 

Świętokrzyski Matematyczny 

Maraton Maturalny – Finał 

wojewódzki 

Marlena Gradzińska 

Klaudia Kozieł 

n-l Anna Kaleta 

Finalistka 

finalistka 

Internetowy Konkurs 

Matematyczny „Matmix” 

Milena Zdonek 

Karol Małecki 

Artur Malec 

Marta Głąb 

n-l. Jolanta Ćwintal 

udział 
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Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów jak pokazuje powyższa informacja rozwijali 

przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując 

rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły 

prowadzone przez Gminę były również organizatorami imprez kulturalnych o zasięgu 

gminnym. 

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. 

Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia  

w rywalizacji sportowej co obrazuje tabela nr 23. 

 

3.Osiągnięcia uczniów w sporcie 

Tabela Nr 21. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie. 

Nazwa zawodów/ nauczyciel Osiągnięcia 

Szkoła Podstawowa w Ożarowie 

 Świętokrzyska Mała Liga Piłki Ręcznej 

Podstawowych- 

II miejsce w Województwie 

Z podwórka na stadion o puchar Tymbark VII miejsce w finale wojewódzkim 

Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Sztafetowych Zawodach Pływackich 

VI m-ce sztafeta 8x 25 m. chłopców 

VIII m-ce sztafeta 8x25m. dziewcząt 

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku II m-ce w finale powiatowym 

Gimnazjum w ZSO w Ożarowie 

Mini Euro – turniej piłkrski V miejsce w finale wojewódzkim 

Turniej Kibiców „Bezpieczny stadion- Przyjazny 

Kibic” 

V miejsce w finale wojewódzkim 

Świetokrzyskie igrzyska młodzieży szkolnej w 

piłce nożnej dziewcząt 

VII miejsce w finale wojewódzkim 

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży szkolnej w 

piłce ręcznej 

I miejsce w finale powiatowym 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” 

Finaliści powiatowi – Bukała Krystian i Bartek 

Tokarz 

Szkoła podstawowa w Lasocinie 

XVI edycja Gminnych Zawodów Pływackich 

Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

I miejsce indywidualnie 

Szkoła podstawowa w Pisarach 

Gminne zawody w pływaniu Sztafeta III miejsce 
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze  

Szkoła podstawowa w Janowicach 

Ożarowski Bieg Niepodległości II miejsce 

Zawody pływackie o puchar Burmistrza Miasta 

Ożarowa 

Antoni Markiewicz I miejsce kraulem 

Antoni Markiewicz I miejsce grzbietem 

Zawody pływackie o puchar kierownika 

pływalni ,,Neptun’’ 

Antoni Markiewicz I miejsce kraulem 

Antoni Markiewicz II miejsce grzbietem 

Sztafeta chłopców II miejsce 

Mikołaj Stawiarski II miejsce grzbietem 

Kacper Starzomski III miejsce kraulem 

Patrycja Kopeć III miejsce kraulem 

Gimnazjum w ZS w Ożarowie 

Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie Mateusz Nowakowski waga 50 kg – brązowy 

medal 

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieżowa w Boksie Emilia Nowakowska waga 46 kg – srebrny 

medal 

Zuzanna Zgardzińska  waga 48kg – brązowy 

medal 

 

 

Uczniowie szkół startowali w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2017, 

organizowanym przez Krajową Federację Sportu. Gmina zajęła VIII miejsce w kraju. Sukcesy 

naukowe   uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby one możliwe bez dużego wkładu pracy 

nauczycieli szkół oraz rodziców, a sukcesy sportowe bez wsparcia działających w Gminie 

stowarzyszeń sportowych. 

VI. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz 

bezpieczeństwo w szkole. 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich 

szkołach realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów 

profilaktyki. W ramach programów wychowawczych, oprócz wyborów do samorządów 

klasowych i szkolnych, podjęto współpracę z rodzicami, celem której było przekazywanie 

informacji o postępach w nauce i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród 

dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej(spotkania indywidualne, 

wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). Wdrażano uczniów do 

demokracji stwarzając możliwość działania w Samorządzie Uczniowskim oraz kultywowano 

tradycje i ceremoniał szkolny W okresie sprawozdawczym zrealizowano również w 

poszczególnych placówkach  oświatowych następujące   przedsięwzięcia : 

  

1.praca wychowawcza: 

- zajęcia integracyjne w klasach I szkół podstawowych, gimnazjum i liceum 

- zajęcia uczące umiejętności interpersonalnych w klasach I-III 

- indywidualizacja pracy z uczniem, 
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- akcje charytatywne, prozdrowotne i ekologiczne, 

- wycieczki krajoznawcze, 

- Zielone Szkoły 

- Prezentowanie osiągnięć uczniów. 

 

2. profilaktyka w szkołach : 

Szkolne programy profilaktyki dostosowane były do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb środowiska wychowawczego szkół i były spójne ze szkolnymi programami 

wychowawczymi. Adresami działań byli oprócz uczniów , rodzice i nauczyciele.  Programy 

profilaktyczne podnoszą świadomość uczniów i przyczyniają się do nabycia przez nich 

praktycznych umiejętności radzenia sobie w świecie zagrożeń. W szkołach i przedszkolach w 

ramach profilaktyki realizowano następujące działania: 

 

W Szkole Podstawowej w ZSO w Ożarowie realizowano następujące programy: 

 

 - Tydzień Kultury Języka Polskiego ( akcja ucząca szacunku do mowy polskiej) 

 „Stop wulgaryzmom” 

 „Świętokrzyskie czyta Żeromskiego” 

 „Cała Polska czyta dzieciom” 

 - Odpowiedzialność karna za czyny chuligańskie nieletnich – uczniowie i rodzice klas 

V SP w Ożarowie z udziałem Policji  i Kuratora  Sądu Rejonowego w Opatowie 

 Bezpieczna Szkoła cyfrowa – udział w projekcie Cyfrobezpieczni 

 Cyberprzemoc, odpowiedzialność karna za czyny zabronione – uczniowie IV-VI SP; 

Komenda Powiatowa w Opatowie; 

 Program profilaktyczny -Wolność oddechu, Nie pal przy mnie proszę- I-III i IV-VI 

SP; Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opatowie; 

 Dopalacze- środki zastępcze- nowe narkotyki – zajęcia dla uczniów, szkolenie Rady 

Pedagogicznej; Policja, Straż Miejska, pedagog szkolny; 

 Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze – IV-VI SP program profilaktyczny; 

pedagog szkolony i nauczyciele informatyki we współpracy; 

 Jestem Kibicem przez duże K –program edukacyjno – alternatywny. Działania 

profilaktyczne oparte o aktywność fizyczną przeprowadzane przez nauczycieli 

wychowania fizycznego – „Dopinguję bez agresji szanując rywali”; „Nie prowokuję i 

potrafię radzić sobie z gniewem oraz innymi negatywnymi emocjami”- pedagog 

szkolny i nauczyciele wf. 

 Raz ,Dwa, Trzy – bądź bezpieczny i Ty – klasy IV-VI SP 

 Trzymaj formę – Klasy IV-VI SP 

 Tajemnicza skrzynia – spektakl profilaktyczny 

 Szukając zielonej planety – spektakl profilaktyczny – klasy I-III 

 

  

      W Gimnazjum i Liceum ZSO w Ożarowie realizowano programy: 

 

 „Znamię , znam je „ – program profilaktyczny dotyczący czerniaka 

 „Podstępne WZW”- program dotyczący wirusowego zapalenia wątroby 

 „Antymina” – spektakl profilaktyczny 

 Program profilaktyczno- edukacyjny –ARS czyli jak dbać o miłość- dla kl. II LO 

 Cena strachu  
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 Dopalacze- środki zastępcze- nowe narkotyki – zajęcia dla uczniów w I-III GIM, I-III 

LO, szkolenie Rady Pedagogicznej; Policja, Straż Miejska, pedagog szkolny 

 Bierne i aktywne palenie tytoniu wśród dzieci  i młodzieży – zajęcia dla uczniów III 

GIM I-II LO; PSSE Opatów, KP Opatów, pedagog szkolny; 

 Higiena okresu dojrzewania – program profilaktyki zdrowia –uczniowie kl. I 

gimnazjum –Pielęgniarka , położna ZOZ Ostrowiec Św.. , pedagog szkolny 

 Różowa wstążeczka AVON kontra rak piersi- program profilaktyki zdrowia - III kl. 

Gimnazjum, pedagog szkolny, edukatorki programu, podopieczne Stowarzyszenia 

Amazonki 

 

 

W Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie realizowano programy: 

 Czyste powietrze wokół nas 

 Nie pal przy mnie proszę 

 Znajdź właściwe rozwiązanie 

 Bezpieczna droga do szkoły – spotkania z policjantem i strażnikiem miejskim 

 Bezpieczne ferie zimowe  

 Bezpieczne wakacje 

 Przeciwdziałanie agresji 

 Tolerancja 

 Czyny karalne  - spotkanie z policjantem 

 Cyberprzemoc 

 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Trzymaj Formę 

 Konkurs plastyczny KRUS 

 
W Szkole Podstawowej w Janowicach realizowano programy: 

 

 „Przemoc to niemoc” kl. I-III 

 „Przemoc rodzi przemoc” klasy IV-VI 

 „Spójrz inaczej „– dla uczniów klasy I-III 

 „Trzymaj Formę „– dla uczniów klas V 

 „ Nie pal przy mnie proszę” klasy I-III 

 „ Żyję zdrowo bo wiem co jem” klasa V 

 „Uzależnienia są groźne” - apel 

 „ W zdrowym ciele zdrowy duch” konkurs kl. I-IV 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie” = klasa VI 

 „ Cyberprzemoc” spektakl 

 

W Szkole Podstawowej w Pisarach realizowano programy: 

 

 Akcja Bezpieczni w Sieci 

 Akcja Ogólnopolska „Bezpieczne Przedszkolaki” 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2016 

 Przemoc w rodzinie klasa IV 

 Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Ożarowie 

 Bezpieczne Pierwszaki 
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 Trzymaj Formę 

 Teatrzyk profilaktyczny 

  

Programy profilaktyki służyły poprawie bezpieczeństwa w szkołach, eliminowania 

przejawów agresji i nietolerancji. Celem tych programów było dostarczenie uczniom 

informacji o zagrożeniach towarzyszących nadużywaniu alkoholu, zażywaniu substancji 

uzależniających i paleniu papierosów. Realizowano także programy  propagujące  zdrowy  

styl życia, poprzez aktywny odpoczynek i zbilansowaną dietę. We wszystkich typach szkół    

realizowano również programy dotyczące przemocy i agresji oraz sposobów ich 

przeciwdziałania. 

W ZSO w Ożarowie, ZSiP w Lasocinie i SP w Janowicach działają  Kluby 4H, a w ZSO w 

Ożarowie , SP w Lasocinie i SP w Pisarach drużyny  harcerskie. 

Zadania nauczycieli w powyższym zakresie wzmacniane były poprzez działające we 

wszystkich szkołach świetlice   oraz działające we wszystkich szkołach pozalekcyjne zajęcia 

dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , w łącznym wymiarze 30 godzin tygodniowo,  na które 

uczęszczało 152  uczniów. 

Szkoły współpracowały w realizacji programów wychowawczych i programów profilaktyki  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną , Komendą  

Policji, Strażą Miejską,  Sądem Rejonowym, Urzędem Miejskim, Służbą Zdrowia, 

Środowiskowym Domem Samopomocy, Biblioteką Gminną i MGOK oraz podmiotami 

gospodarczymi i osobami fizycznymi. Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i profilaktycznych, wymienić 

należy uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta 

Niepodległości 11 listopada. W tradycji szkolnej utrwaliły się i były zorganizowane 

uroczystości z okazji świąt religijnych (Jasełka Bożonarodzeniowe), Dnia Babci i Dziadka, 

Dnia Nauczyciela, Dnia Ziemi, Dnia Książki, Dnia Dziecka, Ślubowania pierwszoklasistów, 

oraz pikniki rodzinne  Szkoły włączyły się również w organizację imprez gminnych i 

powiatowych.  Zespół  „Iskra” z ZSO w Ożarowie uświetnił wiele imprez gminnych, takich 

jak Dni Ożarowa, Dzień Kobiet,  Święto Kwitnącej Wiśni i Dożynki. Zespoły dziłające w 

Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie  uświetnił  Dożynki Gminne w Lasocinie oraz 

przygotowały akademię gminną z okazji Święta Niepodległości. Przedszkole w Ożarowie  

oraz wszystkie szkoły występowały w czasie Dni Ożarowa i Pikniku Integracyjnego. 

W dobie zwiększonych zagrożeń, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego, szczególnie 

ważnym jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu eliminowania zagrożeń, 

okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkoły. 

Występujące jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane  

w ramach bieżących lub okresowych remontów. Wszystkie szkoły są wyposażone w 

monitoring wizyjny. Zainstalowane kamery wewnątrz, jak i na zewnątrz szkół,  pozwoliły w 

wielu przypadkach na szybką reakcję ze strony nauczycieli i wykrycie uczniów, 

zakłócających porządek w szkole i dewastujących mienie szkolne. System ten wzmocnił 

działania wychowawców klas, nauczycieli dyżurujących na przerwach międzylekcyjnych i 

pozostałych pracowników odpowiedzialnych za ład i bezpieczeństwo uczniów w budynkach  

szkolnych i na terenie wokół szkół.  We wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach 

zainstalowano programy chroniące uczniów przed dostępem do niepożądanych treści 

(blokady m.in. „Opiekun ucznia”, „Benjamin”). Zatrudnieni w ZSO pedagodzy szkolni, w 

ramach swoich kompetencji -oprócz zadań w zakresie ogólnej profilaktyki - szczególną 

opieką pedagogiczno-psychologiczną otoczyli dzieci i młodzież tzw. trudną. W ramach 

działań wspomagających uczniów rozpoznawano ich środowisko zamieszkania i o ile to było 

możliwe, udzielano stosownej pomocy. Aby zapewnić bezpieczną drogę ucznia do szkoły, 
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przed wszystkimi przejściami przez jezdnię, w pobliżu szkół są zainstalowane odpowiednie 

oznakowania. Nad bezpieczeństwem zaś uczniów dowożonych do szkół czuwają  

wykwalifikowani i finansowani przez Gminę opiekunowie. 

Inną jeszcze formą pracy były  kolonie, organizowane głównie dla rodzin o niskiej 

zamożności i uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. Gmina ufundowała pobyt na koloniach  

w wakacje  2017 roku dla 40 uczniów w  Zakopanem oraz 13 członków Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych  w Jarosławcu nad morzem. Sześcioro uczniów o niskim dochodzie na 

członka rodziny uczestniczyło w kolonii letniej w Ustce. Pobyt tych dzieci został 

sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach 

4.Projekty i programy realizowane w szkołach i przedszkolach. 

 

Szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 przystępowały do różnych projektów 

inicjowanych przez Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski  i inne instytucje jak: 

 

 Góra Grosza  

 Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy 

 Europejski Tydzień Sportu 

 Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki 

 Doskonałe Mleko  

 Owoce w Szkole  

 Zachowaj Trzeźwy Umysł 

 Szlachetna Paczka 

 XIV Marsz Szlakiem Legionów 

 Sprzątanie świata 

 Bieg Niepodległościowy 

 

VII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

W roku szkolnym 2016/2017 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem 

Gminy, było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom 

prowadzonym przez  gminę, środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na 

wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków komunalnych, a także środków 

finansowych w formie dotacji do działających w Gminie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Glinianach prowadzonych przez Stowarzyszenie Wsi Gliniany Potok oraz Gimnazjum w 

Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkól w Ożarowie im. Marii 

Skłodowskiej - Curie 

1. Dowożenie uczniów   

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono uczniów 

niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Tabela Nr 24 

przedstawia stan realizacji tego obowiązku począwszy od 2012 r. 
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Tabela Nr 22.     Dowożenie uczniów do szkół w latach 2012-2016.  

Wyszczególnienie 
2012 2013 2014 2015 

 

2016 
  uczniowie: 

1. 
Niepełnosprawni 

dowożeni 
14 16 19 21 

21 

2. 

Zamieszkujący w 

znacznym oddaleniu od 

szkoły- dowożeni 

710 660 662 662 

602 

 

Razem-dowożeni 724 676 681 683 623 

3. Nakłady (w zł) 619 492,48 553 978,55 511 801,16 607 670,70 672 175,46 

* plan na 2017r.    –  572 800,00zł. 

 

W roku szkolnym 2016/2017  Gmina finansowała dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego do placówek w których realizowali obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki.  Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjnego 

„Radość Życia” w Sandomierzu (7), Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 

Dębnie (11), Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących w Kielcach (2) oraz  

Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim (1) . 

 

2 Stypendia socjalne w roku szkolnym 2016/2017 

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów  

w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych i 

policealnych , którzy zamieszkują na terenie Gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do 

uzyskania pomocy wynosiło 514 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były  

w kwocie od 100zł do 110 zł miesięcznie.    Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z 

budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 59 524  zł  oraz z budżetu gminy kwotę 

19 467,29. Łącznie wypłacono 78 991,29 zł. .Tabela Nr 25 pokazuje liczbę przyznanych 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku 2016/17 z wyszczególnieniem typów 

szkół, w których uczniowie pobierali naukę). 

Tabela Nr 23.    Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Zasiłek 

szkolny 

1. Liczba wniosków 157 0 
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3. Wyprawka szkolna w roku 2016/2017 

 Innym zadaniem, o charakterze pomocy materialnej, było wsparcie rodzin  w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Pomocą w formie 

dofinansowania zakupu podręczników objęci byli uczniowie klas  VI szkół podstawowych , 

klas III gimnazjów ,oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego w tym: słabowidzący, niedosłyszący, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego,  Z pomocy tej skorzystało łącznie 5 uczniów  Na realizację tego 

zadania gmina  pozyskała  środki finansowe w kwocie  1 909,00 zł od Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

4. Darmowe podręczniki dla uczniów  

Rok szkolny 2016/2017 był kolejnym rokiem wdrażania darmowych podręczników dla 

uczniów. W roku szkolnym 2016/2017  darmowym podręcznikiem objęci byli uczniowie klas 

I , II ,III, IV i V szkół podstawowych oraz  klas I i II  gimnazjum . Gminie przypadło więc 

dodatkowe zadanie . Podręczniki dla uczniów klas I, II i III zamawiali dyrektorzy szkół w 

Ministerstwie Edukacji Narodowej przez program SIO, natomiast na materiały edukacyjne , 

ćwiczeniowe oraz podręcznik do klas IV i V  szkół podstawowych  oraz  I gimnazjum  gmina 

otrzymała dotację z MEN w wysokości 76 490,99 zł. Wszyscy uczniowie klas objętych 

programem  szkół  korzystali z darmowego podręcznika. 

 

5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

W roku szkolnym 2016/2017  gminie udało się pozyskać środki w wysokości 2 480 zł, dla 

Szkoły Podstawowej w Janowicach na realizację Priorytetu 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów  z dnia 6 października 2015r, dotyczącego „Narodowego Programu Rozwoju  

Czytelnictwa”. Program przewidziany jest na lata 2016-2020 a celem jego jest rozwijanie 

zainteresowań uczniów, przez wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży , w tym zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.  Gmina z własnego 

budżetu dołożyła kwotę 620 zł , dzięki czemu biblioteka SP w Janowicach wzbogaciła się o 

nowości wydawnicze za kwotę 3100 zł. Z programu tego w poprzednim roku szkolnym 

skorzystał ZSO w Ożarowie. 

2. Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych - ogółem 
155 0 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

szkół podstawowych 88 0 

gimnazjów 33 0 

szkół 

ponadgimnazjalnych 
 32 0 

innych   2 0 

3. Nakłady finansowe (w zł) 78 991,29 0 
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    6.    Dożywianie uczniów 

W szkołach i przedszkolach dzieci i uczniowie mogą korzystać z dożywiania. Kuchnie 

funkcjonują w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, Zespole Szkoły i Przedszkola 

w Lasocinie Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Ożarowie  oraz Publicznym 

Przedszkolu w Ożarowie, do pozostałych szkół posiłki są dowożone z ZSO w Ożarowie. Z 

dożywiania korzystało 987 uczniów szkół i przedszkoli . Dzieci i uczniowie z najuboższych 

rodzin   objęci byli  programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W roku szkolnym 

2016/17 z programu tego skorzystało 51 dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych , 155 

uczniów szkół podstawowych, 73 uczniów gimnazjum i 6 uczniów LO. W sumie z 

bezpłatnego dożywiania korzystało 285 dzieci i uczniów. Wszystkie szkoły i przedszkola 

realizowały również program „Szklanka mleka”, organizowany przez ARR i  „Owoce w 

szkole” dla uczniów szkół podstawowych organizowany również przez ARR i finansowany 

ze środków UE. 

      7.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b 

ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub 

egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela Nr 24 pokazuje liczbę 

złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione wydatki z tego tytułu. 

Tabela Nr 24.  Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2016r.. 

Liczba 

pracodawców 

którzy 

otrzymali 

dofinanso-

wanie 

Liczba młodocianych 

którzy ukończyli naukę 

zawodu: 

Liczba 

młodocianych, 

którzy 

ukończyli 

przyuczenie 

do 

wykonywania 

określonej 

pracy 

Kwota jaką w 

roku 2015 

wypłacono 

pracodawcom 

w ramach 

dofinansowania 

Wysokość 

dotacji 

pozyskanej w 

roku 2015 od 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 
ogółem 

w tym w cyklu 

kształcenia: 

24 

mies. 
36 mies. 

8 8 0 8 0 79 485,59 79 485,59 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w 

kwocie  79 485,59 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki. 

Wykres Nr 10. Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę u pracodawcy  

w układzie zawodów w których byli szkoleni w roku 2016. 
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8.Obowiązek szkolny i  obowiązek nauki   

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 

lat do ukończenia gimnazjum(16 lat) a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat 

życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach,  

w których zamieszkują uczniowie a obowiązku nauki gmina. Podstawowe informacje  

w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 27. 

Tabela Nr 25.      Kontrola obowiązku nauki w roku szkolnym 2016/2017.     

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki 

(roczniki 1999-2001) 
366 

2. 

 

 

 

 

 

Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki – ogółem                                                  

w tym: 

1.spełniających jeszcze obowiązek szkolny, 

2.w szkołach ponadgimnazjalnych, 

3.w ośrodku szkolno wychowawczym, 

4.w ośrodku dla osób z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu głębokim 

341 

 

123 

210  

       8 

 

      0 

3. Liczba uczniów kształcących się za granicą 25 

4. Liczba  młodzieży nie  spełniającej obowiązku nauki 0 

5. Liczba postępowań wyjaśniających w celu określenia miejsca spełniania 

obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów. 
27 

W przypadku 27 uczniów wszczęto  postępowanie wyjaśniające, bowiem brak było  

wymaganych prawem dokumentów potwierdzających spełnianie przez nich obowiązku  

nauki. Na podstawie zebranych dokumentów (oświadczeń dalszych członków rodziny, 
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znajomych czy organów) istnieje domniemanie o innym miejscu zamieszkania 27 osób niż 

miejsce ich stałego zameldowania, z czego 25  osób przebywa i kształci się w innym kraju. 

 

9. Pozyskiwanie środków z zewnątrz na poprawę bazy i infrastruktury placówek 

    oświatowych 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina pozyskała z regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 ,  środki finansowe w wysokości 

707 330,02 zł na realizację projektu „ Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do 

infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach 

oświatowych na terenie gminy Ożarow” 

 Głównym celem projektu  jest podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i 

społecznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej 

dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Ożarów. Projektem zostaną 

objęte wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Ożarów.  

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja boiska przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Ożarowie,  Szkole Podstawowej w Janowicach i Szkole Podstawowej 

w Lasocinie.  

  Doposażone zostaną   cztery pracownie matematyczne i cztery przyrodnicze . 

   Zakupione zostanie  6 kompletów zestawów multimedialnych (komputer przenośny, 

projektor, rzutnik) do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii języków obcych, 

informatyki (w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie). Oraz zakup sprzętu do  

 trzech pracowni komputerowych.  

Doposażenia  zostanie  mała sala gimnastyczna w Pisarach 

 

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Gmina uzyskała 

kwotę 63 630 zł na realizację projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w 

szkołach podstawowych w Gminie Ożarów” Celem projektu jest polepszenie warunków 

nauczania przedmiotów przyrodniczo- środowiskowych w szkołach podstawowych w 

Ożarowie i Janowicach poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, kształtowanie 

zainteresowań uczniów ekologią , ochroną przyrody i środowiska oraz poszerzenie 

kwalifikacji nauczycieli. 

 

 

VIII. Działalność legislacyjna Gminy  

W roku szkolnym 2016/2017 realizowano również szereg działań o charakterze analitycznym, 

planistycznym , prowadzono działalność normotwórczą w trybie i formach przewidzianych w 

ustawie. W związku z  wprowadzaną od 1 września 2017r. reformą oświaty podjęto 

następującą uchwałę: 

 

- Nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie  projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W ramach wewnętrznego kierownictwa, oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno-

kadrowych, wydano zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018do 

przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych 
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oraz zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie. 

IX. Finansowanie zadań oświatowych. 

Wydatki na oświatę w roku 2016 stanowią ok. 30 % ogólnych wydatków budżetu Gminy. 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy 2016 i 2017. 

 

Burmistrz  Ożarowa 

 


