INFORMACJA
O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W GMINIE RADŁÓW
za rok szkolny 2015/2016

Rada Gminy Radłów

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 5aust.4 ustawy o systemie oświaty przekazuję Informację
o stanie realizacji zadań oświatowy w Gminie Radłów w roku szkolnym
2015/2016.

I. Zadania oświatowe gminy wynikają w szczególności z postanowień:
1. Ustawy o samorządzie gminnym.
2. Ustawy o systemie oświaty.
3. Ustawy – Karta Nauczyciela.
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy
należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m. in. w zakresie edukacji
publicznej.
W ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do
zadań gminy należy:
- zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych i gimnazjów;
- zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów
oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności;
- zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno - obsługowej;
- kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki.
W ustawie Karta Nauczyciela wśród zadań gminy wskazane są m.in.:
- stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli;
- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
II . Organizacja placówek oświatowych
a. Przedszkola
Gmina Radłów prowadzi dwa Przedszkola i cztery Oddziały Zamiejscowe.
W roku szkolnym 2015/2016 do Przedszkoli uczęszczało 120 dzieci.
Tabela 1: Publiczne Przedszkola
Lp.
Nazwa placówki
1.
Publiczne Przedszkole w Kościeliskach

Adres
Kościeliska 30
46-324 Kościeliska

2.
3.
4.
5.
6.

Oddział Zamiejscowy w Radłowie

ul. Lipowa 2
46-331 Radłów
Oddział Zamiejscowy w Karmonkach
Nowe Karmonki 36
Nowych
46-312 Nowe Karmonki
Publiczne Przedszkole w Sternalicach
Sternalice 81
46-333 Sternalice
Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej Ligota Oleska 3A
46-333 Ligota Oleska
Oddział Zamiejscowy w Wichrowie
Wichrów 65
46-312 Wichrów

b. Szkoły podstawowe
W Gminie funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe.
W roku szkolnym 2015/2016 do Szkół Podstawowych uczęszczało 250 uczniów .
Tabela 2: Publiczne szkoły podstawowe, klasy I-VI
Lp.
Nazwa placówki
Adres
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa
Sternalice 8
w Sternalicach
46-333 Sternalice
2.
Publiczna Szkoła Podstawowa
Kościeliska 28
Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
46-324 Kościeliska
c. Gimnazjum
Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Gimnazjum.
W roku szkolnym 2015/2016 do sześciu oddziałów w Gimnazjum uczęszczało
115 uczniów.
Tabela 3 : Publiczne gimnazjum, klasy I-III.
Lp.
Nazwa placówki
1.
Publiczne Gimnazjum w Radłowie

Adres
ul. Oleska 1
46-331 Radłów

III. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i uczestnictwo w różnych uroczystościach
a. Przedszkola
Tradycją ubiegłego roku szkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców, radłowskie przedszkola oferowały swoim podopiecznym poza
podstawą programową , naukę języka Mniejszości ( 4 godziny w tygodniu).
W przedszkolach przygotowywanych jest wiele atrakcji takich jak: Pasowanie
na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki , Dzień Seniora,
Bal przebierańców, Dzień Dziecka i różne festyny rodzinne .
b. Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoły Podstawowe Gminy Radłów realizowały
zajęcia pozalekcyjne – artystyczne i przedmiotowe.
Wzorem ubiegłych lat, realizowane były również zajęcia sportowe ( piłka nożna,
wyjazdy na basen, gimnastyka korekcyjna). Dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych zorganizowano : zajęcia rewalidacyjne, zajęcia
logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
c. Gimnazjum
W roku szkolnym 2015/2016 w radłowskim gimnazjum poza obowiązkowymi
godzinami, prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - informatyczne,
artystyczne, sportowe, turystyczno-krajoznawcze oraz zajęcia świetlicowe.
Prowadzone były również zajęcia specjalistyczne: dydaktyczno-wyrównawcze,
rewalidacyjne oraz zajęcia logopedyczne.
Uczniowie przygotowywali akademie szkolne, na wielkie wyróżnienie zasługuje
akademia z okazji chrztu polski i 50- cio lecia posługi kapłańskiej ks. Proboszcza
Konrada Wawrzinka oraz akademie gminne m. in. spotkanie opłatkowe dla
seniorów.
Gimnazjaliści, podobnie jak uczniowie pozostałych placówek, chętnie
uczestniczą w uroczystościach szkolnych i obchodach świąt organizowanych
przez Gminę, podejmują współpracę z organizacjami i innymi podmiotami
działającymi w Gminie. Aktywnie uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy.

IV. Osiągnięcia
Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież gimnazjalna uczęszczająca do
placówek oświatowych na terenie Gminy Radłów, może pochwalić się
sukcesami w konkursach w roku szkolnym 2015/2016..
a. Przedszkola
W wychowaniu przedszkolnym głównym osiągnięciem jest wdrażanie dzieci do
aktywności i kreatywności .
Dzieci wspólnie z nauczycielami wychowania przedszkolnego i rodzicami
organizują różne spotkania, których jest celem wzmocnienie więzi rodzinnych
oraz zachęcanie do wspólnej zabawy środowiska lokalnego.
b. Szkoły podstawowe
Uczniowie szkół podstawowych brali udział w wielu konkursach oraz wszelkiego
rodzaju zawodach sportowych.
- Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
miała laureatów:
w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych i
w Konkursie recytatorskim w języku niemieckim (na szczeblu gminy).
Uczniowie z tej szkoły otrzymali I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego
w biegu na 100 m. II i III miejsca w innych dyscyplinach sportowych na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach
Szkoła może się poszczycić uczniami, którzy zajęli III miejsca (dwóch uczniów)
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego OLIMPUS
i w Wojewódzkich Konkursach:
z Języka Niemieckiego- jeden uczeń został laureatem, a
Młodych talentów Poetyckich „Złote Pióro”2016 – jeden uczeń otrzymał
wyróżnienie.
W zawadach na szczeblu powiatowym uczniowie tej szkoły zdobywali
zaszczytne miejsca.
Szkoły Podstawowe posiadają wiele certyfikatów m.in.

„BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA”, „SZKOŁA Z KLASĄ”, „BEZPIECZNE
WAKACJE”, „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”, „EKO-ŚWIAT”, BIBLIA W KAŻDEJ
SZKOLE”. itp.
c. Gimnazjum
Radłowskie Gimnazjum wspiera młodych ludzi do realizacji ich pasji, zarówno
naukowych i sportowych, czego efektem są zwycięstwa w różnorodnych
konkursach .
Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum w Radłowie w roku szkolnym
2015/2016
1. Konkursy przedmiotowe
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie PG Radłów brali udział w
konkursach przedmiotowych z: języka polskiego, języka niemieckiego,
historii, matematyki, geografii, chemii, biologii, języka angielskiego.
W konkursie języka niemieckiego finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Języka Niemieckiego została Daria Jendrossek – opiekun Katarzyna Barcz.
2. Konkursy poza przedmiotowe
- Julia Podstawa – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Religijnej
- Oliwia Podstawa - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Religijnej
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Olimpus
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym
- udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny (wyróżnienia
– Julia Podstawa)
Na etapie powiatowym
- udział w konkursie recytatorskim języka niemieckiego
- konkurs wiedzy „HIV – AIDS”.
Udział w projektach ogólnopolskich:
- UNICEF Polska – projekt „Mali uczniowie idą do szkoły” – pomoc dla dzieci
z Afryki – Certyfikat Placówki Społecznie Zaangażowanej .
Zrealizowano innowację pedagogiczną:
- Znaki czasu – Koło katechetyczno – informatyczne
Szkoła realizowała programy profilaktyczne:
- „Trzymaj formę”
- „Żyjmy w świecie wolnym od nałogów”

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Akcje charytatywne:
- „ Mali uczniowie idą do szkoły”
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Kiermasz Bożonarodzeniowy
W zawodach sportowych
Zawody powiatowe
Pierwsze miejsca:
- w piłce koszykowej dziewcząt
- Wiktoria Osyra w indywidualnych biegach przełajowych
Drugie miejsca:
- w sztafetowych biegach przełajowych
Trzecie miejsca:
- w biegu przełajowym
- w halowej piłce nożnej dziewcząt
Zawody wojewódzkie:
- IV miejsce w półfinale wojewódzkim w koszykówce dziewcząt.
V. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie oraz wyniki egzaminów
gimnazjalnych w roku 2015/2016
a. Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach.
Nazwa
przedmiotu
Język polski
Matematyka
Język angielski

Szkoła

Gmina

Województwa

61,7
30,0
60,2

62,0
36,0
64,3

69,2
52,1
70,7

b. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach
Nazwa
przedmiotu
Język polski
Matematyka
Język angielski

Szkoła

Gmina

Województwa

62,2
36,0
67,1

62,0
36,0
64,3

69,2
52,1
70,7

c. Publiczne Gimnazjum w Radłowie
Wyniki egzaminów 2015/2016:
1. Egzamin w części humanistycznej
a) Część humanistyczna – język polski
Wynik szkoły: 60,5 %
Wynik woj. : 66 %
Wynik powiat: 64,5 %
Stanin:
3
b) Część humanistyczna – historia i wos
Wynik szkoły: 56,8 %
Wynik woj. : 54,3 %
Wynik powiat: 54,7 %
Stanin:
6
2. Egzamin w części matematyczno – przyrodniczej
a) Część matematyczno – przyrodnicza - matematyka
Wynik szkoły: 40,5 %
Wynik woj. : 47 %
Wynik powiat: 45,8 %
Stanin:
4
b) Część matematyczno – przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze
Wynik szkoły: 47,7 %
Wynik woj. : 49,8 %
Wynik powiat: 49,8 %
Stanin:
5
3. Egzamin w części językowej – język angielski
Wynik szkoły: 77,8 %
Wynik woj. : 65,3 %
Wynik powiat: 67,4 %
Stanin:
7
4. Egzamin w części językowej – język niemiecki
Wynik szkoły: 73,8 %
Wynik woj. : 69,6 %
Wynik powiat: 67,9 %
Stanin:
7

VI. Pomoc materialna
a. stypendia socjalne i zasiłki szkolne
W roku szkolnym 2015/2016 stypendium socjalne pobierało w okresie wrzesień
–grudzień 2015 r. - 73 uczniów na kwotę 28.599,60zł. a w okresie od stycznia
do czerwca 2016 r. – 72 uczniów na kwotę 37.394,20 zł. Łącznie stypendium
socjalne przyznano w wysokości 65.993,00 zł.
Przyznano także w okresie wrzesień – grudzień trzy zasiłki szkolne w wysokości
1.429,98 zł. a w okresie styczeń- czerwiec 2016 r. dwa zasiłki w wysokości
1.180,00 zł.
Łącznie zasiłki szkolne przyznano w kwocie 2.609,98 zł.
b. stypendia za wyniki w nauce
Za wyniki w nauce otrzymało stypendium:
1) z PSP w Sternalicach w I semestrze 11 uczniów, w II semestrze 21 uczniów;
2) w PSP w Kościeliskach w I semestrze 4 uczniów, w II semestrze 7 uczniów:
3) w PG w Radłowie w I semestrze 25 uczniów w II semestrze 24 uczniów.
Na stypendia za wyniki w nauce wydano kwotę 13.986,00 zł.
c. wyprawka szkolna
Do wyprawki szkolnej w 2015 r. uprawnionych było 18 uczniów na kwotę
4.650, 00 zł. a na 2016 r. uprawnionych było 2 uczniów na kwotę 700,00 zł.
VII. Informacja ogólna
Tabela 4: Wykaz placówek oświatowych w Gminie Radłów
Lp. Nazwa placówki

Liczba uczniów w roku
szkolnym2015/2016

1.

Publiczne Gimnazjum w Radłowie

115

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach

126

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000lecia w Kościeliskach

124

4.

Publiczne Przedszkole w Kościeliskach

34

Oddział Zamiejscowy w Radłowie

24

Oddział Zamiejscowy w Nowych Karmonkach

15

5.

Publiczne Przedszkole w Sternalicach

18

Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej

14

Oddział Zamiejscowy Wichrowie

15

VIII Kadra
1. Pracownicy pedagogiczni
Tabela 5: Nauczyciele według stopni awansu zawodowego
Rodzaj kwalifikacji

Stopnie awansu zawodowego
stażysta

Kontraktowy

Mianowany Dyplomowany

Tytuł zawodowy
magistra z
przygotowaniem
pedagogicznym

1,56

2,89

13,97

29,03

Ogółem
nauczycieli
w
przeliczeniu
na etaty
47,45

Tytuł magistra bez
przygotowania
pedagogicznego,
tytuł zawodowy
licencjata/inżyniera z
przygotowaniem
pedagogicznym

0,60

0

1

0

1,60

Tytuł zawodowy
licencjata/inżyniera
bez przygotowania
pedagogicznego,
dyplom ukończenia
kolegium
nauczycielskiego,
nauczycielskiego
kolegium języka
obcego

0

0

0

0

0

Pozostałe
kwalifikacje

0

0

1,14

0

1,14

Razem

2,16

2,89

16,11

29,03

50,19

Tabela 6: Liczba nauczycieli i uczniów w placówka oświatowych
Nazwa placówki

Liczba nauczycieli

Liczba uczniów

Publiczne Gimnazjum
w Radłowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Sternalicach

19

115

15

126

Publiczna Szkoła Podstawowa
Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach

16

124

Publiczne Przedszkole w
Sternalicach z Oddziałami

7

47

Publiczne Przedszkole w
Kościeliskach z Oddziałami

8

73

Razem w 9 placówkach
oświatowych

W roku szkolnym
2015/2916 zatrudnionych
było 65

Ogółem dzieci w
przedszkolach i uczniów
w szkołach w roku
szkolnym 2016/2016
było 485

nauczycieli (na pełne i
niepełne etaty)

2. Pracownicy obsługi
Tabela 7: pracownicy obsługi szkół i przedszkoli
Nazwa placówki

Liczba pracowników ( pełne i niepełne
etaty)

Publiczne Gimnazjum w Radłowie

5

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Sternalicach

4

Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik
1000-lecia w Kościeliskach

3

Publiczne Przedszkole w Sternalicach

1

Oddział Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej

1

Oddział Zamiejscowy w Wichrowie

1

Publiczne przedszkole w Kościeliskach

2

Odział Zamiejscowy w Radłowie

1

Odział Zamiejscowy w Nowych Karmonkach

1

Razem w 9 placówkach oświatowych

W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych
było 19 pracowników obsługi.

IX. Finanse w Oświacie
1. Źródła finansowania oświaty
2015 r.
zł

% do
wydatków
budżetu
3.380.030,00 26,6%

subwencja
oświatowa
dotacje na zadania 251.156,86
bieżące z budżetu
państwa
Inne
dochody 15.143,00
placówek
oświatowych

2016 r. (plan)
zł
% do
wydatków
budżetu
3.534.063,00 22,7%

2,0%

235.535,05

1,5%

0,1%

13.300,00

0,1%

2. Struktura wydatków oświatowych
Wydatki
bieżące
w tym:
wydatki na
wynagrodzenia
z pochodnymi

2015 r.
zł
4.707.767,04

% całości
37,0%

2016 r. (plan)
zł
% całości
4.923.720,00 30,5%

3.734.013,43

29,4%

3.894.390,00

24,1%

0,7%

98.900,00

0.6%

6,9%

930.430,00

5,8%

wydatki na
remonty
93.337,25
Pozostałe
wydatki bieżące 880.416,36
plan
Razem wydatki 2015

13.628.897,86

wykonanie
12.710.535,42

X. Zadłużenia Gminy z zakresu oświaty
Zadłużenia Gminy w wyniku rozbudowy Publicznego Gimnazjum
w Radłowie według stanu na 31 października 2016 r. wynosiło 1.427.100,00 zł,
jest to spłata kredytu w całości do BS Radłów.
Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania, które realizuje Gmina
wynosiły w roku 2015 12.710.535,42 zł natomiast na oświatę (na wydatki
bieżące i majątkowe) wydano 4.793.928,926 zł co stanowi 37,7 %.
XI. Podsumowanie
Zadania dydaktyczne i wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach
realizowane są w sposób prawidłowy. Szkoły wykorzystują różnorodne metody
i formy pracy z uczniami. Doskonalenie zawodowe nauczycieli ( studia
podyplomowe, kursu kwalifikacyjne nauczycieli itp. ) wykorzystywane są
zgodnie z potrzebami szkół. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów i
pozytywne relacje nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic.

Rzetelnie prowadzona jest dokumentacja szkoły i pedagogiczna nauczycieli.
Uczniowie biorą aktywy udział w konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym,
powiatowym i wyższym, odnosząc sukcesy.

O „Informacji”
Informacja Wójta Gminy Radłów o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2015/2016 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie art. 5a
ust.4 ustawy o systemie oświaty.
W przygotowaniu „informacji …” wykorzystano różnego rodzaju, analizy,
sprawozdania, dane z arkuszy organizacyjnych ( wrzesień 2015r. ) oraz dane
z Systemu Informacji Oświatowej ( 31 marca 2016 r. )
Wersja elektroniczna zostanie opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy
Radłów w zakładce oświata.

