INFORMACJA
O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W GMINIE RADŁÓW
ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

Radłów, dnia 20 października 2014 r.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W 2013/2014
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2009 roku nałożyła na organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego
sporządzania i przedkładania organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.
Zgodnie z art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
przedstawiamy kolejny, ( już szósty), raport o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Radłów, obejmujący rok szkolny 2013/2014 .
Dane liczbowe wykorzystane do przygotowania raportu pochodzą
z Systemu Informacji Oświatowej, danych zgromadzonych w gminie oraz
danych uzyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli.
I. Pozyskanie przez szkoły środków zewnętrznych związanych
z realizacją projektów unijnych.
1. Realizacja projektów unijnych:
1) Szkoły Podstawowe w Sternalicach i Kościeliskach :
Szkoły realizują w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 projekt
systemowy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, noszący nazwę „Fascynujący świat nauki i technologii”,
prowadzony przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
Realizacja projektu podzielona jest na V działań , a mianowicie:
działanie I – diagnoza i pomoc uczniom w zakresie :
 trudności w czytaniu ,pisaniu i rozumieniu;
 trudności w uczeniu się matematyki;
 potencjału i możliwości humanistyczno- przyrodniczych uczniów.
działanie II – zajęcia pozalekcyjne;
działanie III – zajęcia pozaszkolne- wyjazdy edukacyjne;
działanie IV – zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach
edukacyjnych; ( uczniowie byli w Teatrze)
działanie V – zajęcia w ośrodkach akademickich ( dla uczniów klas IV-VI)
(zajęcia były realizowane na Uniwersytecie Opolskim).
Szkoły objęły projektem wszystkich uczniów.

Szkoły otrzymały bezpłatnie sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne na
wartość po 14.000 zł każda m. in.:
drabinkę korekcyjną, klocki Lego, zestaw artykułów szkolnych,
plastycznych i biurowych, drukarkę z tonerem, 6 szt. lornetek,
bezprzewodową stację pogodową.
Otrzymany sprzęt stanowił będzie wsparcie dla szkół w realizacji zajęć
projektowych i lekcyjnych.
2) Gimnazjum w Radłowie:
Gimnazjum realizowało w roku szkolnym 2013/2014 projekt:
I. Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny
Projekt realizowany był w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Podziałanie 9.1.2
Projekt zakładał realizację programów rozwojowych 4 gimnazjów
wiejskich w województwie opolskim realizowany we współpracy
z Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON.
Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej
4 gimnazjów z woj. opolskiego przez kompleksową realizację programów
rozwojowych i wsparcie uczniów i uczennic w obszarze kompetencji
kluczowych.
W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zastosowaniem
innowacyjnych form nauczania opartych na materiałach
multimedialnych – 3 grupy zajęć po 12 uczniów przedmioty
matematyczno – przyrodnicze, 3 grupy zajęć po 12 uczniów język
angielski.
2. zajęcia dodatkowe – koła językowe z zastosowaniem innowacyjnych
form nauczania opartych na materiałach multimedialnych 3 grupy
zajęć język angielski
3. Doradztwo zawodowo – edukacyjne dla uczniów klas III.
Szkoła otrzymała do realizacji projektu następujące materiały:
1. Zestaw 2 tablic interaktywnych z oprogramowaniem obsługowym
i projektorami (2x 9.100,- = 18.200,-)
2. Podręczniki multimedialne język angielski na 3 poziomach ( 6licencji
x 2.700,- = 16.200,-)
3. Pakiety Multimedialna Baza Wiedzy ( 3x 1.183,- = 3.549,-)
4. Podręczniki cz. Matematyczno – przyrodnicza (36 szt. x 60,- = 2.160,-)
5. Komplety podręczników do j. angielskiego (36 szt x 130,- = 4680,6. Usługa egzaminowania i wydania międzynarodowych certyfikatów
(36 szt x 450,- = 16.200)
7. Materiały do j. niemieckiego 2400,-

8. podręczniki dla uczniów na zajęcia koła j. angielskiego (36 szt. x 130,0
= 2160,- )
Razem szkoła otrzymała sprzęt, oprogramowanie oraz podręczniki na
kwotę 65.549,- zł.
II. Akademia Nowoczesnej Edukacji
Projekt „Akademia Nowoczesnej Edukacji w opolskich gimnazjach””
realizowany jest w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Podziałanie
9.1.2
Celem projektu jest Podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej 7
gimnazjów z woj. opolskiego przez kompleksową realizację programów
rozwojowych i wsparcie uczniów i uczennic w obszarze kompetencji
kluczowych do 30.06.2015r.
Projekt skierowany do 7 gimnazjów z terenów wiejskich województwa
opolskiego tj. gimnazjów w: Bierawie, Byczynie, Lisięcicach, Pietrowicach,
Radłowie, Szymiszowie, Wilkowie a realizowany w latach szkolnych
2013/2014 (od kwietnia 2014) oraz 2014/2015.
W ramach projektu przewiduje się:
1. Realizacja zajęć wyrównawczych pozalekcyjnych z FIZYKI i
MATEMATYKI
2. Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe.
Dla U/U zdolnych z rozwijania zainteresowań z przedm. mat-przyr.
(tematyka wykraczająca poza podstawę programową)–wykorzystano
metodę projektową i pracę zespołową.
3. Dodatkowe zajęcia dla chętnych UCZ z konstruowania i programowania
robotów LEGO.
4. Uruchomienie Platformy Edukacyjnej (PE), zakup i zamieszczenie
zasobów–200 lekcji elektronicznych (LE) z przedm. mat-przyr.
5. Powołanie Szkolnych Ośrodków Kariery SOK. Indywidualne zajęcia
z poradnictwa i doradztwa, w celu ukierunkowania uczniów na wybór
ścieżki edukacyjno-zawodowej
Szkoła otrzymała do realizacji projektu następujące materiały:
1. Zestaw tablica interaktywna + rzutnik multimedialny krótkoogniskowy
+ laptop (cena zestawu ok. 12.500)
2. Zestaw 3 robotów lego (3 szt. x 1.500 zł = 4.500, 3. Zestaw 3 ładowarek + 18 akumulatorów ( 3 szt. x 120,- = 360,-)
4. Materiały dla uczniów (76 szt. x 20,- = 1.520,-)
Razem szkoła otrzymała sprzęt o wartości ok. 18.800 zł .
II. SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Radłów.
1. W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Radłów była organem
prowadzącym dla 5-ciU placówek oświatowych:
 2 przedszkoli z 4 oddziałami zamiejscowymi i 1 oddziałem
miejscowym.
 2 szkół podstawowych .
 i 1 gimnazjum.
W stosunku do roku 2012/2013 liczba placówek nie zmniejszyła się, lecz
zwiększyła – ( dodatkowo o jeden oddział w Publicznym Przedszkolu
w Kościeliskach.)
2. Liczba uczniów w radłowskich placówkach oświatowych
Typ placówki
Przedszkola:

2012/2013

2013/2014

w Kościeliskach z
Oddziałami
Zamiejscowymi

66

88

w Sternalicach z
Oddziałami
Zamiejscowymi
Szkoły
Podstawowe:

58

56

w Kościeliskach

115

101

w Sternalicach

130

123

w Radłowie

122

121

Razem

491

489

Gimnazjum:

W roku szkolnym 2013/2014 utrzymała się tendencja malejącej liczby
uczniów w szkołach podstawowych, jedynie zaobserwowano wzrost
liczbowy przyjętych dzieci do Przedszkola w Kościeliskach.
3. Średnia liczba uczniów w oddziale szkół prowadzonych przez gminę.

Lp. Typ szkoły

1.

2.

3.

2012/2013

2013/2014

Średnia liczba
uczniów
w oddziale

Średnia liczba uczniów
w oddziale

w Kościeliskach

22

22

w Sternalicach

19

18

w Kościeliskach

19

17

w Sternalicach

22

20

Gimnazjum w Radłowie

20

20

Przedszkola:

Szkoły podstawowe :

W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 zmalała liczba uczniów oraz
średnia liczba uczniów w Szkołach Podstawowych .
III. Proces nauczania
1. Promocja uczniów do klas programowo wyższych i drugoroczność
Typ
Szkoły

Rok szkolny 2013/2014
Liczba uczniów
z egzaminem
poprawkowym

% uczniów egz.
poprawkowy

Liczba
egzaminów
poprawkowych

Liczba uczniów
niepromowanych

% uczniów
niepromowanych

Szkoły
0
Podstawowe

0

0

0

0

Gimnazjum

2,47%

6

2

1,65%

3

2. Frekwencja i negatywne oceny z zachowania
Typ szkoły

Gimnazjum

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

frekwencja
w%

% ocen
nieodpowiednich i
nagannych z
zachowania

frekwencja w %

% ocen
nieodpowiednich
i nagannych z
zachowania

90,7%

5,9%

89,7%

9,9%

3. Frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego w roku szkolnym
2013/2014
Typ
szkoły

Gimnazjum

frekwencja %

Powód nie ćwiczenia

Ogółem

Dziewczyn.

Chłopców

Zwolnienie
lekarskie stałe

Inne

91,4%

92,7%

90,7%

2

-

Z danych uzyskanych od Dyrektora Publicznego Gimnazjum wynika, że
częściej na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczą dziewczęta.
Głównym powodem nie ćwiczenia są jedynie dwa stałe zwolnienie
lekarskie.
4. Zajęcia dodatkowe
W roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z art. 42 a Karty Nauczyciela,
nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum realizowali dodatkowo dwie
godziny tygodniowo zajęć z uczniami. Nauczycieli niepełnozatrudnionych
obowiązuje wymiar zajęć dodatkowych ustalony proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy. Zajęcia z tego zakresu mają wychodzić naprzeciw
indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy
w przezwyciężaniu trudności, w rozwijaniu zdolności jak również
pogłębianiu zainteresowań. Godziny z tego zakresu były przeznaczone na
zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, świetlicowe
i inne.
IV. Pomoc materialna dla uczniów
a. stypendia Dyrektora za wyniki w nauce
stypendia dla 2012/2013
2013/2014
uczniów
liczba przyznanych
stypendiów i zł

liczba przyznanych
stypendiów i zł

liczba przyznanych
stypendiów i zł

Liczba przyznanych
stypendiów i zł

Szkoły Podstawowe

za I
półrocze

za I
półrocze

za II
półrocze

za II
półrocze

za I
półrocze

za I
półrocze

za II
półrocze

za II
półrocze

w Sternalicach:

5

960

13

1540

5

1000

16

3000

w
Kościeliskach:

5

994

9

1506

5

995

6

1238

Gimnazjum

8

1166

15

2480

16

2642

16

2809

Razem

18

3120

37

5526

26

4637

38

7047

Wykazane w powyższej tabeli stypendia wypłacane były ze środków
własnych gminy. Z roku na rok rośnie liczba przyznanych stypendiów dla
uczniów oraz łączna kwota jaka z tego tytułu została wypłacona uczniom
szkół podstawowych i gimnazjum. Świadczy to o tym, że mamy coraz
więcej uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.
b. pomoc socjalna .
Uczniowie z rodzin o najniższych dochodach otrzymują pomoc materialną
w postaci: stypendiów socjalnych, zasiłku szkolnego, wyprawki szkolnej
i dożywiania.
b. stypendia szkolne i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna i dożywianie
Rok szkolny

Stypendium szkolne
o charakterze socjalnym

Zasiłki szkolne

Wyprawka szkolna

Dożywianie pomoc
finansowa - ze
środków Wojewody
i środków własnych

2012/2013

66

54.090

6

2.704

26

5.440

87

pomoc
finansowa
na zakup
żywności

2013/2014

72

64.628

5

1.650

44

11.450

80

Pomoc
finansowa
na zakup
żywności

Z roku na rok kwota na pomoc socjalną dla uczniów rośnie co świadczyć
może o coraz większej liczbie rodzin potrzebujących wsparcia
materialnego.
V. Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach
Konkursy przedmiotowe:
1. Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum w Radłowie w roku
szkolnym 2013/2014
1. Konkursy przedmiotowe W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie
PG Radłów brali udział w konkursach przedmiotowych z języka

polskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, geografii, chemii
i biologii.
W konkursie chemicznym finalistką Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego została Patrycja Kierat – opiekun Iwona Bartela.
2. Konkursy pozaprzedmiotowe
- Na szczeblu wojewódzkim III miejsce i wyróżnienie w konkursie
literackim „Moja przyszłość w Opolskiem”
- Szkoła – wyróżnienie w tym konkursie (nagroda aparat fotograficzny
Canon)
- udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Pangea” Julia Podstawa finalistka konkursu w Warszawie
- w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Daria Jendrossek
zajęła I miejsce, Nicol Słowik – III miejsce
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym
- udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
(wyróżnienia – Patrycja Kierat i Marcin Barcz)
- udział w VII Mistrzostwach Powiatu w Rozwiązywaniu Łamigłówek,
- udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w języku niemieckim
„Młodzież recytuje poezję” (Daria Jendrossek)
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” (Patrycja
Kierat – bardzo dobry wynik)
- Patrycja Kierat – finalistka Konkursu Religijnego „Gimnazjalista 2014”
Na etapie powiatowym
- udział w konkursie recytatorskim z języka polskiego
- udział w konkursie recytatorskim języka niemieckiego
- udział w Powiatowym Dyktandzie
- udziale Konkursie „Z miłości do… nie palę” (Sanepid Olesno)
- konkurs wiedzy „HIV – AIDS”.
3.Udział w projektach ogólnopolskich:
- „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny uczeń” – certyfikat

- „Szkoła w Ruchu” – certyfikat MEN
- „Polska biega” – akcja ogólnopolska zrealizowana we współpracy
z Przedszkolem w Radłowie
4. Zrealizowano innowację pedagogiczną:
- Znaki czasu – Koło katechetyczno – informatyczne

5. Szkoła realizowała programy profilaktyczne:
- „Trzymaj formę”
- „Żyjmy w świecie wolnym od nałogów”
- „Znajdź właściwe rozwiązanie”
- „ Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”
Akcje charytatywne:
- „ I Ty zostań Św. Mikołajem”
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Kiermasz bożonarodzeniowy
- Gwiazdka dla Afryki
6. W zawodach sportowych
Na szczeblu wojewódzkim:
- Martyna Ligendza – III miejsce w biegach przełajowych
- Martyna Ligendza – III miejsce w biegu na 1000 m
- II miejsce w półfinale Halowej Piłki Nożnej Chłopców
Na szczeblu powiatowym:
- Martyna Ligendza – II miejsce w biegach przełajowych
- Halowa Piłka Nożna chłopców – II miejsce
- Filip Kościelny – I miejsce w biegu na 300 m

- Piłka nożna dziewcząt – III miejsce
- Weronika Kozok – III miejsce bieg na 300 m
- Sztafeta 4x100 m – III miejsce
- Filip Kościelny – I miejsce Indywidualne Biegi Przełajowe
- Tenis stołowy dziewcząt – III miejsce
2. Osiągnięcia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
w roku szkolnym 2013/2014
Rok szkolny 2013/14
Osiągnięcia sportowe:
-

w etapie powiatowym/regionalnym:

Mini piłka nożna ( dziewczyny – 10 uczestniczek)
Mini piłka koszykowa (chłopcy – 11 uczestników; dziewczyny – 11
uczestniczek)
Mini piłka koszykowa (chłopcy – 11 uczestników; dziewczyny – 11
uczestniczek)


w etapie wojewódzkim:

Lekkoatletyka ( 1 uczestniczka, II miejsce w powiatowych mistrzostwach
w lekkiej atletyce – bieg 600 m, udział w wojewódzkich mistrzostwach
w lekkiej atletyce,
- IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych
w halowej piłce nożnej chłopców
- IV miejsce w piłce nożnej dziewcząt w finale wojewódzkim Turnieju Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska
J. polski:
- III miejsce w Małym Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny
Polszczyzny,
- Finalista Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

j. niemiecki :


w etapie powiatowym/regionalnym: 3 uczniów w konkursie
recytatorskim z języka niem "Młodzież recytuje poezje niemiecką"



w etapie wojewódzkim/ ogólnopolskim: 15 uczniów w ogólnopolskim
konkursie teatralnym w j. niem. "DaF-Kenner auf der Bühne"

Religia:


w etapie wojewódzkim: Konkurs Biblijny „Żak” – 1 osoba

3. Osiągnięcia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000lecia w Kościeliskach
Udział uczniów w konkursach w roku szkolnym 2013/2014
Uczniowie, mobilizowani przez nauczycieli biorą aktywny udział w różnego
rodzaju konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych zdobywając
nagrody i wyróżnienia.
L.p.

Rodzaj konkursu

Etap

Zajęte miejsce
Udział

1.

„Bohaterowie kampanii Billingua”
„Helden der Bilingua- Kampagne”

wojewódzki

E.Gielzok,
W. Drzygaluk,
N. Kapica, R. Huć

2.

„Jugend trag Gedichte vor”konkurs recytatorski

powiatowy

5 miejsce

3.

IV Święto piernika

rejonowy

wyróżnienie

4.

„Jugend trag Gedichte vor”konkurs recytatorski

wojewódzki

laureat

5.

Jugend trag Gedichte vor”-

gminny

wyróżnienie

konkurs recytatorski l. I- III
6.

Wojewódzki Konkurs Historyczny

gminny

finalista

7.

„Olimpus” – z historii

ogólnopolski

udział

8.

„Olimpus” - przyroda

ogólnopolski

udział
10 miejsce

9.

„Olimpus”- język niemiecki klasa IV ogólnopolski

11miejsce
15 miejsce
1miejsce zespół

10.

Konkurs kolęd i pastorałek w
języku niemieckim

rejonowy

11.

Wojewódzki Konkurs
Polonistyczny – język polski

wojewódzki

udział

12.

Wojewódzki Konkurs z języka
angielskiego

wojewódzki

udział

13.

Konkurs Ojczyzna Polszczyzna

ogólnopolski

udział

14.

„Olimpus” – język polski

ogólnopolski

udział

15.

Międzynarodowy konkurs „Kangur
Matematyczny”

międzynarodow
y

udział

16.

Konkurs pieśni patriotycznej

powiatowy

III miejsce

17.

Indywidualne biegi przełajowe

powiatowy

7, 8, 9, 11, 12, 15
miejsce

18.

Sztafetowe biegi przełajowe

powiatowy

1 miejsce solista

3 miejsce dzw.
5 miejsce chł.

19.

Drużynowy turniej tenisa
stołowego

powiatowy

20.

Piłka siatkowa

powiatowy

21.

Piłka nożna

powiatowy

22.

Czwórbój l.a

powiatowy

4 miejsce dzw.
5 miejsce chł.
5 miejsce dzw.
5 miejsce chł.
4 miejsce chł.
3 miejsce dzw.
5 miejsce chł.
2 miejsce S. Czubaj
3 miejsce
W.Drzygaluk

23.

Lekkoatletyka

powiatowy

4 miejsce
E.Grzemba
4 miejsce
D.Wisniewski
5 miejsce D.Huć

VI. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2014 r.
1. Wyniki egzaminów w Publicznym Gimnazjum w Radłowie
1. Egzamin w części humanistycznej
a) część język polski
- szkoła średnia – 59,6
- województwo – 65,9
- Stanin – 3
b) część historia
- Szkoła średnia – 58,4
- województwo – 57,8

-stanin – 5 (średni)
2. Egzamin w części matematyczno – przyrodniczej
a) matematyka
- średnia szkoły – 38,1
- średnia województwo – 45,9
- Stanin – 3
b) przedmioty przyrodnicze
- średnia szkoły – 50,7
- średnia woj. – 51,1
- Stanin – 5
3. Egzamin w części język angielski (podstawa)
- średnia szkoły – 84,1
- średnia woj. – 65,6
- Stanin 8
Rozszerzenie:
- średnia szkoły 67,7
- średnia woj. – 59,8
4. Egzamin w części język niemiecki (podstawa)
- średnia szkoły – 66,3
- średnia woj.- 65,6
- Stanin – 7
Rozszerzenie;
- średnia szkoły – 80,5
- średnia woj. – 59,8

2. Wyniki sprawdzianów w Publicznej Szkole Podstawowej
w Sternalicach
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3. Wyniki sprawdzianów w Publicznej Szkole Podstawowej Pomnik
1000-lecia w Kościeliskach
W roku szkolnym 2013/2014
Średni wynik uczniów szkoły wynosi 20,3, dla gminy 19,8, a dla województwa
25,8.
VII. Kadra nauczycielska
Nauczyciele są najważniejszym zasobem szkoły. To od ich podstawy,
zaangażowania i stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego
i jak uczą się uczniowie, jakie podejmą decyzję w sprawie dalszego
kształcenia na kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel ma być
przewodnikiem i doradcą młodego człowieka.
1. Nauczyciele według stopni awansu zawodowe.
Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach
stopień awansu Liczba nauczycieli w roku szkolnym
zawodowego
2012/2013
2013/2014
Etaty pełny wymiar

Etaty niepełny wymiar

Etaty pełny wymiar

Etaty niepełny wymiar

stażysta

0

0

0

1

kontraktowy

1

9

0

5

mianowany

10

8

13

8

dyplomowany

23

5

22

10

Razem:

34

22

35

24

2. Etaty pedagogiczne
Liczba etatów pedagogicznych pełno i niepełnozatrudnionych
Typ
placówki

2012/2013

2013/2014

Etaty nauczycieli
pełnozatrudnionych

Etaty nauczycieli
niepełnozatrudnionych

Etaty nauczycieli
pełnozatrudnionych

Etaty nauczycieli
Niepełnozatrudnionych

przedszkola

7

5

8

6

szkoły
15
podstawowe

13

14

15

gimnazjum

12

4

13

3

Razem:

34

22

35

24

VIII. FINANSOWANIE OŚWIATY
1. Źródła finansowania oświaty
2013

2014 (plan)

zł

% do
zł
wydatków
budżetu

% do
wydatków
budżetu

subwencja
oświatowa

3.551.518,00

29,2%

3.412.099,00 25,6%

dotacje na zadania
bieżące z budżetu
państwa

116.267,91

1.0%

211.622,63

1,6%

dotacje z UE dla
placówek
oświatowych

38.760,00

0,3%

27.340,00

0,2%

inne dochody
placówek
oświatowych

25.267,00

0,2%

14.000,00

0,1%

Razem:

3.731.812,91 30,7%

3.665.061,63 27,5%

2. Struktura wydatków oświatowych
2013
Wydatki
bieżące

zł

2014 (plan)
% całości

zł

% całości

4.680.020,34 38,5%

4.976.473,63 37,3%

wydatki na
3.563.618,00 29,3%
wynagrodzenia
z pochodnymi

3.712.200,00 27,8%

w tym:

wydatki na
remonty
Pozostałe
wydatki
bieżące
Razem

95.612,00 0,8%

136.980,00

1,0%

1.020.790,00 8,2%

1.127.293,63 8,5%

4.680.020,34 38,5%

4.976.473,63 37,3%

IX. Zadłużenia Gminy z zakresu oświaty.
Zadłużenia Gminy w wyniku rozbudowy Publicznego Gimnazjum
w Radłowie według stanu na 30 września 2014 r. wynosi 2.234.400 zł
tj. spłata kredytu do BS Radłów 2.234.400 zł natomiast pożyczka
zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została
spłacona.
Ogółem wydatki z budżetu gminy na wszystkie zadania , które realizuje
Gmina wynosiły w roku 2013 12.160.251,34 zł natomiast na oświatę
wydano 4.680.020,34 co stanowi 38,5 %.

