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                              Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

(Wójt), w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego (Radzie Gminy) informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 

jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa  

w art. 9 ust. 1 pkt 1. 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego”. 

 

Zadania oświatowe gminy 

 

               Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki 

w publicznych przedszkolach, w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w 

art. 14 i 14a ustawy o systemie oświaty, a także w szkołach podstawowych oraz gimnazjach,  

o których mowa w art. 5 wspomnianej ustawy. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół 

i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczej jak i roli służebnej, 

związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący 

szkołę lub przedszkole odpowiada za jej działalność. 

 

Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub przedszkole, w tym w 

szczególności: 

 zapewnienie warunków działania szkoły lub przedszkola, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

 wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w obiektach szkolnych i przedszkolnych, 

 zapewnienie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej, 

 wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów. 
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Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub przedszkoli w zakresie spraw finansowych  

i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: 

 prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub przedszkolu środkami budżetowymi 

oraz pozyskanymi przez placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,  

 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły lub przedszkola. 

Organ prowadzący ponadto realizuje zadania oświatowe poprzez: 

 zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 

 stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli , 

 wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

 kontrolę spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

Celem „Informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Rzgów” 

jest przedstawienie Radzie Gminy oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki 

sposób gmina wypełnia swoje zadania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności  

w poprawianiu szans oświatowych swoich dzieci, młodzieży i obywateli. 

 

   Informacja Gminie Rzgów składa się z następujących części: 

I.  Uwarunkowania demograficzne ,  w jakich realizowane są zadania  oświatowe. 

1. Metryczka i mapa. 

II. Realizacja  zadań  ustawowych. 

1. Stan organizacji i baza lokalowa. 

2. Kadra i System doskonalenia zawodowego. 

III. Wyniki  uzyskiwane  przez  uczniów  na  zakończenie  nauki  w  poszczególnych  etapach. 

1. Osiągnięcia i sukcesy uczniów. 

IV. Opis  realizacji  innych  zadań. 

1.Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole. 

2. Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów szkół i przedszkoli. 

3. Finansowanie zadań oświatowych. 
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I. Uwarunkowania demograficzne ,  w jakich realizowane są zadania  oświatowe. 

1.1. Metryczka i mapa Gminy 

Gmina Rzgów jest położona we wschodniej części Wielkopolski, w powiecie konińskim . W skład 

gminy wchodzi 25 miejscowości, w tym 21 sołectw.  Na dzień 30 września 2014 roku Gminę Rzgów 

zamieszkiwało  7.117 stałych mieszkańców , w tym 3483 mężczyzn i  3634  kobiety oraz 119 mieszkańców 

tzw. czasowych. 

Powierzchnia gminy zajmuje 10.468 ha. Jest to gmina rolnicza, gdyż 71%   jej powierzchni  

stanowią grunty rolne, natomiast lasy pokrywają 19,3% terenu. Gmina Rzgów stanowi 6,63% powierzchni 

powiatu. 

Rys.1. Położenie Gminy Rzgów 

 
 

                 Szkoły Podstawowe     

                 Zespół Szkół / szkoła podstawowa + gimnazjum/ 

    Zespół Szkolno-Przedszkolny /szkoła podstawowa + przedszkole / 

    Gimnazjum 
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Celem poniższej metryczki jest skrótowe określenie ogólnej charakterystyki Gminy Rzgów , ze szczególnym 

uwzględnieniem oświaty. 

 

Tab. 1. Metryczka  gminy ( plan na 2014 r. – na 30.09.2014) 

Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 

Liczba ludności gminy 7125 7.117 

Budżet gminy  (wykonanie za 2013 r. i plan na 2014r) 
20.258.948,94 22.026.662,63 

Budżet w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2.843,36 3.094,94 

Otrzymana subwencja oświatowa 6.238.819,00 6.120.754,00 

Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 ucznia    (729/725 ) 8.558,05 8.442,42 

Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 dziecko   (987 / 925 ) 
6.320,99 6.617,03 

Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie w dz.801 i 854     

    ( wykonanie za 2013 i plan na 2014)    

8.925.800,47 9.367.266,10 

Wydatki na  szkoły i gimn. w przelicz. na 1 ucznia      (729/725) 

(wyk. za 2013  i plan na 2014)  
12.243,90 12.920,37 

Wydatki na oświatę w dz. 801 i 854 w przelicz. na 1 dziecko   (987 / 925)  

razem z przedszkolami/oddziałami  (wyk. za 2013  i plan na 2014)   
9.04336 10.126,77 

Liczba uczniów  kl. I-VI SP   i  kl. I-III Gim. 

 
729 725 

Liczba wychowanków przedszkoli/ oddziałów  i uczniów szkół 

prowadzonych przez gminę 
987 925 

   

 

 

 

 

56

44

Wydatki na oświatę ogółem w stosunku do 

budżetu gminy  2013

Wydatki ogółem

Wydatki na

oswiatę

        

58

42

Wydatki na oświatę ogółem w stosunku 

do budżetu gminy  2014

Wydatki

ogółem

Wydatki na

oświatę
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31

69

Udział subwencji oświatowej w 

wydatkach na oświatę 2013 roku

Wydatki na

oświatę

Subwencja

        

35

65

Udział subwencji oswiatowej w 

wydatkach na oświatę w roku 2014

Wydatki na

oświatę

Subwencja

 

  

 

Tab. 2. Prognoza demograficzna według obwodów szkół (wg.danych z ew.ludności na dzień 1.09.2014r) 

 

 

 

Obwód szkolny 

 

Rok urodzenia  - ilość dzieci 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ZSP Rzgów 22 32 24 22 21 23 

ZS   Sławsk    32 24 24 24 37 19 

SP  Grabienice 16 19 17 14 16 18 

SP  Osiecza   14 21 15 10 13 15 

Razem 84 96 80 70 87 75 

 

 

 

 

II. Realizacja  zadań  ustawowych. 

 

2.1. Stan organizacji i baza lokalowa 

 

                W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Rzgów była organem prowadzącym dla 1 przedszkola ,  

4 szkół  podstawowych i 2 gimnazjów.  

Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza i Przedszkole Gminne „Gromadka Misia Uszatka” tworzą Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie, natomiast Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego i Publiczne 

Gimnazjum tworzą Zespół Szkół w Sławsku. 
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Tab. 3. Stan organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014./ wg.  SIO z 31.03.2014./  

 

 

                  W okresie sprawozdawczym naukę pobierało 944 uczniów, którzy uczyli się w 48 oddziałach 

(łącznie z przedszkolem i oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych).  

W bieżącym roku zanotowano  dość znaczny spadek  liczby  uczniów  w stosunku do poprzedniego roku 

szkolnego o 33 uczniów. Niestety ok.  80 uczniów z naszej gminy spełniało obowiązek szkolny i nauki  

poza naszą gminą (sąsiednie gminy, OREW Michalinów, SOSW Konin, OHP ,część mieszka zagranicą ), 

 co niekorzystnie wpływa na finansowanie oświaty. Jednak pozytywnym zjawiskiem jest to , że ok. 35 

uczniów  z innych gmin uczęszczało do naszych szkół. 

                   W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Rzgowie podjęło próbę utworzenia klasy sportowej 

oraz klasy integracyjnej ,  niestety - bez pozytywnego rezultatu. 

                 Wśród uczniów naszej Gminy najliczniejszą grupę  stanowili uczniowie szkół podstawowych – 

449, którzy uczyli się w 25 oddziałach, średnio w szkole podstawowej na 1 oddział przypadało  17,96 

uczniów. W gimnazjach naukę pobierało 255 uczniów uczących się w  12  oddziałach, średnio w gimnazjum 

na 1 oddział przypadało 21,25 uczniów.  

Do Gminnego Przedszkola uczęszczało łącznie 96  dzieci w  4 oddziałach .W każdej szkole  funkcjonowały  

3 dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich. Gmina pozyskała środki finansowe  

z Powiatowego Urzędu Pracy na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia  pomocy nauczyciela.  

 

L

p. 
Szkoły 

Rok 

Szkolny 

 

Liczba 

Oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Średnia  

uczniów w  

oddziale 

Etaty 

Nauczy-

cieli 

Srednia 

uczniów 

na 1 etat  

n-lski 

Etaty prac. 

adm.-obsł. 

1.  Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Rzgowie 

 

2012/2013 10 233 23,30 18,49 12,60 11,92 

2013/2014 10 237 23,7 16,26 14,58 12,50 

2. Szkoła 

Podstawowa w 

Grabienicach 

 

2012/2013 8 119 14,88 12,53 9,50 4,25 

2013/2014 8 127 15,9 11,52 12,07 4,75 

3. Szkoła 

Podstawowa w 

Osieczy 

 

2012/2013 8 133 16,63 14,60 9,11 4,00 

2013/2014 8 120 15,0 13,31 9,02 4,50 

4. 
Zespół Szkół w 

Sławsku 

 

2012/2013 16 337 21,06 27,68 12,17 
8,25 

 

2013/2014 16 325 20,31 28,46 11,42 8,51 

5. Gimnazjum w 

Rzgowie 

 

2012/2013 7 165 23,57 16,61 9,93 6,00 

2013/2014 6 135 22,5 17,07 7,91 6,00 

  

Razem 

 

2012/2013 49 987 20,14 89,91 10,98 34,42 

2013/2014 48 944 19,67 86,62 10,90 36,26 



8 

 

W efekcie w gminie funkcjonowało  7 oddziałów przedszkolnych 5-ciogodzinnych przy 3 szkołach 

podstawowych  , do których   uczęszczało   144 dzieci . Łącznie opieką przedszkolną organizowaną przez 

Gminę Rzgów zostało objętych 240 dzieci w wieku od 2,8 – 6 lat . 

                   Na terenie Gminy od 6 maja 2013 roku  funkcjonuje niepubliczny punkt przedszkolny "Kraina 

Radości" , utworzony przez Stowarzyszenie  „DZIKIE BOBRY”  w partnerstwie z Gminą Rzgów. Mieści się 

w budynku Zespołu Szkół w Sławsku. W skład przedszkola wchodzą cztery pomieszczenia: szatnia , sala 

przedszkolna , łazienka z wydzielonymi toaletami oraz  gabinet dyrektora o łącznej
 
powierzchni użytkowej 

wynoszącej 100 m
2
. Punkt przedszkolny pracuje w godzinach od 7:00- 17:00. i obejmuje wychowaniem 

przedszkolnym 20 dzieci w wieku 2,5- 4 lat,.   

Dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe z :języka angielskiego, rytmiki, plastyki, religii, gimnastyki 

korekcyjnej. Oprócz tego mają dostęp do porad psychologa oraz logopedy. 

                    W roku szkolnym 2013/2014 r. w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 , pomimo problemów 

finansowych   sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Rzgów jest organem 

prowadzącym nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w gminie zabezpieczała w pełni 

aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a   przedszkole i dodatkowe oddziały przedszkolne w szkołach 

stwarzały możliwość korzystania z usług dla wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym  

i odpowiadała obserwowanemu popytowi.  

 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 5 kompleksach szkolnych. 

Tab.4. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2013/2014r. 

 

 
   
 

Szkoła/  
placówka 

 
 

 
Ogółem 
powierz-

chnia 
użytkowa 

w m
2 

 
Pomieszczenia ( ilość) 

 
Sale      
Lekcyj-
ne 

Pracownie  
Hale  i 
sale 
sporto
we 

Gabinety : 
lekarski, 
psychologa, 
pedagoga, 
logopedy 

 
 
Świetli
-ca 

 
 
Stołówki 

 
 
Bibliote-
ka 

Kom-
putero
-we 

Języ-
kowe
/ izba 
regio
naln 

 ZSP Rzgów 2400,00 
10 1 - 1 1prof.zdrow. 1 1 1 

 SP  Grabienice 1330,50 
8 1 - 1 1 prof.zdrow 0 

Punkt wyd. 
posiłków 

1 

 SP Osiecza 1470,70 
8 1 - 1 

1 prof.zdrow   
pedagog  

1 
Punkt wyd. 

posiłków 
1 

 ZS  Sławsk 3881,00 15 + 1 
/Dzikie 
Bobry/ 

1 /1 1 
1-prof.zdrow 
1 – pedagog 
1-psycholog 

1 
Punkt wyd. 

posiłków 
1 

 Gimnazjum 
Rzgów 

4059,50 
9 1 1 1 hala 

1-prof.zdrow 
1 - pedagog 

1 
Punkt wyd. 

posiłków 
1 

Razem  51 6 2 

4 sale 
 

1 hala  

5-prof.zdrow 
2 – pedagog 
1-psycholog  

4 

1 stołówka 
4 pkty wyd. 
posiłków, 
 

5 
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                     Wszystkie  szkoły posiadają sale gimnastyczne, w tym 1 halę sportową z trybunami i pełnym 

zapleczem sportowym. Oprócz wymienionych sal i hali sportowej , szkoły i przedszkole wykorzystywały  

do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe . 

Tab. 5. Urządzenia rekreacyjno – sportowe. 

lp Rodzaj urządzenia 
ZSP 

Rzgów 
ZS Sławsk 

SP 

Osiecza 

SP 

Grabienice 
Gim.Rzgów 

1 Hala /sala sportowa 1 1 1 1 1 

2 Sala do zajęć aerobiku -- - -- -- 1 

3 Boisko do siatkówki -- 1 (Orlik) -- 1 1 

4 Boisko do koszykówki -- 1 (Orlik) -- -- 1 

5 Boisko do piłki ręcznej 1 -- -- -- 1 

6 Bieżnia proste  -- -- -- -- 1 

7 Boisko do piłki nożnej -- 1 (Orliik) -- 1 -- 

8 Plac zabaw 1 1 -- 1 -- 

9 Skocznia w dal -- 1 -- -- 1 

10 Sala gimn.-korek -- 1 -- -- -- 

11 Boisko do piłki plażowej -- 1 -- -- -- 

                                     

                  Obraz współczesnej szkoły charakteryzuje m.in. poziom wyposażenia w środki techniczne do 

nauki i wzajemnego informowania. Wszystkie szkoły posiadają  pracownie komputerowe , natomiast  

3  z nich posiadają Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń  sportowo-rekreacyjnych uznać 

należy za ogólnie dobry . Wymaga on jednak w najbliższych latach drobnych remontów i modernizacji .  

 

Tab. 6. Ważniejsze remonty i inwestycje  przeprowadzone w placówkach  w r.szk. 2013/2014. 

Szkoła Zakres Zadania 

             Wartość zadania 

ogółem Środki 
własne 

Śr. pozyskane 
(źródło)  

ZSP  Rzgów Remont dachu – etap I 74.807,43 74.807,43 - 

 
 
Zespół Szkół 
  Sławsk 

Malowanie Sali 26, oraz korytarza i Sali w „0” -- -- Rodzice,  zakup 
materiałów 

Przebudowa korytarza - utworzenie pokoju n-
lskiego, malowanie ,adaptacja pomieszczenia 
na salę lekcyjną 

7.811,93  5.000 –Wspólnota 
Wiejska, 
1.000 – Dzikie Bobry 

Przesunięcie ogrodzenia – powiększenie 
parkingu 

6.866,50 -- 5.373,41 – UNIQA – 
odszkod.  Z tyt. szkody 

Instalacja internetu w oddz.przedszkolnym 1.420,00 1.420,00  

Gimnazjum w 
Rzgowie 

Remont pieca  
14.236,00 14.236,00 - 

                                              Razem 105.141,86 76.366,43 11.373,41 
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Dożywianie dzieci      

                         W Gminie Rzgów  ,  w ZSP Rzgów funkcjonuje jedna kuchnia przygotowująca od podstaw 

posiłki, natomiast w pozostałych szkołach istnieją punkty wydawania posiłków.  

Kuchnia w ZSP w Rzgowie  w 2013 roku została doposażona w wannę  

ze środków własnych . W roku szkolnym 2013/2014  kuchnia  ta przygotowywała posiłki dla : 

1. Przedszkole w Rzgowie - 3 posiłki dziennie dla ok.75 dzieci  i 1 posiłek dziennie dla ok.137 uczniów 

szkoły podstawowej i 6-latków z przedszkola.      /z tego 31 dofinansowuje GOPS /. 

Poza tym w formie cateringu posiłki były dowożone : 

     - do Szkoły Podstawowej  w Osieczy – ok. 65 uczniów / z tego 11  posiłków  dofinansował GOPS/, 

     - do Gimnazjum w Rzgowie – ok. 47 uczniów / z tego 17 posiłków dofinansował GOPS/. 

Ogółem kuchnia w ZSP w Rzgowie przygotowuje ok. 225 posiłków dziennie + ok.75 (3posiłki/przedszkole). 

Za 1 posiłek przygotowany w kuchni w ZSP Rzgów uczniowie szkół płacili 2 złote. 

Całodzienne wyżywienie /3 posiłki / w Przedszkolu w Rzgowie kosztowało 5,40 złotych. 

2. Uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku spożywali posiłki dostarczane w  formie cateringowej  z restauracji       

„ Manhattan ” w Brzeźnie w cenie 4,00 złote  II danie i 2,70 zł zupa . 

     Z posiłków  korzystało ok.47 uczniów, w tym ok.4 „półporcji” w przedszkolu  / z tego 23 posiłki 

dofinansował GOPS / . 

3.Firma „Gastronom”  dostarczała posiłki  da uczniów Szkoły Podstawowej  w Grabienicach w cenie : 

3,50 zł II danie, 2,30 zł – zupa; oddział „0”– 1,15 zł  . Z posiłków korzystało ok.58  uczniów /z tego 24 

posiłków dofinansował  GOPS/. 

Poza tym w każdej szkole uczniowie korzystali z ciepłych napojów : kawa lub herbata . 

 

2.2. Kadra i  system doskonalenia zawodowego.  

   

                 W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli,  

ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór 

kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek oświatowych.  

                 Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący 

arkusza organizacyjnego szkół , a ten ściśle związany jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie 

nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków 

obcych, informatyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu 

/ramowe plany nauczania/ przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych 

przedmiotów i poziomów nauczania.  

                 W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 

przez Gminę Rzgów zatrudnionych było 101  nauczycieli oraz 42 pracowników administracji i obsługi.  
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Tab. 7. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna  zatrudniona w przedszkolu  i szkołach/wg.SIO-31.03.2014 / 

 

 

                              

Wyszczególnienie 

 

       Zatrudnienie 

                        W tym : 

   Nauczyciele          Admin         Obsługa. 

     Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. ZSP  Rzgów 28,76 32 16,26 19 1,00 1 6,75 7 

Kuchnia  2,00 2 2,75 3 

2. SP Grabienice 15,27 22 11,52 16 1,00 1 3,75 6 

3. SP Osiecza      17,81 21 13,31 15 0,88 1 3,62 5 

4.  ZS Sławsk    36,97 40 28,46 32 1,50 2 7,01 8 

5. Gimnazjum Rzgów    23,07 25 17,07 19 1,00 1 5,00 5 

 Razem 121,88   140 86,62 101   7,38      8   28,88     34 

     

                    W roku szkolnym 2012/2013   kończył się  okres powierzenia stanowisk dyrektorom  

3 szkół. Zgodnie z określoną procedurą, Wójt Gminy Rzgów powołał Komisję w celu przeprowadzenia 

konkursów na stanowiska Dyrektorów : Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie, Szkoły 

Podstawowej w Osieczy i Szkoły Podstawowej w Grabienicach . W wyniku konkursu stanowisko dyrektora 

SP Grabienice objął Pan Janusz Olejniczak , natomiast w pozostałych 2 placówkach kandydaci nie uzyskali  

wymaganej większości głosów . W tej sytuacji  Wójt Gminy powołał na stanowiska :  

- dyrektora Gimnazjum w Rzgowie – Panią Aleksandrę Gałecką , 

- dyrektora SP w Osieczy – Panią Marię Janiak. 

Osoby Te otrzymały akty powierzenia stanowisk na okres 5 lat. 

  

Tab. 8. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2014 r. / wg.SIO  31.03.2014/ 

 
 

 

Szkoła 
Poziom wykształcenia (w osobach) 

WMzPP * LICENCJAT SN** INNE Razem 

2014 %ogółu 2014 %ogółu 2014   %ogółu 2014 %ogółu 2014 

1 ZSP   Rzgów 19 100   - - - - 19 

2 SP  Grabienice 16 100 - - - - - - 16 

3 SP  Osiecza 14 93,33 1 6,67 - - - - 15 

4 ZS Sławsk 31 96,88 1 3,13 - - - - 32 

5 Gimnazjum Rzgów 19 100 - - - - -  19 

Razem 98 98,02 2 1,98 0 0 - - 101 

 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2013/2014 

posiadało  98 nauczycieli , co stanowi 98,02  %  ogółu zatrudnionych. 
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System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system 

awansów zawodowych. 

 

 

 Tab. 9. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego / wg. SIO 31.03.2014/ 

 

Szkoła 

Stopień awansu zawodowego  (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2014 %ogółu 2014 %ogółu 2014 %ogółu 2014 %ogółu 2014 

1 ZSP  Rzgów - - 3 15,78 7 36,84 9 47,37 19 

2 SP Grabienice - - 6 37,50 4 25,0 6 37,50 16 

3 SP  Osiecza 1 6,70 2 13,30 5 33,30 7 46,70 15 

4 ZS Sławsk 3 9,38 5 15,63 11 34,38 13 40,63 32 

5 Gimnazjum Rzgów 1 5,26 2 10,53 4 21,05 12 63,16 19 

Razem 5 4,95 18 17,82 31 30,69 47 46,53 101 

             

                  Nauczyciele zatrudnieni w szkołach Gminy Rzgów nieustannie dążą do zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego. 

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2014 r. legitymowało się 47 nauczycieli tj. 46,53 % 

spośród ogółu zatrudnionych. Stanowią  najliczniejszą grupę zawodową wśród zatrudnionych nauczycieli. 

Wszyscy dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych posiadają stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

                  Ważnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry 

pedagogicznej. Status zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość 

środków finansowych w budżecie oświatowym. Zdecydowana większość nauczycieli i pedagogów 

rzgowskich szkół posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się na różnego rodzaju studiach 

podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych  a także pracuje w zespołach przedmiotowych.  

                     Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2013/2014, zgodnie 

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady finansowe w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli.  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 nauczania trzech przedmiotów. 

 

Tab. 10. Dokształcanie / doskonalenie  nauczycieli  w roku szkolnym 2013/2014 

Kierunek studiów Forma kształcenia  /studia 

mgr uzupełn. podyplomowe, 

kurs kwalifikacyjny / 

Liczba 

nauczycieli 

Szkoła 

1. Oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny 3 ZSP  Rzgów 

5. Tyflopedagogika Kurs kwalifikacyjny 1 Gimnazjum 

Rzgów 
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              W roku budżetowym 2014 środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały  

naliczone /zgodnie z ustawą około budżetową / w wysokości  0,5 %  wydatków na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia odbywa się  zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w Regulaminie przyznawania  środków  na  dofinansowanie   doskonalenia  zawodowego 

nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolu   prowadzonych przez Gminę Rzgów.    

         Plan finansowy w rozdziale 80146    na rok budżetowy  2013  wyniósł –  20,900 złotych.       

          Plan finansowy w rozdziale 80146    na rok  budżetowy 2014  wyniósł –  21.550 złotych    

                Wykorzystanie środków  w roku szkolnym 2013/2014  ogółem  18.173,47  zł , na wymienione  

w Tab. Nr 11 formy kształcenia oraz na inne formy doskonalenia, takie jak   : seminaria, kursy , szkolenia 

Rad Pedagogicznych oraz na pokrycie kosztów dojazdu  nauczycieli . 

                   Koordynacją , nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji zadań oświatowych   przez placówki 

oświatowe Gminy Rzgów zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.   

Prowadzi scentralizowaną obsługę finansowo-księgową wszystkich   szkół i przedszkola , co stanowi około 

50 % budżetu Gminy Rzgów .   GZEAS , jako jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

i placówek jest uwzględniana przy naliczaniu wysokości części oświatowej subwencji dla jednostek 

samorządu terytorialnego / Rozp. MEN DZ.U.Nr288, poz. 1693/.  W GZEAS zatrudnionych jest 5 osób  

w wymiarze 4,13 etatu . /4 adm. + 0,13 et obsługa / 

 

 III. Wyniki  uzyskiwane  przez  uczniów  na  zakończenie  nauki  w  poszczególnych  etapach. 

 

                 Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą  

od zdolności i aspiracji, ale także od środowiska rodzinnego. Aby uzyskiwać wysokie wyniki , musi na to 

pracować każdy uczeń, nauczyciel, rodzic  przy wsparciu władz samorządowych. Badanie postępów 

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

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 

2013/2014 obrazuje zamieszczona poniżej tabela  oraz wykres. 
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 Tab.11. Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014. 

 

Szkoła podstawowa 

 

Liczba 

uczniów 

Wynik 

szkoły 

Wynik 

gminy 

Wynik 

powiatu 

Wynik 

województwa 

Wynik  

krajowy 

ZSP  Rzgów 25 25,64 25,28 23,53 25,17 25,82 

SP  Grabienice 13 24,23 25,28 23,53 25,17 25,82 

SP Osiecza 15 24,27 25,28 23,53 25,17 25,82 

ZS  Sławsk – 

Szk.Podst. 
27 26 25,28 23,53 25,17 25,82 

 

 

22
23

24
25

26

ZSP Rzgów

SP Grabienice

SP Osiecza

ZS Slawsk

25,64

24,23

24,27

26

25,28

25,28

25,28

25,28

23,53

23,53

23,53

23,53

25,82

25,82

25,82

25,82

Wyn.kraju

Wyn.woj.

Wyn.powiatu

Wyn.Szkoły

 

                

                  Powodem do dumy jest niewątpliwie fakt, że uczniowie klasy  VI Szkoły Podstawowej  

w Sławsku osiągnęli najlepszy wynik , powyżej wyniku  krajowego. Niewiele niższy wynik uzyskali 

uczniowie klasy VI ZSP w Rzgowie. Jest to efekt  pracy  uczniów,  nauczycieli i dyrektorów szkół. 

          

                       Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena 

edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów 

nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności  

i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego  

i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje  

i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  w roku szkolnym 2013/2014 obrazuje zamieszczona poniżej tabela  oraz 

wykres. 
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Tab. 13. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 2013/2014. 
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Wynik                  
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Humanistyczny 

 
J. polski 

 

Sławsk 
39 76,26  

72,25 

 

 

63,87 

 

 

65,43 

 

68,00 

Rzgów 54 69,30 

 
Historia , 

WOS 

 

Sławsk 
39 66,03  

61,71 

 

 
56,84 

 

 
        58,11 

 

59,00 

Rzgów 54 58,50 

Matematyczno- 

przyrodniczy 

Matematyka 

 

Sławsk 
39 

53,38 

 
 

46,03 
 

 

44,32 
 

 

46,79 
 

47,00 

Rzgów 54 40,60 

Przedmioty 
Przyrodnicze 

 

Sławsk 
39 54,31 

53,14 49,28 51,18 52,00 

Rzgów 54 54,10 

Język angielski 

Podstawowy 

 

Sławsk 36 70,38   
64,92 60,57 65,30 67,00 

Rzgów 50 61,70 

Rozszerzony 

 

Sławsk 

36 

 
44,17 

39,17 35,85 45,20 46,00 

Rzgów 49 36,20 

Język 
niemiecki 

Podstawowy 
Sławsk 3 50,10 49,79 

 
50,83 
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54,00 
Rzgów 4 49,00 
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              Gimnazja w  Gminie  utrzymują  dobry poziom nauczania.  Gimnazjum  w Sławsku osiągnęło 

bardzo wysokie wyniki, powyżej średniej w kraju : z części humanistycznej , z części matematyczno-

przyrodniczej z przyrody, z języka angielskiego . 

  Jest to kolejny powód do dumy dla uczniów, nauczycieli i  rodziców .         

                     Należy podjąć działania w celu utrzymania takiego  poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze 

lepszych wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminów na zakończenie nauki 

w gimnazjum, poprzez m.in. zwiększanie liczby zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zwłaszcza z języka 

polskiego, matematyki, języka obcego, zwiększanie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności, które 

sprawiają uczniom najwięcej trudności oraz zajęć utrwalających posiadaną wiedzę i umiejętności. 

 

 

Poziom szkoły wg. EWD. 

Wskaźniki EWD są ważnymi wskaźnikami oświatowymi, związanymi z wynikami egzaminów 

zewnętrznych. Informując o wykorzystaniu zasobów uczniowskich na wejściu pozwalają: 

 ocenić efektywność nauczania w prowadzonych szkołach,  

 porównać ze sobą szkoły ze względu na efektywność nauczania, 

 odnieść wyniki do gminnych, powiatowych i wojewódzkich układów odniesienia. 

 

EWD to wskaźnik pokazujący jakość pracy szkoły w przygotowaniu swoich uczniów do egzaminów. 

Wskaźnik edukacyjny EWD mierzy efektywność pracy szkoły rozumianą jako wykorzystanie potencjału 

uczniów na początku drogi edukacyjnej w danej szkole. W gimnazjum potencjałem edukacyjnym ucznia jest 

wynik na sprawdzianie, w szkole maturalnej wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym. 

Celem EWD jest określenie przyrostu wiedzy ucznia po porównaniu jego wyników z obu egzaminów, które 

zdawał u progu i na koniec nauki w gimnazjum . Szkoła pokazana jest w układzie współrzędnych : oś 

pozioma-wyniki egzaminów, oś pionowa – EWD dla danej szkoły. 

Szkoły wg. kryterium EWD zostały podzielone na 5 kategorii : 

 Szkoła sukcesu  - Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności 

nauczania ( ćwiartka I) 

 Szkoła wspierająca – Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych , ale wysokiej efektywności 

(ćwiartka II) 

 Szkołą wymagająca pomocy - Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej  

efektywności  nauczania (ćwiartka III) 

 Szkoła niewykorzystanych możliwości - Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych , ale  

o niskiej j efektywności nauczania (ćwiartka IV) 

 Szkoła neutralna - Gimnazja o średnim poziomie wyników egzaminacyjnych , jak i  przeciętnej 

efektywności (centrum układu współrzędnych ) 
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 Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie   (Pl. Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów)    184  

 Publiczne Gimnazjum w Sławsku    (Sławsk Okólna 3, 62-586 Rzgów)     111 
 

Humanistyczny 

 

 

Historia  i WOS 
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J. polski 
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Matematyczno-Przyrodniczy 

 

 

Przedm. Przyrodnicze 
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Matematyka 

 

 

W bieżącym roku organ prowadzący po raz drugi  dokonał analizy EWD. 

Wyniki EWD należy ostrożnie interpretować , a tym samym oceniać prace nauczycieli w szkole, bowiem 

chcąc ocenić szkołę, należy wziąć pod uwagę całość jej funkcjonowania. 

Na podstawie analizy wykresów EWD trzyletniego można wskazać , że dyrektorzy i rady pedagogiczne 

obydwu gimnazjów powinny pochylić się uważniej  nad częścią matematyczno-przyrodniczą. 

  

W części humanistycznej Gimnazjum w Rzgowie niebezpiecznie zmierza do średniej efektywności 

nauczania jak i przeciętnych wyników i tutaj również dyrektor i rada pedagogiczna powinna bardzo uważnie 

analizować ten problem. 

 

Projekty i programy 

Wszystkie szkoły w roku szkolnym 2013/2014  brały   udział w wielu programach i projektach 

rozwijających zdolności uczniów, wzbogacających ich wiedzę i umiejętności.  

Uczniowie Zespołu Szkół w Sławsku realizowali projekty szkolne , np. : 

-”Po lekcjach ” , „ Łap byka za rogi ”, akcja WOŚP „ Cała Polska uczy ratować”, 

- „Humanista Roku ”,  „Nauki ścisłe-wszechstronność wykorzystania w życiu codziennym”, „Dzień 

Języków Obcych – Poliglota Roku”,  -„Poczytaj mi przyjacielu”,  

- udział uczniów gimnazjum w warsztatach – Poznański Festiwal Nauki  (Wydział Biologii, Fizyki i Chemii 

UAM ) 

Szkoła uzyskała wiele certyfikatów , np. : „Szkoła w ruchu”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „WF z klasą”.  
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W roku szkolnym 2013/2014  powstał z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Rzgów Projekt Edukacyjny 

„Przybij Piątkę” – olimpiada matematyczno-przyrodnicza, zawody sportowe, humanistyczna gra terenowa, 

plenery plastyczne, gala finałowa i konkurs talentów. Uczniowie szkół bardzo chętnie brali udział we 

wszystkich etapach programu.. 

Gimnazjum w Rzgowie kontynuowało prace w  projekcie pod nazwą „Przywrócić pamięć, ocalić od 

zapomnienia” realizowanym pod patronatem Wójta Gminy Rzgów. W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się 

uroczystość, podczas której zostały odsłonięte tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom, osobom 

poszkodowanym, walczącym oraz zaginionym w latach II wojny światowej . Zwieńczeniem uroczystości był 

Apel Poległych, który poprowadziła Kompania Honorowa 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 

Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Grabka. 

 

Szkoła Podstawowa w Grabienicach jako jedyna ze szkół w Gminie Rzgów bierze udział w projekcie 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan organizowanym przez ODN w Poznaniu oraz Ogólnopolską 

Fundację Edukacji Komputerowej. Patronatem projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Encyklopedia Cyfrowa będzie efektem pracy zespołów projektowych. Uczniowie szukają ciekawych postaci 

z regionu i tworzą ich biogram. Wpisy uczniów stworzą swoistą „mapę Wielkopolan” opisanych  

i umieszczonych ze względu na ich miejsce urodzenia. Encyklopedia będzie widoczna w Internecie jako 

bezpłatny serwis społecznościowy  dzieci z Wielkopolski. Jednym z elementów encyklopedii będzie 

interaktywna mapa „Moja Wielkopolska” pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie Wielkopolski 

 i otwieranie opisów osób z różnych gmin Wielkopolski.  

Czas trwania projektu to rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015.  Organizator projektu dofinansował 

utworzenie sieci WiFi w szkole oraz dostarczył laptopy i tablety do pracy przy projekcie. 

Największym osiągnięciem szkoły był udział po raz drugi w ogólnopolskim konkursie „Kolorowe 

Boiska… szkolna pierwsza liga”, którego organizatorem jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.  

a patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki. W konkursie wzięło udział 109 szkół z całej Polski 

Szkoła w Grabienicach zajęła II miejsce i otrzymała następujące nagrody:  

- nagrodę pieniężną w wysokości 6000 zł, którą laureat musi przeznaczyć na organizację zajęć 

pozalekcyjnych i udokumentować, 

- zestaw do unihokeja, stół do tenisa stołowego, komplet piłek,  

- dwie bramki pompowane o wymiarach 3x2m,  - zestaw farb firmy Śnieżka o wartości 1500 zł.  

                   

Ponadto szkoły podstawowe  i gimnazja  przystąpiły również do wielu programów rządowych  

i ogólnopolskich : edukacyjnych, profilaktycznych i prozdrowotnych , takich jak : 

- „Mleko w szkole” –   wszystkie szkoły podstawowe, 

- „Owoce i warzywa w szkole” –   wszystkie szkoły podstawowe, 



22 

 

- „Bezpieczna Szkoła – bezpieczny uczeń ” – wszyscy uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjów 

- „Moje dziecko idzie do szkoły ” – kl. „0” 

- „Trzymaj formę ”, „Zachowaj zdrowy uśmiech” ,”Nie pal przy mnie ,proszę”  

- „Szkoła Promująca Zdrowie ” i wiele , wiele innych. 

Udział w wyżej wymienionych programach nie angażował środków finansowych gminy. 

W minionym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych : 

- akcja dla Fundacji  Pomóz i Ty ,  akcja  Góra grosza /za tą akcję na ręce samorządu wpłynęło 

podziękowanie od Towarzystwa Nasz Dom. /; akcja dla Fundacji Podaj dalej im.dr Piotra Janaszka …  

/zbiór nakrętek, zawieszek od herbaty, zużytych baterii /i  innych. 

- „Otwieramy dziś serc Waszych domy ” , „Świąteczny kiermasz serc” .  

Każdego roku uczniowie szkół  wielkim zaangażowaniem  uczestniczą w  akcji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Tak było również w roku 2013/2014. 

3.1.Osiągnięcia i sukcesy uczniów 

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych są przedmiotem zadowolenia 

uczniów, dumy rodziców oraz chluby społeczności szkolnej. 

Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym okresem ,w którym uczniowie szkół naszej Gminy osiągali znaczące  

 

sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. 

  

Tab. 13. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach. 

 

 

Szkoła Nazwa konkursu zasięg 

organiz. 

Osiągnięcia 

Imię i nazwisko ucznia Osiągnięte miejsce 

ZSP 

Rzgów 

XVII Konkurs Wiedzy o 

Wielkopolsce 

wojew. Kamil Wiśniewski 

 

Finalista 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Pożarniczej 

ogólnopolski Kamil Wiśniewski II miejsce- powiat 

Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny „PANGEA” 

 

Warszawa 

Sebastian Czajka 

Nikodem Jakubowski 

 

finaliści 

Konkurs Przyrodniczy rejon. Artur Woźniak Laureat 

„Moje spotkanie z muzeum ” powiat Nikodem Jakubowski wyróżnienie 

Konkurs na wykonanie palmy 

wielkanocnej . 

powiat Karolina Jarosz 

Klaudia Jarosz 

nagroda 

Konkurs przedsiębiorczości 

”Potentaci  soku” 

wojew. Kacper Frasz 

Nikodem jakubowski 

wyróżnienia 

Przegląd Współczesny Piosenki 

Religijnej. 

międzypowia-

towy 

Maria Czajka 

Patrycja Patrzykąt 

wyróżnienia 

XXII Koniński Konkurs Poezji 

Dziecięcej 

wojew. Wiktoria Kieliszak laureatka 

„Magia wierszy Tuwima” gminny Jakub Krucki II miejsce 

SP 

Grabienice 

Uczniowie brali udział w licznych konkursach : recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, 

pięknego czytania. Były to naogół konkursy na poziomie szkolnym oraz gminnym . 

 

konkurs plastyczny  „Pejzaż 

Wielkopolski” 

wojew.  uczestnictwo 
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SP  

Osiecza 

Międzynarodowy konkurs 

matemtyczny”KANGUR” 

Międzynar. Julia Berda Wyróżnienie 

Konkurs   „szkoła moich marzeń  Konrad  Sabaciński I miejsce 

IV 0gólnop. konkurs plastyczny 

dla dzieci „Bezpiecznie na wsi” 

ogólnopolskii Anna Michalak III miejsce w etapie 

powiatowym 

 

Konkurs plastyczny „Logo 

Młodzieżowej Rady gminy 

Rzgów” 

Etap  gminny Katarzyna Lewandowska wyróżnienie 

 

Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny „Kangur 2013” 

międzynaro-

dowy 
 J.Berda Wyróżnienie 

Konkurs Plastyczny „Moja szkoła” powiat A.Miśkiewicz Nagroda 

  

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Pożarniczej 

gmina M.Lebioda IV miejsce  

Konkurs Plastyczny „Mój 

Przyjaciel” 

gmina W/Mili, G.Jasiński,  

R.Andrzejaszek, 

K.Nowak. 

 nagrody 

    

 

 

ZS Sławsk 

 

Gimna-

zjum 

Sławsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szkoła 

Podst. 

Sławsk 

Ogólnopolski Konkurs  Jęz.ang. 

PANDA 

 

 ogólnopolski W.Kutek 12 miejsce w skali 

kraju 

Ogólnopolski Konkurs 

Matematyczny PANGEA 

ogólnopolski W.Kutek 

M.Koperski 

finalisci 

Wojewódzki Konkurs J.Polskiego 

 

rejon Udział 4 uczennic Udział w et.rejon. 

VII edycja Konkursu Wiedzy 

Religijnej diecezji włocł. 

 

Etap 

dekanalny 

A.Perczyńska 

D.Sobczak 

I miejsce 

II miejsce 

 Pow.Konkurs Historyczny” Konin 

i okolice porzez wieki „ 

powiatowy Udział 4 uczennic  Miejsca I, III, V i 

VI 

Konkurs „Wiedzy o Koninie i 

regionie” 

powiatowy N.Michalak 

M.Janczak 

drużynowo 

II miejsce 

IV miejsce  

III miejsce 

Powiat. Konkurs na plakat „Dbam 

o środowisko-oszczędzam wodę i 

prąd” 

  powiatowy M.Siwik I miejsce 

 

IV Konkurs Wielkanocny – Muzeum 

Rzemiosła Artystycznego w Węglewie 

  M.Siwik III miejsce 

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

 

 

Konkurs Matematyczny KANGUR ogólnopolski J.Karmowska kl. IV-VI 

Sz. Bąk kl.I-III 

 

Najwyższe wyniki 

w szkole 

Super Kids – Pow.Konkurs  j.ang. 

dla klas III 

powiatowy F. Cegielski wyróżnienie 

„ W sennej krainie Gucia 

zaczarowanego” Konkurs 

Plastyczny 

 gminny A.Dziublewski I miejsce 

 

 

 

 

 

Gimna-

zjum 

 

Rzgów 

Wojewódzki Konkurs Historyczny  Wojew. M. Gałecki Awans do etapu 

rejonowego 

 

  

Konkurs Chemiczny wojew. K. Rybacka 

P. Skitek 
Awans do etapu 

rejonowego 
  

V Koniński  Konkurs 

Geograficzny 

Powiatowy M. Michalska 

W. Rosiński 

D. Dopierała 

Awans do II etapu  

   

Konkurs Fotograficzny 

„Najciekawsze miejsce w moim 

regionie” 

Powiatowy  M. Gałecki  III miejsce w 

powiecie 
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Konkurs Ekologiczny na plakat 

„Wielkopolska – kraina pełna 

krajobrazów’ 

Powiatowy  22 uczniów Awans do powiatu  

Powiatowy Konkurs Ochrony 

Środowiska 

powiat O. Kończak  Awans do etapu 

powiatowego 

 

Konkurs na plakat  „Bądźmy 

zdrowi wiemy , więc działamy” 

Powiatowy  D. Dopierała Awans do etapu 

powiatowego 

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i 

Ekonomicznej 

powiat  M. Michalska 

W. Rosiński 

Awans do etapu 

powiatowego 

 

 

                 Uczniowie szkół podstawowych, 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. Dzieci i młodzież z poszczególnych szkół uczestniczyły 

w różnych konkursach organizowanych na etapie szkolnym, międzyszkolnym , np.  Najpiękniejsza 

Walentynka, Moje Boże Narodzenie, Mój ulubiony bohater, Twórczość Marii Konopnickiej , Klasowy 

Mistrz Tabliczki Mnożenia, Klasowy Mistrz Czytania… i innych. 

 

Szkoły prowadzone przez Gminę aktywnie uczestniczyły w organizowaniu imprez kulturalnych o zasięgu 

gminnym i ponadgminnym, np. Gminny Dzień Sportu, Dni Gminy Rzgów  i innych. Przy Szkole 

Podstawowej w Osieczy istnieje Zespół Taneczny „Osieczanki”, który swoimi występami uatrakcyjnia różne 

imprezy : szkolne , na terenie gminy jak również powiatu. Zespół prowadzi p. Urszula Andrzejewska.        

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół jest sport . 

Jak co roku,  uczniowie szkół uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej . 

 

Tab. 14. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie w r. szk. 2013/2014. 

 

Szkoła Nazwa zawodów Zasięg  

organiz. 

Imię i nazwisko 

ucznia 

 

Osiągnięcia 

ZSP  

Rzgów 

Indywidualne Biegi Przełąjowe         powiat P.Sromała 

K.Olejniczak 

III  miejsce  

 

Piłka  siatkowa gminne   / 

międzygm. 

drużynowo I miejsce – dziewczęta  

I miejsce chłopcy 

Piłka  siatkowa powiat drużynowo II miejsce – dziewczęta  

II miejsce chłopcy 

Warcaby powiat Nikodem 

Jakubowski 

XVI miejsce 

Indywidualne zawody 

lekkoatletyczne 

 gmina B.Siepka 

K.Olejniczak 

 Imiejsce – rzut piłeczką pal.  

I miejsce– bieg 600 m 

Indywidualne Biegi Przełąjowe         gmina P.Sromała 

K.Olejniczak 

I miejsce  

I miejsce 

Indywidualne zawody 

lekkoatletyczne 

gminne Uczniowie zajęli I, II i III miejsca w wielu 

konkurencjach 

Czwórbój lekkoatletyczny międzygm. 

powiatowe 

 III miejsce dziewczęta 

V miejsce dziewczęta 

Szkoła zdobyła  po raz drugi   puchar Wójta Gminy Rzgów i tytuł „Najbardziej 

usportowionej szkoły w Gminie” 
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SP  

Grabie-

nice 

Powiat. przełajowe biegi indyw. powiat N.Jaskuła V miejsce  

Mistrzostwa w Unihokeju - chłopcy   powiat druzynowo VI miejsce  

 

Szachy powiat  V miejsce 

Mistrzostwa - Piłka ręczna gmina  II miejsce chłopcy 

III miejsce dziewczynki 

Mistrzostwa - Piłka siatkowa gmina  IV miejsce chłopcy 

IV miejsce dziewczęta 

Mistrzostwa - Piłka koszykowa gmina  II miejsce dziewczęta 

III miejsce chłopcy 

Piłka nożna halowa  - chłopcy  gmina  II miejsce 

Sztafetowe biegi przełajowe gmina  II miejsce 

Przełajowe biegi indyw. szk.podst. gmina N.Jaskuła 

K.Galor 

E.Antczak 

I miejsce 

IV miejsce 

IV miejsce 

Warcaby gmina K.Rutkowska III miejsce 

 

 

SP  

Osiecza 

 

 

 

 

Mistrz.Powiatu Konińskiego Szkół 

Podstawowych w tenisie stołowym 

powiat. M.Szczepaniak 

Monika Jaszczak 
III  miejsce   

IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Premiera D.Tuska 

gminny drużynowo II miejsce  dziewczęta 

Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o 

Puchar Starosty Konińskiego 

powiat druzynowo IV miejsce 

Międzygm. Mistrz.Szkół Podstaw. 

w Tenisie Stołowym 

międzygm. M.Jaszczak 

M.Szczepaniak 
II  miejsce 

Warcaby gminne A.Miśkiewicz II miejsce  

 

Międzygm. Mistrz.Szkół Podstaw. 

W piłce ręcznej 

międzygm. drużynowo 

 

II miejsce dziewczęta 

Mistrz.Powiatu Konińskiego Szkół 

Podstaw. w piłce ręcznej 

powiat drużynowo V miejsce dziewczęta 

Indyw.Mistrzostwa  w LA powiat  I m. – rzut piłeczką 

palantową 

I m. – skok w zwyż 

Badmington powiat P.Kruszyńska 

P.Pawłowska 
III dziewczęta 

XVIII Ogólnop. Turniej  piłki 

nożnej dzieci im.Olka 

Ruminkiewicza - Konin 

ogólnopolski Chłopcy kl.II - 

III 

XVI miejsce 

Mistrz.Powiatu - Lekkoatletyka – 

zawody indywidualne 

powiat K.Przybylska 

S.Juszczak 

II m. : piłka palantowa, 

II m. –skok wzwyż  

IV m.-sztafeta 4x100 dz. 

 

ZS 

Sławsk 

 

 

 

 

Gimna- 

zjum 

 

Finał Mistrzostw Wielkopolski w 

Indyw.Biegach Przełajowych, 

Żerków 

wojew. E. Andrzejak 64 miejsce 

Finał Mistrzostw Wlkp. w Lekkiej 

Atletyce  

wojew. E. Andrzejak 

K.Borowski 

22 miejsce 

13 miejsce 

Mistrz.Powiatu w Druzynowym 

Badmintonie 

powiat drużynowo III miejsce – chł. i  dz. 

Mistrz.Powiatu w Indyw. Biegach 

Przełajowych 

powiat E. Andrzejak III miejsce 

Mistrz. Pow. w Piłce Nożnej 

Chłopców  na Orliku 

powiat  

 

I miejsce 

 

IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Premiera D.Tuska 

gminny  I miejsce  dziewczęta 

 

Mistrzostwa Powiatu w Plażowej 

Piłce Siatkowej dziewcząt 

powiat  I miejsce 
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Piłka Nożna Dziewcząt gminny  I miejsce 

 

Piłka Ręczna Chłopców i 

dziewcząt. 

gminny  

 

II miejsce dziewczęta 

I miejsce chłopcy 

 

Mistrz. Pow. w Piłce Koszykowej 

Chł. 

powiat  II miejsce 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szk. 

Podst. 

IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Premiera D.Tuska 

wojew. Chłopcy 12-13 

lat 

IV miejsce 

 I miejsce 

Mistrz.Wlkp. w Indyw. Biegach 

Przełajowych,  

wojew. P.Graczyk 27 miejsce 

I miejsce /powiat/ 

Indyw.Mistrzostwa Powiatu w LA. powiat 7 uczniów Uczniowie zajęli miejsca od 

I – VI. 

Półfinał Turnieju Wielkopolski 

Orlik Cup. 

wojew. drużynowo III miejsce 

Pow.Sztafetowe Biegi Przełajowe 

Gimnazjów  

powiat.  II miejsce chł. i dz. 

Mistrz.Powiatu i  Rejonu  w  Piłce 

Koszykowej Chłopców 

wojew. 

powiat 

 V miejsce 

I miejsce 

XVIII Ogólnop. Turniej  piłki 

nożnej dzieci im.Olka 

Ruminkiewicza - Konin 

wojew. XV miejsce . Puchar Starosty Konińskiego dla 

najlepszej drużyny Pow.Konińskiego oraz 

nagroda dla A.Urbaniak -najlepszego 

bramkarza Pow.Koninskiego 

IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Premiera D.Tuska 

gminny Chłopcy 12-13 

lat 

I miejsce   

 

Uczniowie z  ZS Sławsk uczestniczyli w wielu innych zawodach i rozgrywkach na szczeblu 

międzygminnym, gminnym osiągając dobre wyniki. Poza tym brali również w zawodach poza 

kalendarzem SZS, takich jak : Memoriał Agaty Mróz ; Coca Cola Cup ; Sportowa Zima MOS ; Turniej 

Orlika ; Turniej TYMBARKA ;  

 

 

Rzgów 

 

Gimna- 

zjum 

 

Indyw. Mistrzostwa Powiatu w 

Biegach Przełajowych 

powiat.  VII  miejsce   

Indyw. Mistrzostwa Powiatu w 

Lekkoatletyce 

powiat  III m.- bieg 110m.p/płotki, 

II m.-bieg 100 m, ( awans 

do rejonu), II m.-pchniecie 

kulą, IIm.- bieg 2000 m., IV 

m.- rzut oszczepem. 

Indywidualne Mistrzostwa 

Rejonu w Lekkoatletyce 

Rejon  III m. –pchniecie kulą-

awans do wojew. 

V m.–bieg przez płotki110m 

Mistrzostwa Powiatu w Plażowej 

Piłce Siatkowej 

powiat  V miejsce 

Indywidualne Mistrzostwa 

Wielkopolski w Lekkoatletyce 

powiat  Udział w finale wojew. 

   

 MEN przyznało  3 szkołom    tytuł  „ Szkoła  w  Ruchu  2014 „           

W dalszym ciągu  podejmowane są działania w kierunku podwyższania wyników sportowych . Jest  to jeden 

z priorytetów do pracy w nowym roku szkolnym 2014/2015. 
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              IV.  Opis  realizacji  zadań. 

4.1. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole 

               Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich szkołach 

realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach 

programów wychowawczych oprócz wyborów do samorządów klasowych, 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). 

                    Programy profilaktyki służyły poprawie bezpieczeństwa w szkołach, eliminowania przejawów 

agresji i nietolerancji. Celem tych programów było budowanie wysokiej samooceny uczniów, nauka  

o emocjach oraz sposobach nie destruktywnego radzenia sobie z nimi, a także edukacja na temat zjawisk 

przemocy i agresji wraz ze sposobami przeciwdziałania. Zadania nauczycieli w powyższym zakresie 

wzmacniane były poprzez działające w szkołach świetlice szkolne.  

                  Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczych i profilaktycznych wymienić należy uroczystości patriotyczne , uroczystości 

poświęcone patronom szkoły . W tradycji szkolnej utrwaliły się i były organizowane uroczystości z okazji 

świąt religijnych i okolicznościowe, ślubowania pierwszoklasistów.  

                  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. 

                  We wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach zainstalowano programy chroniące 

uczniów przed dostępem do niepożądanych treści.  

Analizując wyniki badania przeprowadzonego pod nazwą „Diagnoza Społeczna wśród Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej”,  zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni oraz psycholog 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 dydaktycznej jak i materialnej z GOPS.  

4.2. Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów  szkół i przedszkoli 

                 Obowiązkiem gminy jest taka organizacja  sieci szkół, która umożliwi wszystkim dzieciom 

spełnianie obowiązku szkolnego. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy  

o systemie oświaty należy zapewnić dowóz   uczniów do szkół  , gdy droga ta przekracza 3 km  

w przypadku uczniów klas 0-IV  oraz  4 km w przypadku uczniów klas V-VI oraz gimnazjum . 

                 Funkcjonowanie obecnej sieci szkół wymaga zorganizowania systemu dowozu uczniów do szkół. 

Od roku 2011 organizację dowozów do wszystkich szkół w gminie przejął  Gminny Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkół w Rzgowie.  
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 W roku szkolnym 2013/2014 tak jak w poprzednim roku zaplanowano 7 tras dowozów. Został ogłoszony 

przetarg nieograniczony , w którym jedynym kryterium  była cena brutto za 1 km / wraz z opieką / . 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu,  dowozy uczniów wykonywało 2 prywatnych przewoźników . 

Trasy przedstawiały się następująco : 

1. Trasa Nr 1 –  obwód SP Grabienice  

2. Trasa Nr 2 – Gimnazjum w Rzgowie ( z obwodu SP Grabienice) 

3. Trasa Nr 3 – ZS Sławsk (obwód SP Sławsk i obwód Gimnazjum Sławsk,  ) 

4. Trasa Nr 4 – obwód ZSP Rzgów i Gimnazjum w Rzgowie.  

    (ZSP  Rzgów- refundacja kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci własnym środkiem transportu. 

5. Trasa Nr 5 – obwód SP Osiecza 

6. Trasa Nr 6 -  Dowóz  uczniów niepełnosprawnych do OREW w Michalinowie - 4 dzieci .  

7.  Trasa Nr 7  - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Koninie  (12 dzieci ). 

Ogółem koszty dowozów i zwrotów za rok szkolny 2013/2014 wyniosły 238.575,46 złotych.  

 

     Stypendia socjalne   

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

w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Rodzice lub opiekunowie prawni składają wnioski  

do dnia 15 września każdego roku . Wnioski są rozpatrywane przez Kierownika i pracowników socjalnych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie.  

Zasady przyznawania wyżej wymienionej pomocy są określone w Regulaminie udzielania pomocy 

materialnej dla uczniów.  Z tej formy wsparcia korzystali nie tylko uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych,  którzy zamieszkują na terenie Gminy Rzgów.    

  

 Tab.15. Stypendia szkolne o charakterze materialnym w roku szkolnym 2013/2014. 

Lp. Wyszczególnienie 

 

     Stypendium    szkolne 

 

Zasiłek szkolny         

 wypłacone  wypłacone 

1. Liczba wniosków złożonych 234 ------------- 20 ----------- 

2. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych 216 ------------ 20 ---------- 

 Liczba wypłaconych 

stypendiów i zasiłków 

Szkoła Podstawowa --------- 185 ---------- 7 

Gimnazjum --------- 91 ---------- 3 

Inne  --------- 143 ---------- 10 

3. Środki finansowe  z budżetu Gminy / w zł. / 20.140,00 

4. Środki finansowe od Wojewody / w zł. / 81.520,00 

5. Nakłady finansowe  ogółem  / w zł. / 101.660,00 
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                 Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”  

Pomoc taką otrzymało 96 uczniów  z klas I-V szkół podstawowych  oraz 10 uczniów słabowidzących, 

niesłyszących, z niepełnosprawnościami sprzężonymi , posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z klas I-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w kwocie 27.318,91 zł.  

Na realizację zadania w 100 % pozyskano środki finansowe w kwocie  27.319,00 zł od Wojewody 

Wielkopolskiego. Nadpłacona kwota została na koniec roku budżetowego zwrócona do Wojewody 

Wielkopolskiego. 

                  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. 

 

Tab.16. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2013r. 

 

Liczba 

pracodawców, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie. 

L.młodocianych,  którzy ukończyli  naukę 

zawodu lub przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy 

 

Liczba 

decyzji 

odmo-

wnych 

 

 

 

Wypłacona 

kwota 

dofinanso-

wania. 

 

Dotacja 

otrzymana od 

Wojewody   

Ogółem 

W tym cykl    kształcenia. 

24 m-ce 36 m-cy 

16  /4 18 3 15 0  92.933,80   93.048,47 

 

 

                   Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 

93.048,47 zł, która w 100 % pokryła dofinansowanie. Nadpłacona kwota została na koniec roku 

budżetowego zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego. Młodociani, którzy ukończyli naukę  

u pracodawców zdobyli wykształcenie w zawodach :  elektryk, cukiernik,piekarz, fryzjer, stolarz, 

sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych,  lakiernik, 

murarz. 

 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

 

                 Ważnym zadaniem realizowanym w każdym roku szkolnym jest kontrola obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły 

podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. 
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                  Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się poprzez uczęszczanie do publicznej lub 

niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych. 

 Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują 

uczniowie, natomiast kontrolę obowiązku nauki sprawuje gmina. 

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych są zobowiązani przesyłać informacje o uczniach z terenu danej gminy 

realizujących obowiązek nauki w danej szkole.    

Tab. 17. Kontrola obowiązku  szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 

 

 

 

Szkoła 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum  

 
Razem Klasa I / 

Licz. 

oddz. 

Klasa II/ 

Licz. 

oddz 

Klasa 

III/ 

Licz. 

oddz 

Klasa 

IV/ 

Licz. 

oddz 

Klasa V/ 

Licz. 

oddz 

Klasa 

VI/ 

Licz. 

oddz 

Klasa 

I / 

Licz. 

oddz 

Klasa 

I I/ 

Licz. 

oddz 

ZSP  Rzgów 24/1 20/1 23/1 18/1 31/1 25/1 
 

---- 

 

---- 
141/6 

SP 

Grabienice 

 

15/1 

 

13/1 

 

14/1 
14/1 16/1 13/1 

 

----- 

 

----- 
 

85/6 

SP Osiecza 
 

14/1 
10/1 17/1 7/1 18/1 15/1 

 

----- 

 

------ 
81/6 

ZS Sławsk 

Szk.Podst. 

 

Gimnazjum 

 

 

24/1 

18/1 33/2  

20/1 

20/1 27/1  

------ 

 

------ 
142/7 

---- ------- ------- ----- ----- ------ 36/2 38/2 74/4 

Gimnazjum 

Rzgów 
---- ------- -------- ------ ------ ------ 45 /2 36/2 81/4 

Razem 
77/4 61/4 87/5 59/4 85/4 80/4 81/4 74/4 

449/25 

155/8 

 

 

Tab.18. Kontrola obowiązku nauki w roku szkolnym 2013/2014/ wg. SIO na 31.03.2014./ 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Ogółem 

W tym 

dziewcząt 

Liczba młodzieży  w wieku od 16-18 lat spełniającej obowiązek  szkolny 103 60 

Liczba młodzieży  w wieku od 16-18 lat spełniającej obowiązek  nauki  w publicznej lub 

niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej 

215 102 

Liczba młodzieży  w wieku od 16-18 lat spełniającej obowiązek  nauki   w ośrodkach 

specjalnych, rewalidacyjno-wychowawczych, odbywających przygotowanie zawodowe 

u  pracodawcy 

2 1 

Liczba młodzieży zameldowanej lecz niezamieszkałej na terenie Gminy, co do której 

brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki 

0 0 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 2 1 

Ogółem 327 165 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie Gminy 327 165 
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Tab.19. Wyniki promocji (w % ) 

 

 

 

Szkoła 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum  
Raze

m 

       

 % 

Świadectwa z 

wyróżnieniem 

Kl. I 

% 

Kl. II/ 

% 

Kl.III 

% 

Kl.IV       

% 
Kl. V 

% 

Kl.VI 

% 

Kl. 

I / 

% 

Kl. II 

% 
Kl.III 

   % Licz

-ba 

  % 

ZSP  Rzgów 
100  100 100 100  100 100 

 

---- 

 

---- 

 

---- 
 

100 

 

49 
 

36,3 

SP 

Grabienice 
100  100 100 100  100 100 

 

----- 

 

------ 

 

---- 
100  

21 
24,7 

SP Osiecza 
100  100 100 100  100 100 

 

----- 

 

------ 

 

---- 
100 

13 13,0 

ZS Sławsk 

Szk.Podst. 

 

Gimnazjum 

 

100  100 100 100  100 100 
 

 

 

 

 

 
100 

29 20,42 

      
100  100  100 

100 
27 22,50 

Gimnazjum 

Rzgów 

---- ------- ------- ------ ------ ------ 
97,3  97,3  100 

98,52 17 

 
12,59 

 

4.3. Finansowanie zadań oświatowych    

      W roku szkolnym 2013/2014 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na 

odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym przez Gminę środków finansowych na 

prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków. 

                 W związku z trudną sytuacją finansową , organ prowadzący podejmował dyskusje nad 

reorganizacją oświaty w Gminie. Organ podjął próby zagospodarowania wolnych pomieszczeń  

w Gimnazjum w Rzgowie ,  poprzez utworzenie w nim Spółdzielni Socjalnej oraz żłobka .Niestety, 

propozycje nie uzyskały akceptacji . 

W dalszym ciągu  organ prowadzący  wykorzystuje wnioski i sugestie zawarte w  „ Analizie Systemu 

Oświatowego  Gminy Rzgów” wykonanej przez WOKISS w Poznaniu .  

                  Finansowanie działalności szkół i przedszkoli różni się zasadniczo. Część wydatków związanych 

z finansowaniem działalności szkół samorządy pokrywają z tzw. subwencji oświatowej. Przekazywana  

z budżetu państwa subwencja nie pokrywa wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych 

nałożonych na samorząd.   

Gmina w celu zapewnienia właściwego poziomu nauczania oraz warunków do nauki dotuje szkoły  

z dochodów własnych. Prowadzenie gminnego przedszkola nie było dotowane przez państwo, tak więc 

zapewnienie opieki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat należy do zadań gminy. 

                   Tak jak w minionym roku szkolnym , również w roku 2013/2014  samorząd był zobowiązany  

do dotowania pobytu dzieci z  naszej Gminy w przedszkolach niepublicznych  i innych niepublicznych 

formach wychowania przedszkolnego Koninie. Obowiązek taki nakłada  z art.90, ust. 2c i ust.2e ustawy  

o systemie oświaty. W omawianym roku dotacją objętych było 3 dzieci.  

Koszt dofinansowania za okres od września 2013 r.  do 30 sierpnia 2014 r.  wyniósł 15.291,55 złotych. 
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Stanowi to dodatkowe koszty dla gminy , dlatego też zwiększanie liczby miejsc w przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym wszystkich chętnych dzieci jest zadaniem 

priorytetowym organu prowadzącego.  

Wydatki bieżące w oświacie 

 

Wydatki bieżące związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów oświatowych 

jednostki samorządu terytorialnego (szkół i przedszkola) oraz zaspokajaniem bieżących potrzeb 

wynikających z realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. 

Tab.20. Struktura bieżących wydatków oświatowych w  2013  r. i planowanych w 2014 r. / na 30.09.2014/ 

 
Wydatki oświatowe Gminy Rzgów – wykonanie za  2013 r. i plan na 2014 /wg. 30.09./  

wg rodzaju klasyfikacji budżetowej  (w zł.) 

Rozdz.                           Nazwa 2013 Plan  2014 

80101 Szkoły Podstawowe 4.351.423,90 4.459.914,10 

80103 Oddz. przedszkolne w szk. podstawowych 395.096,17 546.400,00 

80104 Przedszkole 596.987,74 661.700,00 

80110 Gimnazja 2.626.434,89 2.677.950,00 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 285.817,43 299.000,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie n-li 15.510,99 21.550,00 

80148 Stołówki szkolne 220.074,81 247.300,00 

80114 GZEAS 238.701,11 259.500,00 

80195 Poz. działalność 117.420,08 120.480,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów  27.318,91 16.172,00 

85401 Świetlice szkolne 51.014,44 57.300,00 

 Wydatki ogółem 8.925.800,47 9.367.266,10 

 

Tab.21. Wydatki bieżące poszczególnych placówek oświatowych. (2013 r. – plan na 30.09.2014) 

Lp. 

Jednostka Wyszczególnienie 2013 
Udział 

% 
2014 

Udział 

% 

 

 

 

1 

 

ZSP Rzgów 

 

Szkoła Podstawowa 

Wyd. płac. i poch  1.036.181,15 68 1.155.110,00 68 

Umowy zlecenia 360,00 - 1.150,00  

Wydatki rzeczowe 305.989,71 20 315.539,25 19 

Energia 28.316,43 2 27.800,00 2 

remonty 41.190,83 3 76.040,00 5 

ZFŚS 78.800,00 5 78.000,00 5 

  Poz. usługi 25.194,05 2 23.345,39 1 

 Razem  1.516.032,17  1.676.984,64  

 

 

2 

 

 

Przedszkole 

Wyd. płac. i poch . 467.539,12 78 528.400,00 80 

Umowy zlecenia 0    

Wydatki  rzeczowe 96.220,26 16 100.000,00 15 

Energia 4.622,38 1 5.000,00 1 

remonty 0    

ZFŚS 21.900,00 4 22.000,00 3 

  Poz. usługi 6.705,98 1 6.300,00 1 

 Razem  596.987,74  661.700,00  

 Razem   ZSP  2.113.019,91  2.338.684,64  
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Lp. Szkoła Wyszczególnienie 2013 

Udział 

% 
2014 

Udział 

% 

 

 

 

1 

 

 

Szkoła  

Podstawowa  

 

w Osieczy 

Wyd. płac. i poch 961.230,31 83  1.001.900,00 82 

Umowy zlecenia 0  750,00  

Wydatki  rzeczowe 122.891,78 11 119.538,50 10 

Energia 11.269,29 1 16.300,00 1 

remonty 0  3.000,00 1 

ZFŚS 48.350,00 4 54.400,00 4 

  Poz. usługi 18.512,60 1 18.961,39 2 

 Razem  1.162.253,98  1.214.849,89  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lp. 

Szkoła Wyszczególnienie 
2013 Udział 

% 
2014 

Udział 

% 

 

 

 

1 

 

 

Szkoła Podstawowa  

 

w Grabienicach 

Wyd. płac. i poch 853.546,66 85 871.750,00 84 

Umowy zlecenia 0  750,00  

Wydatki  rzeczowe 74.666,75 7 73.909,75 7 

Energia 8.806,93 1 14.300,00 1 

remonty 0  3.000,00 1 

ZFŚS 50.100,00 5 49.900,00 5 

  Poz. usługi 16.025,30 2 24.865,00 2 

 Razem  1.003.145,64  1.038.474,84  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Lp. 

Szkoła Wyszczególnienie 2013 
Udział 

% 

2014  

Udział 

% 

 

 

 

1 

ZS  Sławsk 

 

Szkoła Podstawowa 

Wyd. płac. i poch 1.080.902,93 76 1.125.030,00 77 

Umowy zlecenia 2.720,00  1.250,00  

Wydatki  rzeczowe 220.933,83 16 217.648,25 15 

Energia 9.691,65 1 34.600,00 2 

remonty 11.998,45 1  1 

ZFŚS 61.150,00 4 65.900,00 4 

  Poz. usługi 33.201,69 2 21.256,48 1 

 Razem  1.420.598,55  1.465.684,73  

Lp. 
Szkoła 

Wyszczególnie- 

nie 
2013 

Udział 

% 
2014 

Udział 

% 

 

 

 

1 

 

Gimnazjum 

 

w   Rzgowie 

Wyd. płac. i poch 1.330.324,36 82 1.340.000,00 83 

Umowy zlecenia 2.960,00  780,00  

Wydatki  rzeczowe 150.395,85 9 125.870,00 8 

Energia 36.972,93 2 35.000,00 2 

remonty 0  10.000,00 1 

ZFŚS 55.000,00 4 58.200,00 4 

  Poz. usługi 42.191,74 3 38.050,00 2 

 Razem  1.617.844,88  1.607.900,00  
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2 

 

 

Gimnazjum 

Wyd. płac. i poch 924.295,19 89 982.350,00 90 

Umowy zlecenia 0  0  

Wydatki  rzeczowe 49.753,35 5 45.500,00 4 

Energia 5.477,62 1 12.500,00 1 

remonty   0  

ZFŚS 40.300,00 4 46.800,00 4 

  Poz. usługi 10.383,99 1 10.600,00 1 

 Razem  1.030.210,15  1.097.750,00  

 Razem    ZS  2.450.808,70  2.563.434,73  

 

 

Lp. 

Szkoła Wyszczególnienie 2013 
Udział 

% 
2014 

Udział 

% 

  

Dowozy 

 

Pozostałe usługi 

 

285.817,43 

 

100 

 

299.000,00 

 

100 

 Razem  285.817,43  299.000,00  

 

  Zużycie oleju opałowego, pelletu oraz gazu w placówkach oświatowych 

 

Jednostka 

 Zużycie w zł  

za okres   I-IX 

 

 

ZSP Rzgów 

 2013/ litry/ 2014/   litry     2013 /zł / 2014/zł 

Bilans otwarcia 25.000 20.000 89.068,55 71.094,00 

Zakup 35.000 35.000 126.997,50 121.401,00 

rozchód 54.300 40.400 195.660,05 141.586,00 

 

ZS  

Sławsk 

Bilans otwarcia 13.380 16.335 49.103,63 56.912,63 

Zakup 36.000 36.000 131.268,06 124138,98 

rozchód 40.554 33.780 148.421,76 118.423,95 

 

SP  

Grabie- 

nice 

Bilans otwarcia 2.566 2.569 9.804,76 9.462,71 

Zakup 10.000 6.000 36.446,40 21.060,01 

Rozchód 8.564 6.996 31.877,40 25.001,49 

 

SP  

Osiecza 

Bilans otwarcia 4.000 2.000 15.160,00 7.183,20 

Zakup 16.000 18.000 59.908,00 62.640,00 

Rozchód 17.400 14.000 50.368,30 49.183,20 

Gimnazjum 

Rzgów 

 

pelety 

Bilans otwarcia 12.000 3.000 10.627,20 2.693,70 

Zakup 36.000 48.000 32.324,40 43.099,20 

Rozchód 39.500 32.000 35.319,45 28.732,80 

Gimnazjum 

Rzgów 

 

gaz 

 

Bilans otwarcia 2.910 5.500 9.428,40 18.942,00 

Zakup 6.000 3.500 20.150,76 11.626,82 

rozchód 6.534,50 4.975,50 21.617,88 17.137,72 
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                    Do końca stycznia każdego roku samorządy zostały zobowiązane do wypłaty nauczycielom 

wyrównania do pensji za rok poprzedni, jest to tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający   (zmiana art.30a  

w ustawie Karta Nauczyciela, DZ.U.2009.213.1650).   

Z ustawy wynika, że nauczyciel stażysta powinien  w 2013 roku osiągnąć wynagrodzenie brutto  2717,59  zł,  

n-l kontraktowy   3016,52 zł, n-l mianowany  3913,33 zł  a n-l dyplomowany  5000,37 zł.   

                  W rzeczywistości wielu pedagogów nie osiąga tego pułapu. Pensja nauczyciela składa się 

bowiem z wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za zastępstwa i godziny ponadwymiarowe, nagród 

 i różnych innych dodatków. Jeżeli średnia roczna na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

nauczycieli kształtuje się poniżej ustalonego minimum , wówczas zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ 

prowadzący jest zobowiązany wypłacić jednorazowe wyrównanie, będące różnicą pomiędzy średnim 

wynagrodzeniem a faktycznie osiągniętym wynagrodzeniem nauczyciela.  

Szczegółowe zestawienie wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli 

przedstawia poniższa tabela. (sprawozdanie do RIO) . 

 

Tab.22. Średnioroczne wydatki płacowe nauczycieli za rok 2013 . (sprawozdanie do RIO) 

 

Stopnie awansu 

zawodowego. 

Nauczyciel: 

Średnie wynagrodzenie  

/średnioroczna liczba etatów 

suma 

iloczynów śr. 

wynagro-

dzenia i 

liczby etatów 

 

Wydatki 

poniesione w 

2013r. 

Kwota 

różnicy 

 
01.01.13 

31.08.13 

Śr. Licz. 

etatów 

01.09.13 

31.12.13 

Śr.Licz. 

etatów 

Stażysta 2717,59 2,35 2717,59 2,47 77 940,48 63 433,69 - 14 506,79 

Kontraktowy 3016,52 13,99 3016,52 9,81 455 977,16 468 317,06 12 339,90 

Mianowany 3913,33 23,28 3913,33 26,49 1 143 475,03 1 137 305,24 - 6 169,79 

Dyplomowany 5000,37 45,15 5 000,37 45,25 2 711 200,61 2 645 773,61 - 65 427,00 

 

                     Z rozliczenia w skali gminy wynika , że w Gminie Rzgów średnie wynagrodzenie osiągnęli 

tylko nauczyciele  kontraktowi .  

Oznacza to , że samorząd był zobowiązany wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 

86.103,58 zł + pochodne  tym nauczycielom, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia , tj. 

nauczycielom stażystom, mianowanym i dyplomowanym. Jest to wynikiem m.in. zbyt  małej liczby godzin 

ponadwymiarowych , korzystania przez nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia , urlopy 

macierzyńskie i inne zwolnienia  . 

Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią znaczny udział , bo około  50 % w ogólnych wydatkach 

budżetu Gminy.  

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Rzgów za rok budżetowy 2013  i  2014. 
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                     „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2013/2014” 

jest materiałem opisującym sposób realizacji zasadniczych przedsięwzięć edukacyjnych.  

Stanowi kompleksowe podsumowanie stanu gminnej oświaty. Przedstawia, w jaki sposób gmina wypełnia 

swoje zobowiązania w obszarze oświaty.  

Działania dotyczące realizacji polityki edukacyjnej ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb oświatowych 

swoich dzieci, młodzieży i obywateli, rozwój szkół i przedszkoli oraz świadczenie usług edukacyjnych na 

możliwie najwyższym poziomie. 

 

     

 

Informację opracowała 

Dyrektor  GZEAS w Rzgowie           

 

 


