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Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm./ burmistrz w terminie do dnia 31 października każdego roku przekazuje   radzie 
gminy informację o realizacji zadań oświatowych   w poprzednim roku szkolnym, w tym informację  
o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych  i egzaminu w gimnazjach. W myśl art. 5 ust. 7 
cytowanej wyżej ustawy do zadań organu prowadzącego należy  w szczególności: 
1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki 
2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie 
3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej 
4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
oraz wykonywania innych zadań statutowych. 
Innym zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 14 a i art. 17 ustawy o systemie oświaty jest 
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, jeżeli droga 
dziecka do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przekracza 3 km, zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki uczniom kl. I-IV, jeżeli droga tych dzieci do szkoły przekracza 3 km 
oraz uczniom kl. V i VI oraz uczniom gimnazjów, jeżeli ich droga do szkoły przekracza 4 km., a 
także zapewnienie bezpłatnego transportu niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim 
oraz  uczniom niepełnosprawnym. 
Wśród zadań oświatowych wymienionych w ustawie o systemie oświaty lub w Karcie Nauczyciela 
wymienić ponadto należy: 

1. nadawanie stopnia awansu zawodowego 
2. ocena pracy dyrektora szkoły 
3. nadzór nad obowiązkiem nauki i egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 
Biorąc pod uwagę powyższe, niniejsze sprawozdanie obejmuje: 
 

1. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Strzegom. 

2. Placówki oświatowe prowadzone przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

3. Liczbę nauczycieli, uczniów, liczbę oddziałów w gminie ogółem oraz                           

w poszczególnych placówkach zgodnie z SIO na dn. 30-09-2012 r. 

4. Liczbę nauczycieli, uczniów oddziałów w poszczególnych jednostkach zgodnie z SIO na dn. 

30-09-2012 r. 

5. Wyniki sprawdzianu klas  szóstych szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013.   

6. Wyniki egzaminu w klasach trzecich w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013. 

7. Promocje uczniów. 

8. Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego. 

9. Tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych (stan na dn. 30-09-2012 r.) 

10. Frekwencję w szkołach i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania. 

11. Tygodniową liczbę godzin  zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. 

12. Liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. 

13. Liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych  

i logopedycznych. 
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14. Tygodniową liczbę godzin pracy pedagoga, psychologa, bibliotekarza. 

15. Udział uczniów w konkursach. 

16. Pozabudżetowe środki pozyskane przez stowarzyszenia działające przy szkołach. 

17. Urlopy zdrowotne dla nauczycieli. 

18.  Dodatkowe środki finansowe pozyskane na realizację zadań oświatowych. 

19. Dotacje przekazywane dla placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 

gmina Strzegom i koszt  dotacji dla innych gmin. 

20.  Dowóz uczniów do szkół. 

21. Stypendia za wybitne osiągnięcia. 

22. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

23. Inwestycje . 

24. Remonty.   

25. Potrzeby remontowe zgłoszone przez dyrektorów placówek oświatowych  do realizacji                 

w 2014 r. 

26.  Subwencja a wykonanie planu finansowego w szkołach. 

27.  Subwencja a wynagrodzenia w szkołach. 

 
1. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Strzegom.  

 Szkoły podstawowe 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu im. Mikołaja Kopernika 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie im. Tadeusza Kościuszki wchodząca  

w skład Zespołu Szkół w Goczałkowie  
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach im. Adama Mickiewicza 
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy im. Jana Pawła II 
7. Publiczna  Szkoła Podstawowa w Stanowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Stanowicach 
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie im. Janusza Korczaka wchodząca              
      w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaroszowie                                                                                      

 
Gimnazja 
 

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 
2. Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu im. Jana Pawła II 
3. Gimnazjum w Jaroszowie  im. Sługi Bożej Anny Jenke  wchodzące w skład Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Jaroszowie  
4. Gimnazjum w Goczałkowie im. Jana Pawła II wchodzące w skład Zespołu Szkół                          

w Goczałkowie 
 
 Przedszkola 
 

1. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu im. Misia Uszatka 
2. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu 
3. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu 
4. Publiczna Przedszkole w Stanowicach wchodzące w skład  Zespołu Szkolno Przedszkolnego 

w Stanowicach 
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5. Publiczne Przedszkole w Jaroszowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w 
Jaroszowie 

 
2. Placówki oświatowe prowadzone przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy prowadzona przez Stowarzyszenie „Mała 
Szkoła” w Rogoźnicy 

2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy prowadzony przez 
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy 

3. Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jadwigi w Morawie – prowadzone przez Fundację              
Św. Jadwigi w Morawie  

4. Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce prowadzony przez panią Iwonę 
Strzyżewską,     

5. Punkt Przedszkolny „Tęcza” w Międzyrzeczu prowadzony przez Panią Annę Janczak -Róg 
 
 
3. Liczba nauczycieli, uczniów, liczba oddziałów w gminie ogółem oraz  w poszczególnych 
placówkach zgodnie z SIO na dn. 30.09.2012 r. 

 
Nauczyciele w Gminie 

 
Liczba stosunków pracy nauczycieli 

Wyszczególnienie ogółem bez 
stopnia stażysta kontraktow

y 
mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 229 1 1 27 76 124 

liczba 76 4 9 16 22 25 

og
ół

em
 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć wym. 

etatu 37,31 2,31 3,75 7,16 12,11 11,97 

Razem etaty 266,31 3,32 4,75 34,16 88,11 135,97 

 
 
Uczniowie w Gminie 

 
Gimnazja  
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 252 9 
II 241 9 
III 259 11 
razem 752 29 
 Liczba dzieci nie uległa zmianie 
 
Szkoły podstawowe  
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 245 14 
II 260 14 
III 226 13 
IV 210 12 
V 236 14 
VI 230 13 
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razem 1407 80 
Spadek liczby dzieci w stosunku do roku poprzedniego o 6 uczniów 
 
Przedszkola  
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 363 16 
„O” 301 14 
razem 664 30 
Spadek  liczby dzieci w stosunku do roku poprzedniego o 16 uczniów 
 
Punkt Przedszkolny  
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 49 2 

„0”  1 1  
razem 50 3 
Wzrost o 25 dzieci 
 
Ogólna liczba uczniów 2873     
Ogólna liczba oddziałów  142  
  
4.  Liczba nauczycieli, uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach zgodnie                
z SIO na dn. 30.09.2012 r. 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 28 0 0 4 15 9 

liczba 10 0 2 1 4 3 ogółe
m 

Za
tru

dn
ie

n
i 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć wym. 

etatu 4,43 0 1,33 0,83 1,62 0,65 

 Razem  32,43 0 1,33 4,83 16,62 9,65 

 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 59 3 
II 68 3 
III 71 3 
IV 53 2 
V 64 3 
VI 54 2 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
„O” 16 1 
Ogólna liczba uczniów  385 Ogólna liczba oddziałów   17   
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzegomiu 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

12 1 0 1 2 8 

licz
ba 1 0 0 0 1 0 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

0,82 0 0 0 0,82 0 

 Razem 12,82 1 0 1 2,82 8 

 
 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 18 1 
II 14 1 
III 14 1 
IV 13 1 
V 20 1 
VI 12 1 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
„O” 24 1 
Ogólna liczba uczniów   115       Ogólna liczba oddziałów   7 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzegomiu 
 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

38 0 0 5 11 12 

licz
ba 4 0 0 1 2 1 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

2,33 0 0 1 0,78 0,77 

 Razem 40,33 0 0 5,78 11,78 22,77 

 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 95 4 
II 87 4 
III 76 3 
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IV 76 3 
V 72 4 
VI 89 4 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 0 0 
„O” 49 2 
Ogólna liczba uczniów   544  Ogólna liczba oddziałów   24  
  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

9 0 0 2 3 4 

licz
ba 5 0 0 1 3 1 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

3,16 0 0 0,33 2,11 0,72 

 Razem 12,16 0 0 2,33 5,11 4,72 

 
 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 12 1 
II 15 1 
III 10 1 
IV 11 1 
V 17 1 
VI 13 1 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 0 0 
„O” 13 1 
Ogólna liczba uczniów   91   Ogólna liczba oddziałów   7 
 
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 7 0 0 1 2 4 ogółe

m 

w
 

ni
e

pe
ł

ny m
 liczba 5 0 2 1 1 1 
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  wym. 
etatu 2,46 0 0,43 0,5 0,86 0,67 

 Razem 9,46 0 0,43 1,5 2,86 4,67 

 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 8 1 
II 13 1 
III 6 1 
IV 9 1 
V 8 1 
VI 6 1 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 0 0 
„O” 17 17 
Ogólna liczba uczniów   67 Ogólna liczba oddziałów   7  
 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 26 0 0 2 9 15 

liczba 9 0 3 1 2 3 ogółe
m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 n

ie
pe
łn

ym
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć wym. 

etatu 2,82 0 0,87 0,44 0,80 0,71 

 Razem 28,82 0 0,87 2,44 9,80 15,71 

 
 
Uczniowie szkoła podstawowa 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 21 1 
II 25 1 
III 21 1 
IV 16 1 
V 25 1 
VI 21 1 
Ogólna liczba uczniów 129       Ogólna liczba oddziałów 6 
 
Przedszkole 
Grupa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 44 2 
„O” 24 1 
Ogólna liczba uczniów 68                 ogólna  liczba oddziałów 3  
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Uczniowie gimnazjum 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 17 1 
II 25 1 
III 33 2 
Ogólna liczba uczniów  75  ogólna liczba oddziałów   4 
 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

11 0 0 1 3 7 

licz
ba 2 0 0 1 0 1 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

1,38 0 0 0,6 0 0,78 

 Razem 12,38 0 0 1,6 3 7,78 

 
 
Uczniowie szkoła podstawowa 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 13 1 
II 15 1 
III 7 1 
IV 13 1 
V 10 1 
VI 13 1 

Ogólna liczba uczniów  71       Ogólna liczba oddziałów 6 

Przedszkole  
Grupa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 24 1 
„O” 17 1 
Ogólna liczba uczniów  41           Ogólna liczba oddziałów   2 
 
 
Zespół Szkół w Goczałkowie 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
ogółe
m 

Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 18 0 0 0 8 10 
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liczba 7 0 0 2 3 2 
 

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 

wym. 
etatu 3,17 0 0 1,17 1,33 0,67 

 Razem etaty 21,17  0 0 1,17 9,33 10,67 

 
 
Uczniowie szkoła podstawowa 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 11 1 
II 17 1 
III 13 1 
IV 13 1 
V 15 1 
VI 21 1 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 0 0 
„O” 24 1 
Ogólna liczba uczniów  114 Ogólna liczba oddziałów  7 
 
Uczniowie gimnazjum 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 24 1 
II 19 1 
III 29 1 
Ogólna liczba uczniów  72  Ogólna liczba oddziałów   3 
 
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy  
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

7 0 1 4 2 0 

licz
ba 4 0 0 3 0 1 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

1,68 0 0 1,36 0 0,32 

Razem etaty 8,68 0 1 5,36 2 0,32 

 
 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 8 1 
II 6 1 
III 8 1 
IV 6 1 
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V 5 1 
VI 1 1 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 0 0 
„O” 15 1 
Ogólna liczba uczniów   49 Ogólna liczba oddziałów   7  
 
 
Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 27 0 0 2 8 17 

liczba 10 0 1 1 2 6 ogółe
m 

Za
tru

dn
ie

n
i 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć wym. 

etatu 6,91 0 0,56 0,5 1,34 4,51 

 Razem etaty 33,91 0 0,56 2,5 9,34 21,51 

 
 
Uczniowie 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 117 4 
II 108 4 
III 102 4 
Ogólna liczba uczniów   327  Ogólna liczba oddziałów   12  
 
Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 18 0 0 1 5 12 

liczba 9 0 1 1 3 4 ogółe
m 

Za
tru

dn
ie

n
i 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć wym. 

etatu 4,40 0 0,56 0,22 1,95 1,67 

 Razem etaty 22,40 0 0,56 1,22 6,95 13,67 

 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
I 94 3 
II 89 3 
III 95 4 
Ogólna liczba uczniów   278    Ogólna liczba oddziałów   10 
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Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółe

m 
bez 
stopnia Stażysta kontraktow

y 
mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 8 0 0 1 1 6 

liczb
a 2 1 0 0 0 1 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

n
i 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć wym. 

etatu 0,32 0,07 0 0 0 0,25 

 Razem 8,32 0,07 0 1 1 6,25 

 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 92 4 
„O” 28 1 
Ogólna liczba uczniów    120    Ogólna liczba oddziałów   5 
 
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

9 0 0 0 5 4 

licz
ba 2 0 0 1 0 1 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

0,34 0 0 0,09 0 0,25 

 Razem 9,34 0 0 0,09 5 4,25 

 
 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 100 4 
„O” 27 1 
Ogólna liczba uczniów   127     Ogólna liczba oddziałów   5  
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Publiczne Przedszkole Nr 4 w Strzegomiu 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia Stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

8 0 0 0 2 6 

licz
ba 2 0 0 2 0 0 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

0,34 0 0 0,34 0 0 

 Razem 8,34 0 0 0,34 2 6 

 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 73 3 
„O” 47 2 
Ogólna liczba uczniów   120      Ogólna liczba oddziałów   5  
 
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy - Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Rogoźnicy 
„Chatka Puchatka” 
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

Dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

1 0 0 1 0 0 

licz
ba 0 0 0 0 0 0 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

0 0 0 0 0 0 

 
 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 25 1 
„O” 0 0 
Ogólna liczba uczniów   25   Ogólna liczba oddziałów   1 
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Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 
 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

Dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

licz
ba 3 3 0 0 0 0 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

2,25 2,25 0 0 0 0 

 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 24 1 
„O” 1 1 
Ogólna liczba uczniów   25    Ogólna liczba oddziałów   2 
 
 
Fundacja św. Jadwigi w Morawie – Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi w Morawie  
 
Nauczyciele 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 
Wyszczególnienie ogółem bez 

stopnia stażysta kontraktow
y 

mianowan
y 

Dyplomowa
ny 

1 2 3 4 5 6 7 
Zatrudnieni w 
pełnym 
wymiarze 

3 0 0 2 1 0 

licz
ba 0 0 0 0 0 0 ogółe

m 

Za
tru

dn
ie

ni
 

w
 

ni
ep

eł
ny

m
 

w
ym

ia
rz

e 
za

ję
ć 

wy
m. 
etat
u 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Uczniowie 
Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Poniżej „O” 30 2 
„O” 0 0 
Ogólna liczba uczniów   30    Ogólna liczba oddziałów   2 
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5. Wyniki sprawdzianu klas  szóstych  szkół podstawowych w  w roku szkolnym 2012/2013    

 
Średnia punktów 

Nazwa placówki 
Liczba 
zdający

ch 

Średnia 
liczba 
punktó

w 

czytani
e 

pisani
e 

rozumowan
ie 

korzystan
ie z 

informacj
i 

wykorzyst
anie 

wiedzy w 
praktyce 

Stanin 

PSP nr 2 52 26,4 8,1 7,7 4,1 2,7 3,8 7 
PSP nr 3 13 18,5 5,8 5,9 3 2,3 1,3 2 
PSP nr 4 85 23,5 7,8 6,0 3,7 2,4 3,5 5 
PSP Kostrza 6 22,83 7,17 4,17 4,33 2,67 3,83 5 
PSP Olszany 13 15,1 5,9 3,4 2,8 2,1 0,9 1 
PSP Stanowice 13 20 6,1 5,7 4,3 1,5 2,5 3 
PSP Jaroszów 21 22,2 7,0 6,7 3,7 2,3 2,6 4 

21 19,9 5,8 6,0 3,7 2,0 2,3 3 PSP Goczałków 
1 23 6,0 7,0 4,0 2,0 4,0 5 

GMINA 22,8 7,2 6,3 3,8 2,4 3,1 
POWIAT 22,9 7,2 6 3,9 2,4 3,4 
WOJEWÓDZTWO 23,6 7,2 6,1 4,1 2,5 3,6 

 

 
Komentarze dyrektorów placówek oświatowych odnośnie wyników sprawdzianu: 
 
PSP nr 2 w Strzegomiu 
Działania podejmowane  w celu podwyższenia wyniku sprawdzianu: 
Systematyczne prowadzenie diagnoz edukacyjnych, testów próbnych, analiza wyników, 
wprowadzenie wniosków do dalszej pracy. Zajęcia dla uczniów z dysleksją. Zajęcia wyrównawcze. 
Konsultacje dla uczniów słabych oraz zdolnych. Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla 
uczniów i rodziców. Monitorowanie bieżących osiągnięć uczniów.  
Systematyczna współpraca z rodzicami (kontrakty z rodzicami ). 
Organizacja warsztatów dla rodziców „Kompetencje wychowawcze rodziców”. 
Organizacja wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych (np. Centrum Nauki 
Kopernik, Explorapark, Humanitarium, teatr, itp.). 
 
PSP nr 3 w Strzegomiu 
Średni wynik szkoły poprawił się o 1,7 punkta, przejście o 1 stanin wyżej. 
W związku z tym, że wynik jest nadal bardzo niski i niezadowalający dokonano wnikliwej analizy 
ilościowej, jakościowej i kontekstowej wyników sprawdzianu. Następnie opracowano Programu 
poprawy efektów kształcenia oraz Program poprawy frekwencji uczniów.  
Programy wdrażamy w bieżącym roku szkolnym, a ich ewaluacja nastąpi w czerwcu  
i przyniesie odpowiedź na pytanie, czy podjęto odpowiednie i skuteczne działania, aby zwiększyć 
efektywność kształcenia. 
Inne podjęte działania: 
1) nauczyciele realizują bezpłatny 15 godzinny Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na temat: 
Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów służących poprawie efektywności kształcenia. 
Analiza wyników sprawdzianu. 
Organizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem analiz sprawdzianów w celu zwiększenia 
efektywności kształcenia. 
2) nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe dla z uczniów: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne oraz rozwijające zainteresowania;  
3) w ramach WDN zaplanowano szkolenia dla nauczycieli: Rozwijanie kreatywności dzieci; 
Efektywne metody wspierające proces uczenia w pracy z dzieckiem oraz lekcje koleżeńskie; 
4) w ramach współpracy z rodzicami pozyskamy i wykorzystamy opinie na temat swojej pracy, 
rodzice będą współdecydować w sprawach szkoły  i uczestniczyć w podejmowanych decyzjach, 
rodzice będą partnerami szkoły.  
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PSP nr 4 w Strzegomiu 
Porównanie wyników sprawdzianu w roku 2012 i 2013 wykazało, że wyniki naszych uczniów 
podnoszą się systematycznie. W 2012 średni wynik szkoły – 22,0, gminy – 22,4; województwa – 
22,5. W 2013 średni wynik szkoły – 23,5, gminy – 22,8, województwa – 23,6. Można stwierdzić, że 
działania mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności naszych uczniów przynoszą efekty. 
Poprawa wyników jest efektem realizacji w szkole „PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 
KSZTAŁCENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. KORNELA  
MAKUSZYŃSKIEGO w STRZEGOMIU”. Program pozwolił poprawić efektywność procesu 
kształcenia i podnieść motywację uczniów do nauki. Swoim działaniem program obejmuje poprawę 
pracy dydaktycznej, doskonalenie pracy wychowawczej oraz doskonalenie organizacji pracy szkoły. 
Duży nacisk kładzie na pracę wychowawczą i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz pracę z dzieckiem wybitnie uzdolnionym.  
Działania podejmowane na poziomie szkoły w ramach tego programu to:  
Prowadzenie diagnozy wstępnej 
Ewaluacja  planów dydaktycznych 
Doskonalenie oceniania kryterialnego 
Rozwijanie umiejętności ponadprzedmiotowych 
Indywidualizacja nauczania 
Doskonalenie techniki rozwiązywania zadań – prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących 
uczniów do sprawdzianu kl. VI.  
 
PSP  w Kostrzy  
Porównując wyniki z rokiem 2011/2012 w PSP Kostrza średnia uległa zniżce choć w dalszym ciągu 
mieścimy się w stanie staninowym (wynik średni). Spadek średniej był spowodowany niższym 
potencjałem intelektualnym klasy w stosunku do poprzedniego roku. 30% uczniów posiadało 
orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o niepełnosprawności i opóźnieniu). 
W szkole przeanalizowano wyniki i sformułowano wnioski. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
został opracowany program doskonalący.   
 
PSP w Jaroszowie 
Wyniki ze sprawdzianu 2013 plasują szkołę w staninie 4, co stanowi wynik wyższy o dwa staniny  
w porównaniu z rokiem 2012 (stanin 2) Uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w zakresie umiejętności 
pisania ( 6,7 pkt- wynik powyżej gminy i województwa). Pozostałe wyniki są na poziomie gminy.  
W celu podniesienia efektów kształcenia w roku 2012/2013 podjęto następujące działania:  
1. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnych form doskonalenia zawodowego, w tym 
szkolenia całej Rady Pedagogicznej: 

 Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w celu podniesienia jakości pracy szkoły; 
 Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w projektowaniu procesu   

dydaktycznego – szkolenia w ramach grantu Kuratora Dolnośląskiego Oświaty; 
2. Skonstruowanie programu naprawczego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na podstawie 
wniosków po analizie egzaminów zewnętrznych 2012, obejmującego wszystkie działania nauczycieli 
i uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 
3. Organizacja próbnych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych (OKE, OPERON, OBUT) 
 i ich analiza ilościowa i jakościowa. 
4. Utworzenie kół zainteresowań oraz zorganizowanie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. 
5. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w odniesieniu do programu nauczania 
 z poszczególnych przedmiotów.  
 
PSP w Goczałkowie  – Pomimo podjętych działań mających na celu poprawę wyniku sprawdzianu, 
wynik tegorocznego sprawdzianu w porównaniu z rokiem ubiegłym był niższy o 1,2 pkt. Wśród 
piszących sprawdzian 66% uczniów posiadało opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 
dysfunkcjach, w tym: u 7,1% uczniów stwierdzono ogólny poziom intelektualny poniżej normy dla 
wieku; u 7,1% uczniów stwierdzono znacznie opóźniony rozwój umysłowy; 7,1 % - to ogólny poziom 
rozwoju umysłowego niższy niż przeciętny dla wieku; 7,1 % - to dysharmonijny rozwój intelektualny. 
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Nniski wynik miła wpływ również sytuacja rodzinna dzieci, gdzie 38% uczniów ma trudną sytuację 
bytową, materialną i rodzinną. Jeden uczeń należy do rodziny, w której jest nadużywany  alkohol. 
 
PSP Stanowicach 
Nieznaczny spadek liczby zdobytych punktów na sprawdzianie w stosunku do roku ubiegłego 
spowodowany jest tym, że wśród piszących sprawdzian było 4 dzieci z dysfunkcjami. 
Różnica jednak nie spowodowała zmiany liczby staninowej naszej szkoły. 
 
PSP w Olszanach 
Wynik ze sprawdzianu 2012    - 25,1 pkt.  Nr Stanina 7- wysoki 
Wynik ze sprawdzianu 2013    -  15,1 pkt Nr Stanina 1- najniższy 
Potencjalne przyczyny: 
- Dysfunkcje rozwojowe (dysleksja, dysharmonijny rozwój intelektualny, często obniżony,    
   zaburzenia funkcji:  słuchowo-językowych i wzrokowych , pamięci, myślenia, koncentracji     
   uwagi …). 
- Niedostosowanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb uczniów ze strony  
  nauczycieli. 
- Czynniki środowiskowe; rodzinne – rodzice nie uświadamiają dzieciom potrzeby      
   kształcenia, nie zachęcają do korzystania z pełnej oferty zajęć pozalekcyjnych, niewydolność  
   wychowawcza rodziców, większość uczniów z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, alkoholizm  
   rodziców. 
- Brak motywacji uczniów do nauki. 
- Niska frekwencja uczniów na zajęciach. 
- Nieefektywna współpraca nauczycieli z rodzicami w zakresie kształcenia i motywacji ich dzieci  
  do nauki. 
Podjęte działania: 
- Częste zebrania Rady Pedagogicznej z wypracowaniem przyczyn problemów oraz  
   planowanych działań na rzecz poprawy efektów kształcenia (szkolenia i samodoskonalenia  
   nauczycieli, udział nauczycieli uczących w kl. VI na szkoleniach z zakresu analizy i  
   wdrażania wyników ze sprawdzianu oraz z zakresu programów poprawy kształcenia). 
- Stosowanie przez wszystkich nauczycieli oceniania kształtującego. 
- Pozyskiwanie od uczniów informacji zwrotnej o atrakcyjności i efektywności lekcji. 
- Wypracowanie konkretnych działań na wszystkich lekcjach ćwiczących umiejętności  
  czytania, pisania,   rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania informacji w  
  praktyce. 
- Ciągłe motywowanie uczniów do nauki. 
- Uściślenie kontaktów z rodzicami w zakresie diagnozy umiejętności uczniów,  
  frekwencji, motywacji dziecka do nauki,  systemu wychowawczego oraz informacji o  
  postępach w nauce i zachowaniu. 
 
6. Wyniki egzaminu w klasach trzecich gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 r. 

   
ŚREDNIE WYNIKI (%) 

Część 
humanistyczna 

Część mat-
przyr 

J. angielski J.niemiecki 
Nazwa placówki 

Li
cz

ba
 

zd
aj
ąc

yc
h 

j.pols
ki 

historia 
wos 

mat przed. 
przyr. 

Podst. Rozsz. Podst. Rozsz. 

Gimnazjum nr 1 101 57,8 53,3 39,1 55,8 53 38,8 61,7 47 
Gimnazjum nr 2 95 62,6 58,0 47,3 61,9 66,7 50,9 70,8 52,8 
Gimnazjum w 
Jaroszowie 

33 53,4 50,8 38,4 50,6 47,7 29,0 - - 

Gimnazjum w 
Goczałkowie 

29 52,8 51,1 37,4 49,3 48,1 24,7 33,4 - 

GMINA 58,5 54,5 41,9 56,7 57,2 40,8 57,6 49,3 
POWIAT 59,6 55,5 43,9 57,0 60,5 44,0 57,3 38,6 
WOJEWÓDZTWO 60,0 56,7 46,3 58,1 62,6 47,4 57,4 38,1 
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Komentarze dyrektorów placówek oświatowych odnośnie wyników egzaminu: 
  
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu. 
 
W roku szkolnym 2012/2013 grupa 100 uczniów ukończyła gimnazjum (do egzaminu przystąpiło 101 
uczniów). Uczniowie w liczbie 102 rozpoczęli naukę w gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011, 
dołączyło do nich 10 uczniów drugorocznych. Wszyscy pierwszoklasiści zostali objęci diagnozą 
wstępną. Przeanalizowano wyniki sprawdzianu po klasie VI i stwierdzono, że: 
15 uczniów uzyskało najniższy wynik w standardzie pisania, 
9 uczniów – najniższy wynik w standardzie rozumowania,  
11 uczniów – najniższy wynik w standardzie wykorzystanie wiedzy. 
Wśród nich znalazło się 6 uczniów z opóźnieniem szkolnym, 4 uczniów posiadało opinię                          
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 12 uczniów opinię o ryzyku dysleksji. Wśród 
pierwszoklasistów przeprowadzono test diagnozy wstępnej z języka polskiego, matematyki, języka 
obcego nowożytnego. Wyłoniono obszary trudności edukacyjnych i wskazano kierunki do pracy                  
z uczniami. Przebadano ich także testem głośnego czytania, który wykazał, że aż 14% uczniów czyta 
na poziomie klas I-III szkoły podstawowej, a 30% na poziomie poniżej przeciętnej dla wieku. Takie 
tempo czytania ograniczało właściwą percepcję treści zawartych w podręcznikach gimnazjalnych. 
Wszyscy uczniowie zostali zdiagnozowani pod względem preferowanych przez nich stylów uczenia. 
Okazało się, że 27 osób to słuchowcy, 29 to czuciowcy, a większość – 63 osób to wzrokowcy. 
Nauczyciele dostosowali w każdej klasie metody i formy pracy do danego zespołu klasowego w celu 
maksymalnego wykorzystania możliwości percepcji uczniów. 
Na podstawie analizy powyższych danych dokonana została wstępna kwalifikacja uczniów na zajęcia 
wyrównawcze z języka polskiego (23 uczniów) i matematyki (29 uczniów). Dla uczniów z opinią o 
ryzyku dysleksji organizowane były zajęcia reedukacji, a dla uczniów z opinią o dostosowaniu 
wymagań edukacyjnych opracowano indywidualne plany rozwoju. W przypadku uczniów 
korzystających z zaproponowanej przez szkołę oferty zajęć zmniejszył się odsetek ocen  
niedostatecznych. Uczniowie ci mieli szansę osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.  
Przez cały okres nauki w gimnazjum systematycznie diagnozowano przyrost wiedzy i umiejętności 
uczniów, organizując odpowiadające częściom egzaminu testy kompetencji. W klasach III 
organizowano konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.  
Podjęte przez szkołę działania tj. konsultacje przedmiotowe, monitorowanie pracy uczniów nad 
rozwojem kompetencji egzaminacyjnych i budowanie współodpowiedzialności rodziców za rozwój 
uczniów zaowocowały wzrostem wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-
przyrodniczej (matematyka o 1,3%, przedmioty przyrodnicze o 12,8%). Postęp zaobserwowano także 
w części egzaminu z języka niemieckiego (część podstawowa wzrost o 9,7%, część rozszerzona – o 
21%). W języku angielskim uczniowie osiągnęli wyniki zbliżone do ubiegłorocznych (część 
podstawowa -0,5%, część rozszerzona +0,6%). 
Nie we wszystkich obszarach osiągnięto oczekiwane rezultaty. Nastąpił spadek wyników w części 
humanistycznej (j. polski o 3%, historia i wos - 1,5%). Sytuacja ta jest wynikiem dużego 
zróżnicowania osiągnięć uczniów poszczególnych klas. W przypadku języka polskiego dwie klasy 
osiągnęły średni wynik powyżej wyników gminy, a jedna powyżej wyników województwa, w tym 42 
uczniów uzyskało wynik powyżej średniej wojewódzkiej. W przypadku egzaminu z historii i wos 
dwie klasy osiągnęły wyniki wyższe niż gminne i wojewódzkie, w tym 37 uczniów uzyskało wynik 
powyżej średniej wojewódzkiej, a jeden uczeń uzyskał 100% punków. Wyniki egzaminu są 
uzależnione zarówno od potencjału uczniów, ich motywacji, wsparcia środowiska domowego, jak i 
pracy wykonanej przez nauczycieli. Na niższy niż w ubiegłym roku szkolnym wynik szkoły w tej 
części egzaminu wpłynęły niewystarczające osiągnięcia uczniów dwóch klas, którzy nie korzystali w 
oczekiwanym stopniu z oferty szkoły, a wsparcie domu rodzinnego okazało się niewystarczające.  
 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. 
 
W ubiegłym roku nieznacznie spadły wyniki, ale i tak utrzymują się na wysokim poziomie. Rada 
Pedagogiczna we wnioskach z podsumowania roku szkolnego przyjęła, że  
w dalszym ciągu należy kontynuować: 
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1) przeprowadzenie diagnoz wewnętrznych: (dla klas pierwszych – we wrześniu i lutym, dla klas 
drugich w lutym i czerwcu, dla klas trzecich w lutym egzamin próbny). 
2) prowadzić pogłębione analizy diagnoz i stosować wnioski wynikające z prowadzonych diagnoz 
3) dbać o dyscyplinę pracy uczniów podczas lekcji 
4) stosować metody aktywizujące uczniów na wszystkich możliwych lekcjach 
5) dbać o to, aby jak najmniej lekcji przepadało  
6) bezwzględnie stosować zasady wewnątrzszkolnego oceniania 
7) stosować pomoc dla uczniów, którzy wykazują problemy z nauką 
8) przedstawiać rodzicom analizy wyników w nauce zarówno całych klas, jak również indywidualne 
 Stosowanie powyższych zaleceń musi obejmować wszystkich nauczycieli nawet tych przedmiotów, 
których egzamin gimnazjalny nie obejmuje. 
 
Gimnazjum w Jaroszowie. 
 
 Wyniki gimnazjum ze wszystkich części egzaminu w 2013 są na poziomie 2012. Uczniowie uzyskali 
3 stanin we wszystkich częściach egzaminu. Przyczynami niskich wyników były m.in.  
- liczna grupa uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (21 %), w tym 
3 uczniów z dysleksja głęboką i 4 z dysleksją rozwojową, oraz 1 uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu 
w stopniu lekkim; 
- niski poziom ambicji edukacyjnych w środowisku rodzinnym; 
- niski status społeczno – ekonomiczny wielu rodzin i małe zainteresowanie rodziców wynikami   
edukacyjnymi dzieci; 
- liczne nieobecności uczniów usprawiedliwiane przez rodziców. 
 
Gimnazjum w Goczałkowie – Tegoroczny wynik egzaminu gimnazjalnego był lepszy od wyniku z 
poprzedniego roku. W celu podniesienia wyniku podjęto szereg działań: dokładnie analizowano 
wyniki diagnoz na wstępie, próbnych egzaminów oraz egzaminu z poprzedniego roku; realizowano 
wnioski, jakie zostały sformułowane po diagnozach; prowadzono zaplanowaną pedagogizację 
rodziców; systematycznie pracowano z rodzicami informując o postępach dzieci; systematycznie i 
konsekwentnie realizowano pracę dydaktyczno-wychowawczą; analizowano skuteczność podjętych 
działań; zorganizowano szkolenia nauczycieli majce na celu poprawę efektywności kształcenia. 
 
7. Promocja uczniów. 
 

Świadectwo z 
wyróżnieniem 

Egzaminy 
poprawkowe 

Niepromowani   Liczba 
uczniów 
ogółem Liczba 

uczniów 
% 
uczniów 

Liczba 
uczniów 

Procent 
uczniów 

Liczba 
uczniów 

% 
uczniów 

PSP nr 2 w 
Strzegomiu 

368 82 22 - - 1 0,27 

PSP nr 3 w 
Strzegomiu 

90 12 26,7 - - 3 3,3 

PSP Nr 4 w 
Strzegomiu 

494 71 14,4 1 0,2 2 0,4 

PSP w 
Kostrzy w 
Strzegomiu 

50 6 12 - - 1 0,5 

PSP w 
Olszanach 

78 9 22 - - - - 

PSP w 
Stanowicach 

       

PSP w 
Jaroszowie 

127 16 12,6 - - - - 

PSP w 
Goczałkowie 

91 10 10,99 - - - - 

Gimnazjum 317 31 9,78 15 4,73 30 9,46 



 
 

20

nr 1 w 
Strzegomiu 
Gimnazjum 
nr 2 w 
Strzegomiu 

282 48 17 - - 2 0,9 

Gimnazjum 
w Jaroszowie 

74 10 7,4 - - - - 

Gimnazjum 
w 
Goczałkowie 

73 8 10,96 - - 1 1,37 

 
Komentarz dyrektora odnośnie  liczby uczniów niepromowanych. 
 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu  
W roku szkolnym 2012/2013 trzydziestu uczniów Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu nie uzyskało 
promocji do klasy programowo wyższej. Są to w większości uczniowie napotykający na trudności 
edukacyjne już na wcześniejszym etapie kształcenia. Ich problemy zostały zdiagnozowane na 
początku nauki w gimnazjum. Wszyscy niepromowani uczniowie byli objęci opieką psychologiczno-
pedagogiczną. Zespoły nauczycieli opracowały dla nich Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia z 
zaleceniami do pracy. Uczniowie kl. I i II zostali zakwalifikowani na zajęcia wyrównawcze, 
trzecioklasiści mieli możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych. Uczniowie zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym zostali zakwalifikowani na zajęcia socjoterapeutyczne. Ich postępy 
były systematycznie monitorowane, a rodzice angażowani do współpracy ze szkołą. Mimo 
podejmowanych działań frekwencja i zaangażowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych 
nie były zadowalające. Niewystarczające wsparcie domu rodzinnego przejawiające się w 
niesystematyczności kontaktów ze szkołą oraz niekonsekwencji w realizacji wspólnych ustaleń 
uniemożliwiły kształtowanie właściwych nawyków i postaw wobec uczenia się. Wszystkie te 
czynniki razem wzięte przełożyły się na brak osiągnięć edukacyjnych grupy uczniów.  

Spośród grupy uczniów drugorocznych 6 osób miało już nadzór kuratora w chwili 
rozpoczęcia nauki w gimnazjum, a w sprawie 9 osób pedagog wystąpił do sądu o wgląd w sytuację 
rodzinną i nadzór kuratorski. Jeszcze w trakcie ubiegłego roku szkolnego dwie uczennice przeszły 
pod opiekę placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka). Zaś powtarzające się trudności 
edukacyjne uczniów oraz ich rzeczywisty potencjał przyczyniły się do podjęcia przez rodziców 7 
uczniów decyzji o kontynuowaniu nauki przez ich dzieci w szkołach przyuczających do zawodu.  

Wobec powyższego spośród 30-osobowej grupy uczniów niepromowanych w roku szkolnym 
2012/2013 obecnie naukę w naszej szkole kontynuuje 21 osób. 
 
 
8.  Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego. 
 
Placówka Liczba nauczycieli, 

którzy otrzymali 
stopień awansu   
nauczyciela 
kontraktowego 

 Liczba nauczycieli, 
którzy otrzymali 
stopień awansu  
nauczyciela    
mianowanego 

Liczba nauczycieli, 
którzy otrzymali 
stopień awansu   
nauczyciela 
dyplomowanego 

PSP nr 2 w Strzegomiu - - 3 
PSP Kostrza - - 1 
PSP w Olszanach - - 2 
Gimnazjum nr 1   1 - - 
Gimnazjum nr 2   1 - 1 
Razem  2 - 7 
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9. Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych (stan na dzień 30-09-2012) 
 

 
Liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli 

Nazwa placówki 
 

stażystów kontraktowych mianowanych dyplomowanych

Przedszkole w Jaroszowie - - 1 - 
PSP nr 2 w Strzegomiu - 4 17 19 
PSP nr 3 w Strzegomiu - - 3 10 
PSP nr 4 w Strzegomiu - 20 30 104 
PSP w Olszanach - 1 1 3 
PSP Kostrza - 3 5,6 3,77 
PSP w Stanowicach - - 7 5 
PSP w Jaroszowie - - 1 2 
PSP w Goczałkowie - - - 7 
Gimnazjum nr 1   - 1 8 8 
Gimnazjum nr 2   - - 6 16 
Gimnazjum w Jaroszowie - - 2 5 
Gimnazjum w Goczałkowie    12 
  
Komentarz dyrektora PSP nr 4 w Strzegomiu  -  uzasadnienie liczby godzin ponadwymiarowych  
Przebywanie nauczyciela języka polskiego na urlopie dla poratowania zdrowia  
Przebywanie nauczyciela bibliotekarza na urlopie dla poratowania zdrowia 
Przebywanie drugiego nauczyciela bibliotekarza na urlopie bezpłatnym 
Przebywanie pedagoga szkolnego (wicedyrektora) na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (3 m-ce)                              
i wykorzystaniu przez niego urlopu uzupełniającego (17 dni) 
Przebywanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na zwolnieniu lekarskim (2 m-ce) 
Przebywanie nauczyciela języka angielskiego na urlopie macierzyńskim i uzupełniającym (7 m-cy)  
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla 12 uczniów przydzielonych przez JST 
Prowadzenie zajęć języka polskiego dla obcokrajowca przydzielonych przez JST  
Wykorzystanie urlopu uzupełniającego przez nauczyciela matematyki  (8 tygodni)  
Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego dla 2 uczniów (16 godz. tygodniowo)  
Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w klasach IV przydzielonych z JST 
Realizacja 6 godz. ponadwymiarowych w 2-ch oddziałach przedszkolnych  
Realizacja godzin nadliczbowych w ramach godzin dyrektorskich (31 godz.)  
 
10. Frekwencja w szkołach i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania. 
 

Nieodpowiednia lub naganna roczna 
klasyfikacyjna ocena  z zachowania 

Nazwa placówki Liczba 
uczniów 
ogółem 

Frekwencja w % 

Liczba uczniów % uczniów 
PSP nr 2 w Strzegomiu 368 92,6 1 0,27 
PSP nr 3 w Strzegomiu 90 89,5 6 13,3 
PSP nr 4 w Strzegomiu 494 92,78 10 2,02 
PSP w Kostrzy 50 91,6 - - 
PSP w Olszanach 78 88,32 6 8 
PSP w Stanowicach 72 89,6 1 1,3 
PSP w Jaroszowie 127 92,20 1 1,6 
PSP w Goczałkowie 91 88,79 - - 
Gimnazjum nr 1   317 83 33 10,41 
Gimnazjum nr 2   282 87 5 1,8 
Gimnazjum w Jaroszowie 74 91 3 4,1 
Gimnazjum w 
Goczałkowie 

73 88,3 5 6,88 
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 11. Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych w roku szkolnym 2012/2013 
realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych (art.42 KN) 
 
 

Nazwa placówki świetlica koła 
zainteresowań 

SKS zajęcia wyr. i 
kor.-komp., 

gim. kor. 
PSP nr 2 w Strzegomiu 
 

5 19 3 18 

PSP nr 3 w Strzegomiu 
 

2 10 2 10 

PSP nr 4 w Strzegomiu 
 

4 26 3 28 

PSP w Kostrzy 
 

- 8 - 11 

PSP w Olszanach  
26 

6 1 9 

PSP w Stanowicach 
 

- 5 1 5 

PSP w Jaroszowie 
 

- 15 2 4 

PSP w Goczałkowie 
 

- 6 1 10 

Gimnazjum nr 1 w 
Strzegomiu 

52 19 8 15 

Gimnazjum nr 2 w 
Strzegomiu 

2 8 4 28 

Gimnazjum w Jaroszowie 
 

- 16 2 4 

Gimnazjum w Goczałkowie 
 

- 3 2 8 

 
 
12. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013* 
 
Nazwa placówki 
 

zajęcia w 
świetlicy 

zajęcia 
sportowe 

zajęcia 
artystyczne 

koła 
przedmiotow

e 
PSP nr 2 w Strzegomiu 87 44 71 86 
PSP nr 3 w Strzegomiu 50 19 9 31 
PSP nr 4 w Strzegomiu 196 88 110 339 
PSP w Kostrzy 10 10 38 47 
PSP w Olszanach 36 91 20 67 
PSP w Stanowicach 18 15 10 69 
PSP w Jaroszowie 29 24 83 143 
PSP w Goczałkowie 32 14 29 49 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 57 96 73 104 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 23 24 32 50 
Gimnazjum w Jaroszowie 16 29 6 98 
Gimnazjum w Goczałkowie 29 28 24 20 
 
*jedno  dziecko może uczestniczyć w więcej niż jednych zajęciach 
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13. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i 
logopedycznych*.  
 
 
 
 
 
Nazwa placówki 
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PP nr 2 w Strzegomiu  - - 24 - - - 
PP nr 3 w Strzegomiu - - 23 - - - 
PPnr 4 w Strzegomiu 3 - 20 - - - 
PP w Jaroszowie  - - 10 1 - - 
PSP nr 2 w Strzegomiu 182 11 2 - - 1 
PSP nr 3 w Strzegomiu 50 1 6 1 - 6 
PSP nr 4 w Strzegomiu 172 12 31 2 - 2 
PSP w Kostrzy 42 2 8 - - - 
PSP w Olszanach 95 2 4 - - - 
PSP w Stanowicach 38 2 - 2 - 2 
PSP w Jaroszowie 42 1 7 - - - 
PSP w Goczałkowie 120 5 16 - - - 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 143 2 1 - - 1 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 42 2 - 1 - - 
Gimnazjum w Jaroszowie 57 1 - 1 - - 
Gimnazjum w Goczałkowie 87 3 - - - - 
 
*jedno  dziecko może uczestniczyć w więcej niż jednych zajęciach 
 
 
14. Tygodniowa liczba godzin pracy pedagoga, psychologa, bibliotekarza 
 
Nazwa placówki Pedagog 

 
psycholog bibliotekarz razem 

PSP nr 2 w 
Strzegomiu 

20 10 30 60 

PSP nr 3 w 
Strzegomiu 

10 - 11 22 

PSP nr 4 w 
Strzegomiu 

40 - 45 95 

PSP w Kostrzy  
10 

- 6 16 

PSP w Olszanach  
10 

- 15 25 

PSP w 
Stanowicach 

10 - 7 17 

PSP w Jaroszowie  
10 

- 10 20 

PSP w 
Goczałkowie 

10 1 - 11 

Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu 

20 10 30 60 

Gimnazjum nr 2 
w Strzegomiu 

20 - 15 35 
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Gimnazjum w 
Jaroszowie 

10 10 5 25 

Gimnazjum w 
Goczałkowie 

5 2 15 22 

 
 
15. Udział uczniów  w konkursach  - laureaci. 
 
 Zasięg konkursu 

 
Nazwa placówki Powiatowy 

/liczba laureatów 
Wojewódzki/ 
liczba 
laureatów 

Ogólnopolski/ 
liczba 
laureatów 

Międzynarodow
y/liczba 
laureatów 

PSP nr 2 2 - 5 2 
PSP nr 3 - - - - 
PSP nr 4 3 7 34  
PSP Kostrza 2 1 - - 
PSP Jaroszów 1 2 - - 
PSP Goczałków - - 7 - 
Gimnazjum nr 1 4 3 2 - 
Gimnazjum nr 2 III- miejsce 

Drużyna siatkówka 
chłopców 

I -miejsce drużyna 
chłopców tenis 

stołowy 

 1    

Gimnazjum w Jaroszowie 3 - - - 
Gimnazjum Goczałkowie - 1 - - 
 
 
16. Pozabudżetowe środki pozyskane przez stowarzyszenia działające przy szkołach  
 
 
Nazwa placówki  
 

Zadania objęte dofinansowaniem Źródła finansowania Kwota   
dofinansowania 

w zł 
Zajęcia socjoterapeutyczne TPD „Copernicus”+ 

Gmina Strzegom 
3000 

Ferie zimowe TPD „Copernicus”+ 
Gmina Strzegom 

4000 

XVI Festyn Dziecięcy Bank Zachodni- 
prywatni sponsorzy 

400 

PSP nr 2 w 
Strzegomiu 

Projekt polsko-czeski  Bank Zachodni+ 
TPD „Copernicus” 

500 

PSP nr  4 w 
Strzegomiu   
 
 

Organizacja wypoczynku w okresie 
ferii zimowych z programem 
profilaktycznym lub 
terapeutycznym dla dzieci i 
młodzieży szkolnej z rodzin 
zagrożonych problemem 
alkoholowym, problemem 
narkomanii.   

Gmina Strzegom, 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Publicznej 
Szkoły Podstawowej  
Nr 4 w Strzegomiu 

2 000,00 
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Propagowanie zdrowego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych patologią społeczna 
poprzez organizację zajęć 
pozalekcyjnych  sportowo – 
rekreacyjnych pod opieką trenera 
środowiskowego na boisku przy 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 
4 w Strzegomiu  

Gmina Strzegom  
12 140,00 

Organizacja wypoczynku letniego z 
programem profilaktycznym lub 
terapeutycznym dla dzieci i 
młodzieży szkolnej z rodzin 
zagrożonych problemem 
alkoholowym, problemem 
narkomanii 

Gmina Strzegom, 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
 Nr 4 w Strzegomiu 

 
5 000,00 

 

   
    

Organizacja wypoczynku letniego 
(kolonie, półkolonie) 7000 

Wycieczki w zakresie edukacji 
kulturalnej 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 

Olszany + Gmina 
Strzegom 1100 

PSP w Olszanach 

Soboty na sportowo  1500 
Wypoczynek Zimowy 2000 PSP w Kostrzy 

Wypoczynek Letni 

Stowarzyszenie 
Aktywna Kostrza+ 
Gmina Strzegom  13000 

 

17. Urlopy zdrowotne dla  nauczycieli.  

Nazwa placówki 

 

liczba nauczycieli na 
urlopach 

zdrowotnych w roku 
szkolnym   2011/2012 

 liczba nauczycieli na 
urlopach 

zdrowotnych w roku 
szkolnym   2012/2013 

  liczba nauczycieli na 
urlopach 

zdrowotnych  
wrzesień  2013 

Gimnazjum 
Goczałków  

2 1 - 

PSP nr 2 3 2 1 
PSP nr 4  - 2 1 
PSP Olszany 1 - 1 
Gimnazjum Jaroszów - - 1 
PSP Goczałków  - - 1 
PP nr 2 1 - - 
Razem  7 5 5 
 
 
18. Dodatkowe środki finansowe pozyskane  na realizację zadań oświatowych. 
 
Projekty ekologiczne  realizowane przez placówki oświatowe. 
 
Głównym celem realizowanych programów jest wdrażanie dzieci  do przestrzegania ogólnych zasad 
ochrony przyrody. Rozwijanie u dzieci odpowiedzialności i gotowości do działania na rzecz 
środowiska. Podczas realizacji programów prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.  
Dzieci uczestniczą w wycieczko – warsztatach, prowadzą zabawy badawcze, doświadczenia, 
eksperymenty. Uczestniczą w różnorodnych spotkaniach i prelekcjach na temat ochrony środowiska.  
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Biorą aktywny udział w konkursach i akcjach środowiskowych.                           
Poniższe zadania   dofinansowane  są  przez Wojewódzki  Funduszu Ochrony Środowiska                          
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  i Gminę Strzegom. 
 
Siedem Publicznych Szkół Podstawowych zrealizowało projekt  - „Szkoła miejscem ekologicznej 
integracji” Wysokość przyznanych środków z WFOŚ i GW 100 000 zł. Całość zadania 219 800 zł .   
Trzy  strzegomskie przedszkola zrealizowały program przedszkolnej edukacji  „Eko - przedszkolak 
mały i duży, wie jak naturze i zdrowiu służyć”. Dofinansowanie 28 000 zł, całość zadania 56 000 zł.   
W lipcu br. Gmina Strzegom otrzymała kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 17 500 zł (całkowity koszt zadania 35 
000 zł w tym 50% wkład  gminy) na realizację programu przedszkolnej edukacji ekologicznej 
„Przedszkolaki robią wszystko, aby dbać o środowisko”. W programie uczestniczy PP nr 2, PP nr 3                
i PP nr 4.  Czas realizacji zadania od 01-04-2013 do 30-11-2013. 
W ramach środków zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne (gry, układanki, lupy, mikroskopy, tablice 
magnetyczne, laptopy, projektory, tablice interaktywna, tablet plus oprogramowanie, drukarki, ksero, 
książki), wyposażenie (stoły, krzesełka, meble, ławy drewniane- ogrodowe). Do kącików przyrody 
zakupiono sadzonki roślin i krzewów ozdobnych oraz akwarium. Zorganizowano szereg wycieczek 
do Myśliborza, Szklarskiej Poręby, Karpacza, Dusznik Zdrój, Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.  
 
Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”   
W ramach projektu prowadzono    zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się lub potrzebą 
rozwijana uzdolnień.  Zadanie  realizowały  wszystkie szkoły podstawowe.   
Środki otrzymane zgodnie z umową  440 650,60 zł 
Środki wydatkowane od 01-02-2011 do 31-07-2012 
- na zakup pomocy dydaktycznych -     84750,10 zł    
- na usługi edukacyjne  -273 150 zł  
- oszczędności poprzetargowe w wysokości – 9600,50 zł  zwrócono do UMWD 
W lipcu 2012 r. wnioskowano  o dodatkowe środki na realizację ww. projektu.  Pozyskano  73 150 zł 
na dalszą jego realizację. W I semestrze  roku szkolnego 2012/2013.  Przeprowadzono  następujące  
zajęcia:  

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,  
3. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,  
4. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej, 
5. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 
6. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk przyrodniczych, 
7. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem plastyki, 
8. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć teatralnych.  
 
Realizacja Rządowego Programu  Radosna Szkoła. 
Gmina Strzegom  na podstawie umowy nr 3146/39/10G/2013 z dnia 25 kwietnia br. otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 303 150 zł (50% wartości całego zadnia- całkowity koszt to 606 300 zł 
w tym 50% wkład gminy) na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkolne Podstawowej nr 4 w 
Strzegomiu, Szkole Podstawowej w Stanowicach, Jaroszowie i Kostrzy. W m-cu lipcu  placówki 
ogłosiły przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wybudowanie szkolnych placów zabaw. 
Budowa  planowana jest na  m-c październik  i listopad.  
 
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w ramach partnerstwa Strzegom-Auberach  
W dniach 10.06. - 14.06.2013 r. uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu gościli   
u uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły  „Geschwister Scholl” w Auerbach. Przez pięć dni wspólnie 
pracowano nad projektem  pn. „Młodzież chce zdrowo żyć”. Na finał uczniowie dzielili się 
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wrażeniami z lat poprzednich i tegorocznego pobytu na ziemi niemieckiej. Wszyscy zgodnie 
podkreślili pozytywy wspólnych spotkań, takich jak:  nawiązanie przyjaźni, poznanie kultury obu 
krajów oraz mentalności ich mieszkańców. Środki pozyskano z Fundacji Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży w wysokości  400 zł, środki Gminy Strzegom 3000 zł, środki z Rady 
Rodziców 1200 zł. 
 
Wizyta partnerskiej szkoły z Nowego Mesta nad Metuji, w dniu 9 czerwca 2013r. szkoła gościła 
uczniów i nauczycieli z Czech z Nowego Mesta nad Metuji w liczbie 40 osób,  w związku z udziałem 
w projekcie „Poznaj swojego sąsiada.” Uczniowie zwiedzili zamek w Książu, palmiarnię, wzięli 
udział w XVI Festynie Dziecięcym, w czasie którego odbyły się prezentacje artystyczne dzieci                    
i młodzieży z Czech i z Polski. Przygotowane programy artystyczne miały  na celu popularyzowanie        
i promowanie tradycji muzycznych i tanecznych obydwu krajów. Prezentację czeską uświetnił występ  
czeskiego chóru „Noticzki”, który stanowił skład grupy ze szkoły czeskiej. Ponadto odbył się   
polsko-czeski Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy,  polsko-czeskie gry i zabawy sportowe, 
min. rozgrywki unihokeja na trawie między drużynami obydwu krajów, warsztaty „ Zabawa                     
z granitem.” Środki pozyskano z TPD- 182 PLN, Bank Zachodni – 348,75 PLN.  
 
COMENIUS. We wrześniu 2012r. PSP Nr 4 w Strzegomiu pozyskała dodatkowe środki od Agencji 
Narodowej w kwocie 20  tys. euro na realizację zadań w ramach Wielostronnego Partnerskiego 
Projektu Szkół Comenius. Projekt ten  jest realizowany przez dwa lata szkolne. Hasłem przewodnim 
jest poznawanie obrzędów, zwyczajów i obyczajów regionalnych i krajowych wszystkich partnerów 
projektu. W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu odbyły się wyjazdy nauczycieli z PSP Nr 4 
w Strzegomiu do Cottbus (Niemcy), Istanbułu (Turcja) oraz Telfs (Austria). W maju 2013r. PSP Nr 4 
gościła grupę 24 uczniów i 8 nauczycieli ze szkół partnerskich. W 2012/2013 na realizację projektu 
wydano 27 791,93 zł. Realizacja zadań projektu została doceniona zarówno przez uczniów 
zaangażowanych w projekt jaki i ich rodziców. Bardzo wysoką ocenę za realizację projektu uzyskała 
szkoła również od  głównego koordynatora projektu z Niemiec. 
 
 
 



19. Dotacje przekazywane dla placówek prowadzonych przez osoby prawne  
lub fizyczne inne niż gmina Strzegom i koszt  dotacji dla innych gmin. 

 
 

Wysokość przekazanej 
dotacji w okresie 

Wysokość przekazanej dotacji w 
okresie 

 
 

Lp 

 
 
NAZWA PLACÓWKI 01.09.2011 

 –  
31.12.2011 

01.01.2012 
– 
31.08.2012 

01.09.2012 
–  
31.12.2012 

01.01.2013 
– 
 31.08.2013 
 

RAZEM  
 
01.09.2011  
–  
31.08.2012 

RAZEM  
 
01.09.2012 
–  
31.08.2013 

 
1 

Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy prowadzona przez 
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” – kl. I-VI 
ul. Parkowa 1, 58-150 Rogoźnica 
- publiczna 

77.322,68 175.854,47 88.908,30 186.658,05 253.177,15 
 

275.566,35 

 
2 

Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy prowadzona przez 
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” – oddział „0” 
ul. Parkowa 1, 58-150 Rogoźnica 
- publiczna 

13.037,44 20.082,40 13.424,60 32.268,00
 

33.119,84 
 

45.692,60 

 
3 

Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w 
Rogoźnicy prowadzony przez Stowarzyszenie „Mała 
Szkoła” 
ul. Parkowa 1, 58-150 Rogoźnica 
- niepubliczny 

18.732,00 48.928,96 23.240,00 49.496,00 67.660,96 
 

72.736,00 

 
4 

Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w 
Żółkiewce prowadzony przez Panią Iwonę 
Strzyżewską 
58-150 Żółkiewka 54 
- niepubliczny 

---- 34.158,34

od marca 
2012 r. 

30.068,08 70.862,00 
 

34.158,34

 
 

 
100.930,08 

 
 

 
5 

Przedszkole św. Jadwigi w Morawie prowadzone 
przez Fundacje św. Jadwigi w Morawie 
Morawa 1, 58-120 Jaroszów 
- niepubliczne 

41.796,37 102.888,00 52.290,00 111.367,20 144.684,37 
 

163.657,20 

 
6 

Punkt Przedszkolny „Tęcza” w Międzyrzeczu 
prowadzony przez Panią Annę Janczak-Róg 

 58-150 Międzyrzecze 26b 
 - niepubliczny 

---- ---- ---- 32.441,24 ---- 
 

32.441,24 

 łączna wysokość przekazanych 
dotacji     RAZEM: 150.888,49 381.912,17 207.930,98 483.092,49 532.800,66 

 
691.023,47 
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ZWROT KOSZTÓW DOTACJI DLA INNYCH GMIN 

Wysokość przekazanej 
dotacji w okresie 

Wysokość przekazanej 
dotacji w okresie  

Lp. 
 

 
NAZWA PLACÓWKI 
 

01.09.2011 
 –  
31.12.2011 

01.01.2012  
– 
31.08.2012 

01.09.2012 
–  
31.12.2012 

01.01.2013 
– 
31.08.2013 

RAZEM  
01.09.2011 
-  
31.08.2012 

RAZEM  
01.09.2012 
-  
31.08.2013 

 
1. 

Przedszkole Niepubliczne „PRYMUSEK” w 
Jaworze 
ul. Chopina 11, 59-400 Jawor 

2.477,92 
 

5.321,76 
 

1.330,44 2.887,84 7.799,68 
 

4.218,28 

 
2. 

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” 
ul. Zamkowa 1, 58-130 Żarów 3.510,00 

 
3.016,98 1.812,00 519,70 6.526,98 

 
2.331,70 

 
3. 

Publiczny Punkt Przedszkolny „Bajlandia” w 
Zastrużu 
Zastruże 19a, 58-130 Żarów 

1.170,00 
 

2.416,00 1.208,00 1.849,60 3.586,00 
 

3.057,60 

 
4. 

Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka” w 
Świebodzicach 
Os. Sudeckie 12, 58-160 Świebodzice 

---- 
 

9.216,00 4.435,20 12.128,72 9.216,00 
 

16.563,92 

 
5. 

Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”  
w Wałbrzychu 
ul. Ratuszowa 5, 58-304 Wałbrzych 

---- 
 

1.317,84 ---- ---- 1.317,84 
 

---- 

 
6. 

Punkt Alternatywnej Edukacji Przedszkolnej 
„Dobry start przedszkolaka” w Pankowie 
Panków 51, 58-125 Pszenno 
- niepubliczny 

771,60 
 

---- ---- ---- 771,60 
 

---- 

 
7. 

Społeczne Przedszkole „Akademia 
Przedszkolaka” w Świdnicy 
ul. Mickiewicza 1-3, 58-100 Świdnica 
- niepubliczne 
Niepubliczne Przedszkole Językowe 
„Abrakadabra” w Świdnicy 
ul. Jagiellońska 5, 58-100 Świdnica 

---- 
 

---- ---- 3.489,40 ---- 
 

3.489,40 

 łączna wysokość przekazanych zwrotów kosztów 
dotacji     RAZEM: 7.929,52 

 
21.288,58 8.785,64 20.875,26 29.218,10 

 
29.660,90 



Zwrot kosztów dotacji (należności dla Gminy Strzegom): 
 
* Umowa  Nr  610/WOŚ/110/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie pokrywania kosztów 
dotacji udzielonej przez Gminę Strzegom Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu „Chatka 
Puchatka” w Rogoźnicy, przy ul. Parkowej 1, prowadzonemu przez osobę prawną – Stowarzyszenie 
„Mała Szkoła”, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mściwojów (01.09.2011 r. – 31.08.2012 r.) -
23.767,56 zł 
* Umowa  Nr  637/WOŚ/22/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji 
udzielonej przez Gminę Strzegom Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu „Chatka Puchatka” w 
Rogoźnicy, przy ul. Parkowej 1, prowadzonemu przez osobę prawną – Stowarzyszenie „Mała 
Szkoła”, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mściwojów (01.09.2012 r. – 31.08.2013 r.) - 
26.184,96 zł 
 
20. Dowóz uczniów do szkół. 
 
Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek na gminy zapewnienia transportu i opieki w czasie 
przewozu uczniów do szkół. Rada Miejska w Strzegomiu uchwałą Nr 27/12  z dnia 11-04-2012r. 
wyraziła zgodę na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz 
uczniów w roku szkolnym 2012/2013.  
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Strzegom zorganizowała przetarg na dowóz uczniów do 
placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych. W wyniku przetargu został wyłoniony 
Wykonawca   PKS „TOUR” ul. Obrońców Pokoju 1B 58 – 500 Jelenia Góra, który dowoził uczniów 
do gimnazjów i szkół podstawowych. W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Strzegom zapewniała 
dowóz do szkół miesięcznie średnio 507 uczniom. Ponadto Gmina Strzegom dowoziła 1 ucznia do 
Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 oraz  6 uczniów 
niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy ul. 
Słobódzkiego 28, w tym 5 uczniów na wózkach inwalidzkich.  Gmina Strzegom dokonała zwrotu 
kosztów przejazdu dla rodziców 1 ucznia niepełnosprawnego z Kostrzy do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Jaworze. Wykonawca przewozów: Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej „TOUR” w Jeleniej Górze, umowa przetargowa nr 533/WOŚ/11/2012  z dnia 31 lipca 
2012r.  Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienie określone w umowie – 
338.831,56 zł.  
Od m-ca IX  do m-ca XII 2012 r. wydatkowano  kwotę 137.091,12 zł. Od m-ca I do m-ca VI 2013 r. 
wydatkowano kwotę 185.075,55 zł.  
Zwrot kosztów dla rodziców za dowóz ucznia niepełnoprawnego z miejscowości Kostrza do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze wyniósł 690,12 zł.  
Dodatkowo na prośbę rodziców został pokryty koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy w miesiącach wakacyjnych 
(lipiec, sierpień) w celu rehabilitacji uczniów - na kwotę 5.181,67 zł – usługę wykonał ZUK w 
Strzegomiu .  

21. Stypendia za wybitne osiągnięcia. 

Na rok szkolny 2012/2013 na stypendia za wybitne osiągnięcia  zaplanowano kwotę 30 300 zł. 
Wnioski stypendialne przyjmowane są dwa razy w roku, a stypendia przyznawane są na okres od I-VI 
i od VII-XII danego roku. W roku szkolnym 2012/2013 wpłynęło 92 wnioski. Pozytywnie 
rozpatrzono 36 wniosków. Wypłacono kwotę 30 000 zł. (w 2012r. – 14 700 zł, w 2013 r. 15 300 zł). 
  
22. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
  
Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym 
pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 
dofinansowanie kosztów kształcenia.  Burmistrz Strzegomia w roku 2012 przyznał dotacje 9 
pracodawcom  na kwotę 53 073 zł. Otrzymane  dofinansowanie w całości pochodziło ze 
środków Funduszu Pracy.     
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23.  Inwestycje w placówkach oświatowych.   

Wykonanie zadań inwestycyjnych przeprowadzonych w od IX-XII 2012 
 
Nazwa zadania/ Placówka 
 

Kwota w zł  środki gminy/ 
zewnętrzne 

Budowa Boiska wielofunkcyjnego  przy PSP          
nr 4 w Strzegomiu  

418 140 środki gminy 

Monitoring Gimnazjum w Jaroszowie 
 

17 735 środki gminy 

Remont korytarzy i klatek schodowych 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 

115 753 zł  środki gminy 

Budowa Sali Gimnastycznej w Goczałkowie 1000 000 
   

środki gminy ( w tym 
100 tyś. z Ministerstwa 
Sportu) 
  

Termomodernizacja budynków szkolnych i 
przedszkolnych na terenie gminy Strzegom- 
projekt 

50 553 środki gminy 

Remont PSP w Olszanach  -projekt 
 

5 000 środki gminy 

 
Wykonanie zadań inwestycyjnych  przeprowadzonych w od I-VIII 2013 r. 
 
Nazwa zadania /Placówka 
 

Kwota w zł środki gminy/ 
zewnętrzne 

Remont PSP w Olszanach – projekt 
 

7 177  środki gminy 

Remont sali polonistycznej w PSP nr 3 w 
Strzegomiu 
 

13 899 środki gminy 

Doprowadzenie nawierzchni boiska szkolnego 
do stanu zgodnego z wymaganiami 
higienicznymi i zdrowotnymi (wykonane 
zalecenie sanepidu)  

4 645 środki gminy 

Budowa sali gimnastycznej Goczałkowie 
 

192 224 środki gminy 

  
24. Remonty w placówkach oświatowych. 
 
Wykonanie zadań remontowych przeprowadzonych w od IX-XII 2012 
 
Placówka/ Nazwa zadania  Kwota w zł  środki gminy/ 

zewnętrzne 
PP nr 2 w Strzegomiu 
Naprawa i malowanie ogrodzenia wokół 
przedszkola 

560 środki gminy 

PP nr 3 w Strzegomiu 
Wymiana rur wodociągowych w piwnicy 850 środki gminy 
   
PP nr 4 w Strzegomiu 
Naprawa tarasu 170  środki gminy 
PSP nr 4 W Strzegomiu 
Remont toalet szkolnych  326 środki gminy 
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Utwardzenie placu , remont dojścia do szkoły i 
furtki wejściowej 

18199 środki gminy 

Dokonanie pomiarów elektrtycznych 676 środki gminy 
Doposażenie sali komputerowej 2150    rachunek dochodów 

własnych 
PSP w Kostrzy 
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na punkt 
lekarski 

69761 środki gminy 

PSP w Olszanach 
Wymiana i montaż okien w bud nr 33 9090 środki gminy 
PSP w Stanowicach 
Wykonanie schodów w przedszkolu 4500 środki gminy 

3500 środki gminy Chodnik przy szkole 
7000 Rada Sołecka 

PSP w Goczałkowie 
Naprawa krzeseł, malowanie ogrodzenia 388 środki gminy 
Częściowa naprawa dachu budynku szkolnego 3171 środki gminy 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
Naprawa kotła CO 400 środki gminy 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
Kafelkowanie schodków przy wejściu do szkoły 
 

53,00 środki gminy 

Wymiana  szyb w Sali gimnastycznej 422 środki gminy 
Wymiana lamp w Sali gimnastycznej 340 środki gminy 
Częściowa wymiana stolarki drzwiowej 441 środki gminy 
 
Wykonanie zadań remontowych przeprowadzonych w od I-VIII 2013 r. 
 
Placówka/Nazwa zadania 
 

Kwota w zł środki gminy/ 
zewnętrzne 

 PP nr 2 w Strzegomiu 
Gruntowny remont sekretariatu, wymiana 5 par 
drzwi, malowanie zmywalni naczyń na I piętrze, 
malowanie korytarza na I piętrze, malowanie 
magazynu żywnościowego. 

6060 
500  

środki gminy 
prywatny sponsor 
(zakup materiałów do 
remontu) 

Montaż barierk ochronnych przed budynkiem 
przedszkola 

430 PZU – środki 
prewencyjne 

PP nr 3 w Strzegomiu 
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 6812 środki gminy 
Malowanie sal i toalet 1100 środki gminy 
PP nr 4 w Strzegomiu 
Częściowe malowanie elewacji 344 środki gminy 
Malowanie i naprawa sprzętu ogrodowego 344 środki gminy 
PP w Jaroszowie 
Remont szatni i zakup mebli do szatni 5393 środki gminy 
PSP nr 2 w Strzegomiu 
Malowanie pomieszczeń szkolnych 800 środki gminy 
Malowanie ogrodzenia szkolnego 759 środki gminy 
Wymian przęseł w ogrodzeniu 2094 środki gminy 
Naprawa chodnika z płyt betonowych 520 środki gminy 
PSP Nr 3 W Strzegomiu 
Wymiana drzwi w sekretariacie 700 środki gminy 
Montaż poręczy schodów 738 środki gminy 
Naprawa drzwi antywłamaniowych w pracowni 500 PZU 
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komputerowej 
PSP nr 4 W Strzegomiu 
Częściowa naprawa dachu PSP Nr 4 w 
Strzegomiu 

2 645   środki gminy 

Remont w toaletach szkolnych  1 899   środki gminy 
Montaż ekranów i projektorów w salach 
lekcyjnych  

411   środki gminy 

Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych 
zewnętrznych 
 
 

1 000  
 

900  
90 

Fundusz prewencyjny 
PZU 
rachunek dochodów  
środki gminy 

Remont pomieszczenia socjalnego  451  środki gminy 
Remont pokoju nauczycielskiego  158  środki gminy 
Remont korytarzy szkolnych  530 środki gminy 
PSP Kostrza 
Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku 
szkoły 

2215 środki gminy 

PSP w Olszanach 
Remonty bieżące 1155  środki gminy 
Instalacja odgromowa budynek 6027 środki gminy 
PSP w Stanowicach 
Drzwi w budynku B 3419 Rada Sołecka 
Remont świetlicy i stołówki szkolnej, urządzeń 
na placu zabaw w przedszkolu 

3223 środki gminy 

PSP w Jaroszowie 
Remont sanitariatów dziewcząt 27792 środki gminy 
Wykonanie projektu budowlanego na 
odwodnienie i osuszenie  terenu przy budynku 
szkolno-przedszkolnym, Jaroszów 37; 

5400 środki gminy 

Naprawa dachu budynku szkolnego /pawilonu/ i 
renowacja sal lekcyjnych w pawilonie szkolnym 

1365 środki gminy 

Przyłącze budynku  szkolno-przedszkolny 
Jaroszów 37 do kanalizacji lokalnej 

 Prace wykonane 
systemem 
gospodarczym 

Renowacja sali gimnastycznej 
Renowacja pokoju nauczycielskiego 
Renowacja ławek na podwórku szkolnym 

rachunek dochodów 
własnych 

Renowacja ogrodzenia posesji szkoły 

551 

 środki gminy 
PSP w Goczałkowie 
Wymiana urządzeń sanitarnych 125 środki gminy 
Adaptacją pomieszczeń biurowych, malowanie 
ławek, ogrodzenia szkoły 

2790 środki gminy 

Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
Usunięcie awarii instalacji wodnej w kotłowni  
oraz zapleczu kuchennym 2382 środki gminy 

Częściowa naprawa dachu 6917 środki gminy 
Wymiana gniazd wtykowych z naprawą 
instalacji zerowania 619 środki gminy 

Materiały do bieżących remontów i napraw 
wykonanych w okresie 01-06.2013 518 środki gminy 

Materiały do remontów i napraw wykonanych  
w okresie wakacyjnym 1361 środki gminy 

Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
Częściowa naprawa pokrycia papowego dachu 2288 środki gminy 



 
 

34

Malowanie ogrodzenia 438 środki gminy 
Naprawa lamperii w sali gimnastycznej 331 środki gminy 
Zainstalowanie ławek na korytarzach 6199 środki gminy 
Zainstalowanie rolet  1821 środki gminy 
Gimnazjum w Jaroszowie 
Renowacja ścian w salach lekcyjnych 120 rachunek dochodów 

własnych 
Gimnazjum w Goczałkowie 
Remont świetlicy szkolnej 1227 środki gminy 

 
25. Potrzeby remontowe zgłoszone przez dyrektorów placówek oświatowych   
do realizacji w 2014 r. 
 

Nazwa 
placówki 

 
Zgłoszenie potrzeb remontowych 

PP NR 2   
1.Wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej – zalecenie do wymiany tablicy 
wskazane  w protokołach  przeglądów elektrycznych i BHP  -bez konkretnego 
terminu wykonania. 
2. Wymiana nawierzchni chodnika i drogi wyjazdowej  do przedszkola –zalecenia 
ustne podczas kontroli Inspekcji Sanitarnej od kilku lat w celu zabezpieczenia 
środków w budżecie przedszkola. 
3. Cyklinowanie parkietu i malowanie sali gimnastycznej. 
4.Gruntowny remont szatni przedszkolnej. 
5.Wymiana bramy wjazdowej.                                                                                      

PP NR 3  
1.Wymiana oświetlenia w salach zajęć zgodnie z obowiązującymi 
normami.(zalecenie ustne podczas kontroli Inspekcji Sanitarnej). 
2. Remont w zmywalni naczyń na parterze tj. wymiana instalacji wodnej i płytek. 
3. Modernizacja  pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą wyposażenia.  
4. Cyklinowanie podłóg w salach zajęć. 
5. Wymiana drzwi wejściowych. 
6. Wykonanie elewacji budynku przedszkola.78.Wymiana instalacji gazowej. 

PP NR 4  
1. Naprawa chodnika od strony północnej.  
2. Malowanie szatni, korytarzy . 
3.Malowanie elewacji od strony południowej. 
4. Pomalowanie okien . 

PSP NR 2  
1.Remont wewnętrznej drogi dojazdowej do szkoły. 
2. Wymiana podłogi na II piętrze nowego budynku szkoły. 
3.Wymiana  podłogi w szatni szkolnej (nowy budynek szkoły). 
4.Malowanie szatni klas I-III.  
5.Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach klas zero. 
6.Wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły-(drzwi wejściowe). 
7.Cyklinowanie sali gimnastycznej. 
8.Malowanie krat zewnętrznych w oknach budynku szkoły. 
9..Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia  przed budynkiem szkoły-wewnętrzny 
dziedziniec szkoły. 

PSP NR 4   
Zalecenie sanepidu:  
Remont ścian i sufitów w sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej, sali 
lekcyjnej nr 2, pokoju nauczycielskiego nauczycieli wychowania fizycznego, 
toalety na III piętrze budynku nr 3. 
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1. Wykonanie elewacji budynku nr 3 i sali gimnastycznej. 
2. Zabezpieczenie okien w salach lekcyjnych budynku nr 3 (parapety poniżej 80 
cm). 
3. Zbicie tynków  w pomieszczeniach piwnicznych i parterowych budynku nr 3 w 
celu osuszenia ścian.  
4. Wykonanie nowych tynków na w/w ścianach. 
5. Wykonanie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych (posadzka została 
uszkodzona  w czasie awarii instalacji sanitarnej). 
6. Wymiana instalacji oświetleniowej w budynku nr 5. 
7. Wymiana instalacji centralnego grzewczej w budynku nr 3. 
8. Termodocieplenie sali gimnastycznej. 
9. Naprawa zewnętrznych schodów do  wejścia szkoły.   
10. Wymiana 6 drzwi . 
11. Osuszenie i odgrzybienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych szkoły.  
12. Wymiana zaworów spustowych wody w 3 toaletach szkolnych.   
13. Remont korytarzy szkolnych (zbicie tynków, pomalowanie, wymiana osłon na 
poręczach). 

PSP 
KOSTRZA 

 
1.  Wymiana stolarki okiennej w kuchni i świetlicy szkolnej (4 okna).  
2.  Wymiana drzwi zewnętrznych bocznych.  
3. Remont lamperii na korytarzach budynku ( zbicie tynku i pomalowanie nowo 
nałożonych tynków).    
4. Remont dachu na wiatrołapie  .  
5.  Zamontowanie części instalacji odgromowej.     
6. Likwidacja szamba.   

PSP  
OLSZANY 

  
1. Wymiana okien w budynku nr 33 w 3 salach lekcyjnych (pokój nauczycielski 
sala komputerowa, sala przyrodnicza, korytarz I piętro, okna dachowe). 
Uzasadnienie: pojedyncze szyby, spróchniałe ramy i parapety, widoczne ubytki są 
zagrożeniem dla pracowników obsługi, którzy zobowiązani są dbać o ich czystość, 
zagrożeniem dla uczniów i nauczycieli. Z powodu nieszczelności okien 
pomieszczenia są niedogrzane, a ogrzanie szkoły powoduje coraz większe koszty. 
2. W budynkach do wymiany jest stara instalacja elektryczna wraz  z tablicą 
rozdzielczo-elektryczną w budynku nr 33. Palą się często gniazdka, a stara 
instalacja zagraża pożarem budynku. 
3.Budynek szkolny  nr 33 nie posiada sanitariatów. Uczniowie przechodzą, 
przebiegają przez ulicę kilka razy dziennie, przez skrzyżowanie do drugiego 
budynku. Dyżury nauczycielskie nie są zabezpieczeniem i ochroną  dzieci 
przebiegających przez jezdnię, ponieważ uczniowie przychodzą do szkoły na 
różne godziny zajęć, a wszyscy nauczyciele w tym czasie mają już lekcje. 
Sytuacja ta sprawia największe zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. Wskazane  
byłoby  zamontowanie progów zwalniających prędkość samochodów w okolicy 
skrzyżowania, w pobliżu szkoły. Wcześniejsze pisma skierowane ze szkoły do 
właściwych służb o montaż progów były zaopiniowane negatywnie. 
4. W budynku nr 33 na I piętrze podłoga pokryta jest wykładziną. Płyty pod 
wykładziną są zniekształcone i spróchniałe, co może grozić zawaleniem podłogi. 
Podczas chodzenia podłoga „ugina się.” Należy jak najszybciej wymienić 
podłogę. 
5. Brak ocieplenia i wentylacji w budynkach powoduje zagrzybienie i duże 
zawilgocenie ścian, które widoczne jest już po 3-4 miesiącach po malowaniu i 
odgrzybianiu ścian. Co roku wydawane są środki pieniężne na malowanie, które 
nie przynosi zamierzonego efektu. SANEPID przy odbiorach szkoły po wakacjach 
wymaga dobrego stanu pomieszczeń, a odpadający tynk ze ścian powoduje 
zalecenie ponownego malowania. 
6. Wymiana  spróchniałych, zniekształconych drzwi do pomieszczeń szkolnych w 
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budynkach nr 33 i 138 (widoczne ubytki, wypadające zamki, których nie można 
zamontować z powodu zaawansowanego zniszczenia drzwi). 
 

ZSP  
STANOWICE  

 
1. Wykonanie elewacji budynku B szkoły. 
2. Naprawa schodów w budynku A szkoły. 
3.Wymiana drzwi wejściowych do przedszkola. 

ZSP 
JAROSZÓW 

 
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację elewacji 

budynku szkolno-przedszkolnego pod adresem Jaroszów 37. 
2. Renowacja elewacji budynku szkolno-przedszkolnego pod adresem Jaroszów 

37. 
3. Odwodnienie i osuszenie  terenu przy budynku szkolno-przedszkolnym, 

Jaroszów 37 zgodnie z projektem budowlanym. 
4. Wymiana kotła c.o. w budynku szkolno-przedszkolnym, Jaroszów 37. 
5. Remont kotłowni w budynku szkolno-przedszkolnym po zalaniu, Jaroszów 

37. 
6. Remont kapitalny budynku szkoły podstawowej (pawilon szkolny) w zakresie 

termomodernizacji, łączenie z  całkowitą wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej. 

7. Zalecenia sanepid: wymiana stolarki okiennej budynku szkolnym (pawilon 
szkolny) w salach nr 1,2,3,5 - termin wykonania nakazu do 31-12-2013 r. (na 
podstawie prolongaty). 

8. Wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem sal lekcyjnych w 
pawilonie szkolnym (zgodnie z protokołem z pomiaru natężenia oświetlenia nr 
130/2012  z dnia 29-08-2012). 

9. Naprawa dachu budynku szkolnego (pawilon) – część południowa; Jaroszów 
98, 

10. Likwidacja szamba na posesji szkoły  i zagospodarowanie terenu po  jego 
likwidacji-  Jaroszów 98. 

11. Wykonanie ocieplenia dachu (część wewnętrzna) w budynku gimnazjalno-
szkolnym- Jaroszów 98  w celu zminimalizowania strat ciepła w okresie 
zimowym. 

12. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych w celu 
utrzymania odpowiedniej, stałej temperatury w ciągu całego roku. 

13. Adaptacja pomieszczenia wydzielonego na poddaszu na składnicę akt. 
ZS 
GOCZAŁKÓW 

 
Szkoła podstawowa- nowe ogrodzenie, wymiana wszystkich okien,   docieplenie 
dachu. 
Gimnazjum  - malowanie korytarzy i przełożenie dachu, remont kotłowni (która 
jest podtapiana). 

GIMNAZJUM 
NR 1 

 
 Remonty  wynikające z kontynuacji rozpoczętych działań 
1. Dokończyć docieplenie i remont elewacji budynku głównego (wykonano tylko 
docieplenie i elewację sali gimnastycznej). 
2. Dokończyć remont instalacji elektrycznej (wykonane są tylko piony – poziomy 
są w dalszym ciągu aluminiowe). 

Remonty wynikające z okresowej kontroli budynków (2012): 
1. Zastosować wypełnienie elastyczne pomiędzy ścianami działowymi, a 
elementami żelbetowymi, tak aby umożliwić swobodną pracę konstrukcji 
budynku. 
2. Zbić odspojone fragmenty tynków i czap żelbetowych kominów 
wentylacyjnych. Uzupełnić tynki i uszkodzone fragmenty czap żelbetowych 
kominów wentylacyjnych. 
3. Dokonać przeprofilowania płaszczyzny pokrycia dachowego w celu 
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zlikwidowania zastoiny wodnej na poszyciu z papy termozgrzewalnej. 
4. Dokonać odrdzewienia i wykonania powłok malarskich antykorozyjnych 2 x 
minia + 2 x farba olejna na ocynk. 
5. Dokonać wymiany pozostałej uszkodzonej stolarki drzwiowej, przede 
wszystkim toalet.   
6. Dokonać napraw tynków wewnętrznych po wykonaniu izolacji poziomych, jak 
i pionowych ścian piwnic. 
7. Zeskrobać stare powłoki malarskie i wykonać nowe. Dokonać napraw elewacji 
sali gimnastycznej wraz z uzupełnieniem tynków strukturalnych. 

Remonty wynikające z ekspertyzy  stanu technicznego budynku Gimnazjum nr 1 
(2011)    
1. Uzupełnić przerwę w otoku odgromowym oraz mocowanie instalacji 
odgromowej.  
2. Uzupełnić ubytki w otynkowaniu komina spalinowego. 
3. Uzupełnić tynk na gzymsach. 
4. Wykonać kompensację papy na dylatacji. 
5. Uzupełnić wykonanie obróbek blacharskich na dachu. 
6. Uzupełnić i poprawić izolację na kominkach wentylacyjnych. 
7. Zabezpieczyć otwory wylotowe na kominkach wentylacyjnych. 
8. Uszczelnić wylot z komina spalinowego. 
9. Poprawić ułożenie papy i bloczków odgromowych na dachu sali gimnastycznej 
oraz daszku nad wejściem do szkoły. 
10. Rysy na ścianach należy poddać stałemu monitoringowi zgodnie z punktem 
6.2 opinii o stanie technicznym budynku. 
11.Wymienić płyty chodnikowe budynku od strony zachodniej zgodnie z punktem 
6.4 opinii o stanie technicznym budynku. 

Inne remonty konieczne do wykonania 
1. Wymiana osłon grzejników w ciągach komunikacyjnych. 
2. Remont generalny schodów przed głównym wejściem (zostały poważnie 
uszkodzone przez działanie czynników atmosferycznych). 

GIMNAZJUM 
NR 2 

  
Konieczne (wykazane po przeglądzie obiektu budowlanego): 
1. Wymiana pokrycia papowego dachu na budynku głównym. 
2. Obróbka kominów. 
3. Uzupełnienie obróbek blacharskich daszku nad wejściem bocznym. 
4. Wymiana stolarki drzwiowej w sanitariatach. 
5. Wymiana tynków zewnętrznych elewacji oraz parapetów zewnętrznych. 
6. Wykonać remont krat okiennych. 
7. Wymiana nawierzchni dróg (i chodników) zewnętrznych. 

 
Istotne (ze względu na bezpieczeństwo i higienę oraz estetykę): 
1. Wymiana kafli na ścianach i podłogach w toaletach i łazienkach 

uczniowskich. 
2. Przebudowa wejścia do szkoły. 
3. Remont parkietu w sali gimnastycznej. 
4. Przebudowa nieużywanych otworów do wsypywania opału do kotłowni. 
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26. Subwencja  a wykonanie planu finansowego w placówkach oświatowych. 

Nazwa placówki 
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PSP nr 2 388 2 437 442,02 2 151 526,44 285 915,58 6 282,07
PSP nr 3 82 1 017 659,79 475 270,66 542 389,13 12 410,49
PSP nr 4 483 3 250 503,58 2 721 858,79 528 644,79 6 729,82
PSP w Kostrzy 51 925 475,35 387 268,63 538 206,72 18 146,58
PSP w Olszanach 81 1 069 459,58 599 229,53 470 230,05 13 203,20
PSP w Goczałkowie 104 894 232,74 774 335,52 119 897,22 8 598,39
PSP w Stanowicach 67 1 009 543,45 489 935,71 519 607,74 15 067,81
PSP w Jaroszowie 126 1 037 789,95 939 164,38 98 625,57 8 236,43
Gimnazjum nr 1 322 2 656 666,53 1 849 103,86 807 562,67 8 250,52
Gimnazjum nr 2 282 2 095 276,52 1 670 775,66 424 500,86 7 430,06
Gimnazjum w Goczałkowie 71 787 134,27 540 140,23 246 994,04 11 086,40
Gimnazjum w Jaroszowie 77 879 349,00 585 202,01 294 146,99 11 420,12
PSP Rogoźnica 31  168 478,58    
razem 2165 18 060 532,78 13 352 290,00 4 708 242,78 8 342,05
   

 

27. Subwencja a wynagrodzenia w placówkach oświatowych. 

Nazwa placówki  
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PSP nr 2 388 2 151526,44 2068479,30 83047,14 5331,13
PSP nr 3 82 475270,66 833668,55 -358397,89 10166,69
PSP nr 4 483 2721858,79 2755559,03 -33700,24 5705,09
PSP Kostrza 51 387268,63 664152,39 -276883,76 13022,60
PSP Olszany 81 599229,53 797530,92 -198301,39 9846,06
PSP Goczałków 104 774335,52 734102,28 40233,24- 7058,68
PSP Stanowice 67 489935,71 800906,48 -310970,77 11953,83
PSP Jaroszów 126 939164,38 834464,61 104699,77 6622,74
Gimnazjum nr 1 322 1849103,86 2212234,87 -363131,01 6870,29
Gimnazjum nr 2 282 1670775,66 1665162,53 5613,13 5904,83
Gimnazjum w Goczałkowie 71 540140,23 649078,70 -108938,47 9141,95
Gimnazjum w Jaroszowie        77 585202,01 709951,12 -124749,11 9220,14
PSP Rogoźnica 31 168478,58  
Razem 2165 13352290 14725290,78 -1541479,36 100844,03
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