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  INFORMACJA  

o stanie  realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 

 
Na podstawie art. 5a ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o systemie oświaty Organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, terytorialnego terminie do dnia 31 października przedstawia 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:  

-sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach 

tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego; 

- nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w 

szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zakładanie i prowadzenie publicznych 

przedszkoli, żłobków, szkół podstawowych i gimnazjów. Jednocześnie  zadaniem gminy jest 

zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków 

rzeczowych i finansowych dla ich działalności oraz zabezpieczenie kadry pracowniczej,w tym 

administracyjno-obsługowej. 

Pond to w zadaniach gminy zapisanych w Karcie Nauczyciela, wskazano również 

obowiązek zapewnienia średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach 

awansu zawodowego, wspierania nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz 

zapewnienia środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 

  

W roku szkolnym  struktura  prowadzonych  przez gminę Biała placówek oświatowych 

wyglądała następująco: 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16 w skład, którego weszły:  

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej z klasami I-VI i 

szkołami filialnymi z klasami I-III w Gostomi, Radostyni i Śmiczu.  

 Przedszkole w Białej z oddziałami zamiejscowymi w Prężynie, Solcu, Gostomi, 

Śmiczu i Ligocie Bialskiej 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a w skład, którego weszły: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Filipa Roboty w Łączniku  z Filią Szkoły w 

Pogórzu z klasami I-III. 

 Publiczne Przedszkole z oddziałami zamiejscowymi w Brzeźnicy, Chrzelicach i 

Pogórzu 

 Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku 

3. Publiczne Gimnazjum w Białej 

W roku szkolnym 2014/2015 na terenie Gminy Biała funkcjonowała również  Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa z  klasami I-VI  i oddziałem przedszkolnym w Grabinie oraz  

Niepubliczne Przedszkole „STOKROTKA” w Kolnowicach. 

Funkcje kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Biała pełnili: 

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej- Pan Lesław Czerniak 

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku – Pan Janusz Siano 

- w Publicznym Gimnazjum w Białej –Pan Wojciech Szukalski    

- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie – Pan Marian Buśko 

- w Niepublicznym Przedszkolu w Kolnowicach – Pani Dorota Janek 



2 

I  PRZEDSZKOLA  - Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 
 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach 

można przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat). Rok szkolny 2014/2015 był 

kolejnym rokiem, w którym wszystkie dzieci 5-letnie zobowiązane były do realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz te dzieci 6-letnie, które 

uzyskały odroczenie obowiązku szkolnego na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

 

Wszystkie przedszkola realizowały podstawę programową wychowania przedszkolnego, a 

edukacja dzieci posiadających orzeczenia i opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczą dostosowana była do ich potrzeb i możliwości.  

W przedszkolu w Białej funkcjonował  oddział integracyjny, mający na celu integrację dzieci 

zdrowych z niepełnosprawnymi oraz w jednym przypadku realizowane były indywidualne 

zajęcia w domu dziecka (stan zdrowia dziecka uniemożliwiał udział w zajęciach w grupie 

rówieśniczej w przedszkolu).  

Ponadto w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała zatrudnieni są   logopedzi i 

psycholog,  stanowiący wsparcie we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz 

nauczyciel wspomagający z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi w oddziale integracyjnym.  

 

Liczba dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015: 

 

ogółem: 338 

 

Liczba oddziałów przedszkolnych: 19  

w tym: 1 Oddział  Przedszkolny w  strukturze Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie. 

- liczba dzieci uczęszczających z terenu Gminy Biała: 22 

- liczba dzieci uczęszczających z poza terenu Gminy Biała: 7 

 

i Niepubliczne Przedszkole w Kolnowicach  - 1 oddział 

- liczba dzieci uczęszczających z terenu Gminy Biała: 14 

- liczba dzieci uczęszczających z poza terenu Gminy Biała: 0 

 

II SZKOŁY - Organizacja szkół w roku szkolnym  2014/2015 

 

Szkoły Podstawowe 
- 2 Publiczne Szkoły Podstawowe z klasami I-VI prowadzone przez gminę   

w tym 4 filie z klasami I-III i  Niepubliczna Szkoła Podstawowa z klasami I-VI . 

 

Liczba uczniów ogółem -596 

Liczba oddziałów -41 

w tym: 

kl. I – l. ucz. 136  l. oddz. 10 

kl. II – l. ucz. 82  l. oddz. 8 

kl. III – l. ucz. 92  l. oddz. 7 

kl. IV – l. ucz. 75  l. oddz. 5 

kl. V –  l. ucz. 98  l. oddz. 5 

kl. VI – l. ucz. 113  l. oddz. 6 

Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 14,54 
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Gimnazja:  
Liczba szkół - 2  

Liczba oddziałów: 12 

Liczba uczniów ogółem: 260 

w tym: 

kl. I – l. ucz. 93  l. oddz. 4 

kl. II – l. ucz. 85  l. oddz. 4 

kl. III – l. ucz. 82  l. oddz. 4 

Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21,67 

 

Ogólna liczba uczniów w szkołach i przedszkolach:  1 194 

Ogólna liczba oddziałów: 72 

 

 

 

IV OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH 

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi do lat 3 nakłada na gminy szereg 

dodatkowych obowiązków, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością wydzielenia na ten cel 

dodatkowych środków. Uwzględniając rosnące zainteresowanie mieszkańców tą formą 

opieki, Gmina Biała podjęła uchwałę dotyczącą dotowania żłobków i klubów dziecięcych, 

której efektem jest współpraca z podmiotem prywatnym i powstanie niepublicznego żłobka. 

Obecnie do żłobka uczęszcza ośmioro  dzieci, a docelowo z tej formy opieki może korzystać 

10 lub 12 dzieci (w zależności od czasu pobytu dziecka w placówce).  

Niepubliczny Żłobek „eMisiowo” otrzymuje dotacje z budżetu gminy miesięcznie na dziecko 

w zależności od ilości godzin pobytu w żłobku w wysokości: 

 

 dziecko objęte opieką do 5 godzin  -                    150,00zł. 

 dziecko objęte opieką powyżej 5 do 6 godzin -    200,00zł. 

 dziecko objęte opieką powyżej 6 do 7 godzin -    250,00zł. 

 dziecko objęte opieką powyżej 7 do 8 godzin -    300,00zł. 

 dziecko objęte opieką powyżej 8 do 9 godzin -    350,00zł. 

 dziecko objęte opieką powyżej 9 do 10 godzin -  400,00zł. 

 

 

W okresie od grudnia 2014r. do czerwca 2015r. niepubliczny żłobek otrzymał dotacje w 

wysokości 17 800,00zł. 
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V DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 

2014/2015 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach systematycznie podnoszą swoje 

kwalifikacje min  poprzez uczestniczenie w szkoleniach  organizowanych w ramach 

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Głównym celem doskonalenia zawodowego 

jest wzrost efektywności pracy szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny 

rozwój kadry pedagogicznej. Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane 

zgodnie z potrzebami danej placówki i dzieci do niej uczęszczających. 

W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowano na terenie placówek oświatowych łącznie 13 

konferencji mających charakter szkoleniowy w ramach WDN, jednocześnie nauczyciele brali 

udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: warsztaty, kursy, studia 

podyplomowe itp. 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Biała, spowodował, że większość nauczycieli posiada 

kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań 

oraz prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej jest aktualnie niewątpliwie dobra struktura 

w zakresie poziomu kwalifikacji nauczycieli. 

Dodatkowo Gmina Biała organizuje wspólnie z Zarządem Województwa Opolskiego 

doradztwo metodyczne dla nauczycieli, którego koszt w roku 2015  

wyniesie  – 12 522,00 zł.  

 

Poniższa tabela obrazuje stopnie awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych 

placówkach – dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała: 

Nazwa jednostki Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy  

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

 w Białej 

1 9 13 41 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Łączniku 

0 6 15 16 

Publiczne 

Gimnazjum  

w Białej 

0 0 4 16 

Razem 1 15 32 73 

Stan na 30.06.2015r. 

 

 

Liczba nauczycieli, którzy  od 1 września 2014r. uzyskali wyższy stopień awansu 

zawodowego: 

1. Nauczyciela Kontraktowego – 3 

2. Nauczyciela Mianowanego – 1 

3. Nauczyciela Dyplomowanego – 1 
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VI ORGANIZACJA DOWOŻENIA UCZNIÓW 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina ma obowiązek zapewnić dowóz wraz z opieką 

dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom szkół 

podstawowych klas I-IV zamieszkujących ponad 3km. od szkoły i uczniom starszych klas 

szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkującym powyżej 4 km. od szkoły oraz wszystkim 

uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

Uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 dowożeni byli komunikacją publiczną przez  firmę – 

ARRIVA z  wykorzystaniem Gimbusa  szkolnego, wydzierżawionego przez gminę temu 

przewoźnikowi. Ogółem dowozem objętych zostało ok. 500  uczniów. 

Opiekę nad uczniami w czasie przejazdów sprawują opiekunowie wyznaczeni przez 

dyrektorów szkół. Koordynacja dowozów sprawowana jest przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Białej.  

 

Jednocześnie gmina Biała realizuje obowiązek wynikający z art. 14a ust. 4 i art. 71b ust. 5a 

oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) i  zapewnia uczniom niepełnosprawnym  bezpłatny  transport i 

opiekę w czasie przewozu do szkół i przedszkoli.  

W okresie od września 2014r. do czerwca 2015r. koszty organizacji dowozu uczniów 

wyniosły:  411 878,28zł. 

 

VII OGRANICZENIA ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 

 

Działalność edukacyjna i wychowawczo-opiekuńcza szkół i przedszkoli wspierana jest przez 

dodatkowe godziny zajęć: 

rodzaj zajęć liczba godzin zajęć dodatkowych tygodniowo 

ZSP w Białej ZSP w 

Łączniku 

PG w Białej 

14/15 14/15 14/15 

zaj. wyrównawcze 48 6 14 

zaj. indywidualne /rewalidacja 16 - 6 

koła zainteresowań 17 3 28 

zaj. sportowe 9 - 7 

zaj. przygotowujące do egzaminów 

zewnętrznych 

2 - - 

zaj. z uczniem zdolnym - - 3 

zaj. indywidualne/ terapia psychologiczno-

pedagogiczna 

9/4 14,5 12 

zaj. logopedyczne 20 - - 

Razem  liczba  godzin tygodniowo:  125 23,5 70 

 

Wyżej wymienione zajęcia realizowane są na podstawie opinii lub orzeczeń wystawianych 

przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne instytucje upoważnione do wskazania 

konieczności objęcia dodatkowymi zajęciami zarówno dzieci wymagające szczególnego 

wsparcia jak i dzieci wykazujące szczególne zdolności w różnych dziedzinach edukacji i 

sportu. 

Jednocześnie uczniowie we wszystkich szkołach objęci są opieką w świetlicy szkolnej, jak 

również korzystają w razie potrzeby z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. 
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VIII POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 
Uczniowie potrzebujący wsparcia otrzymali pomoc materialną w formie stypendiów i 

zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystali uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych, którzy zamieszkują w gminie Biała, dane dotyczą 

okresu od 1 września 2014r. do 30 czerwca 2015r.: 

 

1. Stypendia i zasiłki szkolne: 
- liczba złożonych wniosków    55 

- liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych 55 

w tym uczniów: 

*szkół podstawowych      28 

*gimnazjów        13 

*szkół ponadgimnazjalnych     14 

Nakłady finansowe Urzędu Miejskiego w Białej 47 066,00zł.     

w tym Dotacja z budżetu Wojewody Opolskiego 37 653,00zł.    

 

2. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych: 

 zadaniem o charakterze pomocy materialnej  było dofinansowanie zakupu 

podręczników szkolnych w ramach rządowego programy „Wyprawka szkolna”. Z tej 

formy pomocy skorzystało w roku szkolnym 2014/2015 - 65 uczniów. Na łączną 

kwotę 10 121,00zł.  

 dodatkowo zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014r. 

(Dz.U.2014.811) wprowadziła począwszy od roku szkolnego 2014/2015 program, w 

ramach którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa 

dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2014/2015 dotacja objęła uczniów klas I 

szkół podstawowych i wyniosła 10 338,93zł. 

 

3. Dożywianie: 
Gmina Biała uczestniczy w rządowym programie dożywiania uczniów. Szkoły i przedszkola 

organizują dożywianie uczniów, którzy kwalifikują się do tej formy pomocy w stołówkach 

szkolnych i przedszkolnych.  

Z tej formy pomocy skorzystało w roku szkolnym 2014/2015 - 62 uczniów. Decyzję o 

przyznaniu dofinansowania dożywiania podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na 

wniosek: rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli, jak również z własnego rozpoznania 

środowiskowego. 

 

Jednocześnie w placówkach oświatowych prowadzone są programy mające na celu 

propagowanie zdrowego sposobu odżywiania min.: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. 

 

4. Nagrody rzeczowe i stypendia o charakterze motywacyjnym: 
W dniu 23 czerwca 2015r. zostało zorganizowane spotkanie z uczniami, którzy w roku 

szkolnym 2014/2015 zostali laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy jak 

również finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe o łącznej wartości 6 775,00zł.  

Jednocześnie w dniu 26 czerwca 2015r. Burmistrz Białej przyznał trzem uczennicom szkół 

gimnazjalnych stypendia motywacyjne - mające charakter jednorazowej nagrody pieniężnej - 

za osiągnięcia w zakresie kultury oraz za szczególne osiągnięcia edukacyjne - na łączną 

kwotę 3 500,00zł. 

 



7 

IX POMOC UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

Organizacja szkól i przedszkoli w gminie Biała obejmuje działania na rzecz uczniów 

niepełnosprawnych. Dla dzieci w wieku przedszkolnym utworzony jest w przedszkolu w 

Białej oddział integracyjny, a dla uczniów szkół podstawowych utworzone zostały dwie  

klasy integracyjne w Szkole Podstawowej w Białej. Praca w tych oddziałach zorganizowana 

jest według zasad ustalonych w przepisach oświatowych  zapewnieniem opieki drugiego 

nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami. 

 

Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektorów szkół i przedszkoli na postawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej – objęci są nim uczniowie, którzy ze względów 

zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub realizują zajęcia indywidualne na terenie 

szkoły. 

Decyzja o przyznaniu nauczania indywidualnego podejmowana jest przez organ prowadzący 

na wniosek dyrektora szkoły, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych prowadzonych zajęć w domu i w 

szkole, ustalana jest w porozumieniu z organem prowadzącym. Środki finansowe na 

realizację tej formy nauczania zabezpieczone są w planach finansowych szkół,  które 

prowadzą nauczanie indywidualne. 

 

Ogółem liczba uczniów i dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej o niepełnosprawności lub z powodu niedostosowania społecznego wyniosła w 

roku szkolnym 2014/2015 – 28 osób, dodatkowo 3 dzieci objętych było wczesnym 

wspomaganiem rozwoju dziecka (również na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej). 

 

X ORGANIZACJA OPIEKI PRZEDLEKARSKIEJ 

 

Utworzone są dwa gabinety pomocy przedlekarskiej: jeden znajduje się w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Białej (z gabinetu korzystają również uczniowie PG w Białej) i prowadzony 

jest przez Grupową Praktykę Pielęgniarską w Środowisku Nauczania i Wychowania 

„PROFIX”  (higienistki szkolne) na podstawie kontraktu z NFZ, drugi znajduje się w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Łączniku (korzystają z niego również dzieci przedszkolne i 

uczniowie gimnazjum) prowadzony jest przez NZOZ ALMED, który również posiada 

kontrakt z NFZ. W roku szkolnym 2014/2015 zostały pozyskane środki z rezerwy 

budżetowej na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich w szkołach w wysokości -  
 

XI KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI 

 

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieki 16-18 lat 

zamieszkującą na jej terenie. 

Obowiązek ten wynika z art. 19 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

Na podstawie  wykazów z ewidencji ludności, informacji o absolwentach gimnazjów oraz 

informacji uzyskanych od szkół ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych 

dotyczących spełniania obowiązku nauki. W sytuacjach niejasnych kierowane są pisma 

bezpośrednio do rodziców ucznia, a przypadku uchylania się od obowiązku nauki 

podejmowane są czynności w drodze przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. W wyniku  działań kontrolnych w roku 2014 zostały nałożone dwie kary 

grzywny  - na łączną kwotę 2 034,60zł. 
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XII DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 

 

Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów 

kształcenia.  

Dane dotyczą wniosków złożonych od września 2014r. do sierpnia 2015r.: 

 

 Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie: 27 

 Liczba pracodawców, którzy otrzymali decyzję odmowną:  0 

 

Wysokość pozyskanej i wypłaconej dotacji  – 181 862,94zł.   

 

 

XIII WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: 

 

1. Sprawdzian szóstoklasisty 

 

Do sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2015r. przystąpiło 110 uczniów 

ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Biała. 

Sprawdzian składał się z dwóch części: pierwsza część to język polski i matematyka, a część 

druga to język obcy nowożytny. 

 

Cześć sprawdzianu Krótka charakterystyka arkusza egzaminacyjnego 

Cześć 1. 

Zadania z języka polskiego i 

matematyki 

Arkusz standardowy zawierał 22 zadania zamknięte, w tym 

11 zadań z języka polskiego i 11 zadań z matematyki, oraz 5 

zadań otwartych, w tym 2 zadania z języka polskiego i 3 

zadania z matematyki. Wśród zadań zamkniętych 

dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których 

uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także 

zadania, które miały inna formę, np. typu prawda-fałsz, na 

dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał uzasadnić 

wybraną odpowiedź. Zadania otwarte z języka polskiego 

wymagały od ucznia udzielenia odpowiedzi na pytanie i 

uzasadnienia swojego stanowiska napisania opowiadania. 

Zadania otwarte z matematyki wymagały od ucznia 

samodzielnego sformułowania rozwiązania. 

Część 2. 

Zadania z języka obcego 

nowożytnego 

Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych 

różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz 

zadań na dobieranie, ujętych w jedenaście wiązek. Zadania 

sprawdzały opanowanie umiejętności w zakresie 

następujących wymagań ogólnych: rozumienie wypowiedzi 

ustnych oraz pisemnych, umiejętność reagowania na 

wypowiedzi oraz znajomość środków językowych. 
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Wyniki uzyskane przez poszczególne szkoły w zestawieniu z wynikiem gminy,  powiatu i 

województwa: 

 

  
Liczba 

zdających 

Średni 

wynik w % 
Język polski Matematyka 

Język 

angielski 

Pozycja 

staninowa 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCZNIKU 

161001

-01P0Z 
20 63,0 72,6 52,8 79,2 4 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BERNARDA AUGUSTYNA W GRABINIE 

161001

-05P0R 
13 65,1 70,8 59,6 69,9 5 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BIAŁEJ 

161001

-06P0G 
77 60,4 65,4 55,3 75,8 3 

GMINA BIAŁA 

  110 61,4 67,4 55,3 75,7 4 

POWIAT PRUDNICKI 

  449 62,7 68,5 56,5 76,0 4 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 7808 66,0 71,8 59,9 78,1 5 

 

 

Pozycje staninowe: 

 

Pozycja staninowa Nazwa stanina 

1 najniższy 

2 bardzo niski 

3 niski 

4 niżej średni 

5 średni 

6 wyżej średni 

7 wysoki 

8 bardzo wysoki 

9 najwyższy 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w klasach szóstych objęci byli dodatkową pomocą nauczyciela 

wspomagającego, gdyż uczęszczali do klasy integracyjnej. Uczestniczyli również w szeregu 

zajęć dodatkowych zaplanowanych w oparciu o potrzeby określone w opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez poradnię. 

2. Egzamin gimnazjalny 
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Wyniki uzyskane przez poszczególne gimnazja w zestawieniu z wynikiem gminy, powiatu i 

województwa: 

 

 
Liczba 

uczniów 

Część 

humanistyczna 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Część językowa 

       

GHP 
GHHi

W 
GMM GMP Język 

podstawowy rozszerzony        

l.ucz wynik l.ucz. wynik        

161001-51 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁĄCZNIKU 

161001-

51G0X 
22 56,5 62,4 48,5 52,4 GA 2 88,0 2 79,0       

161001-

51G0X 
 GN 20 67,1 4 87,8       

161001-52 PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁEJ 

161001-

52G0M 
58 65,4 62,3 41,2 52,5 GA 27 66,8 27 44,1       

161001-

52G0M 
 GN 31 84,8 10 82,4       

GMINA BIAŁA 

 80 63,0 62,4 43,2 52,4 GA 29 68,3 29 46,6       

  GN 51 77,9 14 83,9       

POWIAT PRUDNICKI       

 448 59,9 60,7 46,5 47,2 GA 313 64,4 313 41,7       

  GN 135 73,1 31 84,7       

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 8549 60,3 62,3 46,7 48,7 GA 6107 66,9 5870 47,0       

  GN 2412 68,0 766 65,4       

 

Wyjaśnienia skrótów w tabeli: 

GHP- część humanistyczna: j. polski 

GHH - część humanistyczna: historia, wos 

GMM – część matematyczna: matematyka 

GMP - część matematyczna: chemia, fizyka, biologia, geografia 

GA – j. angielski 

GN – j. niemiecki 

 

 

W gimnazjach prowadzone są dodatkowe zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego mające na celu lepsze przygotowanie do nauki bieżącej, jak 

również do egzaminu zewnętrznego.   
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XIV WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ 

KURATORA OŚWIATY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH TYCH TYPÓW I 

RODZAJÓW, KTÓRYCH PROWADZENIE NALEŻY DO ZADAŃ WŁASNYCH 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. W sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324)  wprowadziło trzy formy nadzoru 

pedagogicznego: 

 

 ewaluację 

 kontrolę 

 wspomaganie  

 

Na podstawie w/w rozporządzenia wizytatorzy Kuratorium Oświaty zbierają  i analizują 

informacje dotyczące działalności wychowawczej, opiekuńczej i w szczególności 

dydaktycznej poszczególnych szkół. 

Przeprowadzana ewaluacja ma na celu ocenę działalności dydaktycznej i statutowej szkoły, 

jak również przestrzegania w niej przepisów prawa. 

W roku szkolnym 2014/2015 Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadziło w placówkach na 

terenie Gminy Biała dwie ewaluacje oraz jedną kontrolę planową. 

 

1. EWALUACJE 

 

Szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach: 

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub   

                    placówkę. 

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez   

                    szkołę lub placówkę. 

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez   

                    szkołę lub placówkę. 

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez   

                    szkołę lub placówkę. 

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez   

                    szkołę lub placówkę. 

 

 W dniach 19, 21, 25 i 28 listopada 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa 

Roboty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku została przeprowadzona 

ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: 

- Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów 

edukacyjnych, 
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: 

Działania podejmowane przez nauczycieli w ramach funkcjonujących w szkole 

zespołów  przedmiotowych i zadaniowych ukierunkowane są na planowanie, 

organizowanie, realizowanie, analizowanie, modyfikowanie i doskonalenie procesów 

edukacyjnych. Nauczyciele aktywnie współpracują przy ewaluacji i doskonaleniu 

własnej pracy oraz w zakresie rozwiązywania problemów, a także usprawniania metod 

i form współdziałania. 

 

- Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi, 
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Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: 

Szkoła podejmuje wiele starań, by polepszyć warunki, w jakich zachodzą procesy 

wychowania i uczenia się. Placówka wzbogaca swoją bazę pomocy dydaktycznych, 

dokonuje inwestycji związanych z budową lub modernizacją istniejących obiektów. 

Ponadto dyrektor szkoły inicjuje spotkania dla nauczycieli, mające usprawnić ich 

pracę. Współpraca i doskonalenie nauczycieli jest zjawiskiem powszechnym w szkole, 

co wynika z dużej świadomości potrzeb ucznia, ale także z ciągłego motywowania ze 

strony dyrektora. Nauczyciele zdają sobie sprawę, że udział w działaniach na rzecz 

ewaluacji wewnętrznej poprawia jakość pracy własnej i funkcjonowania szkoły, 

dlatego bez przeszkód uczestniczą w jej przebiegu, doskonaląc przy tym metody pracy 

zespołowej i odpowiedzialność za efekty wspólnej pracy. Wnioski wynikające z 

prowadzonego nadzoru pedagogicznego przenoszą się na realizację konkretnych 

działań związanych m.in. z polepszaniem bazy lokalowej, uskutecznianiem zabiegów 

edukacyjnych czy usprawnianiem relacji z rodzicami.  

Szkoła stara się uatrakcyjniać i uskuteczniać swoje działania, dlatego oferuje swoim 

uczniom wiele działań nowatorskich. Nauczyciele są kreatywni i wiedzą jak pomóc 

uczniom, tak aby ich rozwój był wszechstronny i harmonijny.  Działania 

podejmowane przez szkołę są skuteczne w wyniku współpracy nauczycieli, uczniów, 

rodziców oraz podmiotów zewnętrznych, co pozwala na efektywne pozyskiwanie 

środków od sponsorów, z funduszy europejskich, różnorodnych instytucji i organizacji 

pozarządowych. 

 

Ocena wymagań: poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania 

wymagania przez szkołę 

 

 W dniach 23, 24, 25, 27 marca 2015r. w Publicznym Gimnazjum w Białej została 

przeprowadzona ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: 

- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: 

Nauczyciele prowadzą analizę osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego 

oraz diagnozę wstępną. Wyniki tych badan uwzględniane są przy realizacji podstawy 

programowej. Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej 

uwzględniane są w procesach edukacyjnych organizowanych w szkole. Nauczyciele 

systematycznie monitorują i analizują osiągnięcia uczniów wypracowując wnioski, 

które są wdrażane do realizacji. Wyniki tych działań przekładają się na efekty uczenia 

i sukcesy gimnazjalistów. Działania prowadzone w szkole ukierunkowane są na 

przygotowanie uczniów do dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy.   

- Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji, 
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: 

Szkoła podejmuje działania, by dokładnie określić predyspozycje swoich uczniów – 

analizuje dokumenty, przeprowadza testy, rozmowy, ankiety. Oferta szkoły w zakresie 

zajęć dodatkowych jest adekwatna do rozpoznawanych potrzeb każdego ucznia – przy 

jej tworzeniu bierze się pod uwagę przede wszystkim diagnozę potrzeb w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia i opinie, indywidualne potrzeby 

edukacyjne wychowanków.  

Szkoła uczestniczy w programach, inscenizacjach, przygotowuje prezentacje, gazetki, 

prowadzi pogadanki o charakterze antydyskryminacyjnym, co pozwala na budowanie 

przyjaznej atmosfery panującej w szkole. Ponadto dużo uwagi poświęca 
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organizowaniu wydarzeń, których głównym założeniem jest integracja społeczności 

szkolnej – uroczystości, wycieczki. Placówka realizuje współpracę z wieloma 

podmiotami, co pozwala nie tylko na podejmowanie działań zaradczych w przypadku 

występowania sytuacji trudnych, ale umożliwia również propagowanie działań o 

charakterze profilaktycznym, zapobiegających powstawaniu zjawisk niepożądanych. 

Nauczyciele mają świadomość skutecznych działań indywidualizujących proces 

edukacyjny – starają się tak organizować lekcje, by dać szansę każdemu uczniowi 

zrozumienia omawianych treści. Rodzice i uczniowie wyrażają przekonanie, że 

wsparcie, jakie otrzymują od nauczycieli, odpowiada ich potrzebom. 

 

- Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z 

analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań 

zewnętrznych i wewnętrznych, 
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: 

Podstawę planowania i podejmowania działań edukacyjnych, wychowawczych oraz 

opiekuńczych stanowią wnioski i rekomendacje wynikające z działań dotyczących 

analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ewaluacji wewnętrznej. Wszystkie 

podejmowane w szkole działania są monitorowane, a w razie potrzeby na bieżąco 

modyfikowane. Do planowania działań i procesów edukacyjnych mających na celu 

poprawę efektów nauczania wykorzystuje się wyniki prowadzonych w szkole badań 

zewnętrznych i  wewnętrznych, w tym badania losów absolwentów. 

 

Ocena wymagań: poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania 

wymagania przez szkołę 
 

2. KONTROLE 
    W dniu 25 marca 2015r. w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa Roboty Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku została przeprowadzona kontrola planowa.  

Tematem kontroli dotyczącej realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia  zajęć 

wychowania fizycznego w zakresie zgodności: 

- zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów; 

- zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami i sposobem oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów; 

- organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych z ramowymi 

planami nauczania. 

 

 W ramach kontroli wykazano m.in., iż dokumentacja szkolna prowadzona jest 

prawidłowo   z zachowaniem wymogów opisanych w przepisach prawa oświatowego, 

wszyscy nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne, 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć wychowania fizycznego, na początku roku szkolnego nauczyciele poinformowali 

uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych o rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego. 

Kontrolujący nie wydali zaleceń pokontrolnych. 

 

XV FINANSOWANIE OŚWIATY: 
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Budżet oświaty wynika głównie z otrzymywanej subwencji oświatowej, dochodów własnych 

gminy i od września 2013r. dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego. Każda gmina otrzymuje środki finansowe w postaci subwencji oświatowej w 

zależności od liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. 

Subwencja oświatowa nie obejmuje zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół. 

Powyższe zadanie finansowane jest w całości przez gminę gdyż jest to zadanie własne gminy.   

Obsługę finansową  szkół i przedszkoli  prowadzi Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, 

które na bieżąco  wykonuje zadania dla szkół i przedszkoli wynikające z przepisów prawa 

finansowego. 

 

W roku szkolnym 2014/2015 pozyskano dodatkowe środki finansowe z rezerwy budżetowej 

MEN na: 

1. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-

letnich na kwotę 50 000,00zł.,  

2. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach 

podstawowych w kwocie 20 000,00zł.  

3. dofinansowanie kosztów wypłaconych odpraw dla pracowników pedagogicznych 

zwolnionych w trybie Art.20 i Art. 88 KN w kwocie 10 000,00zł. 

4. wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez 

gminy w kwocie 10 000,00zł. 

5. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych 

ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 9 378,00zł. 

 

 

XVI  BAZA OŚWIATOWA 

 

W okresie sprawozdawczym czyniono wszelkie starania mające na celu poprawę bazy 

lokalowej placówek i wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. 

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach i przedszkolach wykonano liczne remonty mające 

na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów i warunków w placówkach oświatowych min.: 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej:  
-malowanie sali gimnastycznej w Białej 

-wymiana drzwi i malowanie szatni w bloku sportowym w Białej 

-remont pomieszczenia na archiwum szkolne 

-malowanie łazienek i wymiana kabin w toaletach w Białej 

-malowanie sal i naprawa placów zabaw w oddziałach zamiejscowych przedszkola 

-wykonanie drobnych prac remontowych  wg bieżących potrzeb 

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku:  
-modernizacja centralnego ogrzewania w oddziale zamiejscowym PP w Pogórzu 

-wymiana okien na sali gimnastycznej w PG w Łączniku 

-naprawa chodnika przy PSP w Łączniku 

-rozpoczęto przebudowę kuchni (zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego) 

 

 

 

3. Publiczne Gimnazjum w Białej:  
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-malowanie sal i łazienek 

-stworzenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi 

-wymiana drzwi 

-wymiana uszkodzonych kaloryferów i niesprawnych zaworów c.o. 

 

 

 

Opracowała: 

Jadwiga Małota – podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych 

Biała 25.08.2015r. 


