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  INFORMACJA  

o stanie  realizacji zadań oświatowych w Biała za rok szkolny 2016/2017  

 
Na podstawie art. 5a ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 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:  

1. 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; 

2. 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. 

W związku ze zmianami jakie wprowadza reforma oświaty począwszy od roku szkolnego 

2017/2018 informacja powyższa przygotowywana będzie na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy         

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59), a główną zmianą będzie 

przedstawienie informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Głównym zadaniem oświatowym gminy  jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjów.  

 

W  ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 

1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego, 

2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Ponadto zadania oświatowe Gminy  związane są z obowiązkiem: 

1. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki. 

2. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.  

3. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 

4. Zapewnienia dowozów uczniów. 

5. Organizacji konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy. 

6. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.   

7. Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich                

działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom i kontrola jej wykorzystania. 

8. Innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa. 

 

Przy realizacji powyższych zadań istotne znaczenie odgrywają możliwości budżetowe jednostki 

samorządu terytorialnego, niezależnie od zapewnionych ustawowych gwarancji otrzymywania 

środków finansowych na realizację zadań oświatowych. 
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W roku szkolnym  2016/2017 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 

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z  klasami I-VI  i Oddziałem Przedszkolnym w Grabinie.  

 

Funkcje dyrektorów w placówkach oświatowych  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 

 

 

I 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. Gmina Biała na podstawie podjętej uchwały przekazuje dotacje na 

prowadzenie  Niepublicznego Żłobka „eMisiowo” w Białej, który prowadzony jest od grudnia 

2014r. przez Panią Emilię Sacha. 

Do Niepublicznego Żłobka w Białej  uczęszcza dziesięcioro  dzieci, które przebywają                

w placówce do 10 godzin dziennie. 

W placówce oprócz prowadzonej opieki odbywają się różne zajęcia edukacyjne, a osiągnięcia 

dzieci w prezentowane są na zajęciach integracyjnych z rodzicami oraz wystawach prac dzieci. 

Dotacja przekazywana z budżetu gminy Biała jest wielkością miesięczną w przeliczeniu na 

dziecko. W zależności od ilości godzin pobytu dziecka w żłobku dotacja wynosi: 

 

 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 września 2016r. do sierpnia 2017r. niepubliczny żłobek otrzymał dotacje       

w wysokości 48 000,00 złotych. 
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II  PRZEDSZKOLA  - Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 
 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.   

(w uzasadnionych przypadkach można przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5   

roku).  

Wszystkie przedszkola realizowały podstawę programową wychowania przedszkolnego,            

a edukacja dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  i opinie wydane 

przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną dostosowana była do ich potrzeb i możliwości ze 

szczególnym uwzględnieniem zapisów orzeczenia lub opinii.  

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

z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Ponadto w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała zatrudnieni są nauczyciele 

posiadający kwalifikacje: logopedy i psychologa, stanowiący wsparcie we wczesnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka oraz nauczyciel wspomagający z odpowiednimi kwalifikacjami 

do pracy z dziećmi w oddziale integracyjnym.  

Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać 25 dzieci, natomiast liczba dzieci w oddziale 

integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 

dzieci niepełnosprawnych.  

 

 

   

l.p.  

Placówka 

l. dzieci l. oddziałów l. etatów 

pedagogicznych 
 

1 PP w Białej z 

oddziałami 

zamiejscowymi 

213 10 16,36 

2 PP w Łączniku z 

oddziałami 

zamiejscowymi 

99 5 7 

3 Oddział 

Przedszkolny w 

NSP w Grabinie 

24 1 1,18 

Razem 336 16 24,54 
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III SZKOŁY - Organizacja szkół w roku szkolnym  2016/2017 

 

l.p.  

Placówka 

l. uczniów l. oddziałów l. etatów 

pedagogicznych 

1 PSP w Białej ze 

szkołami Filialnymi 
366 24 48,18 

2 PSP w Łączniku ze 

szkołą Filialną 
155 9 20 

3 NSP w Grabinie 30 5 9,34 

 PG w Łączniku 82 4 8,67 

4 PG w Białej 193 10 20 i 2/22 

Razem  826 52 106,28 

 

 

 

 

 

IV DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z potrzebami danej 

placówki i dzieci do niej uczęszczających. Analizując sprawozdania z wydatkowania środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli należy stwierdzić, że nauczyciele doskonalą posiadane 

umiejętności, aktualizują umiejętności wcześniej zdobyte i uzyskują nowe.  

Ważnym elementem tego procesu jest także zdobywanie kwalifikacji do nauczania dodatkowych 

przedmiotów co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej jak i znalezienie zatrudnienia 

przez nauczycieli.  

W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano na terenie placówek oświatowych łącznie 15 

konferencji mających charakter szkoleniowy w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli. Ponadto 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.  

Ponadto Gmina Biała organizuje wspólnie z Zarządem Województwa Opolskiego doradztwo 

metodyczne dla nauczycieli, którego koszt w roku 2017 wyniesie wg zawartej umowy                

– 12 465,00 złotych.  
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Poniższa tabela obrazuje stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w pełnym 

i niepełnym wymiarze, w poszczególnych placówkach – dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Biała (Stan na 30.09.2016r.): 

 

Nazwa jednostki Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy  

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Białej 

3 12 12 45 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Łączniku 

0 1 16 18 

Publiczne Gimnazjum w Białej 0 0 2 19 

Razem 3 13 30 82 

 

Liczba nauczycieli, którzy  od 1 września 2016r. uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego: 

1. Nauczyciela Kontraktowego – 1 

2. Nauczyciela Mianowanego – 0 

3. Nauczyciela Dyplomowanego – 0 

 

 

 

V 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 2016/2017 dowożeni byli komunikacją publiczną przez  firmę – 

ARRIVA z  wykorzystaniem Gimbusa  szkolnego, wydzierżawionego przez gminę temu 

przewoźnikowi. Ogółem dowozem objętych zostało 482  uczniów. 

Opiekę nad uczniami w czasie przejazdów sprawują opiekunowie zatrudnieni przez firmę 

ARRIVA. 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.2016.1943 z późn. 

zm.) i zapewnia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                

i orzeczenie o niepełnosprawności organizację współorganizację dowozów w formie umów, na 

podstawie których rodzice/prawni opiekunowie otrzymują zwrot kosztów dowozu 

uczniów/dzieci do szkół i przedszkoli.  

 W okresie od września 2016r. do czerwca 2017r. koszty organizacji dowozu uczniów 

wyniosły: 342 640,70 złotych i 70/100. 
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VI OGRANICZENIA  ZJAWISK  WYKLUCZENIA  SPOŁECZNEGO 

 

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

organizację zajęć dodatkowych: 

rodzaj zajęć liczba godzin zajęć dodatkowych (tygodniowo) 
ZSP  

w Białej 
ZSP  

w Łączniku 
PG  

w Białej 

16/17 16/17 16/17 

zaj. wyrównawcze 40 15 4 

zaj. indywidualne /rewalidacja 8/44 2/6 4/12 

koła zainteresowań 14 5 21 

zaj. sportowe 5 7 4 

zaj. przygotowujące do egzaminów zewnętrznych 0 5 - 

zaj. z uczniem zdolnym - 1 4 

terapia psychologiczno-pedagogiczna 9 4 3 

zaj. logopedyczne 22 22 2 

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne 13 8 0 

Razem  liczba  godzin tygodniowo:  155 75 54 

 

Tabela przedstawia liczbę zajęć, które 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. Często zajęcia te organizowane są na wniosek nauczycieli, którzy pracując na co dzień 

z dziećmi mogą wskazać potrzebę objęcia dziecka dodatkową formą pomocy psychologiczno-

pegdagogicznej. Jednocześnie uczniowie we wszystkich szkołach objęci są opieką w świetlicach 

szkolnych, jak również korzystają w razie potrzeby z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, 

którzy w dużej mierze nakierowują swoje działania na bezpośrednie wsparcie uczniów oraz 

działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi 

niekorzystnych zjawisk są też jednym ze sposobów reagowania na zjawiska społeczne, które 

oceniamy jako szkodliwe i niepożądane.  
 

VII 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 

2016r. do 30 czerwca 2017r.: 

1. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacone przez OPS w Białej: 
- liczba złożonych wniosków    22 

- liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych 22 

w tym uczniów: 

*szkół podstawowych     9 

*gimnazjów       4 

*szkół ponadgimnazjalnych     9 

 

Nakłady finansowe      20 657,38zł 

w tym Dotacja z budżetu Wojewody Opolskiego 16 525,89zł 
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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 2016/2017 - 7 uczniów. Na łączną kwotę  

    1 951,63zł  

 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 2016/2017 dla szkół podstawowych i  gimnazjów dotacja wyniosła     

68 077,06 zł 

 

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 2016/2017 - 45 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 20 czerwca 2017r. zostało zorganizowane spotkanie z uczniami, którzy w roku szkolnym 

2016/2017 zostali laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy jak również 

finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnieni 

uczniowie otrzymali z rąk Burmistrza Białej nagrody rzeczowe o łącznej wartości  

7 090,00złotych.  
Jednocześnie pismem z dnia 21 czerwca 2017r. Burmistrz Białej przyznał dziewięciorgu 

uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych stypendia motywacyjne - mające charakter 

jednorazowej nagrody pieniężnej - za osiągnięcia w zakresie sportu oraz za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne - na łączną kwotę 9 000,00złotych. 

 

VIII POMOC UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

W roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci w wieku przedszkolnym funkcjonował w przedszkolu   

w Białej oddział integracyjny, a dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego zorganizowane były oddziały integracyjne w Publicznej Szkole Podstawowej          

w Białej i w Publicznym Gimnazjum w Białej. Zarówno liczbę uczniów oraz sposób       

organizacji zajęć w oddziałach integracyjnych określają rozporządzenia wydane na podstawie 

ustawy o systemie oświaty.  Jednym z wymogów tych przepisów jest zatrudnianie w oddziale 

integracyjnym dodatkowego nauczyciela, który wspomaga proces edukacyjny. W gminie Biała 

organizowane są zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, potrzeba organizacji w/w form zajęć wynika z opinii lub orzeczeń   

o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne. Dla uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej zorganizowane jest  

nauczanie indywidualne, realizowane w domu dziewczynki. 
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Nauczanie indywidualne organizowane jest na podstawie 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 godzin 

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 potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do placówek na terenie 

gminy Biała, wyniosła w roku szkolnym 2016/2017 : 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba 

niepełnosprawności 

sprzężonych 

Liczba uczniów z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

słabowidzący 1 2 

słabosłyszący 0 1 

z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim 

1 13 

z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym 

2 3 

zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym 

0 9 

z niepełnosprawnością 

ruchową w tym z afazją  

0 5 

z autyzmem w tym z 

zespołem Aspergera 

2 1 

Razem 6 34 

 

 

 

 

IX ORGANIZACJA OPIEKI PRZEDLEKARSKIEJ 

 

Szkołach prowadzonych przez Gminę Biała funkcjonują 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.  

Dodatkowo w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Białej wzięły udział w akcji profilaktyki stomatologicznej. 
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X KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI 

 

Do zadań Gminy należy kontrola spełniania 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 

2016r. poz. 1943 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 roku szkolnym 2016/2017 zostało wystawionych 6 wezwań zobowiązujących do 

zapewnienia w terminie natychmiastowym realizacji obowiązku nauki i 1 wezwanie w związku 

z nierealizowaniem obowiązku szkolnego i brakiem współpracy rodziców w tej kwestii              

z dyrektorem szkoły. W większości przypadków odstąpiono od wymierzenia kar  

administracyjnych, a część spraw będzie miało swoją kontynuację w kolejnym roku szkolnym.  

 

 

 

 

XI DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 

 

 

Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy i spełnili wymogi określone w w/w ustawie oraz złożyli stosowną dokumentację dotyczącą 

przebiegu nauczania - przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika 

młodocianego.  

Dane dotyczą wniosków złożonych od września 2016r. do sierpnia 2017r.: 

 

 Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie: 21 

 Liczba pracodawców, którzy otrzymali decyzję odmowną:   0 

 

Wysokość pozyskanej i wypłaconej pracodawcom dotacji  wyniosła: 182 533 złotych i 61/100.  
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XII WYNIKI  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 

 

W związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty mającą na celu likwidację gimnazjów         

i wprowadzenie ośmioletnich szkół podstawowych - w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie 

klas szóstych publicznych szkół podstawowych po raz pierwszy nie pisali sprawdzianu 

szóstoklasisty, a egzamin zewnętrzny pisali jedynie uczniowie trzeciej klasy gimnazjum.  

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych gimnazjów           

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 
32 63,7 55,7 46,3 47,3 GA 8 92,0 8 80,9       

161001-

51G0X 
 GN 24 74,1 4 99,0       

161001-52 PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁEJ 

161001-

52G0M 
51 74,5 64,0 44,8 58,1 GA 20 78,4 20 65,8       

161001-

52G0M 
 GN 31 79,1 10 90,5       

GMINA BIAŁA 

 83 70,3 60,8 45,4 53,9 GA 28 82,3 28 70,1       

  GN 55 76,9 14 92,2       

POWIAT PRUDNICKI       

 444 68,8 55,9 46,3 50,6 GA 321 69,9 321 50,9       

  GN 123 70,5 20 92,7       

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 7824 67,8 57,0 45,3 50,8 GA 5605 68,9 5461 50,6       

  GN 2206 65,5 605 63,0       

Wyjaśnienia skrótów w tabeli: 

GHP- część humanistyczna: j. polski 

GHHW- część humanistyczna: historia, wos 

GMM – część matematyczna: matematyka 

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

GA – j. angielski 

GN – j. niemiecki 
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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.   

 

XIII 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 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U.2015.1270)  wyszczególnia trzy formy prowadzenia 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. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Biała Kuratorium 

Oświaty w Opolu nie przeprowadzało ewaluacji. 

 

KONTROLE 
     W roku szkolnym w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Biała zostały 

przeprowadzone dwie kontrole: 

 kontrola planowa w Publicznym Gimnazjum w Białej: 

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 27.03.2017r. kontrolowany był zakres prawidłowości 

organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej, min. w następujących zagadnieniach: 

1) określenia w statucie szkoły szczegółów organizacji biblioteki szkolnej, zadań 

nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności z 

uwzględnieniem zadań w zakresie udostępniania książek, innych źródeł informacji oraz 

tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

2) określenia w statucie szkoły szczegółów organizacji biblioteki szkolnej, zadań 

nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności w zakresie 

rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, jak również organizowania 

różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

3) określenia w statucie szkoły zasad współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, 

nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4) prowadzenia przez bibliotekę szkolną działań rozwijających indywidualne 

zainteresowania uczniów i promujących czytelnictwo. 

5) posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez nauczyciela zatrudnionego na stanowisku 

bibliotekarza.  

 

W wyniku działań kontrolujący nie wydali zaleceń pokontrolnych. 
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 kontrola doraźna w Publicznym Gimnazjum w Łączniku: 

Podczas  kontroli przeprowadzonej w dniu 16.01.2017r. sprawdzano głównie przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie praw uczniów. W wyniku działań 

kontrolujący wydali następujące zalecenia: 

1) Zaleca się uzupełnienie statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, zgodnie z  

§ 10 załącznika nr 3 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie  ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. 

zm.). 

2) Zaleca się określić w statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku nazwę język 

mniejszości narodowej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia MEN z dnia 14 

listopada 2007r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły 

i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych           

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2014r. 

poz. 263 z późn. zm.). 

3) Zaleca się tygodniowy plan zajęć opracować zgodnie z § 2 i 4 rozporządzenia MEN i S  

z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                     

i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) oraz 

§ 12 ust. 3 załącznika nr 3 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie  

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 

624 z późn. zm.). 

4) Zaleca się zorganizować pracę biblioteki, aby zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) w pełni były 

realizowane zadania statutowe szkoły. 

5) Zaleca się zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) wykonanie zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w związku z § 7 

ust. 5 rozporządzenia MEN i S  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003r. Nr 6, 

poz. 69 z późn. zm.), który stanowi, że w razie opadów śniegu przejścia na teren szkoły i 

placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem. 

 

W piśmie z dnia 20 lutego 2017r. dyrektor Zespołu poinformował Burmistrza Białej o 

wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych. 

 

XIV FINANSOWANIE OŚWIATY: 

 

Budżet oświaty wynika głównie z otrzymywanej subwencji oświatowej, dochodów własnych 

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

przedszkolnego. dotacja przekazywana jest na rok budżetowy w naliczeniu na liczbę dzieci w 

wieku od 2,5 do 5 lat wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku 

poprzedzającego przekazanie dotacji, natomiast na dzieci 6 – letnie przebywające w przedszkolu 

w 2017roku gmina otrzymała subwencję oświatową.  

Każda gmina otrzymuje środki finansowe w postaci subwencji oświatowej w zależności od 

liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 

roku poprzedzającego otrzymanie subwencji. 

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

ponieważ jest to zadanie własne gminy. 

Obsługę finansową  szkół i przedszkoli  prowadzi Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, które 

na bieżąco wykonuje zadania finansowo-księgowe oraz z zakresu BHP dla szkół i przedszkoli, 
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których organem prowadzącym jest Gmina Biała. Poprzez prowadzenie rachunkowości w Biurze 

Obsługi Szkół Samorządowych, na bieżąco odbywa się monitorowanie realizacji budżetów 

poszczególnych placówek oświatowych.  Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w 

dniach od 18 maja do 19 czerwca 2017r. przeprowadziła w Publicznym Gimnazjum w Białej 

oraz w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej równoległe kontrole problemowe 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2015/2017. W ramach kontroli badaniem 

objęto dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, przekazanie jednostce mienia w 

trwały zarząd, zagadnienia związane ze stanem i kompletnością urządzeń księgowych, 

rozrachunki, sprawozdawczość, inwentaryzację, wydatki na wynagrodzenia pracowników 

samorządowych, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych oraz stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. Podczas obu kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

 

 

XV  BAZA OŚWIATOWA 

 

Wypełniając zadania określone w art. 5 ust. 7 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (zapewnienie 

warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych w tym zakresie), w roku szkolnym 2016/17 wykonano bieżące naprawy i  prace 

pozwalające spełnianie wymogów określonych w w/w artykule ustawy: 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej:  

 Śmicz: 
-wymiana belek w huśtawce, 

-malowanie placu zabaw, 

-zakładanie siatek i wstawianie słupów (betonowanie) piłko łapu, 

-remont schodów (wymiana stopni na schodach i malowanie), 

-montaż i naprawa żaluzji, 

-naprawa instalacji wodnej (wymiana rur w WC), 

-wymiana spłuczki i muszli klozetowe w PP, 

-malowanie sanitariatu i WC (łazienki) PP, 

-malowanie klatki schodowej i korytarzy, 

-wymiana desek na balustradach zewnętrznych, 

 Ligota Bialska: 
-płytkowanie i nakładanie tynku żywicznego w ubikacjach WC, 

-malowanie łazienki, 

-wymiana muszli klozetowej, 

-naprawa i wymiana urządzeń na placu zabaw, 

-naprawa, montaż obudowy na kaloryferach, 

-wymiana baterii (umywalka), 

 Radostynia: 
-skręcanie mebli (zawiasy), 

-wymiana lampy, 

 Gostomia: 
-wykonanie kanalizacji burzowej, 

 Prężyna: 
-wymiana i malowanie belek na huśtawkach,  

-malowanie placu zabaw (urządzeń), 

-demontaż ogrodzenia,  
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-montaż obrzeży, 

 Solec: 
-wymiana belek na huśtawkach i malowanie, 

 Biała PP: 
-montaż bramy ogrodzeniowej (płot), 

-demontaż ścianki i malowanie magazynu spożywczego,  

-malowanie korytarza, 

-malowanie pomieszczenia – magazynku, 

-naprawa baterii – umywalka, 

 Biała PSP: 
-malowanie lamperii na korytarzach, 

-wymiana drzwi na bloku sportowym, 

-wykonanie i montaż obudowy na grzejniki na bloku sportowym, 

-malowanie łazienek, 

 Wszystkie placówki: bieżące naprawy placów zabaw, sanitariatów, sprzętu szkolnego i 

przedszkolnego 

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku:  
 

 Publiczne Przedszkole w Łączniku- oddział zamiejscowy w Pogórzu 
-  przebudowa pomieszczenia w celu wykorzystania sali  do zabaw dla przedszkola  

  Publiczne Przedszkole w Łączniku- oddział zamiejscowy w Brzeźnicy  
- remont aneksu kuchennego w celu dożywiania dzieci w formie cateringu   

 

3. Publiczne Gimnazjum w Białej:  
 

 w ramach bieżącego utrzymania malowane były 2 szatnie w bloku sportowym, gabinet 

psychologa gabinet 101, gabinet dyrektora część korytarza na drugim piętrze, 

poprawiana izolacja zewnętrznej części fundamentów łącznika. 

 

 

Opracowała: 

Jadwiga Małota – podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Białej 

Biała 23.08.2017r. 


