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Wstęp 

       Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty). 

W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 

niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Laszki,  

z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach 

podstawowych i gimnazjum oraz kontroli – ewaluacji przeprowadzanych w placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 

W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

W ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż do zadań gminy należy: 

1. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym przedszkoli 

specjalnych, żłobków, szkół podstawowych i gimnazjów, 

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów 

oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. 

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. 

Ponadto zadania oświatowe Gminy Laszki związane są z obowiązkiem: 

1. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku nauki. 

2. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 

3. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki. 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Laszki  

 

Strona 4 z 47 
 

2016 

4. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych. 

5. Wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

6. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 

7. Zapewnienia dowozów uczniów. 

8. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek. 

9. Organizacja postępowania – awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

10. Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich 

działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom i kontrola jej wykorzystania. 

11. 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 w/w zadań. Szczególnie istotną rolę  

w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu terytorialnego, będące organami 

prowadzącymi dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, na które na mocy 

obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zobowiązań. Sposób realizacji zadań 

oświatowych przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji, jednakże 

ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych ustawach budżetowych nie sprzyja 

powstaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie pociągając za sobą konieczność 

dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych kosztem rezygnacji z realizacji innych 

zadań publicznych. Dlatego też w dziedzinie finansowania edukacji stale narasta napięcie 

wokół algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, która wśród przedstawicieli 

samorządów wywołuje poczucie, iż subwencja ta jest zbyt niska w stosunku do zakresu zadań 

oświatowych przez nich wykonywanych.  

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania Rady Gminy Laszki o stanie 

realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przygotowana została niniejsza 

informacja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Podobnie jak w ubiegłych latach treść Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  

w Gminie Laszki zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera dane będące 

podstawą wielu analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest  informacja o tym, 

w jaki sposób Gmina Laszki realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym 

2015/2016. 

I. Demografia 
       Sytuacja demograficzna jest jednym z bardziej istotnych czynników, który rzutuje  

na zmiany w systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół,  

na wykorzystanie budynków, sytuację kadrową a także na koszty prowadzenia każdej 

placówki. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych ma ogromne znaczenie dla 

planowania  kształtu sieci placówek, w tym planowania zatrudnienia, jak też wydatków  

na utrzymanie przedszkoli i szkół w danej gminie. 

Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych latach z podziałem na sołectwa 

Miejscowość 
Rok urodzenia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bobrówka 4 5 1 7 6 5 8 4 

Laszki 21 24 17 16 13 23 24 19 

Miękisz 
Nowy 

11 3 6 4 3 6 8 3 

Tuchla 2 1 1 5 1 3 2 5 

Tuchla 
Osada 

2 2 3 1 5 2 2 0 

Bukowina 5 1 1 0 1 3 3 3 

Korzenica 5 7 2 10 1 7 6 7 

Czerniawka 0 0 1 1 1 2 5 0 

Charytany 4 5 5 6 9 4 2 8 

Miękisz 
Stary 

5 7 4 5 1 3 4 8 

Wietlin 
Trzeci 

3 7 5 10 6 4 6 4 

Wietlin 19 7 7 8 11 9 13 7 

Wietlin 
Pierwszy 

3 1 4 1 2 1 0 2 

Wysocko 4 8 4 4 6 7 3 6 

Wietlin 
Osada 

1 1 1 2 0 0 2 0 

Razem 89 79 62 80 66 79 88 76 
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Urodzenia dzieci w poszczególnych latach 

 

 

Wśród dzieci urodzonych w Gminie Laszki są takie, które są tu zameldowane ale  przebywają 

poza granicami kraju. Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć, czy przebywające na emigracji 

rodziny z dziećmi powrócą do kraju, czy będą realizować obowiązek szkolny poza granicami. 

 

II. Organizacja  szkół w Gminie Laszki w roku szkolnym 2015/2016 
Gmina Laszki jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych: 

1. Zespół Szkół w Laszkach, 

2. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym, 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, 

4. Szkoła Podstawowa w Korzenicy, 

5. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie, 

6. Punkt Przedszkolny „Leśne Ludki” w Korzenicy, 

7. Punkt Przedszkolny „Kubusiowe Przedszkole” w Wietlinie. 

        W roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Laszki funkcjonowało pięć placówek 

oświatowych, cztery szkoły podstawowe i jeden zespół szkół. Przy każdej szkole 

funkcjonowały oddziały przedszkolne tzw. zerówki oraz w dwóch szkołach, w Szkole 
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Podstawowej w Korzenicy i w Szkole Podstawowej w Wietlinie punkty przedszkolne dla  

dzieci 3-4 letnich. W skład Zespołu Szkół w Laszkach, który powstał w 2011 roku weszła 

Szkoła Podstawowa w Laszkach i  Gimnazjum w Laszkach. Do szkół i punktów przedszkolnych 

uczęszczało ogółem 767 uczniów. Obsługę finansowo-ksiegową dla wszystkich jednostek 

oświatowych prowadził Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Laszkach. 

Samorząd mimo problemów demograficznych, a co za tym idzie problemów finansowych nie 

zlikwidował żadnej szkoły. Występowały łączone zajęcia w mniej licznych klasach, tj. poniżej 

10 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 organem prowadzącym szkoły nadal była Gmina 

Laszki, nie przekazano żadnej szkoły innemu podmiotowi. Na terenie Gminy Laszki  

w roku szkolnym 2015/2016 nie funkcjonowały niepubliczne placówki oświatowe. 

Wychowanie przedszkolne realizowane było w dwóch 5-godzinnych punktach 

przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz  

w niepublicznym przedszkolu „Kolorowe Przedszkole w Laszkach”. 

Organizacja pracy szkół opierała się na arkuszach organizacyjnych zatwierdzonych przez 

Wójta Gminy Laszki. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz 

zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami 

nauczania. 

W szkole podstawowej nauka trwa 6 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki podzielony jest na 

dwa etapy: 

- w klasach I-III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna, 

- w klasach IV – VI wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne. 

Uczniowie klas szóstych w roku szkolnym 2015/2016 jako ostatni rocznik przystąpili do 

ogólnopolskiego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Szkoły podstawowe mają określony zasięg terytorialny, a dyrektorzy szkół kontrolują 

spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w ich obwodach. 

W gimnazjum nauka trwa 3 lata i jest obowiązkowa. Uczniowie klas trzecich obowiązkowo 

przystępują do ogólnopolskiego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 
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Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2015/2016 

Klasa SP 
Korzenica 

SP Laszki SP Miękisz 
Nowy 

SP Miękisz 
Stary 

SP Wietlin Gimnazjum 

Punkt 
przedszkolny 

17 0 0 0 19 0 

Zerówki 0 23 18 11 14 0 

I 0 45 9 20 31 53 

II 11 26 16 15 16 70 

III 5 24 13 6 18 80 

IV 9 27 13 13 15 0 

V 8 28 8 12 15 0 

VI 8 24 15 6 6 0 

Razem 58 197 92 83 134 203 

 

       Najmniejszą szkołą pod względem liczby uczniów jest Szkoła Podstawowa w Korzenicy.  

W roku szkolnym 2015/2016 liczba dzieci w tej placówce wynosiła 58 (razem z Punktem 

Przedszkolnym Leśne Ludki). W analizowanym okresie w Szkole podstawowej w Korzenicy 

nie było oddziału przedszkolnego, tzw. zerówka oraz nie było klasy pierwszej. Najliczniejszą 

placówką była Szkoła Podstawowa w Laszkach – 197 uczniów i Gimnazjum w Laszkach – 203 

uczniów. Największy spadek uczniów w szkołach podstawowych porównując do roku 

poprzedniego odnotowała Szkoła Podstawowa w Korzenicy - spadek o 16 uczniów;  

w Gimnazjum w Laszkach – spadek o 25 uczniów. 

Liczba oddziałów w poszczególnych placówkach oświatowych w roku 

szkolnym 2015/2016 

Klasa SP 
Korzenica 

SP Laszki SP Miękisz 
Nowy 

SP Miękisz 
Stary 

SP Wietlin Gimnazjum 

Punkt 
przedszkolny 

1 0 0 0 1 0 

Zerówki 0 1 1 1 1 0 

I 0 2 1 1 2 2 

II 1 2 1 1 1 3 

III 1 1 1 1 1 3 

IV 1 1 1 1 1 0 

V 1 1 1 1 1 0 

VI 1 1 1 1 1 0 

Razem 6 9 7 7 9 8 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Laszki  

 

Strona 9 z 47 
 

2016 

     

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach na przestrzeni 8 lat 

 

       Niż demograficzny jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi Gmina 

Laszki. Koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia z roku na rok rośnie. Biorąc pod 

uwagę ostatni rok szkolny (2015/2016) i pierwszy (2008/2009) liczba uczniów ogółem spadła 

o 141 osób, a co za tym idzie spadły dochody gminy z tytułu subwencji oświatowej. 

Największym wrogiem współczesnej oświaty jest demografia. Niż demograficzny pustoszy 

polskie szkoły i powoduje, że jednostki samorządowe mają coraz większe problemy  

z utrzymaniem tych szkół. Jak podaje GUS, na koniec grudnia ubiegłego roku w Polsce było 

38 mln 437 tys. osób. Według prognoz w 2050 roku będzie nas już tylko 33 miliony 950 

tysięcy. 

 

 
1 Liczba uczniów wykazana na podstawie sprawozdania SIO stan na 30 września. 

L.p. Nazwa 
placówki 

Ilość uczniów w poszczególnych latach1 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1. Szkoła 
Podstawowa 
w Laszkach 

215 221 207 205 194 196 195 197 

2. Szkoła 
Podstawowa 
w Korzenicy 

112 131 88 88 78 83 74 58 

3. Szkoła 
Podstawowa 
w Miękiszu 
Nowym 

112 109 103 91 95 91 86 92 

4. Szkoła 
Podstawowa 
w Miękiszu 
Starym 

94 97 95 85 87 82 84 83 

5. Szkoła 
Podstawowa 
w Wietlinie 

102 113 121 138 136 136 136 134 

6. Gimnazjum w 
Laszkach 

273 271 262 254 242 246 228 203 

Razem: 908 942 876 861 832 834 803 767 
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Liczba uczniów w poszczególnych szkołach   

 

Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział w roku szkolnym 2015/2016 

L.p. Nazwa placówki Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale 

1. Szkoła Podstawowa w Laszkach 197 9 22 

2. Szkoła Podstawowa w Korzenicy 58 6 10 

3. Szkoła Podstawowa w Miękiszu 
Nowym 

92 7 13 

4. Szkoła Podstawowa w Miękiszu 
Starym 

83 7 12 

5. Szkoła Podstawowa w Wietlinie 134 9 15 

6. Gimnazjum w Laszkach 203 8 25 

Razem 767 46 17 

 

       Najniższa średnia liczba uczniów w oddziale w roku szkolnym 2015/2016 występowała  

w Szkole podstawowej w Korzenicy – 10 osób na oddział, a najliczniejsze oddziały były  

w Gimnazjum w Laszkach – 25 osób na oddział. 

III. Kadra 
       W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Laszki pracowało 91 nauczycieli (78,22 etatów w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 

oraz 30,25 etatu pracowników obsługi i administracji. Poziom zatrudnienia nauczycieli 
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wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych 

w szkołach, a pracowników administracji i obsługi z liczby uczniów, ze specyfiki budynków 

szkolnych. 

1. Kadra pedagogiczna 
 

Liczba nauczycieli według awansów zawodowych2 

Placówka 

2014/2015 Razem rok 

szkolny 

2014/2015 

2015/2016 Razem rok 

szkolny 

2015/2016 S K M D S K M D 

SP Laszki 
1,00 0,00 7,69 32,62 41,31 0,00 1,00 6,83 30,61 38,44 

Gimnazjum 

SP Korzenica 0,00 0,83 0,32 6,28 7,43 0,83 0,00 0,22 6,00 7,05 

PP Korzenica 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

SP Miękisz Nowy 0,94 0,78 3,55 4,00 9,27 0,00 1,78 3,28 4,21 9,27 

SP Miękisz Stary 0,00 1,45 1,67 6,05 9,17 0,56 0,50 1,11 7,05 9,22 

SP Wietlin 0,00 2,22 2,44 6,58 11,24 1,00 2,22 2,80 6,22 12,24 

PP Wietlin 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Razem 1,94 6,28 16,67 55,53 80,42 2,39 5,50 16,24 54,09 78,22 

S - nauczyciel stażysta; K - nauczyciel kontraktowy; M- nauczyciel mianowany; D - nauczyciel dyplomowany 

       

        Liczba etatów pedagogicznych w porównaniu do wcześniejszego roku szkolnego spadła  

o 2,20, tj. 2,74%. Największa grupa zatrudnionych pedagogów w roku szkolnym 2015/2016 

to nauczyciele dyplomowani. Takim poziomem stopnia awansu zawodowego legitymowało 

sie 54,09 etatów nauczycieli, co stanowiło 69,15 % ogółu zatrudnionych. Najmniej liczna 

grupa to nauczyciele stażyści – 2,39 etatów tj. 3,05 % ogółu zatrudnionych. 

W roku szkolnym 2015/2016 na wcześniejszą emeryturę lub na zasiłek kompensacyjny 

przeszło czterech nauczycieli, trzy osoby zatrudnione w Zespole Szkół w Laszkach i jedna 

osoba ze Szkoły Podstawowej w Wietlinie. 

 
2 Według SIO stan na 30 września 
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Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczyciela 

L.p. Nazwa placówki 

2014/2015 2015/2016 

Liczba 
uczniów 

Zatrudnienie 
nauczycieli  

Średnia 
liczba 
uczniów 
przyp. na 
etat naucz. 

Liczba 
uczniów 

Zatrudnienie 
nauczycieli  

Średnia 
liczba 
uczniów 
przyp. na 
etat naucz. 

1. Szkoła 
Podstawowa w 
Laszkach 

195 
40,31 10,49 

197 
38,44 10,41 

2. Gimnazjum w 
Laszkach 

228 203 

3. Szkoła 
Podstawowa w 
Korzenicy 

74 8,43 8,78 58 8,05 7,20 

4. Szkoła 
Podstawowa w 
Miękiszu Nowym 

86 9,11 9,44 92 9,27 9,92 

5. Szkoła 
Podstawowa w 
Miękiszu Starym 

84 9,17 9,16 83 9,22 9,00 

6. Szkoła 
Podstawowa w 
Wietlinie 

136 12,24 11,11 134 13,24 10,12 

Razem 803 79,26 10,13 767 78,22 9,81 

 

       Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczyciela w porównaniu do roku 

poprzedniego spadła o 0,32, tj. spadek o 3,16 %. Największy spadek tego wskaźnika wystąpił 
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w Szkole Podstawowej w Korzenicy – o 1,58, wzrost odnotowała jedynie Szkoła Podstawowa 

w Miękiszu Nowym – o 0,48. 

Etaty nauczycielskie przypadające na 1 oddział w roku szkolnym 2015/2016 

L.p. Nazwa placówki Etaty Liczba oddziałów 

Etaty naucz. 

przyp. na 1 

oddział 

1. ZS Laszki 38,44 17 2,26 

2. SP Korzenica 8,05 6 1,34 

3. SP Miękisz Nowy 9,27 7 1,32 

4. SP Miękisz Stary 9,22 7 1,32 

5. SP Wietlin 13,24 9 1,47 

Razem 78,22 46 1,70 

 

       Średnio na jeden oddział w roku szkolnym 2015/2016 przypadało 1,70 etatu 

nauczycielskiego. Najwyższy wskaźnik odnotował Zespół Szkół w Laszkach, bo 2,26 etatu na 

oddział. 

       Na podstawie art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, który nakazuje samorządom wypłatę 

dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, gminy wypłacają w/w dodatki od 2009 roku. 

Poniżej przedstawiono ich wysokość: 

L.p. Rok Wysokość wypłaconych dodatków 

1. 2009 123 448,64 

2. 2010 224 812,38 

3. 2011 52 681,00 

4. 2012 164 053,93 

5. 2013 133 473,72 

6 2014 153 558,02 

7. 2015 60 930,91 

       Wysokość dodatków na przestrzeni siedmiu lat kształtowała się różnie, w latach gdzie 

były wypłacane większe nagrody jubileuszowe lub odprawy z tytułu zwolnienia, bądź z tytułu 

przejścia na emeryturę były niższe, w latach gdzie takich płatności nie było kształtowały  

się średnio w granicach 150 000 zł. 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Laszki  

 

Strona 14 z 47 
 

2016 

2. Obsługa 

       Chcąc zapewnić sprawne funkcjonowanie każdej placówki oświatowej, koniecznym jest 

zapewnienie odpowiedniej obsługi gospodarczej. Wśród pracowników obsługowych 

dominują: sprzątaczki szkolne oraz konserwatorzy. 

Zatrudnienie obsługi w roku szkolnym 2015/2016 

Nazwa placówki Sprzątaczki Kucharki Konserwatorzy Administracja Razem 

SP Korzenica 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50 

ZS Laszki 6,00 3,00 2,00 1,00 12,00 

SP Miękisz Nowy 2,50 1,00 1,00 0,00 4,50 

SP Miękisz Stary 2,00 2,00 1,00 0,00 5,00 

SP Wietlin 2,75 1,00 1,00 0,50 5,25 

Razem 14,25 9,00 6,00 2,00 31,25 

 

       W Zespole Szkół w Laszkach występuje stanowisko: sekretarza szkoły – 1 etat i w dwóch 

szkołach, gdzie istnieją punkty przedszkolne: pomoc nauczyciela (po 0,50 etatu). W każdej 

szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w niektórych szkołach przydziały czynności  

są podzielone, w ramach etatu część obowiązków wykonywanych jest w kuchni,  

a część przy sprzątaniu w szkole. Zatrudnienie w tej grupie zawodowej od kilku lat nie 

zmieniało się i łącznie wynosiło 32,25 etatu. W 2015 roku w Szkole Podstawowej w Miękiszu 

Nowym, po odejściu z pracy jednej kucharki zatrudnienie spadło o 1 etat i wynosi 31,25 

etatu. Metraż obiektów szkolnych kształtuje się podobnie w każdej miejscowości.  Według 

opinii dyrektorów szkół, liczba zatrudnionych osób jest adekwatna do powierzchni obiektów 

szkolnych.   
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Etaty pracowników obsługi przypadające na 1 oddział w roku szkolnym 

2015/2016 

L.p. Nazwa placówki Etaty Liczba oddziałów 

Etaty naucz. 

przyp. na 1 

oddział 

1. ZS Laszki 12,00 17 0,71 

2. SP Korzenica 4,50 6 0,75 

3. SP Miękisz Nowy 4,50 7 0,64 

4. SP Miękisz Stary 5,00 7 0,71 

5. SP Wietlin 5,25 9 0,58 

Razem 31,25 46 0,68 

 

Liczba uczniów przypadająca na 1 etat obsługi w roku szkolnym 2015/2016 

L.p. Nazwa placówki Liczba uczniów Etaty 

Etaty naucz. 

przyp. na 1 

oddział 

1. ZS Laszki 400 12,00 33,33 

2. SP Korzenica 58 4,50 12,89 

3. SP Miękisz Nowy 92 4,50 20,44 

4. SP Miękisz Stary 83 5,00 16,60 

5. SP Wietlin 134 5,25 25,52 

Razem 767 31,25 24,54 

 

       Średnio na jeden oddział w roku szkolnym 2015/2016 przypadało 0,68 etatu obsługi.  

Na 1 etat obsługi przypadało średnio 24,54 uczniów. 
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IV. Poziom nauczania 

1. Sprawdzian szóstoklasisty  
 

       Tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty składał się z dwóch części. Pierwsza sprawdzała 

wiedzę i kompetencje z zakresu języka polskiego oraz matematyki, a druga znajomość języka 

obcego. Przystąpienie do testu było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, jednak 

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty nie mają wpływu na przyjęcie do gimnazjum. Niestety, 

opublikowane przez CKE wyniki sprawdzianu szóstoklasisty wskazują na to, że wypadł on 

słabiej niż w zeszłym roku. W 2015 średni wynik w kraju z matematyki wyniósł 61 procent,  

a w tym roku zaledwie 54 procent. Gorzej wypadł też język polski - średnia obniżyła 

się o 2 procenty.  

 

Wyniki poszczególnych szkół z terenu Gminy Laszki 

L.p. Nazwa szkoły 

Średni wynik ogółem 

w procentach 

 

Stanin-

część I 

Średni wynik  

 j. angielski  

w 

procentach 

Stanin -  

j. angielski 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana III 

Sobieskiego w Laszkach 
58 4 69 5 

2. Szkoła Podstawowa w Korzenicy 50 2 63 4 

3. Szkoła Podstawowa im. M. 

Konopnickiej w Miękiszu Nowym 
60 5 60 3 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Miękiszu Starym 
42 1 51 2 

5. Szkoła Podstawowa im. M. 

Konopnickiej w Wietlinie 
72 7 67 5 
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Zestawienie wyników poszczególnych szkół z terenu Gminy Laszki 

 

       Najsłabsze wyniki ze sprawdzianu szóstych klas uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Miękiszu Starym – część I - 1 stanin, część II (j. angielski) – 2 stanin, w skali od 1 do 9. 

Podobne wyniki w powiecie jarosławskim uzyskały tylko jeszcze dwie szkoły: Szkoła 

Podstawowa w Korczowej (część I – 1 stanin, część II – 3 stanin) i Szkoła Podstawowa  

w Łazach (część I – 1 stanin, część II – 3 stanin). Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Wietlinie (część I – 7 stanin i część II - 5 stanin). 
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Wyniki sprawdzianu w skali kraju, z podziałem na rodzaj szkoły 

 

Wyniki sprawdzianu według lokalizacji szkoły 

 

       Najwyższe wyniki ze sprawdzianu szóstych klas w 2016 roku uzyskali uczniowie z wielkich 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz uczniowie szkół niepublicznych. 

       Rok szkolny 2015/2016 był ostatnim, gdzie uczniowie szóstych klas pisali sprawdzian 

końcowy.  
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2. Egzamin gimnazjalny 

 

        Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia 2016 r. i składał  

się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania  

z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach),  

a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: 

biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). 

W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

Średnie wyniki uczniów w gminach - powiat jarosławski – część 
humanistyczna 
L.p. Gmina Średni wynik w procentach: 

historia i wiedza o społeczeństwie 

Średni wynik  

w procentach: j. polski 

1. m. Jarosław 58 74 

2. m. Radymno 57 73 

3. Chłopice 58 71 

4. Jarosław 51 65 

5. Laszki 52 69 

6. Pawłosiów 52 64 

7. Pruchnik 51 70 

8. Radymno 51 66 

9. Rokietnica 52 71 

10. Roźwienica 51 59 

11. Wiązownica 57 68 

 

       W powiecie jarosławski najwyższy wynik z części humanistycznej w zakresie: historia  

i wiedza o społeczeństwie uzyskali uczniowie miasta Jarosław oraz Gminy Chłopice – 58 

procent. Uczniowie Gimnazjum w Laszkach natomiast uzyskali o 6 procent mniej, tj. 52 

procent. W zakresie języka polskiego najwyższy wynik w powiecie uzyskali również uczniowie 

miasta Jarosław – 74 procent, a nasi uczniowie o 5 procent mniej, tj. 69 procent. 
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Średnie wyniki uczniów w gminach - powiat jarosławski – część 
matematyczno-przyrodnicza 
L.p. Gmina Średni wynik w procentach: 

przedmioty przyrodnicze 

Średni wynik  

w procentach: matematyka 

1. m. Jarosław 52 49 

2. m. Radymno 54 48 

3. Chłopice 50 50 

4. Jarosław 46 39 

5. Laszki 47 45 

6. Pawłosiów 53 44 

7. Pruchnik 50 50 

8. Radymno 47 44 

9. Rokietnica 48 45 

10. Roźwienica 45 39 

11. Wiązownica 49 46 

 

Średnie wyniki uczniów w gminach - powiat jarosławski – część językowa – 
poziom podstawowy 
L.p. Gmina Średni wynik w procentach:  

j. angielski 

Średni wynik w procentach:  

j. niemiecki 

1. m. Jarosław 71 68 

2. m. Radymno 68 50 

3. Chłopice 60 30 

4. Jarosław 50 75 

5. Laszki 54 66 

6. Pawłosiów 55 58 

7. Pruchnik 49 100 

8. Radymno 51 62 

9. Rokietnica 49 - 

10. Roźwienica 50 68 

11. Wiązownica 55 80 
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Średnie wyniki uczniów w gminach - powiat jarosławski – część językowa – 
poziom rozszerzony 
L.p. Gmina Średni wynik w procentach:  

j. angielski 

Średni wynik w procentach:  

j. niemiecki 

1. m. Jarosław 51 55 

2. m. Radymno 51 - 

3. Chłopice 40 - 

4. Jarosław 28 - 

5. Laszki 34 31 

6. Pawłosiów 35 26 

7. Pruchnik 32 - 

8. Radymno 28 - 

9. Rokietnica 30 - 

10. Roźwienica 31 33 

11. Wiązownica 35 59 

 

 

Porównanie wyników w powiecie jarosławskim 

 

       Z części matematyczno-przyrodniczej uczniowie Gimnazjum w Laszkach uzyskali  

w zakresie przedmiotów przyrodniczych wynik na poziomie średnim, tj. 47 procent;  
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a w zakresie matematyki 45 procent. Najwyższy wynik w powiecie w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych uzyskali uczniowie miasta Radymno – 54 procent, a w zakresie matematyki 

uczniowie Gminy Chłopice i Gminy Pruchnik – 50 procent. 

       Najwyższy wynik w powiecie z części językowej – poziom podstawowy uzyskali uczniowie 

miasta Jarosław w zakresie języka angielskiego – 71 procent, w zakresie języka niemieckiego 

uczniowie Gminy Pruchnik – 100 procent (do tego egzaminu przystąpiła jedna osoba w tej 

gminie). Nasi uczniowie uzyskali wyniki: z języka angielskiego 54 procent, a z języka 

niemieckiego 66 procent. Na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego uczniowie 

Gimnazjum w Laszkach uzyskali: z języka angielskiego – 34 procent, z języka niemieckiego – 

31 procent. W powiecie najwyższy wynik z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 

uzyskali uczniowie miasta Jarosław i Radymna – 51 procent, a języka niemieckiego uczniowie 

Gminy Wiązownica – 59 procent. 

3. Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej 

Wynik egzaminacyjny i wskaźnik to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszą 

informację o szkole. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik egzaminacyjny jak 

i wskaźnik EWD jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. 

Ze względu na niepewność, którą obarczone jest szacowanie pozycji szkoły na wykresach, 

położenie to przedstawiane jest za pomocą elipsy. Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie 

współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów 

odniesienia. 

• Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom 

wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność (szkoła neutralna, to 

placówka statystycznie przeciętna, chcąc jednak uniknąć określeń „przeciętna, 

średnia”, dla szkół o średniej wyników egzaminacyjnych zbliżonej do średniej 

krajowej i wskaźniku EWD bliskiemu zero - nazwę „szkoła neutralna”. Szkoły 

neutralne, to najliczniejsza kategoria gimnazjów. Dzieje się tak dlatego, że zarówno 

wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmuje wartości bliskie lub 

niezbyt odległe od średniej) 

• Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej 

efektywności nauczania. 
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• Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej 

efektywności. 

• Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej 

efektywności nauczania. 

• Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach 

egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania. 

       W zależności w jakiej części układu współrzędnych znajduje się wykres można ocenić 

poziom nauczania danej szkoły gimnazjalnej. W jaki sposób odczytywać wykres wskaźnika 

EWD przedstawiono poniżej: 

 

 

 

 

                                 Szkoła wspierająca                       Szkoła sukcesu 

 

                                                              Szkoła neutralna 

 

                         Szkoła wymagająca pomocy       Szkoła niewykorzystanych możliwości 
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Wskaźnik EWD dla Gimnazjum w Laszkach - część humanistyczna 
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Wskaźnik EWD dla Gimnazjum w Laszkach - część przyrodniczo-matematyczna 

 

 

4. Osiągnięcia uczniów 

 

       Na koniec roku szkolnego najlepsi uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum 

otrzymali stypendia za wyniki w nauce. 

Ilość wypłaconych stypendiów za wyniki w nauce w poszczególnych szkołach  

L.p. Nazwa szkoły Ilość wypłaconych 
stypendiów 

Wartość wypłaconych 
stypendiów 

1. Szkoła Podstawowa w Laszkach 39 7 370,00 

2. Szkoła Podstawowa w Korzenicy 5 990,00 

3. Szkoła Podstawowa w Miękiszu 
Nowym 

15 1 730,00 

4. Szkoła Podstawowa w Miękiszu 
Starym 

11 2 160,00 

5. Szkoła Podstawowa w Wietlinie 6 1 084,00 

6. Gimnazjum w Laszkach 31 5 570,00 
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V. Nadzór pedagogiczny 

 

       Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357) wprowadziła zmianę w art. 5a ust. 4 wprowadzając 

obowiązek przedstawiania również informacji o wynikach 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. 

       Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat 

funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 

• Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 

• Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

• Uczniowie są aktywni. 

• Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

• Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

• Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

• Promowana jest wartość edukacji. 

• Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

• Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

• Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 

wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

• Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Szkoła może 
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spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego 

poziomu wymagania. 

        W roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Laszki zostały przeprowadzone kontrole 

nadzoru pedagogicznego w trzech szkołach: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej  

w Miękiszu Nowym, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym oraz Szkoła 

Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie. 

 

1. Ewaluacja zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej  

w Miękiszu Nowym 
 

       Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16 czerwca 2016 roku przez zespół 

wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Badaniem objęto 42 uczniów, 

33 rodziców i 7 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, 

grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, a także prowadzono 

obserwacje lekcji i analizę dokumentacji szkolnej. Zespół wizytatorów na podstawie 

zebranych danych sporządził raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. 

Badanie zmierzało do określenia poziomu spełniania przez szkołę dwóch wymagań: 

• Uczniowie są aktywni 

• Promowana jest wartość edukacji 

Z raportu wynika, że uczniowie podejmują różne działania zainicjowane zarówno przez 

nich samych jak i przez nauczycieli. Do działań włączają się również rodzice i instytucje 

funkcjonujące w lokalnym środowisku. Uczniowie są aktywni na lekcjach i chętnie 

angażują się w zajęcia prowadzone w szkole. Jak wynika z raportu w szkole planowane  

i realizowane są działania ukierunkowane na tworzenie przyjaznego klimatu i promocję 

wartości wynikających z uczenia się. Promuje się i upowszechnia wiedzę na temat 

sukcesów edukacyjnych, osiągnięć artystycznych i społecznych, które stały się udziałem 

uczniów i absolwentów placówki oraz organizuje spotkania, imprezy i uroczystości  

z udziałem osób, które promują wartość edukacji. Dzięki współpracy z instytucjami  

i organizacjami, które wspierają ją w realizacji poszczególnych zadań, integrowane jest 
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całe środowisko oraz promowana wartość edukacji. Według raportu szkoła spełnia  

to wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego. 

       Kontrolujący stwierdzili, że w szkole nauczyciele i uczniowie odnoszą się do siebie  

z szacunkiem oraz podejmują działania kształtujące pozytywny klimat dla uczenia się 

wśród uczniów. Wzajemne relacje między nauczycielem i uczniami są życzliwe, pełne 

wzajemnego szacunku. Dobrej atmosferze według dyrektora, sprzyja niewielka 

liczebność grona pedagogicznego jak i uczniów w poszczególnych klasach. Według 

raportu w szkole stworzono takie środowisko uczenia się, które sprawia, że uczniowie 

lubią i chcą się uczyć. Na podstawie raportu można stwierdzić, że szkoła realizuje 

działania promujące wartość edukacji w społeczeństwie lokalnym. 

2. Ewaluacja zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Miękiszu Starym 

 

       Badanie zostało zrealizowane w dniach 19, 20, 23, 24 maja 2016 roku przez zespół 

wizytatorów ds. ewaluacji. Badaniem objęto 32 uczniów, 27 rodziców i 10 nauczycieli. 

Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji  

i analizę dokumentacji szkolnej.  

       Wnioski wynikające z raportu sporządzonego przez wizytatorów: 

• Realizacja podstawy programowej w szkole dokonywana jest  

z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz 

zgodnie z zaleceniami, warunkami i sposobami jej realizacji, co sprzyja 

przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów kształcenia. 

• W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów, 

formułuje wnioski i podejmuje wynikające z nich działania, które w ostatnich 

dwóch latach nie były skuteczne, gdyż nie przyczyniły się do wzrostu efektów 

kształcenia. 

• Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz 

sytuację społeczną uczniów, a uzyskane informacje wykorzystują w realizacji 

działań edukacyjnych oraz organizacji zajęć dostosowanych do rozpoznanych 

potrzeb dzieci. 
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• Działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego nie są  

w szkole powszechne, co utrudnia niektórym uczniom osiągnięcie sukcesu na 

miarę ich możliwości. 

• Nauczyciele analizują wyniki sprawdzianów i ewaluacji wewnętrznej oraz 

formułują wnioski, które wykorzystują w pracy szkoły, natomiast brak wśród 

nauczycieli powszechnej znajomości wyników badań zewnętrznych. 

 

3. Ewaluacja zewnętrzna w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej  

w Wietlinie 
 

       Wizytacja trwała od 12 maja 2016 roku do 16 czerwca 2016 roku. Badaniem objęto 31 

uczniów, 53 rodziców, 11 nauczycieli. Przeprowadzono indywidualny wywiad z dyrektorem 

placówki, przeprowadzono obserwacje lekcji oraz analizę dokumentacji szkolnej.  

Na podstawie zgromadzonych danych zespół ds. ewaluacji sporządził raport i sformułował 

następujące wnioski: 

• W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,  

a uzyskaną na ten temat wiedzę wykorzystuje do kształtowania kompetencji 

określonych w podstawie programowej. 

• Prowadzone przez nauczycieli monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci oraz 

diagnoza ich potrzeb pozwala uczniom na odnoszenie indywidualnych sukcesów 

edukacyjnych i sportowych oraz rozwój ich umiejętności przedmiotowych. 

• Rozpoznanie potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów ma charakter 

systemowy, organizowane przez szkołę wsparcie jest adekwatne do wyników tej 

diagnozy oraz satysfakcjonuje uczniów i rodziców. 

• Nauczyciele organizują proces dydaktyczny przestrzegając zalecanych warunków  

i sposobów realizacji. Prowadzone w szkole analizy badań wewnętrznych  

są powszechnie znane przez nauczycieli, prowadzą one do formułowania wniosków  

i rekomendacji przyczyniających się do podniesienia jakości procesów edukacyjnych. 

Część nauczycieli zapoznała się i wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych  

do podejmowanych w szkole działań na rzecz prawidłowego rozwoju uczniów. 
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Według raportu podejmowane przez szkołę działania skutkują wzrostem nabywania 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej na poziomie 

podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego. 

Działania podejmowane przez nauczycieli wskazują na ich adekwatność i są dostosowane 

do potrzeb uczniów, co świadczy o prowadzonej indywidualizacji procesu nauczania. 

Rodzice i uczniowie otrzymują wsparcie, które odpowiada ich potrzebom. Szkoła w tym 

zakresie spełnia badane wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania  

z poziomu wysokiego. 

 

VI. Pomoc dla uczniów 
 

1. Stypendia szkolne 
 

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą; 

• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników. 
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Udzielone stypendia socjalne: 

Wyszczególnienie Liczba wypłaconych 

stypendiów w roku 

szkolnym 2015/2016  

Wartość wypłaconych 

stypendiów w roku 

szkolnym 2015/2016  

Stypendium - uczniowie szkół podstawowych 104 92 159,62 

Stypendium - uczniowie gimnazjum 54 49 795,36 

Zasiłek szkolny – szkoły podstawowe 4 2 270,00 

Zasiłek szkolny - gimnazjum 0 0,00 

Zasiłek szkolny – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 2 1 180,00 

Stypendium szkolne – szkoły ponadgimnazjalne 67 61 592,35 

Stypendium szkolne-kolegium 1 689,95 

Ogółem: 232 207 687,28 

 

2. Wyprawka szkolna 

 

       Ustanowiony na rok szkolny 2015/2016 program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

stanowi kontynuację poprzednich programów. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje 

takie programy od 13 lat. W roku szkolnym 2015/2016, aby dostać Wyprawkę szkolną 

należało spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszące 574 zł. W zależności od klasy 

wysokość dofinansowania wynosiła od 225 zł do 445 zł, a w przypadku zakupu podręczników 

do kształcenia specjalnego 770 zł. 

Pomoc została skierowana do trzech grup uczniów: 

1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej 

oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

2. uczniów, którzy kontynuowali naukę według nowej podstawy programowej na poziomie 

klasy czwartej technikum; 

3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w 
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tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej. Tym samym program obejmował wszystkich uczniów 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki 

zapewniono w odrębnym trybie. 

Ilość uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu „Wyprawka 

szkolna” – rok szkolny 2015/2016 

L.p. Nazwa szkoły 

Ilość uczniów 

korzystających  

z programu 

Wartość pomocy 

1. Szkoła Podstawowa w Laszkach 15 3 375,00 

2. Szkoła Podstawowa w Korzenicy 5 1 125,00 

3. Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 7 1 575,00 

4. Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 2 450,00 

5. Szkoła Podstawowa w Wietlinie 6 1 345,90 

 

3. Darmowe podręczniki 

       Trwa reforma podręcznikowa. W 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie 

pierwszych klas szkół podstawowych. W roku szkolnym 2015/2016, oprócz 

pierwszoklasistów, bezpłatne podręczniki otrzymali drugoklasiści, czwartoklasiści oraz 

uczniowie pierwszych klas gimnazjów. Docelowo, w 2017 r. z darmowych podręczników i 

materiałów ćwiczeniowych korzystać będą uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i 

gimnazjów. Podręczników nie będą kupowali rodzice. Uczniów będzie w nie wyposażała 

szkoła. 
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Darmowe podręczniki w roku szkolnym 2015/2016 

L.p. Nazwa szkoły 

Ilość uczniów 

korzystających z 

programu 

Wartość pomocy 

1. Szkoła Podstawowa w Laszkach 93 9 548,83 

2. Szkoła Podstawowa w Korzenicy 26 2 920,60 

3. Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 40 4 316,54 

4. Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 48 4 821,43 

5. Szkoła Podstawowa w Wietlinie 63 6 227,26 

6. Gimnazjum w Laszkach 52 14 653,08 

Razem 322 42 487,74 

       W sumie Gmina Laszki otrzymała dotację na zakup podręczników w kwocie 42 487,74 zł 

oraz środki na obsługę programu w wysokości 424,86 zł. 

VII. Dożywianie uczniów 
 

       W ramach zadań opiekuńczych szkół, ważnym elementem jest dożywianie uczniów, 

prowadzone jest ono we wszystkich placówkach szkolnych. Zadaniem stołówek szkolnych 

jest zapewnienie dożywiania w postaci ciepłych, jednodaniowych posiłków. 

Dane dotyczące stołówek szkolnych – rok szkolny 2015/2016 

Placówka Liczba 
dożywianych 
ogółem 

Liczba uczniów 
wpłaty rodziców 

Liczba uczniów 
finansowanych z GOPS 

ZS Laszki 307 210 97 

SP Korzenica 56 32 24 

SP Miękisz Nowy 90 50 40 

SP Miękisz Stary 84 60 24 

SP Wietlin 128 92 36 

Razem: 665 444 221 
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VIII. Dowożenie uczniów do szkół 
 

       Dowożenie uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne organizowane jest przez Gminny 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Laszkach zgodnie z art. 14a ust. 4 oraz art. 17 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty w ścisłej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych. 

Przewoźnik wyłaniany jest w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów 

miesięcznych, przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. W roku szkolnym 2015/2016 realizacją tego zadania zajmowało się 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu. Gmina Laszki w roku szkolnym 

2015/2016 do szkół dowoziła 397 uczniów. 

       Gmina Laszki, zgodnie z art.17 ust. 3a pkt. 3 ustawy o systemie oświaty, na zasadach 

określonych w umowach zawartych między Wójtem i rodzicami, zwraca koszty dowożenia 

niepełnosprawnych dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego w placówkach specjalnych. Samorząd na podstawie w/w 

umów w roku szkolnym 2015/2016 pokrywał koszty dowozu dla 6 uczniów. 

       Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, realizację zadania publicznego pod tytułem „Dowóz dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Jarosławiu” Gmina Laszki w roku szkolnym 2015/2016 powierzyła 

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. 

Dowożenie w tej formie obejmowało 5 uczniów niepełnosprawnych. 

Koszt dowozu w poszczególnych latach: 

Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Bilety miesięczne 109 710,41 133 140,43 120 094,68 120 543,93 123 483,74 

Dowożenie – 

przez rodziców 
12 785,84 33 512,02 46 557,77 58 748,37 53 317,30 

Dotacja dla 

Stowarzyszenia 
27 588,00 38 980,00 43 375,00 43 875,00 45 410,00 

Razem 150 084,25 205 632,45 210 027,45 223 167,30 222 211,04 
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IX. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 
 

       Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli umowę  

z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia. Po złożeniu wniosku przez pracodawcę Wójt Gminy 

Laszki przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki 

finansowe w postaci dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy.  

Wysokość dofinansowania w poszczególnych latach: 

Rok Liczba pracodawców Kwota dofinansowania 

2011 7 38 477,55 

2012 5 26 693,56 

2013 6 28 251,06 

2014 4 23 345,02 

2015 4 28 708,73 

 

X. Finansowanie zadań oświatowych 
 

       Przekazywanie zadań oświatowych jednostkom samorządu terytorialnego rozpoczęło się 

już w 1990 r., kiedy to ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przekazano 

gminom zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej jako 

zadanie własne. Proces ten zakończyła reforma administracyjna kraju, w wyniku której 

utworzone zostały samorządy powiatowe, którym na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym również powierzono pewne zadania oświatowe. Tak więc od 

1999 r. praktycznie całość spraw związanych z prowadzeniem oświaty przeszła w gestię 

władz lokalnych, stając się jednym z bardziej kosztownych zadań JST. 

       W myśl art. 5a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, środki niezbędne na realizację zadań 

oświatowych JST, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, 

zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Owa gwarancja nie 

oznacza jednak pełnego pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych przez budżet 
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państwa, gdyż dochodami jednostek samorządu terytorialnego są zarówno subwencje 

ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa jak również dochody własne, którymi  

w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego są m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. 

       Wysokość subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 

ustalana jest na podstawie nowelizowanego corocznie rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego. Zawarty w rozporządzeniu algorytm podziału subwencji 

oświatowej bazujący na liczbie uczniów budzi wiele kontrowersji wśród środowisk 

oświatowych. Podstawową zmienną, od której uzależniona jest wysokość subwencji 

oświatowej jest liczba uczniów. W praktyce na wysokość subwencji nie ma wpływu m.in. 

liczba oddziałów generująca liczbę etatów nauczycieli (niezależnie od liczebności oddziałów, 

z określenia której MEN zrezygnowało), liczba urlopów zdrowotnych (przywilej 

zagwarantowany w ustawie Karta Nauczyciela), liczby etatów pedagogów, bibliotekarzy, czy 

też wychowawców świetlic. Niewielką korektę w ostatecznej wysokości subwencji 

wprowadza jeszcze tzw. wskaźnik korygujący wynikający ze struktury zatrudnienia 

nauczycieli na terenie danej JST wg stopni awansu zawodowego oraz wskaźnik dla szkół 

poniżej 70 uczniów. 

       Wysokość nakładów na oświatę w znacznym stopniu zależy od realizowanych zadań. 

Wydatki ponoszone na wychowanie przedszkolne, dowożenie, stołówki szkolne, obsługa 

księgowa, stypendia za wyniki w nauce, świetlice szkolne traktowane są jako zadania własne 

samorządu. W zależności od tego jakie zadania realizuje dana gmina, tak kształtują się jej 

wydatki.  
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W roku 2012 budżet oświaty (wykonanie) stanowił 40,79 % ogólnego budżetu Gminy Laszki  

i wynosił 8 124 672,02 zł. 

 

Udział procentowy budżetu oświaty (wykonanie) w 2013 roku stanowił 38,24 % ogólnego 

budżetu Gminy Laszki i wynosił 8 313 615,58 zł.  

 

 

 

Budżet Gminy Laszki w 2012 roku

Budżet Gminy Laszki bez
oświaty (wykonanie)

Budżet oświaty (wykonanie)

Budżet Gminy Laszki w 2013 roku

Budżet Gminy Laszki bez
oświaty (wykonanie)

Budżet oświaty (wykonanie)
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W 2014 roku budżet oświaty (wykonanie) stanowił 43,18% ogólnego budżetu Gminy Laszki  

i wynosił 9 036 635,25 zł. 

 

 

Budżet oświaty (wykonanie) w 2015 roku stanowił 43,10% ogólnego budżetu Gminy Laszki  

i wynosił 9 146 725,12 zł. 

Budżet Gminy Laszki w 2014 roku

Budżet Gminy Laszki bez
oświaty (wykonanie)

Budżet oświaty (wykonanie)

Budżet Gminy Laszki w 2015 roku

Budżet Gminy Laszki bez
oświaty (wykonanie)

Budżet oświaty (wykonanie)
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Plan budżetu oświaty w 2016 roku wynosi 11 574 005 zł i stanowi 51,74% ogólnego budżetu 

Gminy Laszki. Tak wysoki wskaźnik spowodowany jest zrealizowanymi i zaplanowanymi 

pracami remontowymi w trzech szkołach:  

• Przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną na Sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Korzenicy – koszt 25 000 zł; 

• Planowana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Laszkach wraz  

z przebudową kotłowni – 1 390 000 zł; 

• Planowana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym 

wraz z przebudową kotłowni – 1 240 000 zł; 

Ogólnie wzrost planu o te trzy zadania wynosi 2 655 000 zł i stanowi 22,94% budżetu 

oświaty. 

Budżet na oświatę w poszczególnych latach kształtował się różnie, w zależności jakie zadania 

były realizowane. Można stwierdzić, że średnio jest to 43,41% ogólnego budżetu Gminy 

Laszki. W strukturze wydatków oświatowych we wszystkich analizowanych okresach 

Plan budżetu Gminy Laszki w 2016 roku

Plan Budżetu Gminy Laszki bez
oświaty

Plan budżetu oświaty
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największą część stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, około 74% 

wydatków bieżących. W Gminie Laszki nakłady finansowe na oświatę – ze względu na swoją 

szczególną rangę – nigdy nie zostały ograniczone do wysokości subwencji oświatowej, jaka 

przekazywana jest z budżetu państwa. Mimo to, ze względu na ograniczone możliwości 

finansowe samorządu, struktura wydatków jest dosyć powtarzalna. Przede wszystkim 

zabezpieczone muszą być wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji  

i obsługi. W wydatkach rzeczowych zabezpieczone muszą zostać natomiast przede wszystkim 

środki na bieżące utrzymanie obiektów (gaz, energia, różne opłaty). Próbując dokonać oceny 

poszczególnych lat szkolnych ze względu na finanse, należy pamiętać, że cykl dydaktyczny 

(rok szkolny) nie pokrywa się z cyklem finansowym (rokiem budżetowym). Każdy rok szkolny 

zaczyna się w innym roku budżetowym niż się kończy (na każdy rok szkolny przypadają  

4 miesiące danego roku budżetowego oraz 8 miesięcy następnego roku). Niezwykle istotnym 

zagadnieniem, związanym z funkcjonowaniem oświaty, jest kwestia części oświatowej 

subwencji ogólnej, jaką otrzymuje organ prowadzący na prowadzenie zadań oświatowych.  

Wysokość subwencji oświatowej w poszczególnych latach 

L.p. Rok 
Wysokość subwencji 

oświatowej 
Wydatki oświatowe 

Udział subwencji 

w wydatkach 

1. 2012 5 858 139,00 8 124 672,02 72,10% 

2. 2013 5 781 650,00 8 313 615,58 69,54% 

3. 2014 5 836 306,00 9 036 635,25 64,58% 

4. 2015 5 880 833,00 9 146 725,12 64,29% 

5. 2016 5 805 798,00 8 919 005,003 65,09% 

 

 

 

 

 
 

3 Plan wydatków bieżących bez zadań inwestycyjnych 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Laszki  

 

Strona 41 z 47 
 

2016 

Porównanie subwencji oświatowej do wydatków 

 

 

Podział subwencji oświatowej w 2015 roku na poszczególne szkoły 

Nazwa szkoły Subwencja 
ostateczna 

Subwencja przypadająca 
na jednego ucznia (bez 
niepełnosprawnych)  

Subwencja na jednego 
ucznia 
niepełnosprawnego 

Gimnazjum w 
Laszkach 

1 908 217,00 8 047,07 30 791,20 

SP Korzenica 602 599,00 10 031,83 20 753,00 

SP Laszki 1 349 494,00 9 057,01 0,00 

SP Miękisz Nowy 652 974,00 8 862,01 32 633,00 

SP Miękisz Stary 619 840,00 9 838,73 0,00 

SP Wietlin 748 517,00 8 703,69 0,00 

 

W roku 2015 dla uczniów niepełnosprawnych należało wyodrębnić środki z subwencji 

oświatowej. Takich uczniów mieliśmy 5 (3 uczniów w Gimnazjum w Laszkach, 1 uczennica  

w SP Korzenica i 1 uczennica w SP Miękisz Nowy), a wysokość subwencji na ten cel 

uzależniona była od rodzaju niepełnosprawności. Statystycznie największa subwencja  

na ucznia przypadała w SP Korzenica, a najmniejsza w Gimnazjum w Laszkach. 
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Wydatki przypadające na jednego ucznia w roku 2015 

Nazwa szkoły Wydatki  Wydatki przypadające na 
jednego ucznia4  

Gimnazjum w Laszkach 2 052 725,95 9 503,36 

SP Korzenica 865 906,06 13 119,79 

SP Laszki 1 859 032,46 9 484,86 

SP Miękisz Nowy 984 521,41 11 062,04 

SP Miękisz Stary 1 001 131,50 11 918,23 

SP Wietlin 1 214 686,99 8 997,68  

 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że najmniejsze koszty utrzymania jednego 

ucznia są w Szkole Podstawowej w Wietlinie i wynoszą w skali roku 2015 - 8 997,68 zł, 

największe wydatki ponosił samorząd na ucznia w Szkole Podstawowej w Korzenicy – 

13 119,79 zł na rok. Należy przy tym zaznaczyć, że kwoty dopłat należałoby zwiększyć  

o  proporcjonalne koszty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek.  

 

Porównanie dochodów i wydatków przypadających na jednego ucznia w 2015 

roku 

Nazwa szkoły 
Subwencja 

przypadająca na 
jednego ucznia 

Wydatki przypadające 
na jednego ucznia5 

Różnica pomiędzy 
subwencją a 
wydatkami 

przypadającymi na 
jednego ucznia 

Gimnazjum w 
Laszkach 

8 047,07 9 503,36 -1 456,29 

SP Korzenica 10 031,83 13 119,79 -3 087,96 

SP Laszki 9 057,01 9 484,86 -427,85 

SP Miękisz Nowy 8 862,01 11 062,04 -2 200,03 

SP Miękisz Stary 9 838,73 11 918,23 -2 079,50 

SP Wietlin 8 703,69 8 997,68  -293,99 

 

Powyższe zestawienia w znaczącym stopniu potwierdzają ogromny wpływ liczby uczniów na 

jednostkowe koszty kształcenia ucznia. 

 
4 Uśredniona liczba uczniów, ponieważ rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym 
5 Uśredniona liczba uczniów, ponieważ rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym 
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      Od wielu lat jednostki samorządu terytorialnego zwracają uwagę na problem 

niewystarczalności subwencji oświatowej. Należy przy tym zaznaczyć, że precyzyjne 

wyodrębnienie tych wydatków na zadania oświatowe, które powinny być finansowane 

subwencją oświatową jest praktycznie niemożliwe. Konstrukcja aktów prawnych dotyczących 

oświaty jest skonstruowana w sposób uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację zadań, 

jakie powinny zostać sfinansowane przez państwo w ramach subwencji oświatowej. 
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XI. Podsumowanie 
 

       Kolejny rok, podobnie jak w latach wcześniejszych przebiegał na tle dużych zmian  

w prawie oświatowym. W kraju przeprowadzana jest w dalszym ciągu reforma systemu 

oświaty. Ciągłe zmiany w prawie oświatowym nie służą stabilizacji pracy w szkołach.  

       Minister Edukacji Narodowej przedstawiła kierunki zmian w systemie edukacji, które  

w większości przewidziano na rok 2017. Jeśli wejdą w życie, będą to zmiany rewolucyjne, 

gdyż zmieniona będzie m.in. struktura szkolnictwa. Szczegółowe rozwiązania zostaną podane 

do publicznej wiadomości w postaci projektów aktów prawnych, jednak już teraz warto 

zapoznać się z ogólnymi kierunkami zmian. Zamiast dotychczasowego systemu – sześć lat 

podstawówki, trzy lata gimnazjum i trzy lata liceum lub cztery lata technikum, resort edukacji 

wprowadzi strukturę nauczania podobną do tej sprzed 1999 roku, kiedy weszła w życie tzw. 

reforma Handkego. Dotychczasowa szkoła podstawowa zostanie zamieniona na 8-klasową 

szkołę podstawową. Gimnazja zostaną zlikwidowane. W konsekwencji, liceum będzie trwało 

cztery lata, a technikum pięć. Nowym elementem w systemie będzie wydłużone do czterech 

klas nauczanie wczesnoszkolne. Przez ten czas dziecko będzie pracowało z jednym 

nauczycielem, a w ostatniej klasie, rozpocznie się etap stopniowego wdrażania przedmiotów 

takich jak matematyka czy historia. Zostaną także utworzone dwuetapowe, pięcioletnie 

szkoły branżowe, które zastąpią tak zwane zawodówki.  

Celem zmiany, według MEN, jest "wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych". Pierwszy 

rocznik, który w całości zostanie objęty zreformowanym systemem edukacji to te dzieci, 

które 1 września 2017 roku rozpoczną naukę w pierwszej klasie. Zmianę odczują także 

tegoroczni absolwenci piątych klas. Zamiast do gimnazjów, w 2017 roku pójdą do siódmej 

klasy szkoły podstawowej nowego systemu.  

 

 

 

 

http://wiadomosci.wp.pl/query,reforma,szukaj.html
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Różnice między starym i nowym systemem wyjaśnia poniższa grafika:  

 

Uczniowie, którzy są w trakcie edukacji gimnazjalnej lub rozpoczną ją we wrześniu 2016 

roku, dokończą naukę jeszcze w starym systemie. W efekcie, w roku szkolnym 2019/2020  

do liceów, techników i szkół branżowych pójdą absolwenci VIII klasy nowego systemu  

i absolwenci III klasy gimnazjum starego systemu. W budynkach będzie musiał pomieścić się 

podwójny rocznik uczniów. Taka sytuacja spowoduje także dużą konkurencję o miejsce  

w wybranej szkole ponadpodstawowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej wciąż trwa 

dyskusja na temat ewentualnego wprowadzenia egzaminów wstępnych. Szczegółów na razie 

brak.  
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MEN zapowiada także, że okres przejściowy ze starego na nowy system potrwa trzy lata.  

W tym czasie to samorządy będą decydować o tym, czy klasy VI-VIII będą ulokowane  

w budynkach szkół podstawowych czy gmachach gimnazjów. Zmiany mają dotyczyć także 

programu nauczania. Jak zaznacza MEN, nowy system całkowicie odejdzie od nauczania 

zintegrowanego. Z planów lekcji ma zniknąć np. przyroda, którą zastąpią tradycyjna biologia, 

chemia, geografia i fizyka. Pojawi się też więcej godzin historii i języka polskiego. MEN ma 

opracować także program nauczania na godzinę wychowawczą, na której do tej pory 

nauczyciele podejmowali tematy według własnego uznania. Jak podkreśla resort edukacji,  

w obliczu katastrofalnego niżu demograficznego celem reformy jest „uratowanie potencjału 
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polskiej edukacji”. Szczegółowy program i plan jej wdrażania jeszcze nie powstał. 

Ministerstwo nie podaje także, ile będzie kosztować wprowadzenie nowego systemu.  

 

 

 

Informację sporządził: Małgorzata Solilak 


