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Wstęp
Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań wykonywanych przez
jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki przeznaczone na edukację stanowią najbardziej
znaczącą pozycję w budżecie samorządu, zaś podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy
całej społeczności lokalnej i każdego mieszkańca.
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Laszki za rok szkolny 2018/2019 wynika z przepisu art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) w związku z art. 264 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 60 z późn. zm.).
Gmina Laszki jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązana do
realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), tj.:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki.
Zadania oświatowe realizowane przez organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego w roku szkolnym 2018/2019 skupiały się w głównej mierze na wdrażaniu
reformy oświatowej polegającej na budowaniu nowego ustroju szkolnego oraz zmianach
programowych.
Celem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie Gminy
oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób Gmina Laszki wypełnia
swoje zobowiązania w obszarze oświaty.
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Placówki oświatowe
W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Laszki funkcjonowało pięć szkół
podstawowych oraz w czterech szkołach oddziały zerowe, dwa punkty przedszkolne i jedno
przedszkole prywatne. W Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Laszkach istniały klasy
gimnazjalne, było to dwa oddziały klasy III. W roku 2019 został zamknięty cykl wygaszania
gimnazjów. Wróciliśmy do systemu oświaty z przed reformy wprowadzonej w 1999 roku, tzn.
do ośmioklasowych szkół podstawowych.

Ogółem uczniów subwencyjnych w szkołach podstawowych, w roku szkolnym 2018/2019
było 537, realizowali obowiązek szkolny w 38 oddziałach, funkcjonowało 2 oddziały klas III
gimnazjum, w których uczyło się 54 uczniów.
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach – rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019.
Liczba uczniów
w roku
szkolnym
2017/2018

Liczba
oddziałów w
roku szkolnym
2017/2018

Liczba uczniów
w roku
szkolnym
2018/2019

Liczba
oddziałów w
roku
szkolnym
2018/2019

41

6

47

6

275

12

253

11

SP Miękisz Nowy

70

6

75

7

SP Miękisz Stary

74

8

85

8

SP Wietlin

117

8

131

8

Razem

577

40

591

40

Szkoła

SP Korzenica
SP Laszki z 2 klasami
gimnazjalnymi
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Liczba uczniów w poszczególnych szkołach, w dwóch
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Szkoła Podstawowa w Korzenicy
W Szkole Podstawowej w Korzenicy w roku szkolnym 2018/2019 w klasach od I do VIII uczyło
się 47 uczniów, nie było klasy II i IV oraz oddziału zerowego, natomiast w Punkcie Przedszkolnym
„Leśne Ludki” wychowanie przedszkolne realizowało 41 dzieci. Liczba uczniów w szkole wzrosła
o 6, w stosunku do roku poprzedniego. Średnia liczba uczniów na oddział, w roku szkolnym
2018/2019 wynosiła 8. Na 1 etat nauczyciela przypadało 6 uczniów.
W placówce zatrudnionych było 14 nauczycieli, na 7,93 etatów, w tym:
1) 2 stażystów na 2 etaty,
2) 1 kontraktowy na 0,22 etatu,
3) 1 mianowany na 0,22 etatu,
4) 10 dyplomowanych na 5,49 etatów.
W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych było 6 pracowników obsługi, tj. 1 konserwator,
1 sprzątaczka, 2 kucharki (przydziały czynności są podzielone, w ramach etatu część obowiązków
wykonywanych jest w kuchni, a część przy sprzątaniu w szkole) oraz 2 osoby jako pomoc
nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym Leśne Ludki.
W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły Pani Dorota Ordon przeszła na świadczenie
kompensacyjne, a obowiązki przejęła Pani Lucyna Junik.
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Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach
W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły podstawowej uczęszczało 199 uczniów (9 oddziałów),
do klas gimnazjalnych 54 (2 oddziały), do oddziału zerowego 47 dzieci (2 oddziały). Liczba uczniów
zmalała o 22, w stosunku do roku szkolnego 2017/2018. Szkoła Podstawowa w Laszkach, to nadal
największa pod względem liczby uczniów placówka na terenie Gminy Laszki. Średnio na jeden oddział
przypadało 23 uczniów. Na 1 etat nauczyciela przypadało 9 uczniów.

W placówce zatrudnionych było 30 nauczycieli, na 28,55 etatów, w tym:
1) 1 kontraktowy na 1,00 etat,
2) 3 mianowanych na 1,55 etatów,
3) 26 dyplomowanych na 26,00 etatów.
W Szkole Podstawowej w Laszkach zatrudnionych było 12 pracowników obsługi: sekretarz szkoły,
6 sprzątaczek, 3 kucharki, konserwator i pomoc nauczyciela.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Miękiszu Nowym uczyło się 75 uczniów,
w 7 oddziałach. Występowało łączenie klas II i III, łączna liczba uczniów po połączeniu, to 13. Do
oddziału zerowego uczęszczało 18 dzieci. Liczba uczniów wzrosła o 5, w stosunku do roku
poprzedniego. Średnia liczebność oddziału, to 11 uczniów. Na 1 etat nauczyciela przypadało
7 uczniów.
W szkole zatrudnionych było 15 nauczycieli, na 11,24 etatów, w tym:

1)
2)
3)
4)

1 stażysta na 1,00 etat,
1 kontraktowy na 1,00 etat,
2 mianowanych na 1,56 etatów,
11 dyplomowanych na 7,68 etatów.

W szkole zatrudnionych było 5 pracowników obsługi: 1 konserwator, 1 kucharka i 3 sprzątaczki,

gdzie przydziały czynności były podzielone, w ramach etatu część obowiązków wykonywanych
było w kuchni, a część przy sprzątaniu w szkole.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym
W Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym, w klasach od I do VIII uczyło się 85 uczniów,
w 8 oddziałach, natomiast w zerówce wychowanie przedszkolne realizowało 10 dzieci. Nastąpił wzrost
liczby uczniów, w stosunku do roku poprzedniego o 11. Średnia liczba uczniów na oddział, w roku
szkolnym 2018/2019 wynosiła 11. Na 1 etat nauczyciela przypadało 8 uczniów.
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W roku szkolnym 2018/2019 w placówce zatrudnionych było 14 nauczycieli, na 10,89 etatów,
w tym:
1) 1 kontraktowy na 1,00 etat,
2) 1 mianowany na 1,00 etat,
3) 12 dyplomowanych na 8,89 etatów.
W szkole pracowało 7 osób obsługi, w tym: 1 konserwator, 3 sprzątaczki i 2 kucharki (przydziały

czynności są podzielone, w ramach etatu część obowiązków wykonywanych było w kuchni,
a część przy sprzątaniu w szkole) oraz sekretarka w ramach obowiązkowego zatrudnienia
po zakończonym stażu.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie
Szkoła Podstawowa w Wietlinie jest na drugim miejscu pod względem liczby uczniów, na terenie
Gminy Laszki. W klasach od I do VIII uczyło się 131 uczniów, w 8 oddziałach, a w zerówce 29 dzieci
(2 oddziały). Liczba uczniów wzrosła o 14, w stosunku do roku poprzedniego. Średnio na jeden oddział
przypadało 16 uczniów. Na 1 etat nauczyciela przypadało 9 uczniów.

W placówce zatrudnionych było 22 nauczycieli, na 14,36 etatów, w tym:
1) 4 kontraktowych na 2,39 etatów,
2) 4 mianowanych na 3,22 etatów,
3) 14 dyplomowanych na 8,75 etatów.
W szkole pracowało 7 osób w obsłudze: 2 kucharki, 1 konserwator, 2 sprzątaczki, pomoc
nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym Kubusiowe Przedszkole oraz sekretarka w ramach
obowiązkowego zatrudnienia po zakończonym stażu.

Wyniki egzaminów
Wyniki egzaminów zewnętrznych są obiektywnym, chociaż dość wybiórczym miernikiem
umiejętności uczniów. Nie są jednak pozbawione wad. Po pierwsze, testy nie mierzą wielu
ważnych umiejętności, które szkoła powinna uczyć. Chcielibyśmy, aby nasze szkoły uczyły
zaangażowanych, świadomych i tolerancyjnych obywateli, którzy doceniają sztuki piękne
i naukę, szanują siebie i innych, środowisko naturalne, są zdrowi i sprawni fizycznie. Powinni
się też uczyć umiejętności takich jak praca w grupie, umiejętność uczenia się, umiejętność
dawania sobie rady w niesprzyjających okolicznościach. Te obszary pracy szkoły nie podlegają
testowaniu, a wiadomo z doświadczeń krajów stosujących testy od dawna i na szeroką skalę,
że szkoły mają pokusę, aby uczyć pod testy, zaś organy prowadzące, aby koncentrować środki
i zasoby szkół na przedmiotach poddawanych testom.
Po drugie, jedną z najważniejszych funkcji szkoły jest wspieranie rozwoju uczniów
pochodzących ze środowisk zaniedbanych pod względem edukacyjnym. Tutaj niezależne testy
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odgrywają bardzo ważną funkcję, pozwalając na monitorowanie postępu tych uczniów, ale
najważniejsza jest ocena i praca nauczycieli.
Wyników testów nie można bezpośrednio używać do oceny pracy szkoły. Po trzecie, wyniki
testów z różnych lat nie zawsze są porównywalne ze względu na różny poziom trudności
zadań. Te ograniczenia systemu egzaminów zewnętrznych powodują, że wyniki testów nie
powinny być jedynym ani nawet podstawowym kryterium oceny poziomu pracy szkół
i efektywności lokalnego systemu oświaty.

Egzamin ósmoklasisty w 2019 roku
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 15 do 17 kwietnia 2019 r. uczniowie,
którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie,
napisali egzamin 3, 4 i 5 czerwca 2019 roku. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany
w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Egzamin
ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony pierwszy raz,
po zmianie ustroju szkolnego.
Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku
ŚREDNIE WYNIKI W PROCENTACH
WYSZCZEGÓLNIENIE
JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

63

45

59

42

64

46

57

43

62

42

53

31

GMINA LASZKI

52

41

41

26

SP KORZENICA

52

26

25

-

SP LASZKI

54

37

44

27

SP MIĘKISZ NOWY

59

58

49

-

SP MIĘKISZ STARY

43

42

41

-

SP WIETLIN

53

54

45

25

KRAJ
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
POWIAT
JAROSŁAWSKI

8
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2018/2019

Średnie wyniki egzaminu na poziomie gminy, z każdego przedmiotu są niższe od średnich
wyników w kraju, województwie i powiecie. Jednak dwie szkoły: Szkoła Podstawowa
w Miękiszu Nowym (58%) i Szkoła Podstawowa w Wietlinie (54%), z matematyki uzyskały
średni wynik powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatu.

Egzamin gimnazjalny w 2019 roku
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 10 do 12 kwietnia 2019 r. Uczniowie,
którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie,
napisali egzamin 3, 4 i 5 czerwca 2019 r. Był to ostatni egzamin gimnazjalny.
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.
Wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku

PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM

PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM

ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM

PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM

PRZYRODNICZE

PRZEDMIOTY

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O

WYSZCZEGÓLNIENIE

ŚREDNIE WYNIKI W PROCENTACH

59

63

43

49

68

53

51

43

60

65

44

50

66

50

49

51

9

POWIAT

JAROSŁAWSKI

GMINA

LASZKI

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2018/2019

57

64

40

47

60

44

38

25

54

57

42

45

50

32

-

-

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku, uzyskane przez gimnazjalistów
z Gminy Laszki kształtowały się poniżej średnich krajowych, wojewódzkich i powiatu.

Baza i wyposażenie
Samorządy przejmując szkoły w 1996 roku wzięły na swoje barki koszty remontu szkół oraz
inwestycje związane z rozbudową istniejących placówek oświatowych. Spowodowało
to znaczącą poprawę stanu szkół, dlatego wydatki na remonty i inwestycje są ważną pozycją
pośród finansów oświatowych.

Baza lokalowa i remonty
Szkoła Podstawowa w Korzenicy
Szkoła posiada 9 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową z 14 stanowiskami
z dostępem do Internetu, funkcjonuje biblioteka szkolna, która pełni również rolę czytelni.
Ponadto w szkole znajduje się: gabinet logopedy, gabinet opieki przedmedycznej, pokój
nauczycielski, gabinet dyrektora, pomieszczenie dla pracowników obsługi, stołówka szkolna,
szatnia. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej lub na boisku
szkolnym. Na placu szkolnym znajduje się również plac zabaw.
W Szkole Podstawowej w Korzenicy rozpoczęto remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Część remontu sfinansowana jest z Programu 9.1, pn. „Utworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy”, tj. remont łazienek na
II piętrze: dostosowanie łazienek do użytkowania przez dzieci uczęszczające do Punktu
Przedszkolnego Leśne Ludki w Korzenicy; a część z budżetu szkoły, tj. remont instalacji wodnokanalizacyjnej na I piętrze i parterze. Remont rozpoczął się w sierpniu 2019 roku,
a przewidziany termin zakończenia, to 30 września 2019 roku.
Budynek szkolny i instalacje wewnętrzne wymagają remontów, na uwagę zasługuje przede
wszystkim przeciekający dach na budynku szkolnym oraz instalacja centralnego ogrzewania.
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne
do przedmiotów przyrodniczych oraz wzbogaciła się o sprzęt audiowizualny. W ramach
programu pn. „ Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+’’ zakupiono
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10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz projektor. Szkoła również
zakupiła 2 monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna tablica”.
Szkoła Podstawowa w Laszkach
Szkoła dysponuje oraz opiekuje się następującymi obiektami: budynek dydaktyczny, sala
gimnastyczna, boisko ORLIK z bieżnią, teren przyszkolny – podwórze oraz wzgórze cerkiewne
wraz z cmentarzem.
Stan obiektów jest dobry. W roku szkolnym 2018/2019 zostały przeprowadzone prace
remontowe polegające na wymianie oświetlenia z jarzeniowego na LED. Odmalowano ściany
i sufity w części dydaktycznej. Zainstalowano klimatyzację w kilku pomieszczeniach: pokój
nauczycielski, serwerownia, gabinet, świetlica stołówka. Trwają prace nad wykonaniem
podestu i zadaszenia na śmietniki oraz budowany jest blaszany garaż na kosiarki i inne
narzędzia ogrodnicze.
Wiosną tego roku odnowiono również część placu szkolnego. Przygotowano odpowiednie
podłoże i posadzono nowe rośliny ozdobne: drzewa, krzewy, byliny, trawy, kwiaty. Kolejne
etapy zagospodarowania terenu zaplanowano na jesień 2019 i wiosnę 2020 roku.
Ponadto dyrektor szkoły zgłasza następne potrzeby remontowe, między innymi:
• remont dachu na sali gimnastycznej, który podczas intensywnych opadów przecieka,
• wymiana okien dachowych w tej części szkoły,
• remont posadzki na I piętrze w budynku dydaktycznym,
• remont instalacji wodnej.
W roku szkolnym 2018/2019 znacznej poprawie uległa baza dydaktyczna. Doposażone
zostały pracownie przyrodnicze w pomoce w ramach projektu pn. „ Program rozwojowy szkół
podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+’’. Zakupiono 2 monitory interaktywne w ramach
programu „Aktywna tablica” oraz 2 ze środków finansowych otrzymanych na kształcenie
uczniów niepełnosprawnych. Wprowadzono dziennik elektroniczny, w związku z tym prawie
wszystkie pracownie wyposażone są w komputer i monitor dotykowy lub projektor.
Wymieniane są sukcesywnie także tablice kredowe na sucho ścieralne.
Dyrektor szkoły planuje zakup nowych stołów w pracowni komputerowej oraz zakup rolet
do kilku pomieszczeń. Ponadto większość mebli szkolnych nadaje się do wymiany ze względu
na zużycie (brak atestów, brak walorów estetycznych).
Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym
Liczba sal lekcyjnych i pracowni jest wystarczająca. Szkoła posiada pracownię
komputerową, z dostępem do Internetu, bibliotekę, kuchnię, stołówkę oraz salę
gimnastyczną. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne w miarę możliwości uzupełniane jest
na bieżąco. Z programu „Aktywna tablica” zakupiono dwa monitory interaktywne oraz
placówka bierze udział w programie pn. „Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy
Laszki – Szkoła+”, z którego zakupiono następujące pomoce i urządzenia:
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• pełne wyposażenie pracowni fizycznej,
• częściowe wyposażenie pracowni chemicznej,
• częściowe wyposażenie pracowni biologicznej,
• 14 laptopów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej,
• 75” monitor interaktywny,
W szkole została zainstalowana infrastruktura w postaci światłowodowej końcówki sieci oraz
AP WI-FI w ramach przyłączenia szkoły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE.
W roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony remont kuchni: szpachlowanie
i malowanie ścian i sufitu, wydzielenia pomieszczenia na zmywalnie naczyń. Wycyklinowano
i polakierowano podłogi w trzech salach lekcyjnych (usługa wykonana bezpłatnie, w ramach
współpracy z firmą Greinplast).
Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym
Liczba sal lekcyjnych, pracowni oraz stanowisk komputerowych dla uczniów jest
wystarczająca. Szkoła posiada dostęp do Internetu. Uczniowie mają stały dostęp do biblioteki
szkolnej. W zakresie bazy sportowej szkoła wykorzystuje salę gimnastyczną oraz boisko zielone
do gier zespołowych wraz z bieżnią. Szkoła posiada gabinet pomocy przedlekarskiej, kuchnię
i stołówkę, z której korzystają praktycznie wszystkie dzieci.
W ramach programów „Aktywna tablica” i „ Program rozwojowy szkół podstawowych
z Gminy Laszki – Szkoła+’’, szkoła została wyposażona w dodatkowe pomoce dydaktyczne
i sprzęt informatyczny. W ramach w/w programów zakupiono 2 monitory interaktywne
65 calowe, wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem oraz 2 tablice interaktywne. Ponadto
zakupiono pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć plastycznych, eksperymentalnych i nauki
programowania.
Prace remontowe placu zabaw zostały wykonane we własnym zakresie. Utwardzono
wjazd na teren szkoły. We własnym zakresie prowadzono bieżące remonty i naprawy sprzętów
szkolnych. W 7 salach, dokonano renowacji parkietu (cyklinowanie i lakierowanie),
odmalowano ściany i sufity. W szkole wykonano nowe pokrycie dachowe na budynku
gospodarczym.
Szkoła Podstawowa w Wietlinie
Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z dostępem do Internetu.
W placówce funkcjonuje kuchnia i stołówka. Ponadto uczniowie korzystają z sali gimnastycznej
i biblioteki szkolnej. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole były przeprowadzone następujące prace
remontowe: malowanie ścian na korytarzu, malowanie ścian w 5 salach lekcyjnych, położenie
płytek w holu głównym, malowanie ścian w kuchni i na zapleczu, częściowe malowanie
elewacji zewnętrznej (obok wejścia).
Szkoła systematycznie wzbogaca swoje zasoby pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
W ramach programu pn. „Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+”
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zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych oraz 4 tablice interaktywne,
1 drukarkę, 26 laptopów z oprogramowaniem, 4 projektory i 1 wózek na 26 laptopów.
W dniu 6 czerwca 2019 roku został złożony wniosek o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i w dniu 11 września 2019 roku Gmina Laszki otrzymała
dodatkowe środki finansowe w wysokości 42 300 zł, na zakup pomocy dydaktycznych
niezbędnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka, chemia)
w Szkole Podstawowej w Wietlinie.

Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy
materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym
i motywacyjnym. Stypendium o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Laszki,
a motywacyjne dyrektorzy szkół.

Stypendia szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (528 zł/osobę), 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.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznany jest w formie świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
W roku szkolnym 2018/2019 stypendium szkolne otrzymało 116 uczniów: 77 uczniów
szkół podstawowych, 7 uczniów gimnazjalnych, 7 uczniów branżowych szkół I stopnia,
5 uczniów liceów ogólnokształcących, 20 uczniów techników.
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Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie szkół podstawowych, za osiągnięcia w nauce
i sporcie otrzymali stypendia motywacyjne. W pierwszym półroczu we wszystkich szkołach
podstawowych z terenu Gminy Laszki wypłacono stypendia dla 132 uczniów, w łącznej kwocie
23 700 zł.
Pierwsze półrocze:
1) Szkoła Podstawowa w Korzenicy – 13 uczniów – kwota 2 080 zł;
2) Szkoła Podstawowa w Laszkach – 44 uczniów – kwota 8 300 zł;
3) Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym – 8 uczniów – kwota 1 600 zł;
4) Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym – 37 uczniów – kwota 6 780 zł;
5) Szkoła Podstawowa w Wietlinie – 30 uczniów – kwota 4 940 zł.
W drugim półroczu stypendia otrzymało 120 uczniów, w łącznej kwocie 24 720 zł.
Drugie półrocze:
1)
2)
3)
4)
5)

Szkoła Podstawowa w Korzenicy – 5 uczniów – kwota 1 140 zł;
Szkoła Podstawowa w Laszkach – 58 uczniów – kwota 12 090 zł;
Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym – 14 uczniów – kwota 2 960 zł;
Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym – 22 uczniów – kwota 4 490 zł;
Szkoła Podstawowa w Wietlinie – 21 uczniów – kwota 4 040 zł.

Dowożenie uczniów do szkół
Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu
do placówek oświatowych przez gminę w roku szkolnym 2018/2019 określone zostały przez
ustawę „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. artykuł 32 ust. 5 i 6 opisuje dowóz dzieci
przedszkolnych, natomiast artykuł 39 ust. 2, 3, 4 i 5 dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.
W roku szkolnym 2018/2019 na podstawie podpisanej umowy z PKS Jarosław,
dowożonych było 332 uczniów. Dowożenie uczniów na zajęcia przedszkolne i szkolne
organizowane było przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Laszkach,
w ścisłej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych. Dowóz uczniów odbywał
się na zasadzie zakupu biletów miesięcznych.
Gmina Laszki, na zasadach określonych w umowach zawartych między Wójtem
i rodzicami, zwracała koszty dowożenia niepełnosprawnych dzieci realizujących obowiązek
szkolny i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach specjalnych.
W roku szkolnym 2018/2019 takich umów było sześć.
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 –
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Wychowawczego w Jarosławiu” Gmina Laszki powierzyła Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. W tej formie dowożonych było
3 osoby.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Podstawa prawna
•

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996
z późn.zm.).

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 z późn.zm.) - dotyczy zasadniczych szkół
zawodowych.

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644) – dotyczy szkół branżowych.

•

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 53, poz.311 z późn. zm.).

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312
z późn. zm).

•

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
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•

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

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

2016

7

54 650,72

2017

6

42 544,23

2018

2

15 712,98

Dofinansowanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Po złożeniu wniosku przez
pracodawcę Wójt Gminy Laszki przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji.

Finansowanie zadań oświatowych

Wydatki na oświatę to znacząca część budżetu. Działalność szkół jest finansowana
z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych. Działalność przedszkoli jest zadaniem
własnym gminy i jest finansowana ze środków własnych oraz dotacji. Ponadto od 2018 roku
budżet obejmuje środki finansowe projektu pn. „Program rozwojowy szkół podstawowych
z Gminy Laszki – Szkoła+” oraz od 2019 roku w Szkole Podstawowej w Korzenicy w budżecie
ujęte są środki finansowe na realizację programu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Korzenicy”.
Wydatki poniesione w poszczególnych szkołach, w dwóch ostatnich latach oraz plan na 2019
rok przedstawiają poniższe zestawienia i wykresy:
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Szkoła Podstawowa w Korzenicy
Wyszczególnienie

Wynagrodzenia
i pochodne
Pozostałe wydatki

Wydatki 2017 rok

Plan wydatków
2019 rok

779 829,17

851 767,41

1 155 234,62

171 246,75

281 417,02

354 107,23

0,00

0,00

19 000,00

951 075,92

1 133 184,43

1 528 341,85

Wydatki
inwestycyjne
Razem

Wydatki 2018 rok

W roku 2017 wynagrodzenia i pochodne stanowiły 81,99% wszystkich wydatków w Szkole
Podstawowej w Korzenicy, w 2018 roku 75,17%, a w 2019 roku według planu 75,59%.
Pozostałe wydatki z roku na rok są wyższe, ponieważ wzrosły ceny towarów i usług oraz
są realizowane 2 programy.

Wynagrodzenia i pochodne - SP Korzenica
1400000
1200000
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800000
600000
400000
200000
0
Wynagrodzenia i pochodne
2017

2018

2019
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Szkoła Podstawowa w Laszkach

Wyszczególnienie

Wynagrodzenia
i pochodne
Pozostałe wydatki
Wydatki
inwestycyjne
Razem

Wydatki 2017 rok

Wydatki 2018 rok

Plan wydatków
2019 rok

2 943 733,71

2 923 987,74

2 808 020,22

500 165,80

740 014,50

522 947,23

0,00

15 700,00

35 000,00

3 443 899,51

3 679 702,24

3 365 967,45

Wynagrodzenia i pochodne - SP Laszki
3000000
2950000
2900000
2850000
2800000
2750000
2700000
Wynagrodzenia i pochodne
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Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ogólnym budżecie w Szkole
Podstawowej w Laszkach w roku 2017 wynosił 85,48%, w 2018 roku 79,46%, a w 2019 roku
83,42%. Plan ogólny wydatków oraz na wynagrodzenia w 2019 roku jest niższy, ponieważ od
września zostało wygaszone gimnazjum.
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Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym
Wyszczególnienie

Wynagrodzenia
i pochodne
Pozostałe wydatki
Wydatki
inwestycyjne
Razem

Wydatki 2017 rok

Wydatki 2018 rok

Plan wydatków
2019 rok

833 323,48

1 006 209,94

1 238 568,03

174 515,54

301 705,07

252 011,93

7 469,00

14 500,00

0,00

1 015 308,02

1 322 415,01

1 490 579,96

Wynagrodzenia i pochodne - SP Miękisz Nowy
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Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ogólnym budżecie w Szkole
Podstawowej w Miękiszu Nowym w roku 2017 wynosił 82,08%, w 2018 roku 76,09%, a w 2019
roku 83,09%. Ogólny plan wydatków w analizowanym okresie rośnie z roku na rok. Wzrost
wynagrodzeń, cen towarów i usług oraz realizacja programu Szkoła +, generują większe koszty.
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Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym
Wyszczególnienie

Wynagrodzenia
i pochodne
Pozostałe wydatki

Wydatki 2017 rok

Plan wydatków
2019 rok

880 425,13

990 705,85

1 209 531,53

198 836,55

312 573,36

299 953,98

0,00

15 000,00

0,00

1 079 261,68

1 318 279,21

1 509 485,51

Wydatki
inwestycyjne
Razem

Wydatki 2018 rok

Wynagrodzenia i pochodne - SP Miękisz Stary
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Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ogólnym budżecie w Szkole
Podstawowej w Miękiszu Starym w roku 2017 wynosił 81,58%, w 2018 roku 75,15%, a w 2019
roku 80,13%. Powyższy wykres ukazuje systematyczny wzrost wynagrodzeń, największy
w roku 2019. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku były sfinansowane z Projektu pn. "Program
rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki - Szkoła+".
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Szkoła Podstawowa w Wietlinie
Wyszczególnienie

Wynagrodzenia
i pochodne
Pozostałe wydatki
Wydatki
inwestycyjne
Razem

Wydatki 2017 rok

Wydatki 2018 rok

Plan wydatków
2019 rok

1 029 717,12
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Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ogólnym budżecie w Szkole
Podstawowej w Wietlinie w roku 2017 wynosił 78,78%, w 2018 roku 71,62%, a w 2019 roku
79,06%.
Wskaźnik ten w poszczególnych szkołach kształtuje się w danych latach na różnym
poziomie, w zależności od tego czy są realizowane projekty, czy prowadzone są większe prace
remontowe, jak kształtuje się struktura zatrudnienia, itp.. Udział wydatków na wynagrodzenia
i pochodne w ogólnych budżetach szkół oscyluje pomiędzy 71,62% (2018 rok-SP Wietlin),
a 85,48% (2017 rok – SP Laszki).
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Podsumowanie
Baza oświatowa w Gminie Laszki jest ogólnie w dobrym stanie, zapewnione są bezpieczne
i higieniczne warunki nauki, zabawy i pracy. Występuje jednak konieczność przeprowadzenia
remontów (remont sieci wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, remont kuchni) i przebudowy
dachu na budynku szkolnym w Korzenicy oraz rozbudowy obiektu szkolnego w Wietlinie
w celu zwiększenia ilości pomieszczeń dydaktycznych.
Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do realizacji zadań
oświatowych
jest
wystarczające,
ale
wymagające
ciągłego
uzupełniania
i unowocześniania. Dotyczy to głównie pracowni tematycznych, które musiały powstać
w szkołach podstawowych po wprowadzonej reformie oświatowej.
Kadra pedagogiczna jest kompetentna, wykształcona, posiadająca wysokie stopnie
awansu zawodowego i wysoki poziom wykształcenia, ustawicznie doskonaląca się.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, godnie reprezentują szkoły
i gminę na zawodach, olimpiadach i konkursach zdobywając tytuły laureatów i finalistów.
Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych,
niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. Realizacji zadań oświatowych nie służy nieustanna
zmiana przepisów i brak stabilizacji w oświacie. Wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest
do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania oświaty w odniesieniu do nowych
standardów oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie
Laszki w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia a przede wszystkim
informacje o wynikach osiąganych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.

