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Informacja Wójta Gminy Zbójno 

z dnia 11 października 2016 r. 

o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2015/2016 

 

Informacja została sporządzona w celu przedłożenia Radzie Gminy Zbójno zgodnie z art. 5a 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z 

późn. zm.). 

 

Rada i Wójt wykonujący kompetencje organu prowadzącego w Gminie Zbójno prowadzą 

następujące szkoły: 

1) Publiczne Gimnazjum w Zbójnie, 

2) Zespół Szkół w Działyniu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. S. 

Żeromskiego i Samorządowe Przedszkole, 

3) Zespół Szkół w Zbójnie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa     i 

Przedszkole Publiczne, 

4) Szkoła Podstawowa w Klonowie, 

5) Szkoła Podstawowa w Rużu. 

W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały 2 punkty przedszkolne: w Klonowie oraz w 

Rużu, do których uczęszczały dzieci w wieku 3-5 lat, przez 5 dni w tygodniu, po 5 godz. 

dziennie.  

 

 

I. Uczniowie 

 

Wg danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2015 r. do szkół 

uczęszczało 629 uczniów i wychowanków. Z podziałem na poszczególne placówki dane te 

przedstawiają się następująco: 

 

 

Lp. Nazwa szkoły 

 

Liczba uczniów 

1. Publiczne Gimnazjum w Zbójnie 158 uczniów w 7 oddziałach, tj.  

2 oddziały klas I – 49,  

3 oddziały klas II – 56, 

2 oddziały klas III – 53  

2. Szkoła Podstawowa w Klonowie 98 uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 73, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 10, 

w punkcie przedszkolnym – 15 

3. Szkoła Podstawowa w Rużu 69 uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 47, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 8, 

w punkcie przedszkolnym – 14 

4. Zespół Szkół w Działyniu 145 uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 99, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 23, 

w przedszkolu – 23 

5. Zespół Szkół w Zbójnie 159 uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 118, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 17, 

w przedszkolu – 24  
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Wg danych z SIO na dzień 31 marca 2016 r. liczba wzrosła o 4 uczniów i  wynosiła 633: 

  

Lp. Nazwa szkoły 

 

Liczba uczniów 

3. Publiczne Gimnazjum w Zbójnie 159 (+1) uczniów w 7 oddziałach, tj.  

2 oddziały klas I – 51,  

3 oddziały klas II – 56, 

2 oddziały klas III – 52 

5. Szkoła Podstawowa w Klonowie 97 (-1) uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 73, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 10, 

w punkcie przedszkolnym – 14  

4. Szkoła Podstawowa w Rużu 74 (+5) uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 50, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 8, 

w punkcie przedszkolnym – 16  

2. Zespół Szkół w Działyniu 144 (-1) uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 98, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 23, 

w przedszkolu – 23 

1. Zespół Szkół w Zbójnie 159 uczniów, z czego: 

w szkole podstawowej (I-VI) – 120, 

w oddziale przedszkolnym (0) – 16, 

w przedszkolu – 23 

 

 

 

II. Pracownicy 

 

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójno zatrudnionych 

było 92 pracowników, z czego: 

- 67 pracowników pedagogicznych, 

- 17 pracowników niepedagogicznych, 

- 8 pracowników w ramach prac interwencyjnych i ze środków własnych (na stanowiskach: 

robotnik gospodarczy, opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu dzieci do i ze szkoły, 

pomoc administracyjna).      

Tabela poniżej przedstawia zatrudnienie pracowników z podziałem na poszczególne placówki 

oraz na stopnie awansu zawodowego pracowników pedagogicznych.     

   

Lp. Nazwa szkoły Liczba pracowników pedagogicznych Liczba pracowników 

niepedagogicznych 

1. Publiczne 

Gimnazjum  

w Zbójnie 

16, w tym: 

- zatrudnionych w pełnym wymiarze – 

14, 

- zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

– 2 

Stopnie awansu zawodowego 

pracowników:  

Kontraktowy – 1 

Mianowany – 6  

Dyplomowany – 9 

5, w tym: 

- 4 pracowników 

zatrudnionych w 

pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

- 1 pracownik 

zatrudniony na czas 

określony, ze środków 

własnych 
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2. Szkoła 

Podstawowa  

w Klonowie 

12, w tym: 

- zatrudnionych w pełnym wymiarze – 

11, 

- zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

– 1.  

Stopnie awansu zawodowego 

pracowników: 

Mianowany – 8 

Dyplomowany – 4 

4, w tym: 

- 3 pracowników 

zatrudnionych w 

pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

- 1 pracownik 

zatrudniony na czas 

określony, ze środków 

własnych 

3. Szkoła 

Podstawowa  

w Rużu 

11, w tym: 

- zatrudnionych w pełnym wymiarze – 

10, 

- zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

– 1. 

Stopnie awansu zawodowego 

pracowników: 

Kontraktowy - 5 

Mianowany – 4 

Dyplomowany – 2 

4, w tym: 

- 1 pracownik 

zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy, 

- 2 zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze 

(na ¾ etatu) 

- 1 pracownik 

zatrudniony na czas 

określony, ze środków 

własnych 

4. Zespół Szkół  

w Działyniu 

13, w tym: 

- zatrudnionych w pełnym wymiarze – 

11, 

- zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

– 2. 

Stopnie awansu zawodowego 

pracowników: 

Stażysta – 1 

Kontraktowy – 3 

Mianowany – 6 

Dyplomowany – 3 

6, w tym:  

- 3 stałych 

pracowników 

zatrudnionych w 

pełnym wymiarze 

czasu pracy,  

 - 1 pracownik 

zatrudniony na czas 

nieokreślony ze 

środków własnych, 

- 2 pracowników 

zatrudnionych na czas 

określony, ze środków 

własnych 

5. Zespół Szkół 

w Zbójnie 

15, w tym: 

- zatrudnionych w pełnym wymiarze – 

11, 

- zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

– 4. 

Stopnie awansu zawodowego 

pracowników: 

Kontraktowy – 1 

Mianowany – 7 

Dyplomowany 7 

6, w tym: 

- 3 stałych 

pracowników 

zatrudnionych w 

pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

- 1 pracownik 

zatrudniony na ½ 

etatu, 

- 2 pracowników 

zatrudnionych na czas 

określony w ramach 

prac interwencyjnych i 

ze środków własnych 
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III. Finansowanie szkół 

 

W roku szkolnym 2015/2016 wydatkowano 5.584.386,38 zł na: 

- płace i pochodne, tj. wynagrodzenia, dodatki: wiejski i mieszkaniowy,   

  dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”),  ZUS, fundusz pracy i fundusz   

  socjalny 

- pozostałe koszty, tj. usługi, materiały, olej opałowy, energia elektryczna,   

  opłaty za telefony i Internet, delegacje pracowników.   

 

Z podziałem na poszczególne placówki wydatki kształtowały się następująco: 

Lp. Nazwa placówki Płace 

i pochodne 

Pozostałe 

koszty 

Koszty ogółem 

1. Publiczne Gimnazjum w 

Zbójnie 

1.196.280,67 zł  176.192,01 zł 1.372.472,68 zł 

2. Szkoła Podstawowa w 

Rużu 

Oddział przedszkolny 

przy SP Ruże 

Punkt przedszkolny 

  616.306,47 zł 

 

    62.866,17 zł 

 

 

    52.082,92 zł 

 116.571,94 zł 

 

     2.985,28 zł 

 

 

           - 

  732.878,41 zł 

 

    65.851,45 zł 

 

 

    52.082,92 zł 

3. Szkoła Podstawowa w 

Klonowie 

Oddział przedszkolny 

przy SP Klonowo 

Punkt przedszkolny 

  778.608,30 zł 

 

    66.772,72 zł 

 

 

    54.123,44 zł 

   68.492,03 zł 

 

     3.677,58 zł 

 

 

          - 

  847.100,33 zł 

 

    70.450,30 zł 

 

 

54.123,44 zł 

4. Zespół Szkół  

w Działyniu – Szkoła 

Podstawowa  

Oddział przedszkolny 

przy SP Działyń 

Samorządowe 

Przedszkole  

w Działyniu 

 

 

797.163,08 zł 

 

75.691,28 zł 

 

 

68.427,05 zł 

 

 

188.386,05 zł 

 

     492,82 zł 

 

 

6.709,96 zł 

 

 

985.549,13 zł 

 

76.184,10 zł 

 

 

75.137,01 zł 

5. Zespół Szkół w Zbójnie 

– Szkoła Podstawowa 

Oddział Przedszkolny 

przy SP Zbójno 

Przedszkole Publiczne 

w Zbójnie 

 

800.951,80 zł 

 

56.671,75 zł 

 

 

127.018,06 zł 

 

48.450,77 zł 

 

- 

 

 

4.528,30 zł 

 

849.402,57 zł 

 

56.671,75 zł 

 

 

131.546,36 zł 

Razem 4.752.963,71 zł 616.486,74 zł 5.369.450,45 zł 

+ f. socjalny emerytów             -   33.838,00 zł     33.838,00 zł 

+ dowożenie uczniów,  

z czego: 

- do szkół prowadzonych przez 

Gminę Zbójno 

- do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w 

Wielgiem 

            -  181.097,93 zł 

 

 176.161,68 zł 

 

     4.936,25 zł 

 

 

  181.097,93 zł 

Ogółem  4.752.963,71 zł  831.422,67 zł 5.584.386,38 zł 
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IV.  Awans zawodowy nauczycieli 

 

W roku szkolnym 2015/2016 trzech nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

 

Rozpatrzono również dwa wnioski nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. Po dokonaniu ocen formalnych wniosku powołano dwie Komisje 

ds. awansu zawodowego, które w dniach 25.11.2015 r. oraz 27.07.2016 r. przeprowadziły 

postępowania egzaminacyjne i wydały zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Na tej podstawie 

zostały wydane decyzje o nadaniu stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Koszt pracy 

komisji egzaminacyjnych wyniósł 800 zł (praca 4 ekspertów z listy MEN). 

 

 

V. Oferta edukacyjna szkół 

 

Szkoły realizują podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół. W roku szkolnym 2015/2016 w arkuszach organizacyjnych, 

poza obowiązkowymi zajęciami wynikającymi z ramowych planów nauczania, dyrektorzy 

szkół zaplanowali zajęcia pozalekcyjne, adresowane zarówno do uczniów zdolnych, jak i 

uczniów z trudnościami w nauce. 

Ponadto dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Golubiu – Dobrzyniu w roku szkolnym 2015/2016 

organizowane były: nauczanie indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjne.  

 

Tabela poniżej przedstawia tygodniowy wymiar ww. zajęć w poszczególnych placówkach. 

 

Lp. Nazwa szkoły Rodzaj zajęć i tygodniowy wymiar 

1. Publiczne Gimnazjum w Zbójnie - zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 14 godz. 

- nauczanie indywidualne w wymiarze        

11 godz. od III do VI 2016 r. 

- nauczanie indywidualne w wymiarze   

  11 godz. od II do VI 2016 r. 

2. Szkoła Podstawowa w Klonowie - zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godz. 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   

  w wymiarze 3 godz.  

- nauczanie indywidualne w wymiarze 3 

godz. 

3. Zespół Szkół w Działyniu - zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 8 godz.  

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   

  w wymiarze 8 godz.  

- nauczanie indywidualne w wymiarze 6 

godz. 

4. Zespół Szkół w Zbójnie - zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 4 godz. 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w 

wymiarze 2 godz. 

5. Szkoła Podstawowa w Rużu - zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godz.  

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   

  w wymiarze 10 godz. 
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Za bezpieczeństwo uczniów dowożonych do szkół odpowiadają w szkole nauczyciele 

prowadzący zajęcia w świetlicy działającej w każdej ze szkół, natomiast w czasie dowozów 

do szkół i w drodze powrotnej zatrudnieni opiekunowie (koszt zatrudnienia – 77.541,75 zł). 

 

 

VI. Dokształcanie nauczycieli 

 

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela corocznie w budżecie gminy planowane są środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 2015/2016 

dyrektorzy i nauczyciele ze wszystkich szkół uczestniczyli w różnych szkoleniach. Ogólny 

koszt działań wyniósł 10.301,96 zł.  

 

 

VII. Osiągnięcia uczniów     

 

Uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Zbójno uczestniczą w zarówno w konkursach, 

olimpiadach, jak i zawodach sportowych organizowanych przez różne instytucje. Tabela 

poniżej przestawia osiągnięcia uczniów na szczeblu ponadgminnym w roku szkolnym 

2015/2016. 

 

Lp. Nazwa szkoły Opis osiągnięć 

1. Publiczne Gimnazjum w 

Zbójnie 

1. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie 

Ekologicznym "Ekologiczne potyczki". 

2. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie 

"Bezpieczeństwo Ekologiczne Gminy" 

3. Powiatowa Liga Biegów Przełajowych – spotkanie I 

a. I miejsce indywidualnie w kategorii 14-15 lat – 

chłopcy  

b. II miejsce indywidualnie w kategorii 14-15 lat – 

chłopcy 

c. II miejsce indywidualnie w kategorii 14-15 lat - 

dziewczęta 

d. I miejsce indywidualnie w kategorii 16-17 lat - 

dziewczęta 

e. II miejsce indywidualnie w kategorii 16-17 lat - 

dziewczęta 

f. III miejsce indywidualnie w kategorii 16-17 lat – 

chłopcy 

4. I miejsce drużynowo i indywidualnie w Powiatowym 

turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 

5. I i II miejsce w Wojewódzkim IX Konkursie 

Ekologicznym. 

6. Wyróżnienie w XI wojewódzkim konkursie 

Recytatorskim dotyczącym twórczości Czesława 

Miłosza. 

7. II miejsce w Powiatowym konkursie literackim 

związanym z twórczością Henryka Sienkiewicza. 

8. II miejsce w klasyfikacji ogólnej Powiatowych 

Mistrzostw Lekkoatletycznych. 

2. Szkoła Podstawowa w 

Klonowie 

1. Laureat Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z 

przyrody pod patronatem Kuratora Oświaty 

2. III miejsce w okręgu toruńskim, X w województwie w 
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V edycji Programu Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej 

„Myśliwi-Dzieciom, Dzieci-Zwierzętom” 

3. II miejsce w XI Festiwalu Pieśni i Piosenki Ludowej w 

Nowogrodzie 

4. I,II i III miejsce w konkursie plastycznym „Gdy 

dorosnę, będę oddawał krew” – organizator: Zespół 

Charytatywny przy parafii św. Bartłomieja w 

Czernikowie 

5. I i III miejsce indywidualnie, III miejsce zespołowo – 

VIII Przegląd Poezji dla Dzieci w Ciechocinie 

6. I miejsce w Przeglądzie Pięknego Czytania utworu H. 

Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. 

3. Szkoła Podstawowa w 

Rużu 

1. II i III miejsce w Przeglądzie Pięknego Czytania 

utworu H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. 

2. Mistrzostwo Polski Kadr Wojewódzkich Młodziczek w 

Piłce Nożnej – PZPN 

3. II miejsce w Mistrzostwach Województwa w 

Unihokeju-drużynowo 

4. Mistrzostwa Torunia w Lekkiej Atletyce Dzieci-bieg na 

600m – I miejsce 

5. Mistrzostwo Województwa w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych 

6. Cross Włocławski o Puchar Prezydenta Miasta – III 

miejsce (międzywojewódzkie zawody w biegach 

przełajowych dzieci) 

7. I miejsce – V Iławski Półmaraton LA RIVE im. 

Antoniego Gierszewskiego – „Młody Maratończyk” 

bieg na 2500m. 

8. Jedna uczennica brała udział w ponad 40 zawodach 

sportowych w ciągu roku szkolnego. 

4. Zespół Szkół  

w Działyniu  

1. Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

- III miejsce w pchnięciu kulą 

- III i IV miejsce w biegu na dystansie 300m 

- IV miejsce w rzucie piłeczką palantową 

- III miejsce w biegu na dystansie 1000m 

- IV miejsce w biegu na dystansie 600m 

2.     Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Drużyn Szkolnych w Mini Siatkówce – II miejsce 

3.     II miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Karate Kyokushin 

4.     Laureat Konkursu Przedmiotowego z przyrody 

5.     VI miejsce w wojewódzkim finale konkursu 

przedmiotowego z historii. 

5. Zespół Szkół  

w Zbójnie 

1. I miejsce uczennicy w wojewódzkim konkursie 

plastycznym dla uczniów klas IV-VI 

2. Wyróżnienie dla ucznia w Powiatowym XIII 

Przeglądzie Twórczości Ludowej Wielkanoc 2016. 

3. Wyróżnienie dla ucznia w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym „Nie pal przy mnie, proszę”. 

4. III i V miejsce w wojewódzkim konkursie języka 

angielskiego dla najmłodszych pod patronatem 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
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5. Trójbój lekkoatletyczny-  zawody gminne II m. 

zespołowo. 

6. I miejsce w pierwszej edycji Gminnego wyścigu 

kolarskiego o puchar Wójta Gminy Zbójno. 

7. III miejsce dziewcząt w powiatowych zawodach 

drużynowych w tenisa stołowego. 

8. II miejsce chłopców w czwórboju LA w zawodach 

gminnych. 

9. Uczestnictwo w 3 spotkaniach w ramach Powiatowej 

Ligi Biegów Przełajowych – miejsca na podium w 

każdym starcie 

10. IV miejsce z Powiatowych Mistrzostwach klas 

szóstych. 

  

 

VIII. Stypendia naukowe 

 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII.44.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015 r. w 

sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno, nagrodę w roku szkolnym 2015/2016 

w postaci stypendium na kwotę 200,00 zł otrzymało 88 uczniów, tj. 

- 28 uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie – 5.600,00 zł 

- 22 uczniów Zespołu Szkół w Działyniu – 5.000,00 zł 

- 15 uczniów Zespołu Szkół w Zbójnie – 3.200,00 zł 

- 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Klonowie – 1.800,00 zł 

- 15 uczniów Szkoły Podstawowej w Rużu – 4.200,00 zł 

Łączna wartość stypendiów wyniosła 19.800,00 zł. 

 

 

IX. Stypendia socjalne 

Zgodnie z dyspozycją art.90b, 90d i art. 90e i 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia w roku 

2015/2016 skorzystało 236 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójno.  

Na powyższe zadanie przyznana została dotacja. Warunkiem jego zrealizowania jest 

dofinansowanie 20% ze środków własnych jednostki samorządu.   

Ogólna kwota wydatkowana na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2015/2016 

wyniosła 199.615 zł. 

 

X. Programy realizowane ze środków pozabudżetowych 

 

1. W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie szkoły podstawowe uczestniczyły w programach 

realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa 

w szkole”. Celem programów jest promowanie spożycia mleka oraz owoców i warzyw 

wśród dzieci i młodzieży. Produkty te, uczniowie otrzymywali bezpłatnie.  

 

2. W ramach programów profilaktyki szkoły podstawowe uczestniczyły także w 

następujących programach: „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste 
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powietrze wokół nas”, „Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci 

przedszkolne i w młodszym wieku szkolnym”.  

 

3. Publiczne Gimnazjum w Zbójnie realizowało projekt edukacji ekonomicznej młodzieży 

„Na własne konto” – dofinansowanie 2.500,00 zł 

 

4. W roku szkolnym 2015/2016 wszyscy uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych oraz 

klas I gimnazjum otrzymali z początkiem nowego roku szkolnego darmowe podręczniki 

oraz materiały ćwiczeniowe. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową w wysokości 

34.723,20 zł dla 242 uczniów (193 uczniów szkół podstawowych, 49 uczniów 

gimnazjum). Ponadto uczniom uprawnionym do otrzymania wyprawki szkolnej 2015, tj. 

wsparcia na zakup podręczników szkolnych, wypłacono kwotę 15.199,70 zł. Pomoc 

otrzymało 70 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz SOSW Wielgie. 

 

 

XI.  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

 

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

z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę 

Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji.  

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze 

środków Funduszu Pracy.  

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od 

trybu nauki.  

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia 36 miesięcy dofinansowanie wynosi 

8 081,00 zł (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania 

wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).  

W przypadku przyuczenia młodocianego pracownika przez pracodawcę do wykonywania 

określonej pracy dofinansowanie wynosi 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

W 2015 roku ww. dofinansowanie otrzymało 8 pracodawców, którzy wykształcili w różnych 

zawodach 9 młodocianych pracowników. Łączna wartość wypłaconych środków 

dofinansowania wyniosła 72.504,52 zł. 

 

 

XII.  Wyniki zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu. 

 

Celem egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 

uczniów na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia – po szkole podstawowej i po 

gimnazjum. Zgodnie ze zmianą do ustawy o systemie oświaty, rok szkolny 2015/2016 był 

ostatnim, w którym do sprawdzianu przystąpili uczniowie klas VI. 

 

Sprawdzian składa się z dwóch części: 

 część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki 

 część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego 

 

Wyniki sprawdzianu obrazuje poniższa tabela: 
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 Część I Część II 

 Wynik średni w grupie 

Nazwa szkoły Liczba 

zdających 

uczniów 

Język 

polski 

matematyka razem Język 

angielski 

Szkoła Podstawowa w Klonowie 9 53% 29% 41% 42% 

Szkoła Podstawowa w Rużu 11 68% 38% 53% 53% 

Szkoła Podstawowa w Działyniu 14 71% 68% 69% 61% 

Szkoła Podstawowa w Zbójnie 21 61% 41% 51% 61% 

Gmina Zbójno 55 63% 45% 54% 56% 

 

 

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów. 

 

 

Składa się on z trzech części: 

 humanistycznej – z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyczno-przyrodniczej – z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki, 

 języka obcego nowożytnego. 

 

 

Wyniki egzaminu obrazują poniższe tabele.  

 

  - uczniowie piszący egzamin standardowy: 

Część humanistyczna 

Nazwa szkoły Liczebność 

grupy 

Wynik średni w grupie  

j. polski 

Wynik średni w grupie  

historia i wiedza   

o społeczeństwie 

Publiczne 

Gimnazjum  

w Zbójnie 

 

47 

 

61% 

 

46% 

Część matematyczno – przyrodnicza  

Nazwa szkoły Liczebność 

grupy 

Wynik średni w grupie  

matematyka 

Wynik średni w grupie  

przedmioty 

przyrodnicze 

Publiczne 

Gimnazjum  

w Zbójnie 

 

47 

 

37% 

 

40% 

Język obcy 

Nazwa szkoły Liczebność 

grupy 

Wynik średni w grupie  

j. angielski 

Wynik średni w grupie  

j. niemiecki 

Publiczne 

Gimnazjum  

w Zbójnie 

 

47 

 

51% - poz. podstawowy 

29% - poz. rozszerzony 

 

36% 
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- uczniowie piszący egzamin dla upośledzonych w stopniu lekkim: 

Część humanistyczna 

Nazwa szkoły Liczebność 

grupy 

Wynik średni w grupie  

j. polski 

Wynik średni w grupie  

historia i wiedza   

o społeczeństwie 

Publiczne 

Gimnazjum  

w Zbójnie 

 

4 

 

54% 

 

66% 

Część matematyczno – przyrodnicza  

Nazwa szkoły Liczebność 

grupy 

Wynik średni w grupie  

matematyka 

Wynik średni w grupie  

przedmioty 

przyrodnicze 

Publiczne 

Gimnazjum  

w Zbójnie 

 

4 

 

46% 

 

60% 

Język obcy 

Nazwa szkoły Liczebność 

grupy 

Wynik średni w grupie  

j. angielski 

Wynik średni w grupie  

j. niemiecki 

Publiczne 

Gimnazjum  

w Zbójnie 

 

4 

 

59% - poz. podstawowy 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 Średni wynik zdających w % 

Język 

polski 

Historia 

i WOS 

Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 

Język angielski Język 

niemiecki podstawowy rozszerzony 

Powiat 63 51 43 46 56 35 46 

Województwo 68 55 46 49 61 42 51 

Kraj 67,5 55 46,5 49 61,5 42,5 51 

 

 

Ogólny koszt realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 wyniósł 

5.964.949,61 zł. 

W roku szkolnym 2015/2016 na realizację ww. zadań Gmina otrzymała: 

 - subwencję oświatową w kwocie 4.188.655 zł  

    oraz  

 - dotację przedszkolną w kwocie 180.957 zł. 

 

 

Opracowała: Joanna Krzeszewska 

 

 

 

 

 

 


