Załącznik do zarządzenia nr 68/19
Wójta Gminy Osie
z dnia 23 października 2019 r.

INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Osie
w roku szkolnym 2018/2019

(art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
- Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Osie, październik 2019 r.

1. WSTĘP, METRYCZKA GMINY
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązała organ wykonawczy samorządu
terytorialnego do co rocznego przedstawiania Radzie Gminy informacji nt. stanu realizacji zadań
oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty w placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina.
Obowiązek ten wynika z dyspozycji zawartej w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.
System prawa oświatowego określa katalog zadań należących do jednostki samorządu terytorialnego,
w szczególności związanych z utrzymaniem i prowadzeniem publicznych placówek oświatowych.
Do zadań oświatowych organu prowadzącego należy między innymi:
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 i 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.
Ustawodawstwo prawne gwarantuje organowi prowadzącemu środki finansowe w postaci
subwencji oświatowej i dotacji celowych na realizację zadań oświatowych.
Gmina Osie realizując zadania oświatowe:
• zatwierdza arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół, dla których jest organem prowadzącym,
• nadzoruje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• prowadzi politykę kadrową wobec dyrektorów szkół i przedszkoli,
• zapewnia lokalowe i finansowe warunki konieczne do realizacji zadań statutowych,
• czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej w jednostkach oświatowych.

Metryczka gminy
Przedstawiona poniżej tabela daję ogólną charakterystykę gminy, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty:
DANE O GMINIE
Liczba ludności gminy
Budżet gminy-dochody(wykonanie 2018 r., plan 2019 r.)
Budżet w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Dochody własne gminy bez subwencji oświatowej,
wyrównawczej i dotacji ogółem
- w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Otrzymana subwencja oświatowa
Statystyczna liczba uczniów wg metryczki subwencji
oświatowej (bez wychowanków przedszkoli)
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 ucznia
wg metryczki subwencji oświatowej
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854
(wykonanie 2018 r., plan 2019 r.)

Z 2018 r.

Z 2019 r.

5 460

5 488

33 706 685,62 zł

28 645 410,82 zł

6 173,39 zł

5 219,64 zł

13 509 277,98 zł
2 474,23 zł

11 923 550,28 zł
2 172,66 zł

5 816 112,00 zł

5 998 343,00 zł

567

554

10 257,69 zł

10 827,33 zł

8 940 243,58 zł

9 348 812,94 zł

(wg stanu na 31.12.2018 r.)) (wg stanu na 30.06.2019 r.)
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2. ZATWIERDZANIE ARKUSZY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY
Wójt Gminy Osie zatwierdził arkusze i aneksy do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny
2018/2019 dla następujących placówek oświatowych:
1) Szkoły Podstawowej w Osiu
2) Szkoły Podstawowej w Brzezinach
3) Szkoły Podstawowej we Wierzchach ze Szkołą Filialną w Łążku
4)Przedszkola Publicznego w Osiu

3. INFORMACJA O KADRZE PEDAGOGICZNEJ
Zgodnie z zatwierdzonymi przez Wójta Gminy Osie w maju 2018 roku arkuszami organizacyjnymi,
struktura zatrudnienia w szkołach przedstawiała się następująco:
NAUCZYCIELE

Sz. P.
Osie

Sz. P.
Brzeziny

Przedszkole
Publiczne
w Osiu

Sz. P.
Wierzchy

Ilość zatrudnionych:
46
13
17
W tym: pełnozatrudnionych
42
5
11
niepełnozatrudnionych
4
8
6
Stopnie awansu
Dyplomowany
28
8
10
Mianowany
9
3
5
Kontraktowy
8
1
2
Stażysta
1
1
Bez stopnia
We wszystkich szkołach pracowali nauczyciele zgodnie z kwalifikacjami.

8
6
2
1
5
1
1

Pracownicy niepedagogiczni
Wyszczególnienie

Zatrudnienie
etaty

osoby

1.

Szkoła Podstawowa w Osiu

12,75

15

2.

Szkoła Podstawowa w Brzezinach

5,25

8

3

Szkoła Podstawowa w Wierzchach

3,5

5

4.

Przedszkole Publiczne w Osiu

6,5

8

28

36

Razem

4. INFORMACJA O UCZNIACH
Liczebność uczniów w oddziałach w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2018/2019
kształtowała się następująco:

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa w
Osiu:

Liczba
oddz.

26

Liczba
uczniów

w tym klas:
„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

/dzieci

537

2

a) Oddziały zerowe

4

76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Szkoła Podstawowa

19

407

-

42

49

16

71

61

46

69

53

c) Gimnazjum

3

54

-

-

-

54

-

-

-

-

-

2.

Szkoła Podstawowa w
Brzezinach

6

45

12

5

7

0

8

5

3.

Szkoła Podstawowa w
Wierzchach
- Szkoła Filialna w Łążku

7

65

11

6

7

7

11

14

9

-

-

4

24

9

8

4

3

-

-

-

-

-

Przedszkole Publiczne w
Osiu

4

83

47

754

4.

RAZEM:

W ogólnej liczbie dzieci uczących się w gminie
mieszczą się:
a) uczniowie objęci nauczaniem
indywidualnym
b) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

Szkoła
Podstawowa
w Osiu

Szkoła
Podstawowa
w Brzezinach

Szkoła
Podstawowa
w Wierzchach

0

1

1

12

0
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5. DOWÓZ UCZNIÓW
W ramach obowiązku gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 dowożono uczniów .
Ilość tą przedstawiają poniższe dane:
Szkoła Podstawowa w Osiu:
a) Szkoła Podstawowa – 115 uczniów dowożonych
b) Gimnazjum – 24 uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa w Brzezinach – 18 uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa w Wierzchach – 19 uczniów dowożonych

6. POWIERZENIE STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY
Zgodnie z art. 63 ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.), po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może przedłużyć
powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na okres kolejnych 5 lat szkolnych.
W roku szkolnym 2018/2019 nie zostały powierzone stanowiska dyrektorom szkół, gdyż
dyrektorzy szkół z terenu Gminy Osie mają powierzone stanowiska do 31 sierpnia 2022 r.
7. ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU
Na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia
ministra edukacji narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzono
analizę wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
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Średnie
wynagrodzenie
Lp.

Wskaźniki
Stopnie
określone
awansu
w art. 30
zawodowego ust. 3 Karty
Nauczyciela

1

nauczyciel
stażysta

100%

2

nauczyciel
kontraktowy

111%

3

nauczyciel
mianowany

144%

4

nauczyciel
dyplomowany

184%

8.

od dnia
1
stycznia
do dnia
31
sierpnia

Średnioroczna
liczba etatów
ustalana dla
okresów
obowiązywania
poszczególnych
kwot bazowych

Suma
iloczynów
średniorocznej
liczby etatów
Wydatki
i średnich
poniesione
wynagrodzeń,
w roku na
o których
wynagrodzeni
mowa w art. 30
aw
ust. 3 Karty
składnikach
Nauczyciela,
od dnia
wskazanych
ustalonych dla w art. 30 ust.1
1
okresów
września
Karty
obowiązywania
do dnia
Nauczyciela
poszczególnych
31
kwot bazowych
grudnia

Kwota
różnicy

od dnia
1
września
do dnia
31
grudnia

od dnia
1
stycznia
do dnia
31
sierpnia

2 752,92 2 900,20

4,08

2,97

111 218,09

111 437,79

219,70

3 055,74 3 219,22

6,49

8,21

297 363,42

345 690,95

48 327,53

3 964,20 4 176,29

19,60

19,75

975 430,51

1 060 807,07

85 376,56

5 065,37 5 336,37

33,74

35,58

2 221 529,15

2 863 633,14

642 103,99

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W roku szkolnym 2018/2019 organ prowadzący powoływał komisje egzaminacyjną i nadał stopień
awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej w Osiu.

9. BAZA SZKOŁY
Szkoły dysponowały następującą bazą lokalową:
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU użytkuje dwa obiekty szkolne:
1) w budynku przy ul. Księdza Semraua 44 w roku szk. 2018/19 uczyły się 4 oddziały „0” i 5 oddziałów
klas I-III,
2) w budynku przy ul. Szkolnej 8 uczą się klasy IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.
Obiekt przy ul. Ks. Semraua (o powierzchni użytkowej ok. 1400 m2) mieścił w 2018/19:
- 10 pomieszczeń lekcyjnych,
- bibliotekę,
- pomieszczenie pedagoga/logopedy,
- pokój nauczycielski,
- sala do zajęć komputerowych,
- gabinet wicedyrektora,
- pomieszczenia dla woźnego i sprzątaczek,
- zastępczą salę gimnastyczną (o pow.100 m2),
- stołówkę,
- sanitariaty,
- kuchnię,
- kotłownię olejową.
Do obiektu należy teren o pow. ok. 12 000 m2, na którym mieści się plac zabaw.
Obiekt przy ul. Szkolnej (o powierzchni użytkowej po rozbudowie – 3 758,1m2 ) posiada:
- 18 sal lekcyjnych,
- 1 salę komputerową,
- bibliotekę,
- stołówkę,
- świetlicę,
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- pomieszczenia kuchenne,
- sekretariat,
- gabinety: pedagoga, dyrektora i wicedyrektora,
- gabinet pielęgniarki,
- pomieszczenia gospodarcze,
- salę gimnastyczna o wymiarach 20 x 30 m,
- salę pomocnicza o wymiarach 80 m2,
- kotłownię olejową.
SZKOŁA PODSTAWOWA BRZEZINY posiada:
- 10 sal lekcyjnych,
- zastępczą salkę gimnastyczną,
- pracownię regionalno - historyczną,
- 1 pracownię informatyczną,
- 1 bibliotekę,
- gabinet dyrektora szkoły,
- sekretariat i magazyn sprzętów elektronicznych,
- pokój nauczycielski,
- pomieszczenie-szatnię oddziału przedszkolnego,
- kuchenkę szkolną, sanitariaty, kotłownię i magazyn opału.
Dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas najmłodszych (I-III) zlokalizowany jest na posesji szkolny
ogród zabaw. W 6 pomieszczeniach klasowych funkcjonują tablice interaktywne ze sprzętem
komputerowym. Szkoła posiada wizualizery do 3 tablic interaktywnych. Wokół budynku zlokalizowane
są boiska do gier sportowych; wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z trybunami na 120 miejsc,
do piłki nożnej trawiaste i teren wyjściowy dla dzieci „0” oraz uczniów w czasie przerw
międzylekcyjnych przed szkołą. Do szkoły przylega działka, na której zlokalizowany jest ogród
dendrologiczny. Warunki lokalowe stanowiły wystarczającą bazę do realizacji wszystkich
nakreślonych rocznym planem rozwoju zadań w placówce za rok szkolny 2018/19.
SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY użytkuje dwa obiekty szkolne:
Szkoła Podstawowa Wierzchy w skład, której wchodzą:
- 5 sal lekcyjnych,
- 1 pracownia komputerowa,
- 1 stołówka- świetlica,
- biblioteka szkolna,
- boisko wielofunkcyjne,
- zaplecze sanitarne.
SZKOŁA FILIALNA ŁĄŻEK posiada:
- 3 sale lekcyjne,
- 1 salę komputerową,
- swietlicę,
- boisko szkolne,
- zaplecze sanitarne.
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU
W budynku Przedszkola znajdują się :
- 4 sale dydaktyczne o powierzchni 200 m 2,
- kuchnia z zapleczem kuchennym,
- 3 łazienki dla dzieci,
- szatnia, strych, piwnica,
- plac zabaw z ekologicznymi sprzętami, posiadającymi atest bezpieczeństwa.
5

Przedszkole posiada następujący sprzęt: 1 komputer stacjonarny i 1 laptop z dostępem do Internetu,
1 komputer dla dzieci z programem „Kid Smart”, 1 kserokopiarka, 2 odtwarzacze DVD, 1 magnetowid,
2 telewizory, radiomagnetofony i 1 rzutnik.
10. INWESTYCJE I REMONTY, ZAKUP SPRZĘTU I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
W ramach tego zadania szkoły wykonały:
Szkoła Podstawowa w Osiu
Budynek– ul. Szkolna 8:
- przeprowadzono kontrolę pomieszczeń szkoły i jej otoczenia;
- zakupiono 2 laptopy (w tym 1 z projektu "Lepszy start" - szkoła miejscem optymalizacji szans
edukacyjnych wiejskich dzieci), zakupiono również 3 odtwarzacze CD,
- wymieniono lampy na sali gimnastycznej,
- wymalowano szkolne korytarze,
- dokonano remontu kapitalnego 2 klas (wymieniono podłogi, instalację elektryczną, pomalowano
sale),
- zakupiono szafki na szkolne korytarze.
Budynek – ul. Ks. Semraua 44
- przeprowadzono kontrolę pomieszczeń szkoły i jej otoczenia.
- wyremontowano 3 sale dydaktyczne (położono wykładzinę termozgrzewalną, wymieniono
oświetlenie na ledowe, pomalowano sale),
- zakupiono wykładziny do 3 sal lekcyjnych, karnisze, tablice,
- pomalowano wszystkie pomieszczenia kuchenne, korytarze, salę lekcyjną i zastępczą salę
gimnastyczną oraz wymieniono w tych pomieszczeniach oświetlenie na ledowe.
Szkoła Podstawowa w Brzezinach
W roku szkolnym 2018/19 systemem gospodarczym wykonano remont bieżący ogrodzenia szkolnego
w tym malowanie i konserwację.
Prace remontowe w okresie wakacyjnym dotyczyły malowania podłóg we wszystkich pomieszczeniach
szkoły, zamalowania przecieków w budynku szkolnym malowania pomieszczeń kotłowni szkolnej.
Ponadto:
- wymalowano trzy klasy, a do dwóch zakupiono nowe meble,
- założono w wspomnianych klasach nowe oświetlenie ledowe,
- położono kostkę polbrukową pod wsyp opału,
- położono chodnik polbrukowy do placu zabaw oraz z orlika do parkingu,
- zamontowano nowe klapy na otwory wsypowe,
- zamontowano nową furtkę na szkolnego orlika,
- przycięto tuje przed szkołą w celu rozjaśnienia klas,
- zamontowano rolety pionowe w klasach,
- przed szkoła zainstalowano lampy z czujnikami zmierzchu,
- naprawiono, odmalowano dolną fasadę szkoły,
- zlikwidowano zbędne schody przy starym – nieużywanym śmietniku,
- zamurowano okno w budynku gospodarczym i częściowo go odmalowano.
Nadal planowane są i realizowane na bieżąco drobne naprawy i remonty wynikające z bieżących
potrzeb.
Szkoła Podstawowa w Wierzchach
W roku szkolnym 2018/2019 zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i położono kostkę brukową
na placu przed S.P. Wierzchy.
Przedszkole Publiczne w Osiu
- pomalowano ściany szatni, kuchni i zaplecza kuchennego,
-wyremontowano chodnik przy wejściu ( od ulicy schodami ) na teren przedszkola,
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- zakupiono następujący sprzęt i urządzenia: laminator, niszczarkę, urządzenie rekreacyjne na plac
zabaw, 3 duże garnki ze stali nierdzewnej z pokrywkami, dmuchawę spalinową do liści.
11. PRZEPROWADZONE KONTROLE
Szkoła Podstawowa w Osiu
Data

Kontrolujący

Przedmiot kontroli - zalecenia

08.11.2018r.

Sanepid

Protokół kontroli.
Wdrażanie kolejnych edycji programów
profilaktycznych.

10.12.2018r.

Sanepid

10.12.2018r.

Kuratorium Bydgoszcz

14.05.2019r.

Sanepid

Protokół kontroli. Brak zaleceń.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie
pobytu w szkole.
Protokół kontroli. Brak zaleceń.
Protokół kontroli ZUS. Brak zaleceń.

Szkoła Podstawowa w Brzezinach
- Przeprowadzono zgodnie z wymogami BHP przeglądy instalacji wentylacyjnych i kominowych
budynku szkolnego. Przegląd zrealizował Zakład Kominiarski Marka Skrzoski. Uwag nie stwierdzono.
- Na bieżąco w ciągu roku prowadził dyrektor szkoły przeglądy budynku pod względem sanitarnym
i BHP, sporządzając protokoły po przeprowadzonych oględzinach budynku i wykonanych zadaniach.
Realizowałem kontrole w ramach pełnienia nadzoru pedagogicznego
w stosunku do podległych
nauczycieli i uczniów.
- Ponadto, kontrole organu nadzoru pedagogicznego ograniczały się do bieżącego sporządzania,
wypełniania i przesyłania danych z działalności placówki do K-P KO w Bydgoszczy drogą elektroniczną.
Szkoła Podstawowa w Wierzchach
Kontrola przewodów kominowych w SP Wierzchy – pozytywna.
Kontrola przewodów kominowych w SF Łążek – pozytywna.
Kontrola sanitarna – pozytywna.
Kontrola techniczna urządzeń i instalacji elektrycznych na obiektach oraz instalacji
piorunochronnej SPW, SF – pozytywna.
Kontrola obiektów budowlanych SPW, SF – pozytywna.
Przegląd kotła olejowego SPW – pozytywna.
Przedszkole Publiczne w Osiu
Odbyły się następujące kontrole, w wyniku których, nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń:
31.08.2018 r. kontrola zapewnienia bezpieczeństwa i higieny warunków korzystania z obiektów
szkoły ( placówki ),
17.10.2018 r. kontrola sanitarna – kuchni i zaplecza,
19.10.2018 r. okresowa kontrola przewodów dymnych oraz grawitacyjnych przewodów
spalinowych i wentylacyjnych,
08.11.2018 r. i 17.04.2019 r. kontrola sanitarna przedszkola przez Państwową Inspekcję Sanitarną
w Świeciu; wdrażanie, monitoring i sprawozdanie z programów pt.: „Profilaktyka chorób
pasożytniczych” , „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami’,
30.08.2018 r. została przeprowadzona wewnętrzna, okresowa kontrola bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektu przedszkola oraz wewnętrzna okresowa kontrola
7

urządzeń na placu zabaw w wyniku której, przeprowadzono drobne prace remontowe na placu zabaw
i w budynku przedszkola.
wrzesień 2018 r. bieżąca kontrola finansowa przez Organ prowadzący – Gminę Osie.
12. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY
a) EGZAMINY
Egzamin gimnazjalny
Tegoroczny egzamin gimnazjalny pisało 53 gimnazjalistów.
W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz
historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań
z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo
tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie,
którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali
obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym.
Zadania we wszystkich zestawach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści spełniają wymagania
ogólne i szczegółowe z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w %
Język
polski

Historia
i WOS

Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

Język
angielski
podstawowy

Język
angielski
rozszerzony

Język
niemiecki
podstawowy

55,8

48,5

26,9

39,9

51,5

35,8

47,0

55,0

51,9

29,9

40,9

64,8

45,8

35,0

58,4

54,4

40,5

47,1

59,4

45,4

49,0

56,5
4

51,8
3

32,9
4

42,8
4

59,0
4

42,8

45,7
5

Powiat
świecki

58

55

38

46

62

46

41

Woj.
kuj-pom.

61

57

40

47

65

49

45,0

Kraj

63

59

43

49

68

53

43

Odział A

Oddział B

Oddział C
Szkoła/
Gmina
STANIN

8

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO

55,8

58,4

55

63

61
56,5

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
48,5

51,9

54,4

51,8

57

59

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU MATEMATYKI

40,5
26,9

29,9

32,9

40

43

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

39,9

40,9

47,1

42,8

47

49

9

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – J. ANGIELSKI
64,8

59,4

59

65

68

51,5

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM – J. ANGIELSKI

45,8

45,4

49

53

42,8

35,8

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – J. NIEMIECKI
49

47

45,7

45

43

35
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Egzamin ósmoklasisty
Tegoroczny egzamin pisało 53 ósmoklasistów. Uczniowie pisali egzamin z j. polskiego, matematyki,
języka angielskiego. Zadania we wszystkich zestawach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści
spełniają wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Klasa
8A
8B
8C
Szkoła/Gmina
STANIN

J. polski
47
49
48,00
48
2

Matematyka
28
35
30
31
3

J. angielski
48
54
49
50
4

Powiat świecki
Województwo
Kraj

57
60
63

38
42
45

51
55
59

JĘZYK POLSKI

47

49

48

48

60

63

42

45

55

59

MATEMATYKA

28

35

30

31

JĘZYK ANGIELSKI

48

54

49

50
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b) Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych
Szkoła Podstawowa w Osiu:
Konkurs
Konkurs przedmiotowy organizowany prze Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny OXFORD
30 edycja OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES
MATEMATYKA-PLUS

Konkurs plastyczny „ Młodzież zapobiega pożarom”

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”

Konkurs Matematyczny dla kl. III Gim. oraz 8SP
organizowany przez I LO w Świeciu
Konkurs plastyczny "Bory Tucholskie w oczach dziecka"

Uczniowie
1 laureat
2 laureatów I stopnia z wyróżnieniem
2 laureatów I stopnia
3 laureatów II stopnia
4 laureatów III stopnia
5 laureatów IV stopnia
3 laureatów V stopnia
1 laureat ogólnopolski
1 nagroda w etapie powiatowym
1 miejsce w etapie wojewódzkim
kl. II - 6 wyróżnień
kl. IV – 2 wyróżnienia
kl.V – 1 wyróżnienie
kl. VI – 1 wyróżnienie
I miejsce – kl. III
III miejsce – kl. VIII
10 nagrodzonych uczniów

Konkurs recytatorski „ Słowotok”

2 nagrody w powiecie: wyróżnienie
i I miejsce

Konkurs „ Czyste powietrze „- przeciwdziałanie zmianom
klimatu

Laureaci: I , II, III, IV miejsce

Konkurs matematyczny organizowany przez II LO w
Świeciu dla uczniów klas III gimnazjum oraz ósmych

1 laureat – I miejsce

WYNIKI SPORTOWE
Konkurs

Uczniowie

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt Świecie
17.10.2018 r.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej chłopców
- finał powiatu Świecie - 05.10.2018r.
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku
Turniej piłki nożnej - Pruszcz - 31.10.2018
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt
Świecie - 05.04.2019 r.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt
Żołędowo

III miejsce w powiecie

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt
Bydgoszcz - 11.06.2019 r.

IV miejsce w województwie

III miejsce w powiecie
III miejsce w powiecie
I miejsce w powiecie
I miejsce ćwierćfinał
wojewódzki
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Szkoła Podstawowa w Wierzchach
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bory Tucholskie w oczach dziecka” - 7 nagród,
- Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „FOX”- 3 wyróżnienia,
- Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Leon” – 6 wyróżnień,
- Piłkarskie Piątki Dziewcząt – zawody powiatowe – I miejsce.
Przedszkole Publiczne w Osiu
Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych pn."Bory Tucholskie w oczach dziecka”, " Moje
ulubione zwierzątko" - konkurs plastyczny organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy oraz
i "Medal dla przyjaciół grupy tanecznej iAMOS"
13. REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW ORAZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
Szkoła Podstawowa w Osiu
Złożone wnioski
Konkurs ekologiczny w ramach obchodów
Dnia Ziemi - "Z ekologią na Ty"

Uzyskana kwota dofinansowania
- 1200 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony środowiska.

""Segregujesz więc zyskujesz"

- 1650 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
środowiska.

Projekt pt. „Lepszy start” -Szkoła miejscem
optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich
dzieci", nr RPKP.10.02.02-04-0024/17 w
ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, nr umowy: UM_SE.433.1.459.2018.

262336,25 zł - wartość projektu

"Mleko w szkole"

- mleko dla uczniów klas I - III

"Owoce w szkole"

- owoce dla uczniów klas I - III

- 13125zł - wkład własny niefinansowy
w postaci wynajmu sal
(realizowany od 1.09.2018 do 31.12.2019)

Szkoła Podstawowa w Brzezinach
Zrealizowano następujące programy :
- ARiMR w Bydgoszczy „Owoce w szkole” oraz „Mleko dla każdego ucznia”.
- edukacyjny „Czyste powietrze”,
- edukacyjny „Bieg po zdrowie”,
- fluoryzacji uzębienia,
Projekt „Lepszy start – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”.
Pozyskano środki:
- darowizna od zakładów mięsnych „Gzella” na rzecz Rady Rodziców
- dofinansowanie z BS Osie do szkolnej „Gwiazdki”,
- dofinansowanie z Rady Rodziców do szkolnej „Gwiazdki”,
- dofinansowanie Pani K. Tylus do szkolnej „Gwiazdki” robocizna/pakowanie/,
- dofinansowanie od Rady Rodziców do imprez: „Pasowanie na ucznia”, „Gwiazdka szkolna” , „Dzień
Dziecka”,
- pomoc finansowa (z Caritas i GOPS Osie) na zakup podręczników i przyborów dla uczniów naszej
szkoły,
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- składki rodziców na art. higieniczne - wewnątrzklasowe,
- nagrody z BS Osie dla oszczędzających w SKO,
- ze środków finansowych Rady Rodziców na zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego, zakupu dyplomów i innych druków związanych z uroczystym zakończeniem bieżącego roku szkolnego,
- dofinansowanie od Rady Rodziców do imprez wewnątrzszkolnych,
- nagrody rzeczowe dla uczniów z WPK Osie na konkursy wewnątrzszkolne,
- dofinansowanie z Rady Rodziców do konkursów wewnątrzszkolnych –książki,
- upominki dla uczniów z Zakładów Mięsnych GZELLA Osie na Mikołajki,
- materiały reklamowe i dydaktyczne z Wdeckiego Parku Krajobrazowego Osie,
- długopisy i słodycze z SK Caritas Osie.
- materiały promocyjne na Dzień Ziemi z WPK OSIE,
- słodycze i napoje ufundowane przez Radę Sołecką w Brzezinach, Jaszczu i Wałkowiskach na Festyn
Pokoleń,
- kiermasze bożonarodzeniowy i wielkanocny prowadzony przez rodziców.
Szkoła Podstawowa Wierzchy
- Program „Szklanka mleka” SPW, SF Łążek,
- Program „ Owoce w szkole” SPW, SF Łążek.
Przedszkole Publiczne w Osiu
Zrealizowano następujące programy:
- „Od przedszkolaka do pierwszaka” ; I.Broda, WSiP - program wychowania przedszkolnego,
- wybrane zadania z programu autorskiego, przyrodniczo – ekologicznego pn: „Wędrówki po mojej
małej ojczyźnie”,
- wybrane zadania z programu autorskiego, plastycznego z elementami artterptii pt.: ”Akademia
tworzenia – warsztaty plastyczne dla najmłodszych”,
- zabawy matematyczne z komputerem, z programem „Kid Smart”,
- zajęcia w ramach profilaktyki zdrowotnej pn: ”Myj ząbki z Aquafresh” oraz „Profilaktyka chorób
pasożytniczych - owsica, wszawica, świerzb” i „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”.
14. REALIZACJA ZADAŃ WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW W NAUCE
Szkoła Podstawowa w Osiu
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W Szkole Podstawowej w Osiu odbywały się zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania
uczniów, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, logopedia.
Dodatkowo prowadziliśmy sekcje sportowe, takie jak siatkówka, piłka nożna dziewcząt, tenis stołowy.
Większość zajęć pozalekcyjnych wyrównujących jak i rozwijających szanse edukacyjne uczniów
prowadzone były w ramach projektu unijnego "Lepszy start - szkoła miejscem optymalizacji szans
edukacyjnych wiejskich dzieci."
CZYTELNICTWO
Biblioteka wzbogaciła się o: darmowe podręczniki (1925) i ćwiczenia (2622) dla uczniów szkoły
podstawowej i oddziałów gimnazjalnych, podręczniki i ćwiczenia, dokumenty elektroniczne, filmy na
lekcje wychowawcze i wdżwr, oprogramowanie do tablic interaktywnych, przewodniki metodyczne
dla nauczycieli: języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, fizyki, chemii, języka polskiego, wdżwr 66, repetytorium ósmoklasisty: podręcznik do języka angielskiego – 45.
Książki: 23 zakupione przez szkołę, 2 przekazane przez koło Caritas , 41przekazane przez uczniów,
przekazane przez uczniów (za zgubione)- 8,
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I ZAWODU:
- przeprowadzono wśród uczniów klas III Gim. i VIII SP ankiety dotyczące preferencji wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej i zawodu,
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- prowadzone były rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami na temat wyboru szkoły
oraz udostępniane materiały informacyjne (ulotki i informatory), kontaktowano się ze szkołami,
- przeprowadzono zajęcia w klasach III gim. oraz VIII na temat znaczenia wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu (doradca zawodowy p. Michał Dombrowski),
- przeprowadzono ankiety dla szkoły ponadgimnazjalnej w celu przedstawienia ilości chętnych
do danej szkoły,
- współpracowano ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu przesłania oferty kształcenia,
- współpracowano z Cechem Rzemiosł Różnych w celu pozyskania oferty na praktyczną naukę zawodu
oraz porady w indywidualnych przypadkach,
- przekazano uczniom skróconą wersję rozporządzenia o rekrutacji (ważne terminy i punktacja),
- zorganizowano z doradcą zawodowym wycieczkę na Targi Edukacji i Pracy w Świeciu
dla uczniów klas III gim. i 8 SP wraz z wychowawcami, uczniowie brali udział również
w „Drzwiach otwartych” świeckich szkół ponadgimnazjalnych ,
- informowano na bieżąco o tzw. „Drzwiach otwartych” szkół, przygotowano stosowną gazetkę ścienną,
na której zamieszczano ważne informacje,
- zbierano informacje od uczniów o planach kształcenia ponadgimnazjalnego w celu śledzenia dalszych
losów absolwentów,
- ponadto klasy VII i VIII SP miały 10 h zajęć w ciągu roku z doradcą zawodowym wg przygotowanego
programu „Z siłą aktywności ku przyszłości”.
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W ŚWIECIU
Ilość skierowanych na badania w bieżącym roku szkolnym : 26 uczniów SP i 1 uczeń gimnazjum.
Otrzymane opinie i orzeczenia z PPP: 21 uczniów SP i 1 uczeń gimnazjum.
Różnica w ilości skierowań i otrzymanych opinii wynika z tego, że niektórzy rodzice nie przekazują
otrzymanych opinii szkole (mają takie prawo), a niektórzy oczekują na termin badania lub czekają
na przesłanie opinii lub orzeczenia z PPP po badaniu, a także przynoszą opinie aktualne z innej szkoły.
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Po pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 stypendia otrzymało 18 uczniów
na kwotę 6020 zł, natomiast po drugim – 26 uczniów na kwotę 7660,00 zł.
Łączna kwota 13680,00 zł.
SP Brzeziny
Projekt „Lepszy start – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” stworzył
możliwość uczestniczenia uczniów w zajęciach zarówno rozwijających jak i wyrównawczych.
Uczestniczyli w nim prawie wszyscy uczniowie szkoły. Zajęcia były prowadzone z następujących
przedmiotów:
- j. polski
- matematyka
- przyroda
- j. angielski
- informatyka
Powyższymi zajęciami zostały objęte dzieci klas I – VI.
SP Wierzchy
Prowadzono następujące zajęcia rozwijające:
- kl. II, III, V – kółko informatyczno-matematyczne,
- kl. I, II, III – kółko matematyczno-przyrodnicze,
- kl. IV, VI – kółko języka angielskiego
- udział wszystkich uczniów w programie unijnym „Lepszy start – Szkoła miejscem optymalizacji
szans edukacyjnych wiejskich dzieci”.
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Przedszkole Osie
1 dziecko rocznik 2014 zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, dla 2 dzieci z rocznika 2014 i 2015 były prowadzone zajęcia
rewalidacyjne i terapia behawioralna, 8 dzieci zostało objętych pomocą logopedyczną.
15. POMOC MATERIALNA
Stypendium socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie
stypendiów szkolnych . Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale
także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują teren gminy Osie. Kryterium dochodowe
uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł na członka rodziny. Stypendia
szkolne przyznawane były w kwocie od 100 zł do 130 zł w miesiącach: wrzesień, październik, listopad
i grudzień 2018 r. oraz w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację
z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Poniższa tabela pokazuje liczbę przyznanych
stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 z wyszczególnieniem typów szkół w których
uczniowie pobierali naukę.
Lp.

Szkoła

Liczba
uczniów

Kwota

wrzesień/październik/listopad/grudzień 2018 r.

Liczba
uczniów

Kwota

kwiecień/maj/czerwiec 2019 r.

1.

SP

31

12 040,00 zł

30

9 190,00 zł

2.

Gimnazja

1

400,00 zł

1

390,00 zł

3.

Szkoły ponadgimn.

13

5 020,00 zł

8

3 080,00 zł

4.

Szkoła Specjalna
Przysposobiająca do Pracy

1

400,00 zł

2

780,00 zł

46

17 860,00zł

41

13 440,00 zł

Razem:
Darmowe podręczniki

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 691) nałożyła na Gminę Osie zadanie, jakim jest wyposażenie szkół w podręczniki. W 2018 r. na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII szkół
podstawowych oraz dla klas III gimnazjum otrzymano dotację w wysokości 58 175,95 zł.

Dotacja

Szkoła Podstawowa
w Brzezinach
3 563,31

Szkoła Podstawowa
w Wierzchach
6 425,08

Szkoła podstawowa w Osiu
S.P.
Gimnazjum
46 852,68
1 334,88

16. DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie gminy Osie rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo
oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
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ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych. Poniża tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie
wniosków oraz poniesione wydatki z tego tytułu w roku szkolnym 2018/2019:
Liczba młodocianych którzy ukończyli
naukę zawodu:
Liczba pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie

14

w tym w cyklu kształcenia:
ogółem

20

poniżej
36
mies.

36 mies.

przyuczenie

7

11

2

Kwota wypłacona
pracodawcom w ramach
dofinansowania

155 013,07 zł

17. DOFINANSOWANIE DO PRZEDSZKOLI
Realizując ustawę o systemie oświaty, Gmina Osie dofinansowuje pobyt dzieci w przedszkolu
publicznym. W roku 2018 kwota przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 156 180,00 zł.
18. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
W roku szkolnym 2018/2019 sporządzono następujące sprawozdania:
• System Informacji Oświatowej - stan na: 10 września 2018 r. i 30 września 2018 r.
• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
• sprawozdania z rozliczenia:
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników,
dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie
z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wszystkie sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom.
19. ZAKOŃCZENIE
Gmina Osie, jak większość gmin w Polsce, staje co roku przed trudnym zadaniem dofinansowywania
corocznie oświaty na swoim terenie, bowiem tylko część środków otrzymujemy w formie subwencji
z budżetu państwa; pozostałe środki na utrzymanie szkół musimy przeznaczyć z budżetu Gminy.
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym
wskaźnikiem algorytmu podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w ten
sposób indywidualnych uwarunkowań małych gmin i dodatkowych kosztów, wynikających z niższej
średniej liczby uczniów w oddziałach, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia
dla nauczycieli, takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz dowożenia uczniów i związanej z tym
opieki.
Z punktu widzenia rady gminy najważniejszym problemem jest sposób wykorzystania środków
budżetowych przeznaczanych na oświatę. Z różnych badań wynika, że subwencja oświatowa
otrzymywana przez samorządy pokrywa tylko część wydatków oświatowych JST. Przeznaczanie
na realizację zadań oświatowych środków pochodzących z innych źródeł niż subwencja oświatowa jest
dla jednostek samorządu poważnym wysiłkiem budżetowym. Stąd też dwa najważniejsze pytania dla
radnych to efektywność wykorzystania środków budżetowych oraz osiągnięte rezultaty.
Coroczny obowiązek przygotowania i publicznego przedstawienia Sprawozdań Oświatowych to przede
wszystkim okazja do pogłębienia dialogu o oświacie, a także oceny postępu dokonanego przez jednostkę
samorządu terytorialnego w realizacji swoich celów edukacyjnych.
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