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Wprowadzenie 

 

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, których celem jest zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb całej wspólnoty gminnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie 

gminnym, jednym z takich zadań jest edukacja publiczna. 

Obowiązek sporządzania i przedkładania informacji oświatowej wynika z art. 11 ust 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U., poz. 1148 ze 

zm.). 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia                         

31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o 

wynikach: 

- egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie 

należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

- nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w 

szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego”. 

Zgodnie z art. 264 ust. 2 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za rok szkolny 2018/2019 

obejmuje wyniki zarówno egzaminu gimnazjalnego, jak i egzaminu ósmoklasisty. 

Celem niniejszej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest pokazanie Radzie Gminy 

Drawsko oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób Gmina wypełnia 

swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans 

oświatowych swoich dzieci i młodzieży. Jakość edukacji kształtuje przyszłość najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy. 
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I Organizacja pracy szkół i placówek oświatowych 

 

1.1 Jednostki prowadzone przez gminę Drawsko 

 

W roku szkolnym 2018/2019 swoją działalność edukacyjną w gminie Drawsko prowadziło 

gminne przedszkole publiczne i pięć szkół podstawowych.  

Przekształcono Szkołę Podstawową im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez 

likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

które znajdowało się w Chełście oraz przeniesiono siedzibę szkoły z ulicy Nadnoteckiej 22b w 

Drawsku na ulicę Powstańców Wielkopolskich 83-85 w Drawsku. 

Przy ulicy Nadnoteckiej 22b, 64-733 Drawsko utworzono inną lokalizację prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Drawsko  z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Drawsko oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy  Drawsko 

ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko od         

1 września 2019r. oraz określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających 

siedzibę na obszarze Gminy Drawsko. 

Jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Drawsko w roku szkolnym 2018/2019 to: 

- Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku 

- Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie, 

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie, 

- Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, 

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Piłce. 

Gmina realizuje  swoje zadania oświatowe przez zorganizowaną sieć szkół  podstawowych oraz 

gminnego publicznego przedszkola. 

 

 

2.2 Liczba uczniów w szkołach 

 

W roku ubiegłym liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 534, w oddziałach 

gimnazjalnych 78 uczniów, ogółem 612 uczniów. 

Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji szkoły zatwierdzonych 

przez Wójta Gminy Drawsko.  
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Liczebność uczniów w szkołach w naszej gminie w latach 2008 – 2018 przedstawia tabela oraz 

wykres poniżej: 

 

 Szkoły 

podstawowe 

Gimnazjum /  

oddziały gimnazjalne 

w szkole podstawowej 

2017/2018 

Rok szkolny 2008/2009 435 267 

Rok szkolny 2009/2010 415 245 

Rok szkolny 2010/2011 412 233 

Rok szkolny 2011/2012 419 220 

Rok szkolny 2012/2013 415 202 

Rok szkolny 2013/2014 416 198 

Rok szkolny 2014/2015 436 203 

Rok szkolny 2015/2016 470 196 

Rok szkolny 2016/2017 417 212 

Rok szkolny 2017/2018 484 133 

Rok szkolny 2018/2019 534  78 
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Uczniowie oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 zakończyli swoją edukację.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 szczegółowy stan uczniów w rozbiciu na poszczególne klasy w 

szkołach przestawia tabela nr 1.  

 

 

Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019  

L.p Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

W tym         

w 

klasach:         

I 

 

II  

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

1. Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Kutrzeby 

w Drawsku 

10 150 10 11 6 28 27 12 19 37 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej            

w Drawskim Młynie 

7 72 10 12 0 12 19 11 3 6 

3. Szkoła Podstawowa 

im. J. Noji w Pęckowie 

7 100 10 13 3 13 21 14 13 13 

4. Szkoła Podstawowa w 

Piłce 

7 58 6 5 0 11 15 8 7 6 

5. Szkoła Podstawowa 

im. Józefa 

Chociszewskiego         

w Chełście 

9 

 

154 12 20 11 14 15 26 19 22 

 Razem 40 534         

6. oddziały gimnazjalne 4     78   78      

 Ogółem  44      611 --------- ----- ----- ----- ---- -   
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Liczebność dzieci w Gminnym Przedszkolu Publicznym w kolejnych latach przedstawiała się 

następująco:  

- w roku szkolnym 2009/2010 do przedszkola uczęszczało 188 dzieci,     

- w roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola uczęszczało 191 dzieci,  

- w roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola uczęszczało 198 dzieci,  

- w roku szkolnym 2012/2013 do przedszkola uczęszczało 215 dzieci, 

- w roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola uczęszczało 222 dzieci 

- w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszczało 195 dzieci 

- w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszczało 151 dzieci.  

- w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszczało 186 dzieci 

- w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszczało 189 dzieci 

- w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszczało  201 dzieci 

 

Przedszkole w pełni zabezpieczało aktualne potrzeby edukacyjne mieszkańców. 

Tabela nr 2 przedstawia ilość grup oraz dzieci w rozbiciu na poszczególne oddziały. 

 

 

Tabela nr 2. Stan organizacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku: lata od 2014/2015 -  2018/2019 

  Liczba dzieci 

2014/2015 

Liczba dzieci 

2015/2016 

Liczba dzieci  

2016/2017 

Liczba dzieci  

2017/2018 

Liczba dzieci 

2018/2019 

1. O/Drawsko 43 31 45 50 68 

2. O/Piłka 17 14 20 24 22 

3. O/Pęckowo 33 28 34 37 39 

4. O/Drawski Młyn 37 33 39 33 28 

5. O/Chełst 24 19 24 21 21 

6. O/Kamiennik 20 13 10 11 7 

7. O/Kawczyn 21 13 13 13 16 

 Razem 195 151 185 189 201 
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2.3. Powoływanie  dyrektorów jednostek oświatowych 

W związku z kończącą się z dniem 31 sierpnia 2019r. kadencją dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku w dniu 15 maja 2019r. ogłoszony został 

konkurs na stanowisko dyrektora. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie oferty.  

10 czerwca 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, gdzie został wyłoniony 

kandydat na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawsku. 

Zarządzeniem nr 63/2019 Wójt zatwierdził rozstrzygnięcie konkursu. 

Przez kolejne pięć lat dyrektorem Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby                 

w Drawsku będzie Pan Zbigniew Piątek, któremu w dniu 17 czerwca 2019r.  Wójt Gminy Drawsko wręczył 

powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2024r. 

 

II    Kadra i system doskonalenia zawodowego 

2.1 Zatrudnienie nauczycieli 

 

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący  

arkusza organizacji roku szkolnego.  

 
Tabela nr 3. Średnie zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2018/2019 

L.p. Pełna nazwa jednostki Zatrudnienie  ogółem 

Etaty               Osoby 

         Nauczyciele    

Etaty                Osoby 

             Obsługa       

Etaty                Osoby 

1. Szkoła Podstawowa 

im. gen. dyw. 

Tadeusza Kutrzeby w 

Drawsku 

 

33,05 

 

49 osób 

 

26,00 

 

39 osób 

 

7,05 

 

10 osób 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej          

w Drawskim Młynie 

 

13,56 

 

20   osób + 

palacz 

 

11,65 

 

17  osób 

 

1,91 

 

3  + palacz w 

sezonie 1 et. 

3. Szkoła Podstawowa 

im. J. Noji w 

Pęckowie 

 

17,35 

 

29 osób +  

palacz 

 

13,83 

  

25  osób 

 

2,68 

 4 osoby + 

palacz w 

sezonie 1 et. 

4. Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II         

w Piłce 

   

15,49 

 

26 osób +  

palacz 

 

12,81 

 

23 osoby 

 

2,59 

 

3 + palacz w 

sezonie 1 et. 

5. Szkoła Podstawowa 

im. Józefa 

Chociszewskiego       

w Chełście 

 

19,11 

 

30 osoby +  

palacz 

 

15,65 

 

25 osób 

 

3,46 

 

5 + palacz w 

sezonie 1 et. 

7. Gminne Przedszkole 

Publiczne im. Jana 

Brzechwy w Drawsku 

 

32,55 

42 osoby + 

palacz  

 

15,22 

 

24 osoby 

 

17,33 

18 + palacz w 

sezonie 1 et. 

  131,11 

et. 

 95,16 et.  35,02 et.  
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W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 średnie zatrudnienie nauczycieli utrzymuje się na 

podobnym poziomie, z tendencją lekko wzrostową (było 88,33 etatów nauczycielskich, czyli wzrost 

o 6,83 et., tj. 141 osób w 2017/2018 a 153 osoby w 2018/2019, czyli wzrost o 12 osób).  

Wzrost związany był przede wszystkim z odejściem 3 klas gimnazjalnych a rozpoczęciem nauki 

przez 5 klas pierwszych oraz umowami na zastępstwo za nieobecnych nauczycieli. 

 

 

2.2 Doskonalenie zawodowe 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2018/2019, 

zgodnie z wymogami i potrzebami szkół poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli.  

 

Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli planowane są   w wysokości 

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Przeznaczane są z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli 

potrzeb w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności form doskonalenia 

zawodowego w pracy nauczycieli, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej gminy. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego nauczyciela nie może być 

wyższa niż 3000,- zł 

 

W roku szkolnym 2018/2019 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie 

wydatkowano kwotę 29.641,65 zł      

 

Zgodnie z uchwałą  Rady Gminy Drawsko V/41/2019 z dnia 13 lutego 2019r. środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na dofinansowanie w części 

lub całości na następujące cele: 

1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 

podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych 

odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których 

zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki 

doskonalenia nauczycieli; 

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 

tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne; 

4) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących i 

prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki 
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pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, która tę formę organizuje; 

6) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.  

 

 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w rozbiciu na poszczególne jednostki w roku 

szkolnym 2018/2019 przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela nr 4. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Drawsko          

w roku szkolnym 2018/2019  

 

L.p. Wyszczególnienie od 01.09.2018 do 

31.12.2018 rok 

od 01.01.2019 do 

31.08.2019 rok 

1. Przedszkole  1953,00 3470,00 

2. Szkoły podstawowe:  

- Drawski Młyn 99,92 3000,00 

- Pęckowo 1798,04 2713,68 

- Drawsko 7906,09 1001,28 

- Chełst 3328,92 1000,00 

- Piłka 2157,04 1213,68 

    

 Ogółem 17243,01 12398,64 

 

 

Dofinansowano między innymi: 

 

-    w szkole w Drawskim Młynie – studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, z  logopedii 

oraz udział nauczycieli w konferencji; 

-   w szkole w Pęckowie -  studia podyplomowe z zarządzania oświatą, języka angielskiego i 

informatyki, udział nauczycieli w konferencji oraz  „Akademię dla Dyrektora”.; 

- w szkole w Drawsku – warsztaty z przyrody, materiały edukacyjne do konferencji pt. „Uczeń z 

zaburzeniami przetwarzania słuchowego”, studia podyplomowe z   oligofrenopedagogiki, 

konferencje nauczycieli,  „Akademię dla Dyrektora”, oraz komputer Lenovo.  

-  w szkole w Chełście – studia podyplomowe z historii, konferencje dla nauczycieli oraz laptop HP, 

- w szkole w Piłce – szkolenie i konferencję dla nauczycieli, „Akademię dla Dyrektora” oraz 

laptopa Dell, 

- w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku – warsztaty metodyczne „Logogłoski – zabawy 

i ćwiczenia logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”, warsztaty muzyczne 

dla nauczycieli „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss” oraz studia II stopnia (magisterskie). 
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2.3 Kwalifikacje zawodowe 

 

Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, 

zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. 

Odzwierciedleniem prowadzonej polityki kadrowej jest aktualnie bardzo dobra struktura                  

w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Obserwuje się stałe dążenie nauczycieli do 

zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. 

 

Tabela nr 5. Liczba nauczycieli  z podziałem na stopień awansu zawodowego w latach 2014-2018 

 Rok szkolny 

2014/2015 

Rok szkolny 

2015/2016 

Rok szkolny 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

bez stopnia      

Stażysta 1 6 8 7 10 

Kontraktowy 26 23 15 29 29 

Mianowany 44 34 43 44 44 

Dyplomowany 47 49 58 61 70 

 118 112 124 141 153 

0

10

20

30

40

50

60

70

Rok

szkolny

2014/2015

Rok

szkolny

2016/2017

Rok

szkolny

2018/2019

bez stopnia

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

 

System awansu zawodowego motywuje nauczycieli do doskonalenia, które wpływa na podnoszenie 

jakości pracy szkoły. 
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2.4  Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy wynika, iż średnie płace nauczycieli w gminie Drawsko 

w 2018 r. przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela i Gmina nie 

poniosła żadnych dodatkowych kosztów finansowych na wypłacanie dodatków uzupełniających w 

styczniu 2019r. 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez gminę Drawsko (uwzględniane do naliczania średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, czyli bez wypłat z funduszu socjalnego, wiejskiego, zasiłków z ZUS ),  wyniosły 

ogółem: 

- w roku 2017 -  4 493 466,70 zł, 

- w roku 2018 -  4 803 714,25 zł. 

W rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego dane za rok 2018 prezentują się 

następująco: 

 

od dnia 

1 stycznia do 

dnia 31 marca 

od dnia 

1 kwietnia do 

dnia 31 

grudnia 

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2) n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7) (kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nauczyciel stażysta 100% 2 752,92 2 900,20 1,80 2,27 74 116,85 81 129,51 7 012,66

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 055,74 3 219,22 14,12 13,47 519 707,19 603 599,38 83 892,19

3 nauczyciel mianowany 144% 3 964,20 4 176,29 24,52 25,05 1 233 151,13 1 247 899,61 14 748,48

4 nauczyciel dyplomowany 184% 5 065,37 5 336,37 41,22 43,31 2 706 447,32 2 871 085,75 164 638,43

Lp.

Średnie  wynagrodzenie 

Suma iloczynów 

średniorocznej liczby 

etatów i średnich 

wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, ustalonych 

dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych

Średnioroczna liczba 

etatów ustalana dla 

okresów obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych 

Wskaźniki 

określone w 

art. 30 ust. 3 

Karty 

Nauczyciela od dnia 

1 stycznia do 

dnia 31 marca 

od dnia 

1 kwietnia do 

dnia 31 

grudnia 

Stopnie awansu 

zawodowego

Wydatki poniesione w roku 

na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Kwota różnicy 

 
 

W roku 2018 obowiązywały nauczycieli dwie kwoty bazowe od 1 stycznia do 31 marca kwota 2.752,92 zł                        

od 1 kwietnia kwota  2.900,20 zł.  

 

Kwota ta służyła do wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli w 2018r. z  podziałem na 

poszczególne stopnie awansu zawodowego. 

I tak jak widać w tabeli średnie wynagrodzenie, jakie musiał w roku 2018 osiągnąć nauczyciel stażysta        

od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r. to  kwota  2.752,92 zł brutto (wskaźnik 100%) a od 1 kwietnia do 

31 grudnia 2018r. to kwota 2.900,20 zł. 

Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego w roku 2018 musiało wynieść  111% kwoty bazowej tj. 

brutto 3.055,74 zł  do 31 marca a od kwietnia 2018r.  3.219,22 zł , nauczyciela mianowanego  144%  kwoty 

bazowej tj. brutto 3.964,20 zł do 31 marca a od kwietnia  2018r. 4.176,29 zł, nauczyciela dyplomowanego 

184% kwoty bazowej tj. brutto 5.065,37 zł do 31 marca a od kwietnia 2018r. 5.336,37 zł 
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Faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli ogółem w 2018 roku na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego z podziałem na szkoły przedstawiają się następująco: 

 

S K M D Ogółem S K M D

SP Drawski Młyn 10978,84 20373,46 104291,89 444057,86 579702,05 0 0,57 2,34 6,33

0,44 0,61 1,85 7,41

SP Pęckowo 15374,06 82240,6 245887,94 222108,68 565611,28 0,36 1,75 3,94 2,97

0,3 1,94 5,07 3,30

SP Drawsko 3135,79 186903,3 344011,94 1064008,36 1598059,39 0 4,6 6,47 16,65

0,08 3,67 6,23 15,45

SP Chełst 11604,45 96527,43 188901,57 473309,68 770343,13 1,12 2,15 3,83 5,84

0 2,48 4,32 6,97

SP Piłka 27929,05 15210,01 125765,81 385982,09 554886,96 0,3 0,40 2,64 5,8

1,00 0,46 2,78 6,41

GPP 12107,32 202344,58 239040,46 281619,08 735111,44 0,02 4,65 5,3 3,63

0,45 4,31 4,80 3,77

Ogółem 81 129,51 603 599,38 1 247 899,61 2 871 085,75 4 803 714,25 zł 1,80 14,12 24,52 41,22 I-III

2,27 13,47 25,05 43,31 IV-XII

Wydatki poniesione na wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie                  

od stycznia do sierpnia i                           

od września do grudnia

dane do spraw ozdania
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III    Poziom nauczania 

 

3.1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 

2018/2019 

Egzamin  gimnazjalny  został  przeprowadzony  od  10 do 12 kwietnia  2019r.  uczniowie,  którzy z 

przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, pisali 

egzamin 3, 4 i 5czerwca 2019r. 

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. 

 

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 78 uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych,  

w tym 55 uczniów do j. angielskiego i 23 uczniów do j. niemieckiego. 

Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków  ukończenia szkoły.  

 

Tabela przedstawia jakie wyniki mieli uczniowie naszej gminy w porównaniu z powiatem, 

województwem i okręgiem:  

 

 Oddziały 

gimnazjalne 

w Drawsku 

Powiat Województwo Okręg 

Część humanistyczna: 

historia i wos 

52,92 53,00% 58,03% 57,28 

Część humanistyczna: język 

polski 

60,47 57,34% 61,23% 60,64 

Część matematyczno-

przyrodnicza: matematyka 
33,23 36,66% 41,33% 40,15 

Część matematyczno-

przyrodnicza: przedmioty 

przyrodnicze 

43,63 45,18% 49,00% 48,08 

Język angielski poziom 

podstawowy 
56,65 60,17% 66,36% 66,37 

Język angielski poziom 

rozszerzony 
39,31 47,16% 51,06% 51,59 

Język niemiecki poziom 

podstawowy 
39,31 47,78% 48,98% 50,77 

Język niemiecki poziom 

rozszerzony 
37,35 39,41% 36,70% 38,1 
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Jak pokazują średnie wyniki uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem z języka 

polskiego, z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz z egzaminem z historii z wos. 

Dobrze napisali również egzamin z przedmiotów przyrodniczych. 

Tabela i wykres przedstawia wynik szkoły z j. polskiego na tle średnich województwa i powiatu w kolejnych latach: 

 Średnia 

województwa 

Średnia powiatu Średnia szkoły 

(gminy) 

2015 65,73% 64,60% 68,73% 

2016 58,98% 56,19% 55,13% 

2017 66,69% 62,72% 69,84% 

2018 65,87% 61,40% 66,47% 

2019 61,23% 57,34% 60,47% 
 

Tabela i wykres przedstawia wynik szkoły z historii i wiedzy o społeczeństwie na tle średnich województwa i powiatu 

w kolejnych latach: 

 Średnia 

województwa 

Średnia powiatu Średnia szkoły 

(gminy) 

2015 62,65% 59,48% 63,45% 

2016 55,24% 52,06% 54,93% 

2017 57,91% 52,94% 56,03% 

2018 58,05% 53,49% 51,49% 

2019 58,03% 53,00% 52,92% 

 

Tabela i wykres przedstawia wynik szkoły z matematyki na tle średnich  województwa i powiatu w kolejnych latach: 

 Średnia 

województwa 

Średnia powiatu Średnia szkoły 

2015 46,98% 44,57% 46,09% 

2016 47,82% 44,07% 44,47% 

2017 45,59% 41,52% 40,70% 

2018 50,48% 46,61% 44,55% 

2019 41,33% 36,66% 33,23% 

 

 

Tabela i wykres przedstawia wynik szkoły z przedmiotów przyrodniczych na tle średnich województwa i powiatu w 

kolejnych latach: 

 Średnia 

województwa 

Średnia powiatu Średnia szkoły 

(gminy) 

2015 49,19% 45,70% 45,89% 

2016 50,17% 46,81% 46,03% 

2017 51,64% 47,97% 52,07% 

2018 55,06% 51,39% 50,79% 

2019 49,00% 45,18% 43,63% 
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Tabela i wykres przedstawia wyniu szkoły z j. angielskiego – poziom podstawowy na tle średniej powiatu i 

województwa w kolejnych latach 

 Średnia województwa Średnia powiatu Średnia szkoły (gminy) 

2015 64,95% 64,62% 73,80% 

2016 61,95% 60,95% 61,21% 

2017 65,31% 61,17% 58,25% 

2018 66,47% 59,07% 67,55% 

2019 66,36% 60,17% 56,65% 

 

Tabela i wykres przedstawia wynik szkoły z j. angielskiego – poziom rozszerzony na tle średniej powiatu i 

województwa w kolejnych latach 

 Średnia województwa Średnia powiatu Średnia szkoły (gminy) 

2015 46,78% 48,33% 51,72% 

2016 43,68% 44,83% 39,42% 

2017 47,60% 45,84% 36,23% 

2018 50,43% 45,99% 49,86% 

2019 51,06% 47,16% 39,31% 

 

Tabela i wykres przedstawia wynik szkoły z j. niemieckiego – poziom podstawowy na tle średniej powiatu i 

województwa w kolejnych latach 

 Średnia województwa Średnia powiatu Średnia szkoły (gminy) 

2015 54,63% 51,68% 44,00% 

2016 54,46% 54,22% 42,00% 

2017 52,76% 50,43% 44,42% 

2018 50,02% 50,52% 40,55% 

2019 48,98% 47,78% 37,35% 

 

 

3.2 Wyniki egzaminów klas ósmych 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do  

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony w dniach  od 15 do 17 

kwietnia 2019r., w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech 

przedmiotów obowiązkowych, tj. 

1) języka polskiego 

2) matematyki 

3) języka obcego nowożytnego. 

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali 

wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w 

arkuszach egzaminacyjnych mogły również – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w 

podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych, w 

tym podstawy programowej z 2012 r. dla I i II etapu edukacyjnego.  
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Zestawienie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty w porównaniu z wynikami OKE 

Nazwa jednostki Liczba 

uczniów 

zdających 

j. polski matematyka j. angielski 

Średni wynik kraju  63,00% 45,00% 59,00% 

Średni wynik okręgu  60,50% 42,07% 56,68% 

Średni wynik 

województwa 

 61,04% 43,07% 56,28% 

Średni wynik 

powiatu 

 58,18% 38,57% 48,57% 

Średni wynik gminy  66,95% 39,54% 45,51% 

     

 

Szkoła Podstawowa 

w Drawskim Młynie 

 

6 
 w tym 1 uczeń ze 

specyficznymi 

trudnościami w 

nauce  

 

67,33% 

 

55,00% 

 

46,50% 

Szkoła Podstawowa 

w Pęckowie 

12                
w tym 1 uczeń z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia specj. 

65,00% 35,08% 41,58% 

Szkoła Podstawowa 

w Drawsku 

35                
w tym 1 uczeń z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia specj. 

72,34% 46,11% 50,34% 

Szkoła Podstawowa 

w Chełście 

21                
w tym 1 uczeń z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia specj. 

67,24% 32,71% 48,24% 

Szkoła Podstawowa 

w Piłce 

6 38,00% 18,50% 14,67% 

 

Z egzaminem z języka polskiego uczniowie w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie, 

Pęckowie, Drawsku i Chełście poradzili sobie bardzo dobrze, z tego w szkole w  Drawsku najlepiej 

i powyżej średniej kraju, okręgu, województwa i powiatu. W szkole w Piłce uczniowie uzyskali 

wynik najniższy na poziomie 38%.  

 

Z egzaminem z matematyki uczniowie w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie i Drawsku 

poradzili sobie dobrze, z tego w Drawskim Młynie najlepiej. W Szkole Podstawowej w Pęckowie i 

Chełście można powiedzieć, że poradzili sobie na poziomie średnim, natomiast w Szkole 

Podstawowej w Piłce na poziomie bardzo niskim uzyskując wynik 18,5%. 
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Z egzaminem z języka angielskiego uczniowie w Szkole Podstawowej w Drawsku, Chełście i 

Drawskim Młynie poradzili sobie dosyć dobrze, w Szkole Podstawowej w Pęckowie dobrze, 

natomiast bardzo źle w Szkole Podstawowej w Piłce. 

Podsumowując powyższe wyniki egzaminów klas ósmych w gminie z powodu niskich 

wyników     w Szkole Podstawowej w Piłce  wprowadzony zostanie przez Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu – program naprawczy. 

 

3.3.Losy absolwentów 

 

Zgodnie z prawem oświatowym, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. 

Dalsza naukę w szkołach ponadpodstawowych podjęło 160 absolwentów ze szkół naszej gminy, z 

tego 77 z oddziałów gimnazjalnych i 83 z klas ósmych. 

Szczegółowe dane, gdzie kontynuują naukę absolwenci z naszych szkół zawiera poniższe 

zestawienie:  

Typ szkoły Absolwenci 

gimnazjum 

Absolwenci szkoły 

podstawowej 

w Technikum 26 38 

w Liceum 30 29 

w Szkole branżowej 22 17 

Ogółem absolwentów 78 84 

 

 

3.4 Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w 

publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Drawsko 

przeprowadzono następujące ewaluacje problemowe, kontrole planowane i kontrole doraźne. 

 

Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole za rok szkolny 2018/2019: 

Tematyka kontroli, data 

kontroli 

Cel i podjęte 

działania 

kontrolne 

Wynik 

kontroli 

Zalecenia i uwagi 

Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby  w Drawsku 

W zakresie przestrzegania 

praw dziecka, udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi 

klasy VII oraz nadzoru 

dyrektora nad praca 

nauczycielki, w związku zez 

darzeniem z dnia 

30.01.2019r.      

Kontrola przeprowadzona  

w dniu 4 kwietnia 2019r.  

 

 

Kontrola 

doraźna 

 

 

 

Opis stanu 

faktycznego 

 

 

Nie wydano zaleceń. 

 

Brak innych spostrzeżeń 

wizytatora świadczących o 

nieprawidłowościach w 

funkcjonowaniu szkoły. 
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Prawidłowość 

przestrzegania przez 

dyrektora prawa 

wewnątrzszkolnego przy 

wyborze tytułu „Prymusa 

szkoły” oraz prawidłowość 

wprowadzania zmian w 

ww. prawie w zakresie 

wskazanym w piśmie nr 

ESOD 21319/2019. 
Kontrola przeprowadzona 

w dniu 12.07.2019 i 

23.07.2019r. 

 

 

Kontrola 

doraźna 

 

 

Zalecenia 

 

Zalecono, zgodnie z §52 pkt. 10 

statutu Szkoły Podstawowej w 

Drawsku, opracować akt prawa 

wewnątrzszkolnego, o którym 

mowa w statucie szkoły. Termin 

realizacji zalecenia do 

31.08.2019r. 

 

Zapewnienie uczniowi 

bezpiecznych warunków 

pobytu  w szkole, 

przestrzegania praw ucznia 

oraz prawidłowości 

oceniania zachowania w 

związku z pismem (ESOD 

nr 25885/2019). 

Kontrola przeprowadzona 

w dniu 17.09.2019 dot. roku 

szkolnego 2018/2019 

 

Kontrola 

doraźna 

 

Zalecenia 

1.Zaleca się godnie z §22 ust. 1 

pkt. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 

sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. z 2017r. 

poz. 1658 ze zm.). wzmocnić 

nadzór dyrektora nad ocenianiem 

zachowania uczniów w związku z 

art. 44b ust. 4 ustawy z dnia 7 

września o systemie oświaty (Dz. 

U. z  2019r. poz. 1481) oraz nad 

przestrzeganiem prawa 

wewnątrzszkolnego przez 

nauczycieli. 

2. Zaleca się zgodnie z „Procedurą 

reagowania w razie wystąpienia 

zjawiska cyberprzemocy w 

społeczności szkolnej”  stosować 

się do określonych w niej działań 

wobec sprawców cyberprzemocy, 

zapewnić poczucie 

bezpieczeństwa ofierze 

cyberprzemocy, określić kondycję 

emocjonalna poszkodowanego, 

jeśli to wskazane, zaproponować 

rodzicom i dziecku pomoc 

specjalisty (psychologa, 

pedagoga) oraz sporządzać 

dokumentację z zajścia. 

3.Zaleca się zgodnie z art. 44h ust. 

1 ustawy z dnia 7 września o 

systemie oświaty (Dz. U. z  2019r. 

poz. 1481), śródroczną i roczną 

ocenę kwalifikacyjną zachowania 

ustalać po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego 
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oddziału oraz ocenianego ucznia. 

4.Zaleca się zgodnie z art. 44f ust. 

8 ustawy z dnia 7 września o 

systemie oświaty (Dz. U. z  2019r. 

poz. 1481), oceny klasyfikacyjne 

zachowania wystawiać nie 

uwzględniając ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

5.Zaleca się przestrzegać „Statutu 

Szkoły Podstawowej im. gen. 

dyw. Tadeusza Kutrzeby w 

Drawsku” w zakresie praw i 

obowiązków uczniów oraz §62. 

Termin realizacji zaleceń do 

28.10.2019r. 

 

 

W pozostałych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę w roku szkolnym 2018/2019 

kontrole i inne działania nadzoru pedagogicznego nie były prowadzone. 

 

3.5 Działania szkół nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 

 

Gmina zapewniła jednostkom oświatowym  warunki umożliwiające stosowanie specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.                 

Prowadzone są działania ukierunkowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na każdym etapie edukacyjnym.    

Do szkół podstawowych w gminie uczęszczało łącznie 35 uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i 86 uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

 

Zgodnie z przepisami prawa, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

szkoły: 

- zatrudniały nauczycieli wspomagających oraz pomoce nauczyciela, 

- zapewniały godziny wynikające z realizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów, 

- zapewniały  zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- organizowały nauczanie indywidualne na wniosek rodziców, 

- zapewniały godziny pracy świetlicy szkolnej, 

- organizowały dodatkowo rehabilitację ruchową oraz gimnastykę korekcyjną ze względu na różne 

wady ruchowe, płaskostopie czy nadwagę. 

 

W przedszkolu powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (oraz zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne). 
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Informacja dotycząca kształcenia specjalnego w szkołach w roku szkolnym 2018/2019:

Nazwa jednostki

Uczniowie z 

orzeczeniami o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego

Uczniowie z 

opiniami z 

Poradnii 

Psychologiczno-

Pedagogicznej

godziny 

rewalidacji

godziny 

logopedii

godziny 

korekcyjno-

kompensacyjne

godziny terapii 

padogogicznej

godziny 

nauczania 

indywidualnego

zajęcia 

dydaktycz

no-

wyrównaw

cze

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej w 

Drawskim Młynie 4 uczniów 10 uczniów 8 4 0 4

26 - specjalna 

organizacja nauki 

+ nauczyciel 

wspomagający 2

Szkoła Podstawowa 

im. Jóefa Noji w 

Pęckowie 6 uczniów 14 uczniów 12 8 5 1 10 5

Szkoła Podstawowa 

im. gen. dyw. 

Tadeusza Kutrzeby 

w Drawsku 10 uczniów 24 uczniów 14 6 6

26               
( 1 dziecko ze  

względu na stan 

zdrowia) 11

Szkoła Podstawowa 

im. Józefa 

Chociszewskiego w 

Chełscie 8 uczniów 25 uczniów 16 5 5 6 0 2

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Piłce 5 uczniów 3 uczniów 10 4 1 3 0 4

Gminne Przedszkole 

Publiczne im. Jana 

Brzechwy w 

Drawsku 2 uczniów 10 uczniów 6 5,5 2,5 0 0 0

Ogółem 35 uczniów 86 uczniów 66 32,5 19,5 14 62 24  
 

Szkoła organizowała i udzielała pomocy we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Uczniowie oraz ich rodzice mieli również możliwość konsultacji z wychowawcą klasy i 

pedagogiem szkolnym, zatrudniono pomoce nauczyciela dla uczniów zgodnie z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Rodzice uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawności sprzężone, w tym upośledzenie umysłowe, oraz o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych korzystając z przysługującego im prawa, 

zdecydowali się o realizacji obowiązku szkolnego poza gminą Drawsko w Zespole Szkół 

Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach – 1 uczeń oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczym w Drezdenku – 4 uczniów. Gmina wypełniając ustawowy obowiązek 

zapewniła uczniom bezpłatny transport oraz opiekę lub podpisując z rodzicami odpowiednie 

umowy na zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna. 
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Wyrównywanie szans edukacyjnych realizowane było poprzez zajęcia pozalekcyjne 

przeznaczone dla uczniów zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami, a także poprzez działalność 

świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich placówkach szkół podstawowych, aby 

zapewnić niezbędną opiekę uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.  

Na dodatkowych zajęciach uczniowie mogą  rozwijać swoje zainteresowania, a uczniowie 

mający trudności w nauce otrzymali pomoc na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.  

Każda placówka w naszej gminie dysponuje co raz lepiej wyposażonymi salami lekcyjnymi, 

pracownią komputerową, biblioteką czy świetlicą.  

Baza lokalowa jest zróżnicowana, na bieżąco jednak jest ulepszana, w miarę potrzeb  i 

możliwości finansowych Gminy oraz możliwości skorzystania z różnych dofinansowań 

ogłaszanych przez Wojewodę.  

 

IV.  Realizacja pozostałych zadań oświatowych gminy 

 

W roku szkolnym 2018/2019, tak jak i w latach ubiegłych realizowano zadania wynikające               

z ustawowych obowiązków gminy na rzecz szkół i uczniów.  

Między innymi zabezpieczono na odpowiednim poziomie środki finansowe jednostkom 

oświaty, zapewniono obsługę administracyjną, kadrową i finansową, wyposażono szkoły  w 

pomoce dydaktyczne w zakresie zakupu podręczników, zorganizowano dowóz uczniów do szkół, 

wspomagano uczniów w formie stypendiów, nagrodzono za bardzo dobre wyniki w nauce w postaci 

nagród Gminy, wsparto także pracodawców w dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników a także czyniono stałe działania dla poprawy stanu technicznego i funkcjonalności 

budynków szkolnych poprzez remonty i inwestycje.  

 

4.1 Dowozy uczniów 

 

Realizując obowiązki określone  w art. 32 ust. 5 i 6 oraz w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2019.1148 ze zm.), dowożono uczniów do szkół oraz 

refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

 

W roku szkolnym 2018/2019 wydatki te ogółem opiewają na kwotę w wysokości 

263.094,34 zł,  z tego wydatkowano:  

a)  na dowóz uczniów do szkół w gminie Drawsko zamieszkałych w znacznym oddaleniu od 

szkół kwotę w wysokości 202.106,11 zł,  

b)  na zwrot biletów i kosztów za wykonanie obowiązku dowozu dzieci w formie ryczałtu na 

podstawie zawartych umów z rodzicami 8.962,21 zł 

c) na dowóz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kwotę 43.403,22 zł, 

do Szkoły Specjalnej w Gębicach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Drezdenku 

d)  na dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne SKS na salę gimnastyczną w Drawsku 8.962,21 zł.  
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4.2 Pomoc materialna dla uczniów 

 

Zadaniem własnym gminy jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina 

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. 

Wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Ustawa przewiduje możliwość 

przyznania stypendium szkolnego uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 

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

występuje m.in. niepełnosprawność lub ciężka i długotrwała choroba. 

Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.  

 

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514,- zł na 

jednego członka rodziny.  

Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego  

w kwocie 22.206,- zł w 2018r.   

 

w 2017r.     25.448,78 zł 

w 2016r.     28.356,10 zł 

W 2015r.    82.336,56 zł 

W 2014r.    61.848,83 zł 

 

Tabela nr 7 pokazuję liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019, 

z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę. 

Tabela nr 7. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 

L.p. Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

1. Liczba wniosków ogółem 
41 + 1 losowy 

2. 

 

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych: 

 41+1 losowy 

w tym 

odnoszących się 

do uczniów 

 

szkół podstawowych 

 

 28+1 

 

oddziałach gimnazjalnych 

 

 3 

 

innych 

 

 10 

3. 

 

Nakłady finansowe ogółem (w zł) 

 

22.206,- 
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Placówki oświatowe organizują dożywianie w formie cateringu, przede wszystkim w formie 

posiłku obiadowego. Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy, 

realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie to realizowane jest poprzez Ośrodek 

Opieki Społecznej. 

 Na koniec roku szkolnego 2018/2019 na podstawie „Drawskiego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się  na terenie Gminy Drawsko” przyznane 

zostały  Nagrody Gminy uczniom zdolnym.  

Uczniowie nagrodzeni, poza wysokimi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem, byli 

finalistami różnych konkursów na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywali wysokie miejsca w 

powiecie i rejonie.  

Nagrody Gminy  przyznano  w czterech kategoriach:  

- Lidera Przedmiotu, 

- Prymusa Szkoły, 

- Lidera Edukacji, 

- Omnibusa. 

Nagrody otrzymało razem 36 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych oraz klas III oddziałów  

gimnazjalnych w gminie, w tym przyznano nagrody dla: 

-    5 Prymusów, 

-  25 Liderów Edukacji oraz 

-   6  Omnibusów. 

Nagrody zostały wręczone uczniom na uroczystej sesji Rady Gminy Drawsko w dniu 30 września 

2019r., na którą zostali zaproszeni wraz z rodzicami. 

 

4.3 Wyposażenie szkół w podręczniki 

 

Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników. 

W roku szkolnym 2018/2019 dotacja celowa była przyznana na wyposażenie ośmioletnich szkół 

podstawowych w:  

- podręcznik lub materiał edukacyjny z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej (elementarz) oraz podręcznik lub materiał edukacyjny z zakresu języka 

obcego nowożytnego oraz materiał ćwiczeniowy dla uczniów klas II, 

- podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas V i 

VIII, 

a w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów dotacja 

zostanie zrealizowane także w zakresie zakupu:  

- materiałów ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, III, IV, VI i VII szkoły podstawowej oraz 

uczniów klasy III gimnazjum. 

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera kwota dotacji została zwiększona o odpowiedni wskaźnik. 
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 Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego, otrzymała dotację celową z budżetu 

państwa, udzielaną przez Wojewodę w wysokości 77.712,69 zł.  

 

5.4 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Drawsko wnioski rozpatrywano zgodnie z 

dyspozycją  art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 

wynagradzania. W art. 122 ust. 11 powyższej ustawy dofinansowanie młodocianych pracowników 

nakazuje się traktować jako pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) . 

 

Dofinansowanie otrzymało 13 pracodawców dla 17 młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu 

i zdali egzamin. 

 

Tabela nr 8 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione 

wydatki z tego tytułu. 

 

 

 

Tabela nr 8.  Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2018r. 

Liczba pracodawców, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy 

ukończyli naukę zawodu, przyuczenie 

do wykonywania określonej pracy: 

Kwota jaką 

wypłacono w 

roku 2017 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 

Wysokość 

środków, 

pochodzących z 

FP, przekazanych 

przez Wojewodę 

Ogółem  

w tym w cyklu 

kształcenia: 

22 mies. 36 mies. 

13 17 0 17 136.823,30 136.823,30 
 

Na realizację powyższego zadania w 2018 r. otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację 

pochodzącą ze środków Funduszu Pracy. 
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4.5. Dotacje dla szkół oraz środki finansowe pozyskane z rezerwy oświatowej  

 

Już trzeci rok z rzędu nasza gmina podpisała porozumienie  ze Szkolnym Związkiem 

Sportowym „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu na realizację zadania pn. „Szkolny Klub Sportowy” 

realizowanego w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.  

Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dwa razy w 

tygodniu po 60 minut w każdej szkole. W ramach projektu otrzymano na każdą szkołę sprzęt 

sportowy o wartości 240 zł, koszulki dla dzieci uczestniczących w projekcie i nauczyciela, pokrycie 

kosztów wynagrodzenia nauczycieli dla 9 grup w całej Gminie – razem 25.200 zł, ubezpieczenie 

NNW oraz OC a także zapewniono nadzór merytoryczny i logistyczny, wsparcie koordynatora 

ogólnopolskiego w ramach ewaluacji i promocji projektu. 

 

W 2019r. wystąpiliśmy dla drugiej w kolejności szkoły podstawowej z wnioskiem o 

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. 

Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów i jest zaplanowany na 4 

lata - 2018, 2019, 2020, 2021.  

Ministerstwo wprowadziło roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół prowadzonych lub 

dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W sytuacji, gdy jednostka samorządu  jest 

organem prowadzący dla szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w danym roku na 

jedną szkołę.  

W związku z tym 18 kwietnia br. wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

o zwiększenie subwencji dla szkoły podstawowej w Pęckowie na kwotę 31.160,30 zł.  

Kwota jaką otrzymaliśmy na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pęckowie to 

27.815,- zł  

 

W lipcu zeszłego roku wszystkie szkoły podstawowe przystąpiły do projektu „Cyfrowa szkoła”. 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i 

szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020). 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoły zostały wyposażone w sprzęt komputerowy: 

- Szkoła Podstawowa w Pęckowie otrzymała laptop, aparat cyfrowy Panasonic, tablety  - 25,- szt. 

oraz rozbudowę sieci SIT – razem na kwotę 36.008,25 zł 

- Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie otrzymała laptop, tablety – 25 szt., kamerkę do laptopa – 

razem na kwotę 18.960,- zł 

- Szkoła Podstawa w Drawsku otrzymała 25 tabletów, laptop, aparat cyfrowy, kamerę i głośnik z 

mikrofonem 36.008,25 zł 
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- Szkoła Podstawowa w Chełście otrzymała laptop, aparat cyfrowy Panasonic, tablety  - 25,- szt. 

oraz rozbudowę sieci SIT – razem na kwotę 36.008,25 zł 

- Szkoła Podstawowa w Piłce otrzymała laptop, tablety – 25 szt., 3 tablety graficzne, mata do 

kodowania, zestaw do programowania, LEGO Education - 2 szt., LEGO akumulator - razem na 

kwotę 34. 460,91 zł. 

 

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z 

wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i 

ponadpodstawowym. 
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4.6  Remonty w jednostkach oświatowych 

 

Podczas letniej przerwy wakacyjnej w Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Drawskim Młynie wykonano całkowity remont dachu, odnowienie kominów i 

udrożniono rynny na budynku szkoły. 

 

 
Rysunek 1 - Szkoła Drawski Młyn 

 

 

Naprawiono nieczynną instalację odgromową na całości budynku. Naprawiono lampy i 

wymieniono świetlówki we wszystkich klasach, odmalowano korytarz na parterze budynku oraz 

odmalowano zalany wcześniej sufit. 
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Rysunek 2 - Szkoła Drawski Młyn 

 

 

W Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie przeprowadzono remont generalny 

klasy IV, w której wymieniono stolarkę okienną, wygipsowano i pomalowano ściany, położone 

panele podłogowe oraz kupiono nowe meble. 
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Przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego, w którym wymieniono okna, drzwi, 

panele podłogowe oraz kupiono nowe meble. 

 

 

Rysunek 3 - Szkoła Pęckowo 
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W gabinecie dyrektora położono nowe panele podłogowe, odświeżono zaplecze pracowni 

fizyczno-chemicznej oraz zakupiono nowe regały w pracowni. 

 

Rysunek 4 - Szkoła Pęckowo 

 

Rysunek 5 - Szkoła Pęckowo                             Rysunek 6 - Szkoła Pęckowo 
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Wymieniono także główne drzwi wejściowe. 

 

 

Rysunek 7 - Szkoła Pęckowo 

 

 

W Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku wygipsowano i 

pomalowano korytarz pomiędzy gabinetem higienistki a toaletą, pomalowano korytarz w budynku 

nr 1. W pawilonie również wygipsowano i pomalowano korytarz a także położono strukturę 

żywiczną na ścianach. Wyremontowano świetlice i przeznaczono pomieszczenie na gabinet 

dyrektora. Wyremontowano toaletę dziewcząt. 
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Rysunek 8 - Szkoła Drawsko 

 

 

 

 

Rysunek 9 - Szkoła Drawsko 
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Rysunek 10 - Szkoła Drawsko 

 

 

Rysunek 11 - Szkoła Drawsko 
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Rysunek 12 - Szkoła Drawsko 

 

 

Rysunek 13 - Szkoła Drawsko 
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W okresie wakacji letnich w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce pomalowano 

salę nr 1, naprawiono podłogę i wymieniono wykładzinę. 

 

 

Rysunek 14 - Szkoła w Piłce 

 

 

Rysunek 15 - Szkoła w Piłce 
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W Szkole Podstawowej im. Józefa Chociszewskiego w Chełście podczas przerwy 

wakacyjnej przeniesiono i odpowiednio przystosowano budynek po byłym oddziale gimnazjalnym, 

przeprowadzono generalny remont pomieszczenia na piętrze oraz przystosowanie go jako 

pracownia językowa a także wykonano kapitalny remont klatki schodowej i zamontowano nowe 

drzwi. 

 

 

Rysunek 16 - Szkoła Chełst 

 

Rysunek 17 - Szkoła Chełst 
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Rysunek 18 - Szkoła Chełst 

W Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku w oddziale w Piłce 

naprawiono bramę wjazdowej do przedszkola oraz instalację elektryczną (zalecenia pokontrolne). 

W oddziale w Pęckowie wyremontowano salę „Motylki” oraz szatnię. W oddziale w Drawskim 

Młynie 

wymieniono dachówki na budynku przedszkola – podklejenie gąsiorów oraz uszczelnienie 

opierzenia. Wymieniono grzejnik w szatni. Utwardzono chodnik z kostki brukowej oraz 

naprawiono instalację elektryczną (zalecenia pokontrolne). W oddziale w Drawsku wymieniono 

okna i wyremontowano klasy po szkole w Drawsku i dostosowano je do sal przedszkolnych oraz 

przeprowadzono remont w kuchni.  

W oddziale w Chełście przeprowadzono remont w kotłowni i wymieniono rury. Dach pokryto 

blachą płaską oraz wymalowano sufity w salach po zalaniu. 

W oddziale w Kawczynie zrobiono remont części opłotowania od strony Placu Sportowo – 

Rekreacyjnego „CENTRUMRAJA”. 
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Zdjęcie  19 – GPP   Zdjęcie nr 20 – GPP 

 

Zdjęcie nr 21 - GPP     Zdjęcie nr 22 - GPP 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowić będzie treść sprawozdania z 

wykonania budżetu za rok 2019. 

 

Dane zebrała i opracowała: 

Monika Dolna 

Kierownik Referatu  Kadr, Płac  i Oświaty 

 



42 

 

 

na podstawie informacji otrzymanych  z  Referatu Finansowego, Referatu Kadr, Płac i Oświaty Urzędu Gminy w 

Drawsku, sprawozdań przekazanych od dyrektorów  i nauczycieli z jednostek oświatowych Gminy Drawsko., oraz SIO 

wg stanu na dzień 30.09.2018  i innej dokumentacji źródłowej. 

Wykorzystano również informację ze stron  www.oke.poznan.pl, www.cke.edu.pl, www.npseo.pl 

 

 

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.edu.pl/
http://www.npseo.pl/

