
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Gminy i Miasta Sianów

w roku szkolnym 2015/2016.

(zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty)

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz), w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Miejskiej) informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych 

typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016.

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie 

kształcenia, wychowania i opieki

w publicznych przedszkolach, w innych formach 

wychowania przedszkolnego,

w szkołach podstawowych i gimnazjach.
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Burmistrz wykonuje zadania i kompetencje organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę. 
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Burmistrz wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę, w szczególności przez:

•zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 
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bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

•wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych w tym zakresie,
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•wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych w tym zakresie,

•zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym 

wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
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ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

•zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
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Burmistrz wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę, w szczególności przez:

•zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

•wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych w tym zakresie,

•zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym 

wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

•zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,

•wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
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Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie 

spraw finansowych i administracyjnych.

Nadzorowi w szczególności podlega: 

•prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce 

środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę 

środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania 

mieniem,

•przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

•przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub 

placówki.

Burmistrz jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek. 
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Informacja o realizacji zadań oświatowych

w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Sianów:

I. Realizacja zadań ustawowych. 

II. Prezentacja wyników uzyskiwanych przez uczniów na sprawdzianie w szkołach 

podstawowych oraz egzaminie w placówkach gimnazjalnych. 
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W roku szkolnym 2015/2016 działalność edukacyjną prowadziło 5 placówek 

prowadzonych przez Gminę Sianów oraz 4 placówki prowadzone przez 

stowarzyszenia.

Placówki prowadzone przez Gminę Sianów: 

1) Przedszkole Gminne i Żłobek „Skrzat” w Sianowie, 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie – przy szkole był jeden oddział przedszkolny, 

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie – przy szkole były trzy oddziały przedszkolne,

4) Zespół Szkół w Dąbrowie (dwa oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa, 

gimnazjum)

5) Gimnazjum Gminne w Sianowie

Placówki prowadzone przez stowarzyszenia: 

1) Szkoła Podstawowa w Iwięcinie - przy szkole był jeden oddział przedszkolny, 

2) Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej - przy szkole był jeden oddział 

przedszkolny, 

3) Szkoła Podstawowa w Szczeglinie - przy szkole był jeden oddział przedszkolny, 

4) Punkt Przedszkolny „Muszelki” w Suchej Koszalińskiej,

5) Punkt Przedszkolny "Pod Kogucikiem" w Iwięcinie,

6) Wiejskie Ognisko Przedszkolne TPD „Bajka”.
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prowadzonych przez Gminę Sianów oraz 4 placówki prowadzone przez 
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Placówki prowadzone przez stowarzyszenia: 

1) Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie - szkoła podstawowa z oddziałem 

przedszkolny i punkt przedszkolny, 

2) Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej - przy szkole był jeden oddział 

przedszkolny, 

3) Szkoła Podstawowa w Szczeglinie - przy szkole był jeden oddział przedszkolny, 

4) Punkt Przedszkolny „Muszelki” w Suchej Koszalińskiej,
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Organizacja szkół podstawowych i gimnazjalnych 

prowadzonych przez Gminę Sianów.

Placówka 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Średnia liczba 

uczniów 

w oddziale 

Tygodniowa 

liczba godzin 

nauczycielskich 

Liczba 

etatów 

admin. 

Liczba 

etatów 

obsługi 

SP nr 1 6 103 17 283 1 3,375 

SP nr 2 16 384 24 671,5 3 11 

SP Dąbrowa 6 85 14 217 

2 4 
Gimnazjum 

Dąbrowa 
3 60 20 111,5 

Gimnazjum 

Sianów 
10 233 23 534 2 8 

RAZEM 41 865 21 1817 8 26,375 
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Liczba godzin nauczycielskich i zatrudnienie w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Sianów.
 

 

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Placówka 

 

Liczba przyznanych 

godzin nauczycielskich 

(tygodniowa) 

Liczba etatów 

administracyjnych 

Liczba etatów 

obsługowych 

Przedszkole 

Gminne 
306 1,5 11,75 

SP1 26 -- 0,625 

SP2 131 -- 3 

Dąbrowa 59 -- 1,5 

RAZEM 522 1,5 16,875 
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Kadra pedagogiczna 
Na jakość realizacji zadań oświatowych zasadniczą rolę odgrywają

umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza o życiu, zrozumienie

współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia.

Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów

placówek.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 

2015/2016: 

 
Stopień awansu Liczba zatrudnionych 

dyplomowany 83 

mianowany 36 

kontraktowy 29 

stażysta 8 

bez stopnia 2 

Razem 158 

dyplomowany
53%mianowany

23%

kontraktowy
18%

stażysta
5%

bez 
stopnia

1%

Liczba zatrudnionych
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Zadaniem przedszkola i szkoły jest udzielanie wychowankom i uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole polega na:

•  rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych uczniów

Za realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

placówce odpowiedzialny jest dyrektor placówki wraz z 

zespołem nauczycieli. 

W ramach udzielanej pomocy organizowane są różnorodne 

zajęcia:

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia wyrównawcze,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia logopedyczne,

- koła rozwijające zainteresowania,

- nauczanie indywidualne

- klasy sportowe

- godziny doradztwa zawodowego,
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Uczniowie korzystający z zajęć wyrównujących

 

  Liczba uczniów 

Rodzaj zajęć SP1 SP2 
SP 

Dąbrowa 
Gimnazjum 

Dąbrowa 
Gimnazjum 

Sianów 

Rewalidacyjne 3 3 0 0 3 

Dydaktyczno-wyrównawcze 22 331 32 22 61 

S
p

ec
ja

li
st

y
cz

n
e 

korekcyjno-

kompensacyjne 
34 77 15 10 59 

logopedyczne 19 57 10 3 0 

socjoterapeutyczne 3 48 1 0 4 

inne o charakterze 

terapeutycznym 
7 0 0 1 2 

specjalistyczne razem 63 182 26 14 65 

Ogółem 88 516 58 36 129 
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Uczniowie korzystający z zajęć rozwijających zainteresowania.

 

 SP1 SP2 SP Dąbrowa 
Gimnazjum 

Dąbrowa 

Rodzaj zajęć 
Liczba 

uczniów 
Liczba kół 

Liczba 

uczniów 
Liczba kół 

Liczba 

uczniów 
Liczba kół 

Liczba 

uczniów 
Liczba kół 

informatyczne 8 1 15 2 24 1 0 0 

przedmiotowe 25 2 160 8 25 2 40 2 

artystyczne 10 1 40 3 17 1 0 0 

sportowe 15 1 -- -- 45 2 0 0 

inne -- -- 27 2 87 6 39 2 

Ogółem 58 5 249 16 198 12 79 4 
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Klasy sportowe. 

   

     

    

    

      

    

    

   

 Liczba klas Liczba uczniów 

SP1 1 19 

SP2 3 71 

Gimnazjum Sianów 2 49 
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Nauczanie indywidualne.

 
 Liczba uczniów 

SP1 5 

SP2 6 

Gimnazjum Sianów 7 
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Etaty wsparcia

Działalność edukacyjna, wychowawczo-opiekuńcza szkół wspierana 

jest przez nauczycieli specjalistów zapewniających prawidłowy 

rozwój i opiekę: 

• nauczyciele świetlicy, 

• nauczyciele biblioteki szkolnej, 

• pedagodzy szkolni oraz psycholodzy

 

 
 

Liczba godzin 

pedagoga 
Liczba godzin 

biblioteki 
Liczba godzin 

świetlicy 

SP1 12 5 26 

SP2 24 30 65 

ZS Dąbrowa 12 10 26 

Gimnazjum Sianów 24 10 39 
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Pomoc materialna dla uczniów

- dożywianie w stołówkach szkolnych, w dużej części finansowane 

przez MGOPS

- stypendia szkolne socjale i zasiłki losowe

- wyprawka szkolna (podręczniki w klasach 2, 3 SP, 3 gimnazjum

i uczniowie niepełnosprawni)

- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce

i sporcie w kl. 4-6 SP, Gimnazjum.



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc materialna dla uczniów

- dożywianie w stołówkach szkolnych, w dużej części finansowane 

przez MGOPS 

 

  Dożywianie Pełnopłatne 
Dofinansowane 

MGOPS 
Etaty 

kuchni 

Gimnazjum 

Sianów 
43 12 31 

1,75 
SP1 77 21 54 

SP2 234 141+43 odz.p 50+7 odz.p 4 

ZS Dąbrowa 86 53 33 1,5 

SP Iwięcino 42 14 28 catering 

SP Sucha 

Koszalińska 
38 10 28 catering 

SP Szczeglino 7 0 7 catering 

Łącznie 527 294 238  



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016.

Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia szkolne socjale i zasiłki losowe

W roku szkolnym 2015/2016 przyznano

stypendia szkolne dla 257 uczniów oraz zasiłek

szkolny dla 18 uczniów na łączną kwotę 393 792 zł.

Środki finansowe na ten cel Gmina otrzymuje

w formie dotacji celowej, angażując także wkład

własny w wysokości 20 %.
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Pomoc materialna dla uczniów

- wyprawka szkolna (podręczniki w klasach szkoły podstawowej 

i gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni)

W ramach Rządowego programu pomocy

uczniom w roku szkolnym 2015/2016 roku –

„Wyprawka szkolna” - udzielono pomocy 36

uczniom uprawnionym z tytułu niskich

dochodów oraz 5 niepełnosprawnym w łącznej

wysokości 9 543,40 zł.

Na ten cel gmina otrzymała dotację.
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Pomoc materialna dla uczniów

-stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie w kl. 4-6 SP      

i Gimnazjum

Za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sporcie

uczniom klas 4-6 SP oraz Gimnazjum przyznawane

są stypendia przez:

- dyrektora szkoły,

- Burmistrza.

W roku szkolnym 2015/2016 przyznano

stypendia na kwotę 11 625 zł.
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Dowożenie uczniów.

Zgodnie z art. 14a ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust.2 i 3a

ustawy o systemie oświaty dla uczniów zapewniony

jest bezpłatny transport do szkoły i z powrotem ze

szkoły do domu. Opłaty z usługi transportowe

ponoszone są przez Gminę.

Wydatki poniesione na ten cel

w roku 2015 wyniosły: 461 848 zł.
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Obsługa administracyjno-finansowa

Obsługa administracyjna i finansowa placówek oświatowych, dla

których Gmina Sianów jest organem prowadzącym realizowana jest przez

Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty.

W ZAOO prowadzona jest:

- rachunkowość placówek oświatowych

- oraz sprawy płacowe pracowników, zatrudnionych w tych

placówkach.

ZAOO spełniania także inne zadania organizacyjno-kontrolne.

Zadania te wykonywane są wobec placówek prowadzonych przez

gminę, a także wobec placówek prowadzonych przez

stowarzyszenia.

W ZAOO zatrudnionych jest sześciu pracowników administracyjno-

księgowych.
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Subwencja oświatowa i wykonanie budżetu za 2015 rok.

Finansowanie szkół podstawowych i gimnazjów jest zadaniem

własnym gminy.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dostaje z budżetu

państwa subwencję oświatową w ramach subwencji ogólnej.

Kwota subwencji oświatowej zależy od wielu czynników

określonych corocznie w Rozporządzeniu MEN.

 SP1 SP2 Sucha Iwięcino ZS Dąbrowa Szczeglino 
Gimnazju

m 

Subwencja 

na szkołę 
690 614 2 258 650 632 593 602 200 1 392 481 489 664 1 459 686 
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Subwencja oświatowa i wykonanie budżetu za 2015 rok.
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Subwencja oświatowa i wykonanie budżetu za 2015 rok.
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Subwencja oświatowa i wykonanie budżetu za 2015 rok.
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Subwencja oświatowa i wykonanie budżetu za 2015 rok.
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Subwencja oświatowa i wykonanie budżetu za 2015 rok.
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Wykonanie budżetu (bez inwestycji)

od 01.01.2015 – 31.12.2015

Rozdział Kwota 
80101  Szkoły podstawowe 4 765 415 

80103  Oddziały przedszkolne w    

szkołach podstawowych 

619 301 

80104  Przedszkola 1 804 654 

80106  Punkt przedszkolny 7 080 

80110  Gimnazja 2 620 338 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 500 068 

80114  ZAOO 372 631 

80146  Dokształcanie n-li 35 286 

80148  Stołówki szkolne 686 455 

80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych, gimnazjach 

265 626 

80195  Pozostała działalność 116 155 

85305  Żłobki  496 572 

85401  Świetlice szkolne 289 796 

85412  Wypoczynek dzieci i młodzieży 12 075 

85415  Pomoc materialna dla uczniów 394 939 

85446  Dokształcanie n-li 1 010 

Razem 12 987 401 
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Prowadzenie spraw związanych z placówkami niepublicznymi.

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty gmina prowadzi ewidencję

placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie.

Placówki niepubliczne otrzymują comiesięczną dotację na każde dziecko, objęte

opieką.

W 2015 roku dotacja wynosi na 1 dziecko: 

- w szkole podstawowej niepublicznej – 605,14 zł. 

- w kl. „0” – od 359,02 do 414,47 zł. 

- w punkcie przedszkolnym – od 320,45 do 331,58 zł.

Udzielone dotacje w roku 2015:

SP Iwięcino 573 566,30 zł

SP Szczeglino 410 398,06 z ł

SP Sucha Kosz . 612 220,90 zł

PP „Pod Kogucikiem Iwięcino 89 918,59 zł

PP „Muszelki” Sucha Kosz. 50 487,50 zł

PP „Bajka” TPD do 31.08.2015r. 35 460,70 zł
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Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież

zamieszkałą na jej terenie, co wynika z art. 19 ustawy o

systemie oświaty.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują

spełnianie obowiązku przedszkolnego i szkolnego

dzieci w wieku 5-16 lat.
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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. 

W roku 2015 dofinansowano kształcenie 10 młodocianych na łączną 

kwotę ok. 50 564,37 złotych
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Prezentacja wyników sprawdzianu

po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. 

Egzaminy zewnętrzne tj. sprawdzian w kl. VI szkoły podstawowej

oraz egzamin w kl. III gimnazjum przeprowadzane są w Polsce

od 2002 roku. Stanowią istotny element oceny jakości pracy szkoły. 
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Prezentacja wyników sprawdzianu

po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. 

Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w skali punktowej,

od 2015 skala %.

Sprawdzian 2012 2013 2014 

2015 2016 

cz. 1 

j.polski, 

matematyka 

j.angielski 
cz.1 j.polski, 

matematyka 
j.angielski 

SP1 16,33 19,19 25,36 68% 81% 53,5% 70,83% 

SP2 21,66 20,89 25,43 59% 74% 54,81% 71,56% 

SP Dąbrowa 20,5 23,42 23,11 54% 69% 47% 52,29% 

SP Sucha Kosz. 20,57 14,83 17,11 63% 84% 62% 85,33% 

SP Iwięcino 17,56 19,27 20,11 52% 67% 56,38% 49,25% 

SP Szczeglino 24,89 20,09 25,33 61% 66% 68,73% 68,73% 

Gmina 20,26 20,37 23,65 60% 74% 55,28% 68,17% 

Powiat 20,74 21,23 24,91 63% 74% 58,79% 68,92% 

Województwo 21,92 22,98 25,16 65% 77% 59,59% 69,39% 

Kraj 22,75 24,03 25,82 67% 78% 63% 71% 
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Prezentacja wyników sprawdzianu

po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. 

Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w skali staniowej.

(stanin 5 średnia krajowa)

2012 2013 2014

2015 2016

cz. 1 j.polski, 

matematyka
j.angielski

cz. 1 j.polski, 

matematyka
j.angielski

SP1 1 2 5 5 6
3 5

SP2 5 3 5 3 5 3 6

SP Dąbrowa 4 5 4 2 4 2 2

SP Sucha Kosz. 4 1 1 4 7

5 6

SP Iwięcino 2 2 2 2 3
4 3

SP Szczeglino 7 3 5 4 3
5 5
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego skali procentowej

(stanin 5 średnia krajowa)

J.polski 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 52,42 65,99 58,59 63,40

Gimnazjum Dąbrowa 61,47 66 61,52 68,40

Matematyka 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 43,36 40,48 39,18 37,44

Gimnazjum Dąbrowa 43,3 43,2 39,96 47,25

Historia i WOS 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 58,25 60,03 67,53 59,43

Gimnazjum Dąbrowa 59,68 62,43 62,89 55,90

Przedmioty przyrodnicze 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 54,31 50,4 39,18 45,95

Gimnazjum Dąbrowa 58 43,19 48,19 53,10

Język angielski 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 57,44 63,71 56,87 52,20

Gimnazjum Dąbrowa 55,42 50 69,5 71,36
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J.polski 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 3 5 4 4

Gimnazjum Dąbrowa 6 5 5 5

Matematyka 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 4 4 3 3

Gimnazjum Dąbrowa 5 5 5 5

Historia i WOS 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 6 6 6 7

Gimnazjum Dąbrowa 7 3 5 7

Przedmioty przyrodnicze 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 4 5 4 4

Gimnazjum Dąbrowa 6 4 5 6

Język angielski 2013 2014 2015 2016

Gimnazjum Sianów 5 5 4 4

Gimnazjum Dąbrowa 5 4 6 7

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali staninowej.

(stanin 5 średnia krajowa)
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Gminy i Miasta Sianów

w roku szkolnym 2015/2016.

Dziękuję z uwagę.


