
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przystajń
 w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna: art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Struktura organizacyjna placówek oświatowych

W  roku  szkolnym  2019/2020  w  Gminie  Przystajń  funkcjonowały  trzy  jednostki  oświatowe
z oddziałami zamiejscowymi tj.:
1/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni,
2/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim z trzema oddziałami
przedszkolnymi,
3/  Gminne  Przedszkole  Publiczne  w  Przystajni  z  oddziałami  zamiejscowymi  w  Kuźnicy  Starej
i Górkach.
Szczegółowe dane dotyczące placówek zawiera poniższa Tabela nr 1.

Tabela  Nr 1.  Organizacja  szkół  i  przedszkoli  w  roku  szkolnym 2019/2020. Dane  w  tabelach
pochodzą ze sprawozdań  SIO z dnia 30 września 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły Liczba 
dzieci
ogółem

Liczba
oddział
ów.

Liczebność dzieci w oddziałach Oddz. 
RW

Oddz.
WWR

kl.
„0”

I
kl

II
kl

III
kl

IV
kl

V
kl

VI
kl

VII
kl

VIII
kl

1. Szkoła 
Podstawowa 
w Przystajni

346 19 x 33 35 51 12 79 56 50 30 2 -

2. PSP w Borze 
Zajacińskim

102 7 0 12 10 14 0 20 18 11 17 - 2

Oddziały 
przedszkolne

63 3 21 - - - - - - - - - -

3. GPP w 
Przystajni
W tym O/ Górki
W tym O/ 
Kuźnica St.

132

12

14

10 36 - - - - - - - - - -

SP 29 x 3 3 3 1 5 4 3 3 2 2
OP 13 5 x x x x x x x x - -

Porównanie  ilości  dzieci  w  szkołach  i  przedszkolach  w  ciągu  ostatnich  sześciu  lat  szkolnych
przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w latach szkolnych 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 Dane w tabelach 
pochodzą ze sprawozdań SIO z dnia 30 września 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Rok szkolny
Jednostki 2012

/2013
2013
/2014

2014
/2015

2015
/2016

2016
/2017

2017
/2018

2018
/2019

2019
/2020

Szkoły podstawowe 338 346 348 385 346 411 452 448
Gimnazjum 206 187 177 186 184 113 53 x
Oddziały przedszk. przy PSP 46 45 36 33 50 50 59 632
Przedszkola 168 182 175 120 148 139 137 13

Liczba dzieci uczących się w miejscowych szkołach zmniejszyła się o 57 w związku z likwidacją 
gimnazjów i skróceniem do 8 lat nauki w tychże szkołach.

1



1. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych

W roku szkolnym 2019/2020 w gminnych przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Przystajń pracowało na dzień 30 września 2019 r.: 95 nauczycieli (w roku
poprzednim 98), z czego: 74 (było 79) w pełnym wymiarze czasu pracy, 21 (było 19) w niepełnym
wymiarze czasu pracy, co łącznie dało 82,91 (było 85,98) etatu.

Wystąpiła konieczność zatrudnienia nauczycieli w zastępstwie za nauczycieli przebywających na
urlopie dla poratowania zdrowia (1 osoba), urlopach macierzyńskich czy długotrwałych zwolnieniach
lekarskich.

Podział nauczycieli według stopnia awansu zawodowego według spisu na 30 września 2019 r.
przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Stopień awansu zawodowego nauczycieli na 30 września 2019 r.

Wyszczególnienie Wymiar 
etatu

Ogółem w 
etatach

Bez 
stopnia

stażysta kontrakto
wy

mianowa
ny

dyplomowa
ny

GPP w Przystajni pełny 10 0 0 2 2 6
niepełny 1,23 0,7 0 0,93 0 0,23

SP w Przystajni pełny 40 0 0 3 4 33
niepełny 2,63 0 0,77 0,5 0,78 0,58

PSP w Borze 
Zajacińskim

pełny 24 0 1 5 3 15
niepełny 5,05 0 1,57 0,65 0,65 1,59

Ogółem w Gminie pełny 74 0 1 10 9 54
niepełny 8,91 0,7 2,34 2,08 1,43 2,4
Razem 
etaty

82,91
(było 85,98)

0,7
(było 1,32)

3,34
(było 3,05)

12,08
(było 14,12)

10,43
(było 11,12)

56,40
(było 56,37)

W  roku  szkolnym  2019/2020  stopniem  zawodowym  nauczyciela  dyplomowanego
legitymowało  się  64 % (było  65  %)  wszystkich  zatrudnionych  nauczycieli,  podobnie  jak  w  roku
ubiegłym stanowili oni większość nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Nauczyciele
posiadający inne stopnie awansu stanowili łącznie ok. 36 % zatrudnionej kadry. 
W roku szkolnym 2019/2020 organ prowadzący przeprowadził w lipcu 2020 r. jedno postępowanie
egzaminacyjne  o  nadanie  stopnia  nauczyciela  mianowanego  dla  nauczyciela  zatrudnionego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Postępowania egzaminacyjne zakończyło się
wynikiem pozytywnym.

2. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w roku szkolnym
2019/2020

Nadzór  pedagogiczny  sprawowany  był  przez  kuratora  oświaty  przez  cały  rok  szkolny  poprzez
konsultacje  telefoniczne  oraz  elektroniczne  ankiety  na  stronie  e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl.
W roku  szkolnym  2019/2020  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim
przeprowadzono kontrolę planową na temat: oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży
pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zaleceń nie wydano.

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty  został  przeprowadzony w dniach  16,17 i  18  kwietnia  2020 r.  Egzamin
składał  się  z  trzech  części  –  język  polski,  matematyka  i  język  nowożytny  (j.  angielski).  Wyniki
egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę Przystajń pokazuje
Tabela 4. Porównanie wyników z poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego ilustruje Tabela 5.
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Tabela  Nr 4.  Wyniki  egzaminu  ósmoklasisty  w  szkołach  podstawowych  prowadzonym przez
Gminę Przystajń w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły Część 
egzaminu

Liczba 
uczniów

Średni wynik 
szkoły w roku 
poprzednim 

Średni 
wynik szkoły

Średnia 
powiatu

Średnia 
województwa

Szkoła Podstawowa w
Przystajni

j. polski 29 61,53% 57,24% 62,19% 59,29%
matematyka 29 40,55% 49,72% 46,88% 45,67%
j. angielski 29 62,42 % 59,66% 52,37% 55,24%

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Borze 
Zajacińskim

j. polski 17 50,57% 51,88% 62,19% 59,29%
matematyka 17 34,50% 41,06% 46,88% 45,67%
j. angielski 17 42,64 % 48,71% 52,37% 55,24%

W szkole Podstawowej w Przystajni 1 uczeń zdawał egzamin na arkuszu dostosowanym – typ 800 dla
ucznia  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim.  Uśrednione  dane  dotyczą  uczniów,
którzy pisali arkusz standardowy.

Tabela  Nr 5.  Porównanie  wyników  egzaminu  ósmoklasisty  w  gminach  powiatu  kłobuckiego
w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Gmina J. polski Matematyka J. angielski

1. Kłobuck 65,30 45,13 53,94

2. Krzepice 54,88 44,07 53,40
3. Lipie 67,55 49,59 56,80
4. Miedźno 65,28 50,84 58,28
5. Opatów 60,26 43,32 47,75
6. Panki 60,37 45,58 51,07
7. Popów 65,46 52,70 48,73
8. Przystajń 55,26

(8 miejsce 
w powiecie)

46,52 
(5 miejsce w 
powiecie)

55,61 
(3 miejsce w 
powiecie)

9. Wręczyca 
Wielka

60,78 47,27 48,03

Najlepszy wynik  (trzecie  miejsce  w powiecie)  osiągnęli  uczniowie  klas  ósmych z j.  angielskiego,
słabszy wynik (piąte miejsce w powiecie) uzyskali uczniowie z matematyki, najsłabszy wynik (ósme
miejsce w powiecie) uzyskali uczniowie z j. polskiego.

Analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych szkół z Gminy Przystajń załączone są 
do niniejszego sprawozdania.

4. Informacja na temat działań podejmowanych przez szkoły i przedszkola ukierunkowanych 
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkoły  i  przedszkola  podejmują  działania  mające  na  celu  zaspokojenie  potrzeb  uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
Przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych rozumiemy m.in.:
- uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia lub odchylenia rozwojowe,
- uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb
edukacyjnych w tym mających trudności w uczeniu się lub uczniów szczególnie uzdolnionych,
- uczniów wymagających długotrwałej pomocy specjalistycznej,
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- uczniów z zaburzeniami mowy,
- uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Specjalne potrzeby edukacyjne wykazują ponadto uczniowie klas ósmych w związku z dokonywaniem
przez nich wyboru dalszego kształcenia oraz rodziny uczniów niepełnosprawnych lub mających inne
specyficzne potrzeby.
Poniżej  przedstawiono  konkretne  działania  jakie  podejmowały  poszczególne  szkoły  dotyczące
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Przystajni
W Szkole Podstawowej w Przystajni w roku szkolnym 2019/2020 9 uczniów zostało objętych

nauczaniem specjalnym:  trzech  uczniów uczęszczało  na  zajęcia  w  klasie,  czworo  uczniów objęto
nauczaniem indywidulanym w szkole, dwóch uczniów objęto nauczaniem indywidualnym w domu.
Do  działań  wspierających  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  zaliczyć
można  uczestnictwo  tych  uczniów  w  zajęciach  dydaktyczno  -  wyrównawczych,  korekcyjno-
kompensacyjnych jak również udział w zajęciach wspomagających rozwój.

Ponadto uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną mogli  skorzystać z oferty
zajęć korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych na terenie szkoły w ramach projektu unijnego
„Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”.

Uczniowie brali udział w wycieczkach dydaktycznych, turystyczno-krajoznawczych, wyjazdach
mikołajkowych oraz wydarzeniach z życia szkoły.
W ramach  godzin  statutowych  nauczyciele  nauczania  specjalnego,  prowadzili  dla  uczniów  różne
formy zajęć:
 1. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE (cały rok szkolny)

W  ramach  godzin  statutowych  pani  J.  Poraj  prowadziła  z  uczniami  z  problemami
logopedycznymi zajęcia wspomagające, korygujące wady mowy i wymowy, a pani M. Pilch zajęcia
o charakterze wspomagającym i rozwijającym dla uczennicy posiadającej opinię poradni. Celem zajęć
było  wspomaganie  rozwoju  intelektualnego  uczennicy  w  zakresie  uzupełnianie  zaległości
edukacyjnych głównie z j. polskiego i matematyki. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu. 

2. WSPOMAGANIE UCZNIA Z ZESPOŁEM ASPERGERA.
 Przez  cały  rok  szkolny  pani  I.  Grajcar  pełniła  rolę  nauczyciela  wspomagającego  pracę

uczennicy  posiadającej  orzeczenie  PPPP,  określające  rodzaj  posiadanej  niepełnosprawności  jako
zespół Aspergera. Wspomaganie to pozwoliło uczennicy w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno
– wychowawczym szkoły, jak również osiągać pozytywne wyniki swojej pracy.

3. WSPOMAGANIE UCZNIA SŁABOWIDZĄCEGO 
Nauczyciel  realizujący  zajęcia  rewalidacyjne  z  uczniami  słabowidzącymi  dbał  przede

wszystkim o to by odpowiednio zaadaptować otoczenie do wymogów poszczególnych uczniów. Miano
również  na  względzie  dostosowanie  warunków  nauczania  oraz  sposobów  nauczania  by  jak
najefektywniej  wykorzystać  umiejętności  oraz  potencjał  uczniów.  Dbano  również  o  realizację
wszystkich zawartych w orzeczeniach zaleceń. 

4. WSPOMAGANIE UCZNIA OBJETEGO ZAJĘCIAMI REWALIDACYJNO – 
WYCHOWAWCZYMI

Nauczyciele  realizujący  zajęcia  rewalidacyjno  –  wychowawcze,  będąc  w  stałym kontakcie
z rodzicami  wychowanków  niepełnosprawnych  w  stopniu  głębokim,  wspomagają  ich  w  ramach
możliwości i kompetencji w pracy opiekuńczo – wychowawczej, jak również pomagają realizować
zadania  związane  z ich  współpracą  z  fundacjami  czy  instytucjami,  sprawującymi  nad  nimi
zdeklarowaną opiekę. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim z oddziałami przedszkolnymi:

W  roku  szkolnym  2019/2020  do  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim
uczęszczało 2 dzieci przedszkolnych oraz 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego  dot.  niepełnosprawności  sprzężonych,  autyzmu,  niepełnosprawności  intelektualnej
w stopniu lekkim. 
Uczniowie ci realizowali podstawę programową dostosowaną do ich możliwości psychofizycznych,
a także aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły, korzystali z:
pomocy nauczyciela współorganizującego kształcenie,

 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
 zajęć logopedycznych,
 zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 zajęć rewalidacyjnych,
 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 zajęć w ramach projektu zakończonego w grudniu 2019 r. Dogonimy najlepszych”, od stycznia

2020 w ramach projektu „Kreatorzy przyszłości”.

Uczniowie  z  orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego aktywnie  uczestniczyli  w życiu
klasy i szkoły, poprzez udział w:

 wycieczce do Parku Trampolin w Częstochowie,
 konkursie Plastycznym „Pamiętamy i dokarmiamy”,
 I regionalnym Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Bombkę Bożonarodzeniową,
 konkursie Fotograficznym „Jurajska przyroda w obiektywie”,
 imprezach szkolnych m.in.: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona

itp.,
 klasowych spotkaniach wigilijnych,
 spożywaniu posiłków na stołówce szkolnej, dzięki czemu nabierali umiejętności kulturalnego

zachowania  się  przy  stole  oraz  estetycznego  spożywania  posiłków
 jak i samoobsługi  na stołówce szkolnej;

Również 2 dzieci  uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego zostało objętych odpowiednim
wsparciem  i  pomocą  adekwatną  do  ich  indywidualnych,  specjalnych  potrzeb  i  możliwości
psychofizycznych. Było to dziecko ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością ruchową, zespołem wad
genetycznych -  zespołem Downa oraz  dziecko  z  zdiagnozowanym zespołem Aspergera.  Dzieci  te
korzystały z:

 wsparcia nauczyciela współorganizującego kształcenie,
 zajęć rewalidacyjnych,
 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 zajęć zorganizowanych w ramach wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka, (gimnastyka 

korekcyjna z elementami SI oraz terapia logopedyczna z elementami Metody Krakowskiej),
 dodatkowo do grudnia 2019 r. - w ramach projektu „Wspieramy najmłodszych” dzieci 

uczestniczyły w 3 różnego rodzaju zajęciach: „Zajęcia z elementami arteterapii”,  „Zajęcia 
doświadczania świata”, „Zajęcia relaksacyjne z elementami masażu”, a także w warsztatach 
doświadczalnych.

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni:

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole organizowało zajęcia  logopedyczne dla  35 dzieci
oraz  prowadzone  były  zajęcia  indywidualne  dla  jednego  dziecka  z orzeczeniem  z  obustronnym
niedosłuchem zmysłowo – nerwowym. 

W okresie  od  25  marca  do  31  maja  2020  r.  w  związku  z  ogłoszonym  w  Polsce  stanem
epidemicznym  w  placówce  zorganizowano  pracę  zdalną.  Wychowawczynie  poszczególnych  grup
przedszkolnych przygotowywały materiały dla rodziców do zajęć z dziećmi w warunkach domowych.
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Materiały  te  były  zgodne  z  przedszkolną  podstawą  programową  i  przekazywane  były  za
pośrednictwem  przedszkolnej  strony  internetowej  oraz  aplikacji  Whatsapp.  Wychowawczynie
dokumentowały realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez sporządzanie
cotygodniowych raportów. 

Od 1 czerwca 2020 r. przedszkole wznowiło działalność stacjonarną dla rodziców pracujących,
którzy zgłosili taką potrzebę (6 zgłoszonych dzieci w przedszkolu w Przystajni, 3 dzieci w oddziale
w Górkach), jednocześnie w dalszym ciągu dla pozostałych dzieci prowadzona była nauka zdalna.

Nauczanie zdalne
Od 12 marca 2020 w związku z pandemią COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej

zawieszone zostały zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych. Od 25 marca 2020 r. nauczanie
prowadzone  było  zdalnie  z  wykorzystaniem  początkowo  klasowych  skrzynek  mailowych,
komunikatorów Messenger,  Whatsapp,  w późniejszym okresie  klasowych dysków Google,  pakietu
Office  365  i  platformy  Teams,  aplikacji  www.learningapps.org  i  innych.  Przesyłano  materiały
dydaktyczne, wychowawcze, ćwiczeniowe i powtórzeniowe. Dodatkowo uczniowie otrzymywali linki/
odnośniki do materiałów wspomagających proces nauki i pozyskiwania informacji. Główne problemy
z  realizacją  zajęć  zdalnych  to:  problemy  z  łączem  Internetowym  u  uczniów,  brak  umiejętności
komputerowych u młodszych uczniów i niektórych ich rodziców, brak sprzętu komputerowego lub
konieczność dzielenia go z rodzeństwem, brak dyscypliny pracy u uczniów.

Większość  proponowanych  zajęć  z  zakresu  korekcyjno-kompensacyjnych,  rewalidacyjnych
i logopedycznych miała formę quizów, testów wyboru obrazkowo-pojęciowych, krzyżówek itp., tak by
forma  zajęć  nie  stanowiła  dodatkowego  obciążenia,  a  pozwalała  w  sposób  przystępny
powtórzyć/utrwalić  zdobywaną  na  zajęciach  przedmiotowych  wiedzę,  oraz  korygować  zaburzone
funkcje na rzecz rozwoju prawidłowych.

Uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi realizowali zdalne nauczanie przy
ścisłym  współudziale  rodzica.  Na  pocztę  e-mail  rodzica  lub  poprzez  komunikator  społeczny
przesyłano  filmy  instruktarzowe  wspomagające  proces  rewalidacji.  Wiele  z  nich  opierało  się  na
piosenkach  lub  bajkach  edukacyjnych.  Rodzice  uczniów o  potrzebach  specjalnych  mogli  również
liczyć  na  wsparcie  w zakresie  samokształcenia  z  instruktażem  nauczyciela  oligofrenopedagoga.
Wsparcie to opierało się na instrukcjach odnośnie usprawniania wzrokowo-słuchowego, wzrokowo-
ruchowego oraz małej i dużej motoryki z uwzględnieniem elementów terapii ręki. 

Stopniowe przywracanie pracy stacjonarnej szkół i placówek oświatowych rozpoczęło się 4 maja
w formie  zajęć  opiekuńczych dla  uczniów klas  1-3 zorganizowanych na  świetlicy  szkolnej,  zajęć
rewalidacji (uczęszczali wszyscy uczniowie objęci tymi zajęciami) oraz konsultacji dla uczniów klas
4-8. Zainteresowani uczniowie klas 8 uczęszczali na przedmioty egzaminacyjne natomiast uczniowie
młodsi korzystali z konsultacji.

W trudnym okresie pandemii zostały uruchomione dyżury psychologów i pedagogów szkolnych.
Z fachowych  porad  mogli  skorzystać  uczniowie  i  ich  rodzice  oraz  wszyscy  mieszkańcy  Gminy
Przystajń. Dyżury odbywały się zdalnie w każdym tygodniu za pośrednictwem poczty elektronicznej
i telefonu.

5. Stypendia dla uczniów zdolnych z Gminy Przystajń

Na  podstawie  Uchwały  Nr  XXXI.268.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  zdolnych
zamieszkałych w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie zamieszkali  na terenie
naszej gminy korzystali ze stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia, np. sportowe.
W roku szkolnym 2019/2020 wypłacono stypendia za następujące osiągnięcia:
1/ medaliści ogólnopolskich turniejów karate – 5 uczniów,
2/ medaliści indywidualni i zespołowi w wojewódzkich zawodach pływackich – 3 uczniów,
3/ miejsca I-III w XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zaczarowany Ogród” – 6 uczniów,
4/ laureaci ogólnopolskiego konkursu leksykalnego z j. angielskiego Memory Master – 7 uczniów,
5/ laureat ogólnopolskiego konkursu „Galileo” z j. niemieckiego – 1 uczeń,
6/ II miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu plastycznego „Zapobiegamy Pożarom” – 1uczeń
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7/ laureat konkursu przedmiotowego z geografii – 2 uczniów,
8/ wyróżnienie w konkursie fotografii przyrodniczej „Jurajska przyroda w obiektywie” – 2 uczniów,
9/ zwycięzca w międzynarodowym projekcie współpracy „Kreator przedsiębiorczości” – 1 uczeń.

Ze  stypendiów  za  szczególne  osiągnięcia  do  końca  roku  szkolnego  2019/2020  skorzystało
25 uczniów,  z  tego  6  uczniów kilkakrotnie  (zgodnie  z  uchwałą  stypendium można  uzyskać  nie
częściej niż 4 razy w roku szkolnym), wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 9 300,00 zł,
z czego 900 zł w okresie od września do grudnia 2019 r. i 8 400,00 zł od stycznia do sierpnia 2020 r.

6. Dowożenie uczniów

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w Gminie Przystajń
w roku  szkolnym 2019/2020  realizowane  było  dowożenie  uczniów  do  szkół  podstawowych  oraz
wychowanków  do  przedszkoli.  Rodzicom  uczniów  niepełnosprawnych  refundowano  wydatki
związane z dowożeniem dzieci do szkół.

Gmina dowozi dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym oddziału
przedszkolnego,  Szkoły  Podstawowej  w  Przystajni  oraz  Gminnego  Przedszkola  Publicznego
w Przystajni.  Dowożenie uczniów jest  realizowane autobusem typu Gimbus,  który  jest  własnością
gminy oraz w ramach umowy z przewoźnikiem wybranym w drodze zapytania ofertowego. Gmina
zapewnia opiekę w trakcie dowozów w postaci opiekunów.

Tabela Nr 8 pokazuje liczbę dzieci  dowożonych autobusami szkolnymi do szkół i  przedszkoli
w Gminie Przystajń, a także liczbę rodziców którym zrefundowano dowóz dziecka do przedszkola
w roku  szkolnym  2019/2020.  Tabela  Nr  9  przedstawia  liczbę  dzieci  niepełnosprawnych  z  terenu
Gminy Przystajń, którym zwracane były koszty dojazdu do szkół w roku szkolnym 2019/2020.

Tabela  Nr 6.  Liczba  dzieci  dowożonych  do  szkół  i  przedszkoli  w Gminie  Przystajń  w  roku
szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły Liczba dowożonych uczniów 
autobusami szkolnymi

Liczba dowożonych
przez rodziców

Szkoła Podstawowa 
w Przystajni

147 0

Szkoła Podstawowa 
w Borze Zajacińskim

105
W tym oddziały przedszkolne: 29

0

Gminne Przedszkole 
w Przystajni 18

3

Razem 270 3

Tabela  Nr 7.  Liczba  dzieci  niepełnosprawnych  z  Gminy  Przystajń  dojeżdżających  do  szkół,
którym  na  podstawie  umowy  zawartej  z  rodzicami  zwracane  były  koszty  dojazdu  w  roku
szkolnym 2019/2020

Typ szkoły Liczba dzieci niepełnosprawnych
Szkoła podstawowa 1
Szkoła specjalna 0
Szkoła przysposabiająca do pracy 1
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7. Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne
Uczniowie szkół podstawowych i  ponadpodstawowych zamieszkali  na terenie Gminy Przystajń,

mogli w roku szkolnym 2019/2020 korzystać z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych
i zasiłku szkolnego, zgodnie z art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty. Kryterium dochodowe
uprawniające do uzyskania pomocy w formie stypendium wynosiło - 528 zł netto na osobę w rodzinie
na miesiąc.

Wysokość stypendium w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła od 148 zł/miesiąc do 248 zł/miesiąc.
Gmina Przystajń wykorzystała środki na pomoc materialną w formie dotacji celowej od Wojewody
Śląskiego na cały rok 2019 w wysokości 37 664,26 zł.  W ramach otrzymanej kwoty w okresie od
września do grudnia 2019 r. wypłacono stypendia w wysokości 18 872,80 zł. Gmina zapewniła wkład
własny w wysokości 20%. W I półroczu 2020 r. wypłacono stypendia szkolne 25 uczniom w łącznej
kwocie 18 599,58 zł, z tego 80% czyli 14 879,66 zł stanowiła dotacja celowa.

Podczas naboru o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 wpłynęło 27 wniosków,
z tego  3 wnioski  rozpatrzono  negatywnie  z  powodu  przekroczonego  kryterium  dochodowego,
1 decyzja została później zmieniona z powodu zmiany sytuacji rodziny. Pozostałym wnioskodawcom
przyznano stypendia szkolne. Podział uczniów którzy otrzymali stypendia szkolne wg. szkół: szkoła
podst. – 13, technikum - 6 liceum - 2, szkoła specjalna – 1, szkoła branżowa - 2).

Zasiłki szkolne
Z  pomocy  materialnej  w  formie  zasiłków  szkolnych  mogli  korzystać  w  roku  szkolnym

2019/2020  uczniowie  szkół  podstawowych,  szkół  ponadgimnazjalnych  i  ponadpodstawowych  na
zasadach  określonych  w  uchwale  Rady  Gminy  Przystajń.  Jedynym  kryterium  uprawniającym  do
otrzymania zasiłku szkolnego jest udokumentowanie okoliczności powodującej pogorszenie sytuacji
materialnej ucznia, nie jest natomiast brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny.

W  roku  szkolnym  2019/2020  wypłacono  zasiłki  szkolne  w  wysokości  4  400,00  zł  –
14 uprawnionym uczniom (od września do grudnia 2019 r. –4 uczniów, łączna kwota 1 550,00 zł, od
stycznia  do  sierpnia  2020  -  r.  10  uczniów,  łączna  kwota  2 850,00  zł).  Środki  na  zasiłki  szkolne
pochodziły z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów 80%, oraz z wkładu własnego gminy
20%. Okolicznościami uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020
były m.in.: śmierć rodzica, pobyt i leczenie w szpitalu ucznia lub rodzica w związku z wypadkiem lub
chorobą, utrata pracy przez rodzica.

8. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów

Zadaniem oświatowym gminy, jest wykonywanie obowiązków wynikających z art. 122 ustawy
z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe,  w  zakresie  dofinansowania  pracodawcom  kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na jej terenie.
Środki  na  ten  cel  pochodzą  ze  środków  Funduszu  Pracy  i  są  przekazywane  na  mocy  umów
z Wojewodą Śląskim zawieranych na okres roku budżetowego. W roku 2019 Gmina Przystajń na mocy
umowy  zawartej  z  Wojewodą  Śląskim  wypłaciła  pracodawcom  dofinansowanie  w  wysokości
39 843,75 zł.

W okresie od września 2019 do sierpnia 2020 r. przeprowadzono 4 postępowania mające na
celu  przyznanie  dofinansowania  pracodawcom,  którzy  zawarli  umowę  o  pracę  z  młodocianym
pracownikiem  w  celu  przygotowania  zawodowego  i  spełnili  wszystkie  warunki  uprawniające  do
wypłaty dofinansowania.

Ogółem w tym okresie przyznano dofinansowanie w wysokości 32 324,00 zł (IX – XII 2019 r
– 24 243,00 zł, 2020 r – 8 081 zł) zł za wyuczenie 4 młodocianych uczniów.
Liczbę młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu w roku szkolnym 2019/2020 i zdali egzamin
w podziale na zawody przedstawia Tabela Nr 10.
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Tabela Nr 8. Liczba młodocianych z Gminy Przystajń, którzy ukończyli naukę zawodu w roku
szkolnym 2019/2020 i zdali egzamin:

Lp. Nazwa zawodu Liczba uczniów młodocianych wg.
ukończonego zawodu

1 mechanik pojazdów samochodowych 2
2 murarz tynkarz 1
3 lakiernik 1
Razem 4

9. Kontrola obowiązku szkolnego i nauki

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest zadaniem wynikającym z ustawy o systemie
oświaty.  Obowiązkowi  szkolnemu  podlegają  dzieci  w  wieku  od  5  lat  aż  do  ukończenia  szkoły
podstawowej (15 lat), a po zakończeniu szkoły podstawowej – obowiązkowi nauki podlega młodzież
do ukończenia 18 roku życia. Kontroli obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach,
w których zamieszkuje uczeń, a kontroli obowiązku nauki – gmina.

W  roku  szkolnym  2019/2020  nie  wszczęto  żadnych  postępowań  mających  na  celu
wyegzekwowanie spełnienia obowiązku szkolnego lub nauki.

10. Akty prawne

W odniesieniu do roku szkolnego 2019/2020 oraz w trakcie jego trwania zostały przygotowane
i podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń od 1 września 2019 r.
2. Uchwała nr VIII.65.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
w tygodniowym obowiązkowym wymiarze  zajęć  dyrektorów i wicedyrektorów szkół  i przedszkoli,
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy
obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie
Przystajń
3.  Uchwała  nr  XI.80.2019  z dnia  23  września  2019  r.  w sprawie  ustalenia  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli
4. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.237.2017
Rady  Gminy  Przystajń  z dnia  24  kwietnia  2017  r.  w sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego
niektóre  zasady  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  zasady  przyznawania  dodatków do  wynagrodzenia,
nagród  i dodatków  socjalnych  nauczycielom  zatrudnionym  w oświatowych  jednostkach
organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń
5. Uchwała Nr XV.107.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020. 
6. Uchwała nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie planowania
w budżecie  Gminy  Przystajń  środków finansowych  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli,  a  także
określenia  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli
przedszkoli,  szkół  i  placówek oświatowych prowadzonych przez  Gminę Przystajń  oraz  warunków
i sposobu ich przyznawania. (częściowo unieważniona)
7. Uchwała nr XXI.154.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2020/2021

11. Inwestycje oświatowe

1/ Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim
Nie  uzyskano  wnioskowanego  dofinansowania  w ramach  programu "Sportowa  Polska  –  Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w wysokości 1 mln zł, w związku z czym nie rozpoczęto
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inwestycji.
2/ Remont toalet w Przedszkolu Publicznym w Przystajni
W oparciu o wcześniej  wykonany projekt wykonano remont toalet  wraz z instalacją CO i wodno-
kanalizacyjną. Inwestycję po przetargu zrealizowano za 96 989,05 zł.
3/ Pokrycie dachowe na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przystajni
Po zasięgnięciu opinii technicznej wykonano nowe pokrycie dachowe na hali sportowej przy Szkole
Podstawowej  w  Przystajni.  Powierzchnia  874  m2  została  pokryta  membraną  PCV,  wykonano
niezbędne obróbki oraz przełożono instalację odgromową. Koszt zadania to 92 870,00 zł.
4/ Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP w Przystajni
Na budynku szkoły zamontowano instalację fotowoltaiczną o wartości 100 368 zł
5/ Zakup laptopów w ramach „Zdalnej Szkoły”
Zakupiono laptopy w ramach grantu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, za łączną kwotę 104 456,00
zł. Przekazano je do szkół w ilości: PSP Bór Zajaciński – 10 szt + 9 szt, SP w Przystajni 22 szt + 15 szt

12. Projekty edukacyjne realizowane w szkołach i przedszkolach

W trakcie roku szkolnego 2019/2020 realizowane były następujące projekty edukacyjne:
1/ „Dogonimy Najlepszych” - projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze
Zajacińskim – Wartość projektu 297 832,90 zł (w tym dofinansowanie 268 049,61 zł, wkład własny
29 783,29 zł w postaci udostępnienia sal), projekt zakończył się 19.12.2019 r. W ramach tego projektu
w zajęciach edukacyjnych wzięło udział  106 uczniów, zakupiono pomoce dydaktyczne,  utworzono
pracownię  przyrodniczo-chemiczną,  wyposażono  pracownię  matematyczno-fizyczną  i  biologiczno-
chemiczną. Prowadzono również zajęcia wyrównawcze oraz wspierające dla uczniów o specyficznych
potrzebach.
2/ „Wspieramy najmłodszych” - projekt realizowany w oddziałach przedszkolnych w Publicznej
Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Wartość projektu 104 165,00 zł ( w tym dofinansowanie
88 540,25  zł,  wkład  własny  w  postaci  udostepnienia  sal  oraz  pracy  wolontariusza  w  wysokości
15 524,75 zł), projekt zakończył się 20.12.2019 r.
Projekt obejmował specjalistycznymi zajęciami 2 wychowanków oddziału przedszkolnego przy PSP
w Borze  Zajacińskim  z  orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz  3  nauczycieli  OP.
W ramach projektu objęto szkoleniami specjalistycznymi 3 nauczycieli  OP,  zorganizowano zajęcia
z doświadczania  świata,  arteterapii  i  sensoplastyki  dla  dzieci  z  niepełnosprawnościami.  Ponadto
doposażono  placówkę  w  sprzęt  do  zajęć  arteterapii,  logopedii,  poznawania  wielozmysłowego,
doposażono plac zabaw w huśtawkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
3/ „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” - projekt realizowany
w  Szkole  Podstawowej w  Przystajni. Wartość  projektu  252 983,75  zł  (w  tym  dofinansowanie
215 036,18 zł,  wkład własny w postaci udostepnienia sal  oraz szkolenia nauczycieli  w wysokości
25 298,38 zł). Termin realizacji od 5.07.2019 r. do 20.06.2021 r. W ramach projektu przeprowadzono
adaptację sali matematycznej: zakupiono i zamontowano rolety wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniono
instalację sieciowo-informatyczną, wyremontowano parkiet, wykonano roboty murarskie, malowanie,
tapetowanie  oraz  montaż  stolarki  wewnętrznej  z  malowaniem.  W  ramach  projektu  zakupiono
wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych: komputery stacjonarne z zestawami 27 szt, laptopy 8 szt,
zestawy  słuchawek  z  mikrofonem  24  szt,  2  tablice  multimedialne,  3  urządzenia  wielofunkcyjne,
drukarkę,  kserokopiarkę,  projektor,  niszczarki,  oprogramowanie,  meble  jako  wyposażenie
pomieszczeń  dydaktycznych,  programy  edukacyjne,  tablice,  modele,  gry,  układanki.  Wydatki
remontowe wyniosły 33 451,68 zł, materiały 29 145,00 zł, pomoce dydaktyczne 108 988,30 zł
4/  „Kreatorzy przyszłości” Projekt  realizowany jest  od  stycznia  2020 roku w Publicznej  Szkole
Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim.  Wartość  projektu  334 367,25  zł  (w  tym  dofinansowanie
300 930,52 zł,  wkład  własny w postaci  udostepnienia  sal  oraz  szkolenia  nauczycieli  w wysokości
33 436,73 zł). Termin realizacji od 3.01.2020 r. do 20.06.2021 r.
W  ramach  projektu  została  przeprowadzona  m.  in.  adaptacja  pracowni  matematycznej  w  tym:
malowanie ścian, ułożenie płytek na podłodze, montaż nowych lamp LED, zakup wyposażenia sali
matematycznej  w  tym:  stoły  krzesła,  regały,  tablice,  inne  pomoce  dydaktyczne,  w tym programy
multimedialne do nauki matematyki, j. angielskiego i j. niemieckiego. W ramach projektu prowadzone
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są  zajęcia  edukacyjne  rozwijające  kompetencje  z  zakresu:  matematyki,  języka  angielskiego
i niemieckiego. 
Do  dnia  dzisiejszego  wydatki  remontowe  wyniosły  5 388,20  zł,  materiały  7 550,70  zł,  pomoce
dydaktyczne 17 163,45 zł.
5/ „Pomagamy dzieciakom”.W I 2020 r. złożono wniosek w projekcie edukacyjnym mającym na celu
wzbogacenie  GPP  w  Przystajni  i  oddziału  przedszkolnego  w  PSP  w  Borze  Zajacińskim
w specjalistyczne  pomoce  do  pracy  z  dzieckiem  niepełnosprawnym,  poszerzenie  oferty  zajęć
dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
Projekt ma objąć 2 dzieci oraz 4 nauczycieli, przewidywany okres realizacji 01.08.2020 – 15.07.2021
r., wnioskowane dofinansowanie to 95 991,56 zł. Obecnie projekt jest na etapie negocjacji. 

13. Finansowanie zadań oświatowych

Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych w gminie jest  oświatowa część subwencji
ogólnej  wyliczana  corocznie  na  podstawie  liczby  uczniów  w  szkołach  oraz  dzieci  6-letnich
w przedszkolach według stanu na 30 września roku poprzedniego (raport SIO z dnia 30 września)
pomnożonej  przez  tzw.  finansowy  standard  A podziału  subwencji  w  zł.,  uwzględniający  liczbę
i strukturę awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez jst.

W  2019  roku  Gmina  Przystajń  otrzymała  oświatową  część  subwencji  ogólnej  w  wysokości
4 996  376  zł.,  standard  A wyniósł  5568,56  zł.  Liczba  uczniów,  na  podstawie  których  dokonano
wyliczenia  subwencji  wyniosła  ogółem  535.  W  tej  liczbie  dzieci  było  15  uczniów
z  niepełnosprawnością  w  szkołach  i  przedszkolach  oraz  2  dzieci  wymagających  wczesnego
wspomagania rozwoju w przedszkolu.

W 2020 r. subwencja oświatowa, którą otrzymała Gmina Przystajń, wyniosła łącznie 5 194 971 zł,
z czego standard A wyniósł 5917,89 zł. Liczba uczniów i wychowanków przedszkoli, na podstawie
których dokonano wyliczenia subwencji wyniosła ogółem 507. W tej liczbie dzieci było 16 uczniów
z niepełnosprawnością  w  szkołach  i  przedszkolach  oraz  2  dzieci  wymagających  wczesnego
wspomagania rozwoju w przedszkolu.

Drugim źródłem dofinansowania wydatków oświatowych w gminie była dotacja „przedszkolna”,
którą gminy otrzymują od września 2013 r. Od 2017 roku dotacja przedszkolna przysługuje gminie na
każde dziecko zapisane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w wieku do 5 lat. Szczegółowa
informacja na temat wysokości dotacji w latach 2017 - 2020, została przedstawiona w Tabeli nr 11.

Tabela  Nr  9.  Zestawienie  wysokości  otrzymanej  dotacji  przedszkolnej  na  dzieci  do  5  lat
w Gminie

Przystajń w latach 2017-2020
Szczegółowa informacja  o  wydatkach na  oświatę  za  2019 rok  znajduje  się  w sprawozdaniu

z wykonania  budżetu  za  rok  2019.  Analogicznie  informacja  o wydatkach na oświatę  za  2020 rok
będzie zamieszczona w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
Sprawozdanie za rok szkolny 2019/2020 opracowała:  
Agnieszka Janik – Kierownik Referatu Oświaty

Załączniki:
1/  Analiza  wyników  egzaminu  ósmoklasisty  oraz  osiągnięcia  uczniów  i  szkół  podstawowych  w  gminie
Przystajń

11

2017
I-XII

2018
I-XII

2019
I-XII

2020
I-XII

Kwota na 1 dziecko 1338 1370 1403 1437,00
Po aktualizacji 1 434,58

Liczba dzieci w 
przedszkolach

136 141 151 135

Kwota dotacji 181 968 193 170 211 853 193 995,00
Po aktualizacji 193 668,30


