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Informacja o stanie realizacji zadan oswiatowych Gmin~Krajen"a
w roku szkolnym 201l/2012
Obowiazek sporzadzenia niniejszej informacji zostal nalozony na gminy na mocy
art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oswiaty, który stanowi. iz organ wykonawczy jednostki
samorzadu terytorialnego w terminie do dnia 31 pazdziernika kazdego roku przedstawia
organowi stanowiacemu jednostki samorzadu terytorialnego informacje o stanie realizacji
zadaó oswiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. w tym wynikach sprawdzianu
i egzaminów, o jakich mowa w przepisach.
Zadania oswiatowe gminy i Miasta Krajenka wynikaja z przepisów:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142
poz. 1591 z pózno zm.)
2. Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 1'. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 1'. r 256
poz. 2572 z pózno zm.)
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 19821'. - Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006 1'. Nr 97
poz. 674 z pózno zm.)
oraz przepisów wykonawczych
do tych ustaw.
--------W mi. 7 ust. l ustawy o samorzadzie gminnym zapisano. ze zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej nalezy do zadall wlasnych gminy.
W przepisach ustawy o systemie oswiaty do zadall gminy nalezy:
l. zakladanie i prowadzenie przedszkoli, szkól podstawowych
i gimnazjum.
2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawnosci technicznej obiektów oswiatowych oraz
srodków finansowych dla dzialalnosci placówek oswiatowych,
3. zabezpieczenie kadry pracowniczej w tym administracyjno-uslugowej.
W ustawie Karta Nauczyciela wyrózniono nastepujace zadania:
I. stanowienie o wysokosci niektórych skladnikóvv wynagradzania dla nauczycieli.
2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychm\awczym.
Ponadto zadania oswiatowe Gminy i Miasta Krajenka zwiazane sa z obowiazkiem:
1. kontroli spelniania przez uczniów obowiazku szkolnego i obowiazku nauki.
2. realizacji zada1'1 wspierajacych uczniów w nauce.

I. Stan organizacji

i baza lokalowa.

W roku szkolnym 201112012 Gmina i Miasto Krajenka byla organem prowadzacym
dla 3 szkól podstawowych
z trzema szkolami filialnymi. gimnazjum. 4 przedszkoli i dwóch
oddzialach kI. "O" w szkolach filialnych.
Tabela nr 1. Stan organizacji szkól podstawowych.
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Razem

Zn\dlo: projekty organizacyjne szkól

Ponadto w roku szkolnym 2011/2012
funkcjonowaly 2 przedszkola 9 godzinne
w Krajence i Skórce oraz 2 przedszkola 5 godzinne w Podróznej i Glubczynie.
Tabela nr 2. Stan organizacji
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Zródlo: projekty organ izacyj ne przedszkol i

W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 siec przedszkoli, szkól podstawowych,
gimnazjum w Gminie i Miescie Krajenka w roku szkolnym 2011/2012
nie ulegla zmianie.
Siec szkól podstawowych
i gimnazjum w pelni zabezpiecza aktualne potrzeby. Natomiast siec
publicznych przedszkoli stwarza mozliwosci korzystania z uslug przedszkoli dla 71 % dzi~ci
\Ii wieku przedszkolnym.
Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli. uczniów szkól
podstawowych i gimnazjum uczy sie w placówkach oswiatowych w osciennych
miejscowosciach
IPila, Zlotówl co jest wynikiem uwarunkowall rodzinnych zwiazanych
z praca rodziców, a w przypadku wychowanków
przedszkoli
brakiem wolnych miejsc
w przedszkolach IKrajenka. Skórka!' Ponadto w roku szkolnym 20 I 1/2012 za zgoda
Powiatowego Inspektora sanitarnego przygotowano dodatkowe oddzialy przedszkolne
w Publicznym Przedszkolu w Krajencc i Skórce dla 38 w·ychowanków.

II. Baza do dzialalnosci

oswiatowej .

. Tabela nr 3. Stan bazy oswiatowej
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• stolówka sluzy równiez za swietlice szkolna
Zródlo: dane na postawie systemu inlormacji oswiatowej

Oprócz sal gimnastycznych
szkoly wykorzystywaly
do prowadzenia
fizycznego i rekreacj i ruchowej inne urzadzenia rekreacyj no-sportowe.

zajec wychowania

Tabela nr 4. Urzadzenia

rekreacyjno

-sportowe.
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Ponadto Gimnazjum Krajenka zajecia z wychow'ania fizycznego v, roku szkolnym
2011/2012 prowadzilo na kompleksie boisk" ORLIK 2012". Z kompleksu boisk korzystaja
równiez Szkola Podstawowa w Krajence. Glubczynie i Skórce. W zwiazku z wybudowaniem
placu zabaw w ramach programu "Rados.J}a Szkola" zajecia zabawowe dla kI. L II, III Szkoly
Podstawowej w Krajence i oddzialów przedszkolnych
Publicznego Przedszkola w Krajence
sa prowadzone na placu zabaw przy kompleksie boisk "ORLIK 2012" w Krajence.
Stan techniczny i funkcjonalnosc
budynków oswiatowych i urzadzel1 sportowo
rekreacyjnych nalezy uznac za dobry co jest rezultatem stalych i znacznych nakladów
tinansowych na poprawe substancji budowlanej dla sprawnosci technicznej budynków
i obnizenia kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym
czyniono stale dziatania
dla poprawy bazy lokalowej (wyposazenie w sprzet szkolny. meble i pomoce dydaktyczne).
Z posiadanych srodków finansowych przeprowadzono
prace remontowe w obiektach
oswiatowych.
PSP Krajenka
- wymiana instalacji elektrycznej
i osv"ietleniowej \\' sali gimnastycznej
i klasach 104 i lOS.
- malowanie klas lekcyjnych 104.105.
- przeglad kotlów gazovvych.
- wymiana opraw lamp oswietleniowych
w kuchni,
- zalozono przeplywowe podgrzewacze wody w sanitariatach uczniowskich
- przeglad instalacji elektrycznej i wentylacyjnej
PSP Skórka
- zalozono przeplywowe podgrzewacze wody w sanitariatach nauczycielskich.
- zalozono pompe cyrkulacyjna do cieplej wody.
PSP Glubczyn
- malowanie wneki wejsciowej,
- naprawiono i pomalowano lawki przy boisku szkolnym,
- wybudowano ogrodzenie boiska przy Sali gimnastycznej,
- czesciowa wymiana rynien i rur spustowych /PSPF Smiardowo Krajel1skie/,
- wymiana oswietlenia w salach lekcyjnych /PSPF Podrózna/o
Gimnazjum Krajenka
- remont elewacj i budynku szkolnego.
- remont elewacji budynku gospodarczego.
- rozbudowa systemu monitorujacego
budynek szkolny.
- malowanie sali lekcyjnej nr 12,
- wymiana drzwi wejsciowych dolnych do budynku szkolnego.
- rozbudowa sieci bezprzewodowej
internetowej /dziennik elektroniczny/
- wymiana drzwi na sali gimnastycznej.
- naprawa dachu na sali gimnastycznej.
- przeglad kotlów gazowych.

PP Krajenka
- malowanie dwóch sal zajec z zapleczami i sanitariatami.
- wymiana oswietlenia w dwóch salach zajec.
- malowanie wnek wejsciowych do budynku przedszkola.
Dla utrzymania terenów zielonych w placówkach oswiatowych zakupiono kosiarki.
Doposazono kuchnie szkolne i przedszkolne w naczynia kuchenne. Ponadto zakupiono meble
szkolne i przedszkolne dla placówek oswiatowych dzialajacych na terenie Gminy i Miasta
Krajenka. W placówkach oswiatowych byly prowadzone drobne prace naprawcze
i konserwacyjne. przeglady przewodów kominowych i wentylacyjnych.
przeglady kotlów
gazowych w kotlowniach oraz przeglady okresowe budynków. urzadzell do zabaw oraz boisk
szkolnych. Dokonano remontu autobusu szkolnego /uklad hamulcowy i wymieniono opony/o
Na biezaco byly wykonywane
zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Pallstwowej
Strazy Pozarnej.

III. Kadra i system doskonalenia

zawodowego.

W roku szkolnym 20 11/2012 w publicznych przedszkolach. szkolach podstawowych
i gimnazjum prowadzonym przez Gmine i Miasto Krajenka pracowalo 103 nauczycieli
i 46 pracowników obslugi i administracji.
Tabela
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nr 5. Zatrudnienie
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Zródlo: dane na podstall'ie systclllu IllliJnnacji oswia\(lll'cj

W stosunku do roku szkolnego 20 l 0/20 II nie nastapily istotne zmiany 'v\ stanie
zatrudnienia pracowników obslugi i administracji. Na emeryture w roku szkolnym 2011/2012
odeszla l nauczycielka.
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika z liczby oddzialów i godzin zajec
obowiazkowych
oraz dodatkowych w szkolach (podzial na grupy informatyka. jezyki obce
i wychowanie fizyczne). a pracowników administracji i obslugi ze specyfiki dzialalnosci.
w tym z obowiazku prowadzenia w przedszkolach bloku zywieniowego
i kuchni szkolnej.
Dla zabezpieczenia
odpowiedniego
poziomu nauczania VI roku szkolnym 20 II /2012
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono naklady w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli. W okresie roku szkolnego wydatkowana zostala kwota 29.160 z!.
Tabela
..

nr 6. Naklady

--

na doskonalenie
..
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~O~O
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Lp. Szkoly

Zródlo' dane na podstaWie wykonania budzetu placówek OS\\ I,llow\'ch
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System doskonalenia i doksztalcania nauczycieli spowodowal, ze wiekszosc
nauczycieli posiada juz kwalifikacje do nauczani dwóch przedmiotów a niektórzy nawet
trzech. Efektem podejmowanych
dzialat'l, oraz wlasciwej polityki kadrowej jest niewatpliwie
bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wyksztalcenia nauczycieli.
Tabela
Lp.

nr 7. Poziom wyksztalcenia
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Studium
Razem
2Inne
557
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Przedszko
O
Ia
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Szkoty
Podstawowe
Gimnazjum

nauczycieli

/ w osobach/

25
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13
Nauczycielskie
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Wyzsze
z Przyg..

Zródlo: dane na podsta\\'le systemu inl()rJnacji os\\'iato\\'ej

Wyzsze wyksztalcenie magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym
w roku
szkolnym 20 11/2012 posiadalo 87,4 % zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia
zawodowego wsród nauczycieli posrednio wspierany byl przez obowiazujacy system
awansów zawodowych.
Tabela

nr 8. Stopnie awansu zawodowego

I35Kontraktowy
..JI
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II..J27
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Przedszkola
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Lp. Szkoly

2I
O
3
Stazysta

nauczycieli.

Zródlo· dane na podsta\\'le systemu InlorJnaclI oswiatoweJ

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego
w 20 II 1'. legitymowalo sie
W roku szkolnym 20 l 1/2012 jeden
68 nauczycieli tj. 66. % sposród ogólu zatrudnionych.
nauczyciel uzyskal stopie!'! nauczyciela dyplomowanego.
oraz dwóch nauczyciela
kontraktowego.
Dobra polityka kadrowa w zakresie doboru kadry nauczycielskiej
zapewnila w roku szkolnym
2011/2012 w miare dobra strukture zatrudnienia, która doprowadzila, ze w gminie Krajenka
. doplaty do srednich wynagrodzet'l na poszczególne stopnie awansu zawodowego w szkolach
prowadzonych przez samorzad wyplacono jedynie stazystom i nauczycielom
mianowanym
dodatek uzupelniajacy. W zatrudnieniu dominuja nauczyciele ze stazem pracy \\ przedziale
od 20 do 30 lat pracy.

IV. Poziom nauczania.
Osiagniecia uczniów sa wynikiem nauczania i uczenia sie. W znacznym stopniu zaleza
od zdolnosci i aspiracji. ale takze od srodowiska rodzinnego. Badanie postepów edukacyjnych
i osiagniec uczniów' moze przybierac rózne formy. najczesciej sa to sprawdziany wewnetrzne
i konkursy przedmiotowe.

2012
!.r',dl"

PSP Krajenka
21,89

PSP Skórka
18.80

Województwa
23.35

I'omullikal Okreg.(I\\eJ Kllmisji J:g.zamillae'JnCl

21. 98

Kraju
22.75

Analiza wyników sprawdzianu na zakot'1czenie szkoly podstawowej w roku szkolnym
wskazuje, ze uczniowie szkól z Miasta i Gminy Krajenka radzili sobie dobrze
z umiejetnosci czytania i pisania, umiejetnosci rozumienia i wykorzystywania
wiedzy niz
w latach poprzednich. Osiagniete wyniki ze sprawdzianu na poziomie powiatu i województwa
odbiegaly nieznacznie od wyników szkól z Gminy Krajenka. Na wynik duzy wplyw mialo
lekcewazace podejscie uczniów do sprawdzianu oraz biernosc rodziców w procesie
edukacyjnym. W dalszych dzialaniach dla podniesienia poziomu nauczania uzyskanie
lepszych wyników ze sprawdzianu na zakot'1czenie szkoly podstawowej nalezaloby zwiekszyc
liczbe zajec dydaktyczno-wyrównawczych
zjezyka polskiego. matematyki. zwiekszyc liczbe
zadat'1 i cwiczet'1 dla poprawy umiejetnosci, które sprawuja uczniom najwiecej trudnosci oraz
wieksze utrwalanie posiadanej wiedzy i umiejetnosci.
Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny z czesci
humanistycznej. matematyczno-przyrodniczej,
jezyka niemieckiego i jezyka angielskiego.
2011/2012

Tabela nr 10. Wyniki egzaminu

gimnazjalnego

w roku szkolnym
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W trakcie egzaminu na zakot'1czenie gimnazjum V,I roku szkolnym 2011/2012
uczniowie z Gimnazjum im. dr. Wladyslawa Brzezit'1skiego w Krajence dobrze radzili sobie
z czytaniem i odbiorem tekstów kultury. tworzeniem wlasnego tekstu. a w czesci
matematyczno-przyrodniczej
z wyszukiwaniem
i stosowaniem informacj i i opisywaniem
faktów. Równiez uczniowie na egzaminie z jezyków obcych nowozytnych wykazali sie duza
znajomoscia slownictwa i róznych funkcji jezykowych. Gimnazjum w Krajence utrzymuje
sa wyzsze niz
wysoki poziom nauczania. osiagane wyniki w roku szkolnym 2011/2012
srednia w powiecie a w przedmiotach jezyków obcych wyzsze niz srednia krajowa.
Uczniowie Gimnazjum dobrze radza sobie w szkolach ponadgimnazjalnych.
kontynuujac
pózniej nauke na poziomie wyzszym. Uzyskiwane wyniki pracy edukacyjnej
w gimnazjum
sa zadawalajace. Jednak aby wyniki podwyzszyc nalezaloby w przyszlosci doskonalic
umiejetnosci edukacyjne nauczycieli i wspóldzialac \Iv' tym procesie z innymi szkolami tego
typu.

V. Sukcesy uczniów i wychowanków

przedszkoli.

Rok szkolny 2011/2012
byl kolejnym dobrym rokiem. w którym uczniowie szkól
i wychowankowie
przedszkoli osiagali znaczace sukcesy w konkursach plastycznych.
artystycznych, przedmiotowych,
oraz wysokie wyniki sportowe na szczeblu powiatu.
województwa i kraju a sa to:
PSP Krajenka
- Konkurs Wiedzy Pozarniczej etap powiatowy II miejsce 1 Kacper Gozdzikowski
l,
- Miedzynarodowy
Konkurs Matematyczny ,.Kangur" wyróznienie 1 Martyna Strzebióczyk,
Martyna Popa l.

- I miejsce druzynowo
w Wojewódzkim
Rajdzie Mickie\viczowskim
Szlakiem I Kacper
GoZdzikowski. Marianna Lech, Miroslaw Szczepanik l.
- III miejsce w IX Powiatowym konkursie ..Przygoda z lektura"l Paulina Lomil'lska! ,
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Tal'lca I Alicja Brodecka! .
- Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce
• I miejsce w sztafecie 3x400 m chlopcy IRobert Kmiecik. Patryk Chwialkiewicz.
Kamil
BabiI1skil
• II miejsce w sztafecie 3x400 m dziewczat IKlaudia Przemorska.
Patrycja Michalek.
Agnieszka HyIl
• II miejsce w skoku wzwyz I Bartosz ChwialkiewicZ!
• I miejsce w skoku wzwyz i III miejsce w biegu na 100m I Kamil BabiI'lSki I
• III miejsce w skoku wzwyz I Klaudia Przemorska I
• II miejsce w skoku wzwyz lAngelika Hyl I
• II miejsce bieg na 600m I Rogowska Maria!
• I miejsce w skoku wzwyz i II miejsce w biegu na 300 m IKlaudia Kronl
• I miejsce w skoku wzwyz i III miejsce w biegu na 100 m IPatrycja Martini
- II miejsce druzynowo w Mistrzostwach
Powiatu w SztafetO\V)'ch Biegach Przelajowych
Dziewczat Chlopców
- I Wojewódzki Rajd Mickiewiczowskim
Szlakiem IMiroslaw Szczepanik. Jakub
GoZdzikowski. Oliwia Slomska. Marianna Lechl
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju.
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Koszykówce.
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przelajowych
• Rocznik 2001 - II miejsce IRobert Kmiecil,J. III miejsce ?Klaudia Przemorska
• Rocznik 1999 - I miejsce IKamil Babillski/. III miejsce lAngelika Hyll
• Rocznik 1997 - I miejsce IMartyna Kuziemska!
- Powiatowe biegi uliczne" O Usmiech Dziecka" - I miejsce IMaria Rogowska!. II miejsce
IKlaudia Przemorska!. III miejsce IRobert Kmiecikl
- Mistrzostwa rejonu z czwórboju lekkoatletycznym
- II miejsce IBartosz Siejbach/
- Zlotowski bieg .,Zawilca"
• I miejsce IMartyna Kuziemska!
• II miejsce /Kamil Babil'lskil
- Czwartki lekkoatletyczne
final powiatowy
•

Rocznik 1999 - I miejsca IBartosz Siejbach-rzut
pileczka. Kamil Babil'lski - skok
wzwyz/o II miejsca IBartosz Siejbach - bieg na 60m. Dawid Barnatowicz
- rzut
pileczka. Angelika Hyl - skok wzwyz/. III miejsce lAngelika Hyl -bieg na 300m.
Maria Rogowska- bieg na 600 m. Klaudia Kron - skok wzwyz/o
• Rocznik 2000 - I miejsce /Barbara Musial- rzut pileczka, Bartosz Chwialkiewiczskok wzwyz/o III miejsce - /Kacper Jastrzebski- skok wzwyz/o
• Rocznik 200 I - I miejsce - IKlaudia Przemorska- skok wzwyz. Dawid Jers - skok
wzwyz/. II miejsce I KlaudiaPrzemorska
- bieg na 600 mi
- Mistrzostwa Wielkopolski w Czwórboju Lekkoatletycznym
- I miejsce skok wzwyz- Kamil
Babil'lski, AngeIika Hyl. II miejsce rzut pileczka - Bartosz Stejbach.
- Final Krajowy Czwartków Lekkoatletycznych
- I miejsce w skoku wzwyz IBa110sz
ChwialkiewicZ!, III miejsce IKlaudia Przemorskal.
- Final Krajowy Czwartków lekkoatletycznych
- uczestniczylo 6 uczniów.
- Udzial w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II - IWiktoria .Jiersl
- udzial w Wojewódzkim
Konkursie Jezyka Niemieckiego - IBartosz Stejbachl

PSP Skórka
- Powiatowy

Final Czwartków

Lekkoatletycznych

•
•
•
•

II miejsce w skoku wzwyz - IKacper Kopec, Gabriel Luniak, Eryk Lamtschekl
III miejsce w skoku wzwyz - IPatryk Mikus, Patrycja Mikus, Filip Szpakowiczl
II miejsce w biegu na 300 m - IPatrycja Mikus/,
III miejsce w biegu na 1000 m- I Filip Szpakowicz!,
- III miejsce w Ogólnopolskim
Finale Czwartków Lekkoatletycznych
- IEryk Lamtschek
- skok wzwyz!
- Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce
• II miejsce w biegu na 100m - I Agata Bielska. Oskar Swiniarskil• III miejsce w skoku wzwyz - IPatryk Mikus/,
• III miejsce w sztafecie dziewczat 3x400 m,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny ,20 lat Pa1'1stwowej Strazy Pozarnej" - II miejsce /Nikola
Michalek, Mateusz Oczkowskii,
- III miejsce w Powiatowym turnieju pilkarskim" Z podwórka na stadion".
- III miejsce w biegu .,0 Usmiech Dziecka"- IPatrycja Mikusl
· II miejsce w biegu "Zawilca" - IPatrycja Mikusl
· Final Krajowy Czwartków Lekkoatletycznych,
- uczestnictwo 6 uczniów.
Gimnazjum K,"ajenka
- udzial uczniów w konkursach przedmiotowych
organizowanych
przez Kuratorium Oswiaty
na szczeblu rejonu· II 5 uczniów/.
- udzial uczniów w konkursach przedmiotowych
organizowanych
przez Kuratorium Oswiaty
na szczeblu wojewodzkim - 13 uczniów/.
- I miejsce na etapie powiatowym i udzial w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego
Turnieju
Wiedzy Pozarniczej - IRadoslaw Meller!,
- II miejsce druzynowo w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Bezpieczel1stwie Ruchu
Drogowego,
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym
-/Mikolaj Kurcinl
· III miejsce druzynowo w etapie powiatowym IV Olimpiady Ekologicznej Subregionu
Pilskiego i awans I Anny Górskiej! do etapu ponad powiatowego.
- Ogólnopolski turniej" Poznawaj Polske" - finalistka IMaria Sendlak/.
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny" jak nas widza tak nas maluja" - wyróznienie IKatarzyna
Andruszkiewicz/.
- Wojewódzki
Witkowska!

Konkurs Plastyczny"

Zrób test na HIV" - wyróznienie

IAgnieszka

- Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce
• I miejsce w biegu na l OOm-/Martyna Wicikl
• I miejsce w biegu na 600m - IKJaudia Gonsior!
•
•
•

II miejsce w rzucie oszczepem i III miejsce w skoku w dal - lAleksandra Najmowic7J
I miejsce w biegu na 300m i III miejsce w rzucie oszczepem ·/Hanna Sobczak/
I miejsce w skoku wzwyz, w skoku w dal, w rzucie oszczepem i III miejsce w biegu
na JOOm - ISzymon Smolarzl
• III miejsce w skoku wzwyz - IPatryk Murachl
• III miejsce w biegu na 100m - IKamil Sromalal
• I miejsce w biegu na 300m - IKacper Hyl/
• II miejsce w biegu na 300m - IKin Jakubl
• II miejsce w biegu na 600m - IMichal Winiarskil
· I miejsce druzynowo w Mistrzostwach
Powiatu \N Sztaretowych Biegach Przelajowych

- II miejsce-I Bartosz Banas/. III miejsce-/Bartosz
Dmochowskil w Mistrzostwach .1unioró'v\'
Powiatu Zlotowskiego w szachach
- II miejsce druzynowo w Mistrzostwach
Powiatu w szachach
- III miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w pilce koszykowej dziewczat
- II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w pilce koszykowej chlopców
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przelajowych- I miejsce IKlaudia Gonsiorl. II miejsceIDominika Kowalczyk. Michal Wisniewski. Jakub Kin!. III miejsce -/Klaudia Grygiel/
- III miejsce w Turnieju Coca Cola CUP VI' Pilce noznej na szczeblu rejonu
- Indywidualne Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w lekkiej atletyce
• I miejsce w skoku wzwyz - ISzymon Smolarzl
• II miejsce w biegu na 100m - IMartyna Wicikl
• III miejsce w skoku wzwyz -I Patryk Murachl
• Iv miejsce w chodzie na 2000 -/Klaudia Gonsior/
- III miejsce w Mistrzostwach
Powiatów Wielkopolskich
w lekkiej atletyce-/Patryk
Murachl
- III miejsce w Mistrzostwach
Województwa Wielkopolskiego
w lekkiej atletyce -/Szymon
Smolarz!
- udzial w Finalach Województwa
Wielkopolskiego
w Sztafetowych Biegach Przelajowych.
Gimnazjadzie Strzeleckiej i szachach
- Druzynowy Turniej Strzelecki Gimnazjów i Szkól Ponadgimnazjalnych
Powiatu
Zlotowskiego
• I miejsce druzynowo
• I miejsce indywidualnie -/Michal Daszkiewiczl
• II miejsce indywidualnie -/Karolina Rutkiewiczl
• III miejsce indywidualnie - ITomasz Dziubal
- Otwarte Zawody Strzeleckie o" Upominki Mikolaja 2011" - II miejsce-/Jedrzej
Zuje/.
III miejsce- ITomasz Dziuba!
'
- Pilski Puchar Wiosny w Strzelectwie- II miejsce-/Karolina
Rutkiewicz i Tomasz Dziuba!
- I miejsce druzynowo w Spartakiadzie Sportowo-Militarnej
Pólnocnej Wielkopolski,
PSP Glubczyn
- Bieg "Zawilca"
miejsce !Natalia Kowalskal
.- Mistrzostwa Powiatu w Plywaniu - III miejsce IMaciej Chromieci.
- Powiatowy Konkurs Recytatorski - I miejsce IKajetan Sadlowskii,
Madej/, III miejsce I Krystian Musial l.
- Festiwal Piosenki Religijnej - I miejsce IKajetan Sadlowski/.

-I

II miejsce IOliwia

- Powiatowy Final Czwartków Lekkoatletycznych
- I miejsce I skok w dal i bieg na 60 m
-I Aleksander Maciej ewskil.
- udzial w Olimpiadzie Ekologicznej subregionu pilskiego - I Dawid Stecykl
PP Glubczyn
- Powiatowy Konkurs

Plastyczny

"Hej Koleda Koleda"

- wyróznienie",

PP Podrózna
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym
- Konkurs Piosenki Religijnej - wyróznienie

"Szopka

Noworoczna"

PP Skórka
- Powiatowy

Konkurs

Plastyczny

"Bezpieczne

wakacje"-

wyróznienie

PP Krajenka
- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków
- zakwalifikowanie
sie na festiwal rejonowy
i wojewódzki w Poznaniu,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jakie znasz zawody" - wyróznienie,
- Powiatowy konkurs Plastyczny "Hej Koleda Koleda" - wyróznienie
- Powiatowy Konkurs Literacki" Przygoda z lektura" - 4 wyróznienia
Szkoly prowadzone przez Gmine i Miasto Krajenka byly równiez organizatorami
wielu
powiatowych imprez sportowych i kulturalnych. Sukcesy uczniów sa ich zasluga, ale nie
bylyby mozliwe bez duzego wkladu pracy nauczycieli szkól oraz rodziców. Na szczególne
wyróznienie w Gminie Krajenka zasluguja nauczyciele wychowania fizycznego,
którzy
bardzo duzo swojego czasu poswiecaja mlodziezy szkolnej czego efektem jest udzial duzej
ilosci uczniów finale Krajowych Czwartków Lekkoatletycznych.

VI. Formy pracy wychowawczej,
bezpieczenstwa w szkole.

dzialalnosci

profilaktycznej

oraz

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 20 II /20 12 we wszystkich
szkolach realizowano zadania przyjetych programów wychowawczych
i programów
profilaktyki. W ramach programów wychowawczych
oprócz wyborów do samorzadów
klasowych podjeto wspólprace z rodzicami. celem której bylo przekazywanie
informacji
o postepach w nauce i zachowaniu. a takze zapobieganie demoralizacji wsród dzieci
i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej /spotkania indywidualne.
wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe i szkolne/.
Realizowane programy profilaktyki sluzyly poprawie bezpieczet'lstwa w szkole,
eliminowaniu przejawów agresji i nietolerancji. Szkoly wspólpracowaly
w realizacji
programów wychowawczych
i programów profilaktyki z Miejsko Gminnym Osrodkiem
Pomocy Spolecznej w Krajence. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zlotowie,
Komisariatem Policji w Krajence, Urzedem Gminy i Miasta Krajenka. Krajet'lskim
Osrodkiem Kultury. Nadlesnictwem
Zlotów i Sadem Rejonowym w Zlotowie.
Wsród przedsiewziec realizowanych przez szkoly dla realizacji programów nauczania,
programów wychowawczych
i profilaktycznych
nalezy wymienic uroczystosci poswiecone
patronom szkól. W tradycji szkolnej utrwalily sie i byly zorganizowane
uroczystosci z okazji
swiat Bozego Narodzenia, dnia Babci i Dziadka, Dnia Edukacji Narodowej. Dnia Dziecka.
slubowania pierwszoklasistów.
Organizowano równiez konkursy wiedzy i sprawnosci
fizycznej ( ortograficzny, komputerowy. jezykowe. recytatorskie, matematyczne
i zawody
sportowe).
W dobie zwiekszonych zagrozet'l wynikajacych z rozwoju cywilizacyjnego
szczególnie wazne jest wlasciwe bezpieczet'lstwo uczniów w szkole. W celu eliminowania
zagrozet'l okresowo dokonywano kontroli sprawnosci wszystkich urzadzet'l i wyposazenia
szkól. Wystepujace niesprawnosci byly niezwlocznie usuwane w ramach biezacych
remontów. Zainstalowany
monitoring wizyjny w szkolach pozwolil w wielu przypadkach na
szybka reakcje ze strony nauczycieli i wykrycie uczniów zaklócajacych pozadany porzadek
w szkole i dewastujacych
mienie szkolne. System ten wzmocnil dzialania wychowawców
klas, nauczycieli dyzurujacych na przerwach i pozostalych pracowników odpowiedzialnych
za lad i bezpieczet'lstwo uczniów w budynkach szkolnych ich obejsciach. Zatrudnieni
w szkole pedagodzy szkolni szczególna opieka pedagogiczna otoczyli mlodziez trudna
wychowawczo.

VII. Stan realizacji

zadan oswiatowych

gminy na rzecz uczniów

i szkól.

W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano szereg zada!'1 wynikajacych z ustawowych
obowiazków gminy na rzecz uczniów szkól. Najwazniejszym
zrealizowanym
zadaniem
Gminy i Miasta Krajenka bylo zabezpieczenie
na odpowiednim poziomie przedszkolom
i szkolom srodków finansowych na prowadzenie dzialalnosci w tym na wynagrodzenia
pracowników i eksploatacje budynków. a takze srodków finansowych w formie dotacji
dla dzialajacego na terenie Krajenki Niepublicznego
Gimnazjulll oraz dotacji dla Gminy Pila
dla wychowanków przedszkoli ..
Realizujac obowiazki okreslone wart. 17 ustawy o systemie oswiaty dowozono
uczniów do placówek szkolnych i przedszkolnych
w Krajence, Glubczynie i Skórce, w tym
równiez uczniów niepelnosprawnych
do Osrodka Szkolno- Wychowawczego
w Jastrowiu,
oraz refundowano rodzicom koszty dowozu uczniów niepelnosprawnych.
Tabela

nr 11. Dowozenie

uczniów

145
12
322
321
158
5
147
8
Przedszko
la
Rok
193.825
18
140 20 II12-plan
N
iepelnosprawn
i 220.000
Podstawowe
Gimnazjum
Wyszczególnienie
Lp. Szkoly

Zródl0

proJekt)' organizacYJne

do szkól.

345
158
6
Rok 2010
178.910
14
167

szkól I budzet dO\\'llZclll:l

Zgodnie z dyspozycja art. 90b i art. 90111ustawy o systemie oswiaty wspomagano
uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkól
podstawowych, gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych
zamieszkalych
na terenie Gminy
i Miasta Krajenka . Kryterium dochodowe uprawniajace do uzyskania pomocy okreslone bylo
w kwocie 351 zl netto na czlonka rodziny. Na powyzsze zadanie wykorzystano
dotacje
w kwocie 38.026,00 zl ( wrzesieó-grudzieó20ll
r.) i 42.384 zl (styczell-czerwiec
2012 r.).
Tabela

nr 12. Stypendia

szkolne w roku szkolnym 2011/2012
IX-X
I -VI II2020IIlOr.
r. (ogólem)
(ogólem)

Nakladyzlozonych
finansowewniosków
w zl.
Wyszczególnienie
Liczba
zlozonych
wniosków
od
od
Lp. Liczba

Zn\dlo:

opracowanie

\\'Jasne na podsta\\'ie

wydanych

47
152
75
135
30
50
32
53
80.410,00
Stypendium
szkolne

decyzji

Rodzice uczniów kI. L II, III szkól podstawowych
i uczniowie kI. III gimnazjum gdzie
kryterium dochodowe
nie przekraczalo 351 zl netto na czlonka rodziny mogli ubiegac sie
o pomoc przy zakupie podreczników"
Wyprawka Szkolna" gdzie wydatkowano
l 0546,90 zl.

Tabela nr 13. Zakup podreczników
/gimnazjum/.
Szkoly
Gimnazjum
Podstawowe
Ki. III
Podstawowe
Lp. Szkoly
Wyszczególnienie

Zródlo: l1a podstawie prz)j,t)Th

do kl.. I. II. II[ /szkola podstawowa/

i KI.I[[

Ilosc wn
16
12
9 iosków
48
II

Ki. IIII
II
Ki.

II l1ioskólI

Wykonujac obowiazki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu mlodocianych
pracowników zamieszkalych
na terenie Gminy i Miasta Krajenka rozpatrzono zgodnie
z 311. 70b ustawy o systemie oswiaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów ksztalcenia
mlodocianych uczniów, którzy ukol1.czyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin
czeladniczy lub egzamin potwierdzajacy
uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Tabela

nr140.380,92
14 . Dofinansowanie
dofinansowania

-4 36
ramach
wyplacono
pracodawcolll
16
20
Przyuczenie
24Illlodocianych,
Ill-cedow
Ogólem
Liczba
Cykl
Ill-CY

Zródlo: na podstawie II \'dan\ch

dcn

ksztalcenia

mlodocianych
-

którzy ukoticzyli

uczniów.
I( wota w zljaka
okreslonej
wykonywan
pracy
ia

IHluke zawodu

1..11

Waznym zadaniem realizowanym w roku szkolnym :2011/:201:2 byla kontrola
obowiazku szkolnego i obowiazku nauki. Obowiazkowi szkolnemu podlegaja uczniowie
w wieku 7 lat do uk011czenia gimnazjum( 16 lat) a obowiazkowi nauki uczniowie w wieku
17-18 lat zycia. Kontroli spelniania obowiazku szkolnego dokonuja dyrektorzy szkól
w swoich obwodach szkolnych, w których zamieszkuja uczniowie, a obowiazek nauki gmina.

Tabela
Lp.

nr 15 . Kontrola obowiazku

nauki

372
Ilosc 230
uczniów
61
81

Liczba
uczniów spelniajacych
zobowi'1Zanych obowiazek
do spelniania
obowi~zku
nauki
Liczba uczniów
spelniajacych
obowiazek
nauki w
przez
realizacje
Wyszczególnienie
Liczba
nauki
szkole
gimnazjulll

4.

ln\dlo:

na podstawie S\'stenlll informacji oswiatowej

W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano równiez szereg dzialaI1 o charakterze
analitycznym, planistycznym.
Opracowano równiez zasady odplatnosci za przedszkole
do podjecia uchwaly Nr XII/154/20 12 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwaly nr XI/78/20 11 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca
2011 r. w sprawie ustalenia zasad odplatnosci za pobyt dzieci w przedszkolach
prowadzonych przez Gmine i Miasto Krajenka.
W ramach wewnetrznego
kierownictwa wydano zarzadzenia o powierzeniu
stanowiska dyrektora na okres l roku w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce
i Gimnazjum im. dr Wladyslawa Brzezil1.skiego w Krajence oraz na podstawie art. 36a ust.
I, I3 i 14 ustawy o systemie oswiaty oraz na okres 5 lat w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Krajence na podstawie art. 36a ust. 12 i 13 ustawy o systemie
oswiaty.

-- --

----

-- --

--

---

VIII. Finansowanie

zadan oswiatowych

Wydatki na oswiate stanowia ok.35,3 % w ogólnych wydatkach budzetu Gminy i Miasta
Krajenka. Szczególowe rozliczenie poniesionych wydatków w roku szkolnym 2011/2012
stanowi i stanowic bedzie tresc sprawozdania z wykonania budzetu Gminy i Miasta Krajenka
za rok budzetowy 2011 i 2012.

Opracowal
Wlodzimierz

Hildebrandt

Dyrektor Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkól i Przedszkoli w Krajence.

