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I. Wprowadzenie 

       Poniższa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jawor jest 

sprawozdaniem z działalności szkół i placówek oświatowych oraz działań organu prowadzącego 

w roku szkolnym 2018/2019. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych  wynika z dyspozycji art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmn.). 
Zadania oświatowe Gminy Jawor wynikają w szczególności z postanowień: 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

ze zmn.),  

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmn.), 

 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 

ze zmn.). 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki,  

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,  

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym zakresie 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zmn.), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,  

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych,  

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 

placówki.  

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli do realizacji przez nauczycieli zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

2) zapewnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Ponadto na gminy nałożony został obowiązek: 

1) kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

2) realizacji zadań wspierających uczniów w nauce, 

3) zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, 

dbałości o bazę lokalowa i dydaktyczną przedszkoli i szkół podstawowych, 

5) dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników, 

6) zapewnienia dowozów uczniów, 

7) organizacji konkursów przedmiotowych, 

8) wykonania zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o 

stopień nauczyciela mianowanego, 

9) organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, 

10) wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły 

i przedszkola, 

11) wykonania zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół 

podstawowych, 

12) prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich działalnością, 

udzielenie dotacji tym placówkom oraz kontrola jej wykorzystania, 

13) innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa. 
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II. Sieć szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor 

       1. SZKOŁY PODSTAWOWE; 

      Reforma oświaty spowodowała konieczność dostosowania sieci szkół do aktualnych 

wymogów. W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Jawor była organem prowadzącym dla 4 szkół 

podstawowych i  3 przedszkoli publicznych. 

      W dwóch szkołach podstawowych prowadzone były oddziały gimnazjalne klas III, tj.: 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Moniuszki 4 oraz Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Plac Bankowy 1. Oddziały gimnazjalne 

funkcjonujące w szkołach podstawowych uległy wygaszeniu z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

Organizację szkół podstawowych na terenie Gminy przedstawia niżej zamieszczona tabela; 

 
Tabela 1. Stan organizacji szkół podstawowych. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

 

Dyrektor placówki 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Kornela Makuszyńskiego 

ul. Moniuszki 4 

 

 

Mariola Pajdzik 30 
(w tym 3 oddziały 

gimnazjalne) 

619 
(w tym 65 

gimnazjalistów) 

2. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Plac Bankowy 1 

 

Lesław Chrzanowski  

16 
(w tym 4 oddziały 

gimnazjalne) 

 

376 
(w tym 98 

gimnazjalistów) 

3. 

Szkoła Podstawowa nr 4 

Im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Starojaworska 82 

Jadwiga Murawska 

9 98 

4. 

Szkoła Podstawowa nr 5 

im. Janusza Korczaka 

ul. Armii Krajowej 9 

Regina Michalak 

30 683 

                                                                                                             

Razem 85 1 776 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo -

rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych nakładów finansowych czynionych od 

kilku lat na poprawę stanu budowlanego dla sprawności technicznej i optymalizacji kosztów 

eksploatacji. 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej 

oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W okresie wakacji  prowadzone 

były  remonty, naprawy sprzętu, konserwacje, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin i podłóg.  

 

2. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE; 

       Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego oparte na podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
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które zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin 

dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają 

rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Czas pracy poszczególnych przedszkoli na bieżąco dostosowywany jest do potrzeb rodziców. 

Funkcjonująca na obszarze Gminy sieć przedszkoli oraz oddział przedszkolny zlokalizowany przy 

Szkole Podstawowej nr 4 zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie 

gminy. 

      W związku z konieczności zapewnienia opieki wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym 

zamieszkałym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, zaszła konieczność adaptacji 

kolejnego pomieszczenia Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. 

Dmowskiego 5 (budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 1) i utworzenie dodatkowego oddziału 

przedszkolnego.  

W Gminie Jawor dzieci objęte są opieką przedszkolną w następujących placówkach: 

 

1. Przedszkolu Publicznym nr 2 im. „Akademii Krasnoludków” ul. Piłsudskiego 14, 

2. Przedszkolu Publicznym nr 4 ul. Chopina 10 z Oddziałem Zamiejscowym ul. Dmowskiego 5, 

3. Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka ul. Moniuszki 8. 

 

 

Tabela 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych. 

Lp. Wyszczególnienie 
Dyrektor placówki Liczba 

oddziałów 

Liczba 

przedszkolaków 

1. 
Przedszkole Publiczne nr 2  

„Akademia Krasnoludka” 

Krystyna Korybska 
5 125 

2. 
Przedszkole Publiczne nr 4 

z Oddziałami 

Zamiejscowymi 

Danuta Sitek 

12 300 

3. Przedszkole Publiczne nr 8 Maria Żurawska 8 195 

                                                        

Ogółem: 

 
25 620 

         W roku szkolnym 2018/2019 sieć przedszkoli oraz szkół podstawowych nie uległa zmianie. Sieć 

szkół podstawowych w Gminie zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców miasta, a sieć 

publicznych przedszkoli uzupełnianych placówkami prywatnymi stwarzała możliwość korzystania 

z usług przedszkoli.  

III. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

        W gminnych przedszkolach publicznych oraz szkołach podstawowych  prowadzonych przez 

Gminę zatrudnienie nauczycieli wynosiło 264,0 etatów natomiast  pracowników administracji 

i obsługi wynosiło 101,98 etatów. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela. 
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Tabela 3. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie 

Liczba etatów 

pedagogicznych 

Liczba etatów niepedagogicznych 

administracja 

 

obsługa 

  

1. Przedszkole Publiczne nr 2 10,86 1,75 11,0 

2. Przedszkole Publiczne nr 4 

z Oddziałami Zamiejscowymi 
25,82 1,0 18,03 

3. Przedszkole Publiczne nr 8 18,45 1,75 12,0 

Razem: 55,13 4,5 41,03 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 70,07 4,0 14,5 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 44,11 4,25 7,88 

3. Szkoła Podstawowa nr 4 22,03 2,0 4,0 

4. Szkoła Podstawowa nr 5 73,57 5,0 14,82 

Razem: 209,78 15,25 41,20 

Ogółem: 264,91 19,75 82,23 

 

 

 

Tabela 4. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli  

*źródło:     sprawozdania SIO na dzień 30.09.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP, SP 

 Stopień awansu zawodowego ( w osobach) 

Rok 

szkolny Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

 2018/2019 1 8 43 47 165 264 
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Procent nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Jawor z podziałem na stopnie awansu zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Art. 30 a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela sporządzono 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jawor za rok 2018 . 

Ponadto zgodnie z ust. 5 ww. artykułu Gmina Jawor przedłożyła sprawozdanie regionalnej 

izbie obrachunkowej, radzie miejskiej w Jaworze, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli. 

W rezultacie dokonanej analizy za 2018 rok wynika, iż we wszystkich stopniach awansu 

zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany) w szkołach 

i przedszkolach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym średnie wynagrodzenia 

nauczycieli zostały wypracowane i przekroczyły wymagane średnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-10-2016&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-10-2016&qplikid=2#P2A6
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Tabela 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach. 
 Lp. Stopnie 

awansu 

zawodowego 

Wskaźnik

i 

określone 

w art. 30 

ust. 3 

Karty 

Nauczycie

la 

Średnie  wynagrodzenie  Średnioroczna liczba 

etatów ustalana dla 

okresów obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych  

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 

Wydatki 

poniesione 

w roku na 

wynagrodze

nia w 

składnikach 

wskazanych 

w art. 30 

ust.1 Karty 

Nauczyciela 

Kwota 

różnicy  

   od dnia  

1 stycznia do dnia 
31 marca  

od dnia  

1 kwietnia do 
dnia 31 grudnia  

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 15,79 11,86 439 973,17 512 074,90 72 101,73 

2 nauczyciel 

kontraktowy 

111% 3 055,74 3 219,22 21,60 27,31 989 264,04 1 011 942,51 22 678,47 

3 nauczyciel 

mianowany 

144% 3 964,20 4 176,29 36,10 37,75 1 848 217,39 2 033 045,52 184 828,13 

4 nauczyciel 

dyplomowany 

184% 5 065,37 5 336,37 146,98 146,67 9 277 692,74 9 968 037,70 690 344,96 

 

IV. Doskonalenie zawodowe 

        Realizując zadania wynikające z przepisów prawa obligatoryjnie wyodrębniane są środki 

z budżetów poszczególnych szkół i przedszkoli na ich realizację.  

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy szkoły 

i przedszkola poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. 

Doskonalenie w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami.  

Analizując sprawozdania z wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy 

stwierdzić, że nauczyciele doskonalą posiadane umiejętności, aktualizują umiejętności wcześniej 

zdobyte i uzyskują nowe. Ważnym elementem tego procesu jest także zdobywanie kwalifikacji do 

nauczania dodatkowych przedmiotów, co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki kadrowej, jak 

i znalezienie zatrudnienia przez nauczycieli.  

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

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe w szkołach i przedszkolach przedstawia tabela. 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jawor w roku szkolnym 2018/2019               

Tabela 6. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018. 

Wyszczególnienie 2018/2019 

1. Przedszkola Publiczne     20 629,00 zł 

2. Szkoły podstawowe     88 863,00 zł 

Razem - nakłady   109 492,00 zł 

W ramach samodzielnych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy 

placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu 

kosztów kształcenia na studiach podyplomowych. Wyższe wykształcenie magisterskie 

z przygotowaniem pedagogicznym w roku 2018 posiadało ok. 90 % zatrudnionych nauczycieli. 

Pozostali nauczyciele korzystali z innych form doskonalenia, min. warsztatów szkoleniowych, kursów 

kwalifikacyjnych, szkoleń informatycznych. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli 

pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. 

V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

      W roku 2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 

uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na 

odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na 

prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe związane 

z eksploatacją utrzymaniem budynków oświatowych, funkcjonowaniem świetlic i stołówek szkolnych, 

a także środków finansowych w formie dotacji dla działających w gminie niepublicznych przedszkoli. 

       W szkołach tworzone były klasy sportowe tj.: 

- w Szkole Podstawowej nr 1 klasy sportowe o profilu pływanie,  

- w Szkole Podstawowej nr 5 klasy sportowe akrobatyka sportowa. 

 Zabezpieczane są środki finansowe dla uczniów gminnych szkół (2 godz./m-c) na korzystanie 

z basenu krytego „Słowianka”.  

          Ponadto gmina finansuje zatrudnienie psychologów w szkołach oraz zapewnia pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w postaci organizacji: 

-zajęć rozwijających uzdolnienia, 

-zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

-zajęć specjalistycznych tj.: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

Tabela 7. Wydatki na oświatę w latach 2018-2019 

 

 

Lata 

 

 

Szkoły 

 

Przedszkola 

Publiczne 

 

Przedszkola 

Niepubliczne  

 

Razem 

2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19.128.532,57 5.820.801,76 925.373,17 25.874.707,50 

2019 20.147.231,36 6.282.952,32 1.246.152,00 27.676.335,68 
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1. Dowóz uczniów do szkół 

       Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zmn.) dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane 

z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

Tabela przedstawia stan realizacji tego obowiązku. 

 

 

 

Dowozami w roku szkolnym 2018/2019 objęto grupę 22 uczniów z terenu Gminy Jawor, 

13 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze, którzy zamieszkują w znacznym oddaleniu od 

szkoły oraz 6 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Jaworze. Dzieci w trakcie dowozu znajdowały się pod opieką opiekunów.  

Dodatkowo 3 uczniom niepełnosprawnym gmina refundowała koszty dowozu. Łącznie na ten cel 

wydatkowano kwotę 26 764,00 zł. 

        

 2. Zajęcia na basenie 

        Gmina Jawor dofinansowała koszty związane z uczestnictwem uczniów na zajęciach 

basenowych organizowanych na Krytej Pływalni „Słowianka” w Jaworze.  

Szkoła Podstawowa nr 1 ze względu na to, iż funkcjonują tam klasy sportowe ukierunkowane na 

pływanie, systematycznie realizuje zajęcia wychowania fizycznego na pływalni w wymiarze 6 godzin 

tygodniowo. Uczniowie pozostałych szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli – korzystają 

z zajęć basenowych w wymiarze 2 godzin miesięcznie. 

 
Tabela 9. Wydatki Gminy Jawor związane z zajęciami organizowanymi na basenie. 

 Nazwa szkoły rok 2018 

Szkoła Podstawowa nr 1 151.398,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 85.644,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 19.188,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 107.172,00 zł 

 

Razem: 363.402,00 zł 

 

Tabela 8. Uczniowie dowożeni na koszt gminy w roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Rodzaj dowozu 
Liczba dowożonych 

uczniów 

1. Niepełnosprawni – refundacja kosztów 3 

2. 
Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły- dowożeni 

do Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Moniuszki 4. 
13 

3. 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego ul. Paderewskiego 6. 
6 

Razem-dowożeni 22 
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Nazwa przedszkola 

 

Rok 2018 

Przedszkole Publiczne nr 2 29.250,00 zł 

 

Przedszkole Publiczne nr 4 64.350,00 zł 

 

Przedszkole Publiczne nr 8 45.630,00 zł 

 

Razem: 139.230,00 zł 

 

 
       3. Zielona szkoła 

          Gmina dofinansowuje  koszty związane z uczestnictwem uczniów w wyjazdach szkolnych tzw. 

zielonych szkołach. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 872.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 31 

stycznia 2018 r. w sprawie zasad i wysokości dofinansowania wyjazdów śródrocznych na tzw. 

„Zielone szkoły” dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Jawor jest organem 

prowadzącym w 2018 roku, dofinansowanie zgodnie z zatwierdzoną stawką osobodnia przypadającą 

na jednego ucznia wyniosło 18,00 zł. 

W Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano 4 wyjazdy dla uczniów do miejscowości: Ustka (2 razy), 

Srebrna Góra, Polanica Zdrój,  w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się jeden wyjazd na zieloną szkołę 

do Międzywodzia, natomiast w Szkole Podstawowej nr 5 -  zorganizowano  także 1 wyjazd do 

miejscowości Polanica Zdrój. 

 

Tabela 10. Wydatki związane z dofinansowaniem do zielonych szkół.  

Nazwa szkoły rok 2018 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 8.126,60 zł 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 5.760,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 3.024,00 zł 

 

Razem: 16 910,60 zł 

 

 

VI. Pomoc uczniom 

1. Program dla uzdolnionych uczniów 

       Stypendium Burmistrza Miasta Jawora za rok szkolny 2018/2019 przyznane zostało zgodnie 

z uchwałą nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad 

udzielania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uzdolnionych uczniów. Powyższa nagroda 

stanowi formę realizacji lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Jawor.  

          Stypendia Burmistrza Miasta Jawora za wyniki w nauce zostały przyznane w roku 2019, 

w kwocie 22 050,00 zł dla 63 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, którzy osiągnęli 

odpowiednio:  

1) średnia ocen w szkole podstawowej w kl. IV-VI – nie mniej niż 5,6 

2) średnia ocen w szkole podstawowej w kl. VII-VIII – nie mniej niż 5,5 

3) średnia ocen ucznia w oddziale gimnazjalnym – nie mniej niż 5,5 
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        Stypendia Burmistrza Miasta Jawora za szczególne osiągnięcia naukowe zostały przyznane 

w kwocie 300 zł dla 13 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 

2018/2019 byli indywidualnymi laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych na szczeblu 

co najmniej wojewódzkim. 

 

Tabela 11. Wykaz uczniów, którym zostało przyznane stypendium Burmistrza Miasta Jawora za wyniki 

w nauce. 

 

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. 

 

Tabela 12. Wykaz uczniów, którym zostało przyznane stypendium Burmistrza Miasta Jawora za szczególne 

osiągnięcia naukowe. 

Liczba uczniów SZKOŁA 
KWOTA 

STYPENDIUM 

8  uczniów Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze 2 400 zł 

5 uczniów Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze 1 500 zł 

 ŁĄCZNIE 3 900,00 zł 

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. 

 

Łącznie w budżecie na ten cel przeznaczono  25 950,00 zł. 

2. „Wyprawka szkolna” przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Z tej formy pomocy skorzystało 19 uczniów ze szkół prowadzonych głównie przez Starostwo 

Powiatowe z terenu Jawor.  

Realizując program wypłacono kwotę 5 252,32 zł.  

3. Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub 

egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela poniżej pokazuje liczbę 

złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione wydatki z tego tytułu. 

 

 

Liczba uczniów SZKOŁA KWOTA  

STYPENDIUM 

14 uczniów Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze 4 900,00 zł 

16 uczniów Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze 5 600,00 zł 

4 uczniów Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze 1 400,00 zł 

29 uczniów Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze 10 150,00 zł 

 ŁĄCZNIE 22 050,00 zł 
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Tabela 13. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2018 r. 

Liczba 

pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę 

zawodu: Kwota jaką  

w 2018 r. 

wypłacono pracodawcom  

w ramach dofinansowania ogółem 
w tym w cyklu kształcenia: 

przyuczenie nauka zawodu 

14 16 1 15 90 511,53 

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. 

 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – z tej formy pomocy skorzystało 1776 

uczniów szkół podstawowych klas I - VIII oraz oddziałów gimnazjalnych klas III. Zakupiono 

z dotacji celowej podręczniki na kwotę 186 492,36 zł. 

VII. Wyniki zewnętrznego egzaminu w oddziałach gimnazjalnych i w klasach VIII 

szkoły podstawowej 
       Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na 

zakończenie etapu kształcenia gimnazjalnego, i po raz pierwszy w tym roku szkolnym, w klasach VIII 

szkoły podstawowej.  

Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki niepełnie 

przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc traktować jako 

surowego wskaźnika, znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące 

czynniki:  

➢ czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji 

edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych;  

➢ czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, indywidualne 

podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umiejętności, trudności w 

uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska frekwencja, a także niskie 

możliwości intelektualne;  

➢ czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór programów 

nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii;  

➢ nauczyciel, jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy i umiejętności, 

otwarcie na własny rozwój, nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną wiedzę co do dalszych 

kierunków pracy szkoły.  

       

       Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, 

ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny 

rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi. Należy jednak 

zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich obszarach działań 

edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji.  

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego 

etapu edukacyjnego.  

Poniżej zamieszczone: tabele i wykresy obrazują wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych 

szkół Gminy w zestawieniu z wynikami na poziomie miasta Jawor, powiatu i województwa.  
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ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Wyszczególnienie język polski matematyka język angielski język niemiecki 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 
Liczba uczniów 61 61 60 1 

Średni wynik % 59,7 37,3 55,2 20,0 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Liczba uczniów 103 103 99 4 

Średni wynik % 47,3 31,7 47,4 42,5 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
Liczba uczniów 6 6 6 0 

Średni wynik % 48,0 32,8 33,8 0,0 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza   
Liczba uczniów 21 21 19 2 

Średni wynik % 55,8 53,9 66,8 28,5 
Województwo 
DOLNOŚLĄSKIE 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

POWIAT JAWORSKI 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

MIASTO JAWOR 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

 

 

25326 

61,1 

 

445 

57,9 

 

201 

50,5 

 

 

 

 

 

 

25326 

43,4 

 

445 

35,9 

 

201 

35,1 

 

 

22703 

59,9 

 

389 

50,5 

 

194 

49,6 

 

 

 

 

 

2834 

41,3 

 

57 

44,3 

 

7 

35,3 

 

 

 

Źródło: OKE we Wrocławiu, Sprawozdania i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku 2019. 
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ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

Wyszczególnienie Część humanistyczna 

 
Część mat.-przyrodnicza j. angielski j. niemiecki 

j. polski historia i 

wos 

matematyka przedmioty 

przyrodnicze 

podstawa rozszerzenie podstawa rozszerzenie 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 
Liczba uczniów 64 64 64 64 52 52 12 0 

Średni wynik % 54,1 50,2 30,7 42,5 60,4 36,4 44,3 0,0 

Stanin 3 3 3 4 4 5 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Liczba uczniów 98 98 98 98 87 84 11 2 

Średni wynik % 53,8 54,2 35,1 45,6 66,7 52,0 48,1 54,0 

Stanin 3 4 4 5 5 5 
Województwo 
DOLNOŚLĄSKIE 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

POWIAT JAWORSKI 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

MIASTO JAWOR 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

 

 

22185 

61,3 

 

358 

56,9 

 

162 

53,9 

 

 

22185 

58,0 

 

358 

52,1 

 

162 

52,6 

 

 

22183 

41,2 

 

358 

33,1 

 

162 

33,4 
 

 

 

 

22183 

49,0 

 

358 

43,2 

 

162 

44,4 

 

 

 

19245 

68,9 

 

260 

62,7 

 

139 

64,4 

 

 

17478 

54,5 

 

250 

44,0 

 

136 

46,1 

 

 

2845 

51,3 

 

98 

48,1 

 

23 

46,1 

 

 

1374 

37,2 

 

38 

28,5 

 

2 

54,0 

Źródło: OKE we Wrocławiu, Sprawozdania i wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku 2019. 
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Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. Uzyskanie 

w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku w procentach nie oznacza tego samego poziomu osiągnięć. 

Skala staninowa: 

1 – najniższy                                               4 – niżej średni                                    7 - wysoki 

2 – bardzo niski                                          5 – średni                                             8 – bardzo wysoki 

3 – niski                                                       6 – wyżej średni                                  9 - najwyższy 

 

VIII. Programy i projekty edukacyjne realizowane w placówkach. 

W roku szkolnym 2018/2019 od 1 września 2018 r. pozyskano dodatkowe środki w następujących 

programach i projektach:  

 
1. Dofinasowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018; 

 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze pozyskano środki w wysokości 50.000,00 zł na remont 

uszkodzonego pokrycia dachu uszkodzonego w wyniku działania huraganowego wiatru.   

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze pozyskano środki w wysokości 64.241,00 zł   

z przeznaczeniem doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz   doposażenie 

pomieszczeń do nauki,   

– Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze pozyskano środki w wysokości 75.000,00 zł   z przeznaczeniem 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. 

 

2. Projekt ,,NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA 

W GMINIE JAWOR”. 

       Gmina Jawor realizowała projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA 

I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR. 
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Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Jawor poprzez utworzenie 

25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację zajęć dodatkowych dla 275 dzieci 

w wieku przedszkolnym oraz podniesienie kompetencji kluczowych 24 nauczycieli w Przedszkolu 

Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5. Całkowita wartość 

projektu: 426 013, 21 zł, a dofinansowanie projektu z UE: 362 111, 22zł 

3. Projekt „SZKOLENIE UCZNIÓW, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – SUKCESEM 

SZKÓŁ W GMINIE JAWOR” 

     Gmina Jawor kontynuuowała realizację  projektu edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – 

sukcesem szkół w Gminie Jawor”. Kwota dofinansowania – 1 057 867,42 zł. udział własny gminy 

55 677,31 zł.. Całkowita wartość projektu – 1 113 544,73 zł. 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej 

nr 5 i przekształconym Gimnazjum nr 2 w Jaworze w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2019r. 

Wsparciem objętych zostało 310 uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach 

projektu realizowane są zajęcia: rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia skierowane do 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto 117 nauczycieli zostało przeszkolonych w 

zakresie: wykorzystania metod eksperymentu w edukacji mających na celu podniesienie jakości 

nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły zostały wyposażone min. w sprzęt 

komputerowy i niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć 

w pracowniach: przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. 

         Na podkreślenie zasługuje fakt, że szkoły i przedszkola realizują szereg projektów 

i programów, które wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną w zakresie dydaktycznym, 

wychowawczym i opiekuńczym. 

IX. Konkurs na stanowisko dyrektora 

Zgodnie z art. art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zmn.) oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmn.) przeprowadzono konkurs w wyniku którego wyłoniono 

kandydatów na stanowisko dyrektora: 

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, 

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, 

- Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka, 

- Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi. 

W dniu 1 lipca 2019 r. kandydatury wyłonione w drodze konkursu zostały przedstawione 

i zaakceptowane przez Burmistrza Miasta Jawora. Natomiast 29 sierpnia 2019 r. nastąpiło uroczyste 

przekazanie powierzeń stanowisk dyrektorów dla: 

- Tadeusza Kopcia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, 

- Macieja Pawlinowa dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, 

- Jadwigii Murawskiej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, 

- Edyty Mikulskiej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, 

- Justyny Damjan dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi. 

Powierzenia nowym dyrektorom przekazano na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2019 r. do 

31 sierpnia 2024 r. 
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X. Działalność legislacyjna Gminy Jawor w zakresie oświaty 
              W roku szkolnym 2018/2019 od września do sierpnia, oprócz różnego rodzaju decyzji 

wydano 2 uchwały i 16 zarządzeń odnoszących się do sfery oświaty.  

 

1). UCHWAŁA NR V/56/2019RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

2). UCHWAŁA NR VII/75/2019RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 7 czerwca 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uzdolnionych uczniów. 

 
Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora: 

1). Zarządzenie Nr 1043.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom  na  zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. 

– „Wyprawka szkolna”.  

2). Zarządzenie Nr 1047.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

przyznania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągniecia 

naukowe w roku szkolnym 2017/2018. 

3). Zarządzenie Nr 55.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów związanych z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020 do publicznych 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor. 

4). Zarządzenie Nr 54.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie zasad i 

wysokości dofinansowania wyjazdów w formie wycieczek krajoznawczo – turystycznych dla uczniów 

szkół podstawowych w trakcie roku szkolnego, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym 

w 2019 roku.  

5). Zarządzenie Nr 54.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie zasad i 

wysokości dofinansowania wyjazdów w formie wycieczek krajoznawczo – turystycznych dla uczniów 

szkół podstawowych w trakcie roku szkolnego, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym 

w 2019 roku.  

6). Zarządzenie Nr 71.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej 

powstałej z przekształcenia gimnazjum. 

7). Zarządzenie Nr 94.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola publicznego 

prowadzonych przez Gminę Jawor. 

8). Zarządzenie Nr 104.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola publicznego prowadzonych przez Gminę Jawor.  

9). Zarządzenie Nr 107.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

10). Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

odwołania Pani Danuty Sitek ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami 

Zamiejscowymi w Jaworze. 

11). Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola. 
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12). Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom  na  zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. 

– „Wyprawka szkolna”.  

13). Zarządzenie Nr 139.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowe. 

14). Zarządzenie Nr 140.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej. 

15).  Zarządzenie Nr 141.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej. 

16).  Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola. 

 

 

 

              


