Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jawor w roku szkolnym 2020/2021

Wprowadzenie
„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” przedstawiana jest
Radzie Miejskiej Jawora na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
Raport zawiera informacje na temat sytuacji organizacyjnej, finansowej i dydaktycznej w roku szkolnym
2020/2021 we wszystkich placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jawor.
W przygotowanym zestawieniu wykorzystano analizy wewnętrzne, sprawozdania oraz dane z Systemu
Informacji Oświatowej.
Na wstępie należy zaznaczyć, że rok szkolny 2020/2021 zdominowały wydarzenia związane
z pandemią COVID-19. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza odbywała się
zróżnicowanie tj. początkowo stacjonarnie a następnie w formie nauki zdalnej, co uwarunkowane było
sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju.
Po zamknięciu szkół ogromnym wyzwaniem była organizacja nauczania zdalnego. Nauczyciele szkół
podstawowych realizowali zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowego Inspektora
Sanitarnego oraz zarządzeń dyrektorów placówek oświatowych dotyczących organizacji nauczania w
czasie zawieszenia zajęć z powodu pandemii.
Egzamin ósmoklasisty oraz rekrutację elektroniczną do przedszkoli i klas pierwszych szkół
podstawowych przeprowadzono z zachowaniem reżimów sanitarnych.
I. Organizacja placówek oświatowych
Gmina Jawor prowadzi konsekwentną działalność polegającą na upowszechnianiu wykształcenia
ogólnego oraz realizowaniu zadań wychowawczych dla budowania wykształconej społeczności.
Miasto w roku szkolnym 2020/2021 realizując zadania gminy prowadziło 7 jednostek oświatowych,
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
Baza dydaktyczna jaworskich szkół prowadzonych przez miasto jest stale unowocześniana
i modernizowana. W dobie rozwoju społeczeństwa informatycznego szczególną wagę przywiązuje się do
informatyzacji szkół.
We wszystkich jaworskich szkołach działały biblioteki szkolne. W celu zapewnienia uczniom opieki
przed i po lekcjach w każdej szkole podstawowej zorganizowano świetlice, wg stanu na wrzesień 2020 r.
w świetlicach przebywało dziennie 381 dzieci.
Dzieci i młodzież jaworskich szkół mają zapewnione dobre warunki do nauki oraz rozwijania swoich
sportowych zainteresowań. Szkoły dysponują obiektami sportowymi o zróżnicowanym charakterze
i przeznaczeniu. Uczniowie mają możliwość korzystania z krytego basenu. W każdym roku
podejmowane są działania związane z utrzymaniem i poprawą stanu bezpieczeństwa osób
przebywających w szkołach i przedszkolach. W obiektach szkół i placówek oświatowych zainstalowane
są kamery wewnętrzne i zewnętrzne, które współpracują z monitorami oraz rejestratorami obrazu.
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1.1. Sieć szkół i placówek oświatowych
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Jawor była organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych
i 3 przedszkoli publicznych tj.;
Szkoły podstawowe;
1.
2.
3.
4.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Moniuszki 4,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Plac Bankowy 1,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka ul. Armii Krajowej 9.

Tabela 1. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 rok
Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

28

573

Szkoła Podstawowa nr 2
pl. Bankowy 1
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

13

257

0

Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. Starojaworska 82
im. Henryka
Sienkiewicza

9

101

Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Armii Krajowej 9
im. Janusza Korczaka

30

80

Lp

1.

2.

3.

4.

Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Moniuszki 4
im. Kornela
Makuszyńskiego

Razem

0

0

I

55

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

82

66

61

36

119

86

68

38

41

22

36

0

37

26

57

17

6

10

9

11

4

17

14

13

689

0

62

74

92

71

50

157

117

66

1620

17

161

207

189

179

90

330

243

204

Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2020 r.

Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział wynosiła 20,04.
Przedszkola publiczne
Przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego oparte na podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, która zapewnia 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 Jawor sieć przedszkoli oraz oddział przedszkolny zlokalizowany przy
Szkole Podstawowej nr 4 zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie
gminy.
2

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jawor w roku szkolnym 2020/2021

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 i niepublicznych w roku szkolnym 2020/2021.

Liczba
oddziałów

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków”

5

127

2.

Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem Zamiejscowym

12

298

3.

Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka”

8

196

25

621

Ogółem:

Liczba wychowanków

Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2020 r.

Średnia liczba wychowanków w przedszkolach publicznych na oddział wynosiła 24,84.
Ponadto na terenie Gminy Jawor działały 3 placówki przedszkoli niepublicznych tj.:
Tabela 3. Stan organizacji przedszkoli niepublicznych w roku szkolnym 2020/2021.

Liczba
oddziałów

Liczba wychowanków

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Przedszkole Niepubliczne „PRYMUSEK”

4

90

2.

Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”

3

31

3.

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Kangurek”

2

29

9

150

Ogółem:
Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2020 r.

Sieć publicznych przedszkoli uzupełnianych placówkami prywatnymi stwarzała możliwość
korzystania młodszych mieszkańców z usług opiekuńczo-wychowawczych. W przedszkolach
niepublicznych opieką i wychowaniem objęto 150 dzieci w 9 oddziałach. Średnia liczba dzieci na oddział
wynosiła 16,67.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Jawor ponosi koszt utrzymania dziecka w
niepublicznym i publicznym przedszkolu prowadzonym przez inne gminy. Liczbę dzieci uczęszczających
do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 na terenie innych gmin przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 4. Zestawienie mieszkańców gminy uczęszczających do gmin ościennych realizując wychowanie przedszkolne.

LICZBA DZIECI W MIESIĄCU

Miejscowość placówki
publicznej/ niepublicznej
wychowania przedszkolnego

GMINA KROTOSZYCE
GMINA LEGNICA
GMINA MĘCINKA

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Źródło: dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Gmina Jawor w 2020 r. dotowała 3 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne
„Prymusek”, Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”, Niepubliczne Przedszkole Montessori
„Kangurek”. W roku 2020 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 1.326.982,00
zł, a wydatkowano 1.247.445,08 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 94,01 % planu. Dotacja
przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21
grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia
21.03.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania. Do przedszkola uczęszczało średnio 95 dzieci miesięcznie – przedszkole
Prymusek, średnio 27 dzieci miesięcznie – przedszkole Mój Mały Świat, Montessori Kangurek 30.
Ponadto w roku 2020 na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do
przedszkoli niepublicznych wydatkowano kwotę 498.407,64 zł co stanowi 74,40 % planu.
II. Kadra pedagogiczna i administracyjno-obsługowa w publicznych szkołach i placówkach
oświatowych
Zadania dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 realizowane były przez
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w łącznym wymiarze 233,60 etatów przeliczeniowych.
Natomiast struktura zatrudnienia nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego, kształtowała
się w sposób następujący: największy odsetek tj. 149,16% wśród zatrudnionych stanowili nauczyciele
dyplomowani, najmniej liczną grupą byli nauczyciele stażyści 2,57%.
Poziom zatrudnienia w placówkach oświatowych z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego
przedstawia się następująco:
Tabela 5. Struktura zatrudnienia nauczycieli z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego

Rok
szkolny
2020/2021
Udział %

Nauczyciel
stażysta
6
2,57%

Nauczyciel
kontraktowy
44,06
18,86%

Liczba etatów
Nauczyciel
Nauczyciel
mianowany
dyplomowany
34,38
149,16
14,72%
63,85%

Zatrudnienie ogółem
[liczba etatów]
233,60

Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2020 r.
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2.1. Pracownicy placówek oświatowych
Tabela 6. Zatrudnienie w szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

Typ placówki

Etaty przeliczeniowe pracowników
pedagogicznych

administracji i obsługi

Przedszkola publiczne

55,18

47,83

Szkoły podstawowe

178,42

59,63

233,60

107,46

Razem etaty:

Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2020 r. oraz dane Wydziału Oświaty.

III. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3.1. Wsparcie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Do zadań organu prowadzącego należy zapewnienie dzieciom i uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych specjalnej organizacji nauki. Jest to zadanie szczególnie istotne, z uwagi na fakt, że
odnotowuje się wzrost liczby dzieci uczęszczających do jaworskich szkół i przedszkoli, posiadających
orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Liczba
uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła
19 w stosunku do 2241 uczniów szkoły podstawowej i wychowanków przedszkola. Dane te wykazują
tendencję wzrostową.
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3.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna była organizowana i udzielana dla 306 wychowanków m.in.
z powodu trudności edukacyjnych w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, problemów
z koncentracją uwagi, nieprawidłowego funkcjonowania percepcyjno-poznawczego, wad wymowy
i konieczności objęcia zajęciami logopedycznymi, problemów rodzinnych bądź adaptacyjnych, w tym
m.in. spowodowanych powrotem dzieci z zagranicy i obcojęzycznych.
Organ prowadzący zapewnił wsparcie w formie zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, podczas których realizowane były zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W analizowanym roku szkolnym 21 dzieci objęto zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Mój Mały Świat”. Ponadto organizowano naukę w domu dla
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Stale wzrastająca liczba uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne powodowała wzrost
zapotrzebowania na organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej.
Łącznie w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
wydatkowano 833.265,37 zł.
IV. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
Gmina Jawor w roku 2020 zrealizowała szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków
na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem 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 do działających w gminie niepublicznych przedszkoli.
W szkołach podstawowych tworzone były klasy sportowe:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 - klasa sportowa o profilu pływackim,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 – klasa sportowa o profilu siatkarskim,
3) Szkoła Podstawowa nr 5 – klasa sportowa o profilu akrobatyka sportowa.
Zabezpieczane były środki finansowe dla uczniów gminnych szkół (3 godz./m-c) na korzystanie z basenu
krytego „Słowianka”. Ponadto gmina finansowała zatrudnienie psychologów w szkołach oraz zapewniła
pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla jaworskich uczniów.
Tabela 7. Wydatki na oświatę w roku szkolnym 2020/2021
Rok budżetowy

Szkoły podstawowe

Przedszkola Publiczne

Przedszkola

Razem

Niepubliczne
2020

21.782.357,44

7.216.081,00

1.745.852,72

30.744.291,16

2021

23.433.582,57

7.443.586,00

2.302.608,00

33.179.776,57

Źródło: dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
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4.1. Dowóz uczniów do szkół.
Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2021 poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom
oraz dzieciom 5-6 letnim, realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego, szkoły podstawowej.
Realizując powyższy obowiązek w analizowanym roku szkolnym dowożono lub refundowano
rodzicom wydatki związane z dowożeniem 2 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych tj.
ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5:
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy
2. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.
Wydatkowano na ten cel 5 862,54 zł.
Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 6 uczniom
niepełnosprawnym zapewniono dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w ramach
realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Koszt dowozu to 10.588,00 zł.
4.2. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów
Nagrody i stypendia Burmistrza Miasta Jawora
Stypendium Burmistrza Miasta Jawora za rok szkolny 2020/2021 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.
Stypendia Burmistrza Miasta Jawora za wyniki w nauce zostały przyznane w kwocie 37.450,00 zł
dla 107 uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jawor, 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,
Stypendia Burmistrza Miasta Jawora za szczególne osiągnięcia naukowe zostały przyznane w kwocie
2.800,00 zł dla 9 uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jawor,
którzy w roku szkolnym 2020/2021 byli laureatami konkursów lub zajęli od I-III miejsca
w olimpiadach/konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Tabela 8.
w nauce.

Wykaz

uczniów,

którym

Liczba uczniów

zostało

przyznane

stypendium

SZKOŁA

Burmistrza

Miasta

Jawora

wyniki

KWOTA
STYPENDIUM

41

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze

14.350,00

8

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze

2.800,00

4

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze

1.400,00

54

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze

18.900,00

ŁĄCZNIE

za

37.450,00
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Tabela 9. Wykaz uczniów, którym zostało przyznane stypendium Burmistrza Miasta Jawora za szczególne osiągnięcia
naukowe.

7

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze

KWOTA
STYPENDIUM
2.100,00

1

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze

300,00

1

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze

400,00

Liczba uczniów

SZKOŁA

ŁĄCZNIE

2.800,00

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Łącznie w budżecie na ten cel przeznaczono 40.250,00 zł.
Stypendia sportowe
Gmina Jawor w roku 2021 udzieliła wsparcia sportowcom i trenerom w postaci przyznania
stypendiów sportowych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2020 r. oraz
przyznania nagród dla trenerów i zawodników za 2020 r. Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr
XII/41/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień i wyróżnień oraz uchwałą XXX/179/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września
2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 38.900,00 zł co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na 27
stypendiów, 8 nagród dla trenerów oraz nagrody dla 9 zawodników, którzy w 2019 roku odnosili sukcesy
w dyscyplinach tj. akrobatyka, taekwon-do, triathlon. Ponadto za kwotę łącznie 703,80 zł zakupiono
puchary dla wyróżnionych sportowców.
4.3. Zajęcia na basenie
Dofinansowano 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 realizowała zajęcia wychowania fizycznego na pływalni w wymiarze 6 godzin
tygodniowo. Uczniowie pozostałych szkół podstawowych, oraz przedszkoli – korzystali z zajęć
basenowych w wymiarze 3 godzin miesięcznie.
Tabela 10. Wydatki Gminy Jawor związane z zajęciami organizowanymi na basenie.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Moniuszki 4
Szkoła Podstawowa nr 2 Plac Bankowy 1
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Starojaworska 82
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Armii Krajowej 9
Razem:

rok 2020
158.418
64.116
26.208
159.822
408.564

8

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jawor w roku szkolnym 2020/2021

rok 2020

Nazwa przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludka”
Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem
Zamiejscowym
Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka”
Razem:

29.250
70.200
45.630
145.080

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4.4. 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 2020.
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 2020 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. Nie wypłacono dodatków wyrównawczych.
Tabela 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach.

Średnie
wynagrodzenie

Lp.

1
1
2
3
4

Stopnie
awansu
zawodowego

Wskaźniki
określone
w art. 30
ust. 3
Karty
Nauczyciel
a

od dnia
1 stycznia
do dnia
31 sierpnia

od dnia
1
września
do dnia
31
grudnia

(kol. 3 x
B1)

(kol. 3 x
B2)

Średnioroczna liczba
etatów ustalana dla
okresów obowiązywania
poszczególnych kwot
bazowych

od dnia
1 stycznia
do dnia
31 sierpnia

2
3
4
5
6
nauczyciel
stażysta
100%
3 337,55 3 537,80
12,25
nauczyciel
kontraktowy
111%
3 704,68 3 926,96
34,97
nauczyciel
mianowany
144%
4 806,07 5 094,43
35,49
nauczyciel
dyplomowany
184%
6 141,09 6 509,55
141,92
Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

od dnia
1 września
do dnia
31 grudnia

7

Suma iloczynów
średniorocznej
liczby etatów i
średnich
Wydatki
wynagrodzeń, o
poniesione w
których mowa w
Kw
roku na
art. 30 ust. 3
ota
wynagrodzeni
Karty
różn
aw
Nauczyciela,
icy
składnikach
ustalonych dla
wskazanych w
okresów
art. 30 ust.1
obowiązywania
Karty
poszczególnych
Nauczyciela
kwot bazowych
n x (kol. 4 x kol. 6)
+ (12-n) x (kol. 5 x
(kol. 9 - kol. 8)
kol. 7)
8
9
10

9,05

455 148,26

494 904,25

39 755,99

38,18

1 636 146,61

1 829 364,08

193 217,47

30,77

1 991 561,84

2 086 428,27

94 866,43

142,41

10 680 448,00

11 129 444,67

448 996,67
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4.5. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
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. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.
str. 1).
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy. W roku 2020 przyznano dofinansowanie pracodawcom na łączną kwotę 94.478,70 zł.
Zawody nauczane u przedsiębiorców objęte dofinansowaniem to:
- sprzedawca, kucharz, fryzjer, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk,
mechanik samochodowy.
Tabela poniżej pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione
wydatki z tego tytułu.
Tabela 12. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2020 r.

Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę
Liczba
zawodu:
pracodawców
którzy otrzymali
w tym w cyklu kształcenia:
ogółem
dofinansowanie
przyuczenie
nauka zawodu

11

13

1

12

Kwota jaką
w 2020 r.
wypłacono pracodawcom
w ramach dofinansowania

94.478,70 zł

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4.6. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2020 r., 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 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku 2020 w szkołach
podstawowych i publicznych przedszkolach przedstawia tabela.
Tabela 13. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020

Placówki oświatowe

1.
2.

Dofinansowanie [zł]
rok szkolny 2020

Publiczne Przedszkola
Szkoły Podstawowe
Razem:

22.063,90
77.628,53
99.692,43 zł

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
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Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają nauczyciele uzupełniający wykształcenie
zgodnie z planami doskonalenia zawodowego poszczególnych placówek przygotowanych przez
dyrektorów. W ramach samodzielnych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy
placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów
kształcenia na studiach podyplomowych. Pozostali nauczyciele korzystali z innych form doskonalenia,
min. warsztatów szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych, szkoleń informatycznych.
V. Wyniki zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty.
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został, w czasie trwania
epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Egzamin odbywał się przez trzy kolejne dni tj. (25, 26 i 27 maja 2021 r.), 201 uczniów
jaworskich szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego (120
min.), matematyki (100 min.) i języka obcego nowożytnego (90 min.).
Wszystkie wyniki egzaminów zewnętrznych (podawane zawsze w procentach) zostały opracowane
na podstawie danych udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tabela 14. Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w roku 2021

Wyszczególnienie

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
Liczba uczniów
Średni wynik %

67
54%

67
36%

66
63%

1
35%

52
66%

3
23%

13
30%

13
43%

-

66
57%

66
44%

66
72%

-

58%

45%

66%

48%

391
56%

391
40%

357
61%

34
55%

201
54%

201
40%

197
66%

4
26%

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Liczba uczniów
Średni wynik %

55
52%

55
42%

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
Liczba uczniów
Średni wynik %

13
43%

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza
Liczba uczniów
Średni wynik %
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Średni wynik %
POWIAT JAWORSKI
Liczba uczniów
Średni wynik %
MIASTO JAWOR
Liczba uczniów
Średni wynik %

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu,
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VI. Programy i projekty edukacyjne realizowane w placówkach na rzecz wyrównywania szans
młodzieży.
W roku szkolnym 2020/2021 realizowano programy, których celem było zapewnienie równych
szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Realizacja tych programów odbywała się poprzez
zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych oraz tworzenie odpowiednich warunków
społecznych. W zakresie tych działań realizowano:
• Rządowy program „Wyprawka szkolna” zrealizowany w oparciu o rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Realizacja programu pomocy
uczniom w 2020 r. obejmowała pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do
kształcenia ogólnego. Udzielana była uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom
z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego. W okresie od IX do XII 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 4.760,91 zł, które
zostały pozyskane i wypłacone w 2020 roku. Z pomocy skorzystało 19 uczniów.
• Program zapewniający uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych. Ze środków dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas I – VIII. Na realizację zadania otrzymano
dotację celową w kwocie 187.171,28 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 172.673,85 zł.
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• Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w oparciu o rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. wspierał organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek
i miejsc spożywania posiłków. Pozyskane w ramach programu środki przeznaczone zostały na
doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole
Podstawowej nr 5 w Jaworze. Całkowity koszt zadania wyniósł 199.672,46 zł, w tym dotacja
159.728,00 zł oraz wkład finansowy własny 39.944,46 zł.
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany był na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. Główne założenia programu to wsparcie organów
prowadzących szkoły i biblioteki poprzez wyposażenie ich w nowości wydawnicze, nawiązanie
współpracy szkół z bibliotekami miejskimi, organizacja działań promujących czytelnictwo. W
2020 r. na wniosek miasta do 2 szkół (Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4)
zakupione zostały nowości wydawnicze za łączną kwotę 19 987,91 zł, w tym 15 990,32 zł
stanowiła dotacja a 3 997,59 zł stanowił wkład własny gminy.
• Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 plus. W związku z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem przeciwdziałań i zwalczaniem COVID-19, zwiększono subwencję ogólną Gminy
Jawor na rok 2020 o kwotę 83.500,00 zł., z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie
zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Ponadto Gmina Jawor wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 roku z tytułu usuwania
skutków zdarzeń losowych i otrzymała środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł na
remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 1.

Z up. B U R M I S T R Z A
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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