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Wprowadzenie 

 

          Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie 

do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym 

o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach 

tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra 

w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego. 
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1. Organizacja roku szkolnego 2021/2022 
 

        Gmina Jawor prowadzi konsekwentną działalność polegającą na upowszechnianiu 

wykształcenia ogólnego oraz realizowaniu zadań wychowawczych dla budowania wykształconej 

społeczności. 

         Miasto w roku szkolnym 2021/2022 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.  

        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. 

       1.1. Sieć szkół i placówek oświatowych 

        W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Jawor była organem prowadzącym dla 4 szkół 

podstawowych i 3 przedszkoli publicznych tj.; 

       Szkoły podstawowe; 

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

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Plac Bankowy 1, 

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

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

Tabela 1. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 rok 

 

 Lp 
Wyszczególnienie Liczba 

uczniów 

 Razem 

liczba 

oddziałów 

Liczba oddziałów 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa nr 1,  

ul. Moniuszki 4 

im. Kornela 

Makuszyńskiego 

575 28 0 3 3 4 3 3 2 6 4 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 

pl. Bankowy 1 

im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

253 12 0 2 2 2 1 2 0 2 1 

3. Szkoła Podstawowa nr 4,  

ul. Starojaworska 82 
im. Henryka Sienkiewicza 

100 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Szkoła Podstawowa nr 5,  

ul. Armii Krajowej 9 
im. Janusza Korczaka 

677 30 0 3 3 4 3 3 2 7 5 

  Razem 1605 79 1 9 9 11 8 9 5 16 11 

Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2021 r. 
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Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział wynosiła 20,31. 

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. 

 

      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 2021/2022. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba wychowanków 

1. Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” 5 125 

2. Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi 12 295 

3. Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka” 8 188 

                                                                                Ogółem: 25 608 

     Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2021 r. 

Średnia liczba wychowanków w przedszkolach publicznych  na oddział wynosiła 24,32. 

Ponadto na terenie Gminy Jawor działały 3 placówki przedszkoli niepublicznych tj.: 

     Tabela 3. Stan organizacji przedszkoli niepublicznych w roku szkolnym 2021/2022. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba wychowanków 

1. Przedszkole Niepubliczne „PRYMUSEK” 4 83 

2. Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat” 3 35 

3. Niepubliczne Przedszkole Montessori „Kangurek” 2 35 

                                                                                Ogółem: 9 153 

      Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2021 r. 
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       Sieć publicznych przedszkoli uzupełnianych placówkami prywatnymi stwarza możliwość 

korzystania najmłodszym mieszkańców z usług opiekuńczo-wychowawczych. W przedszkolach 

niepublicznych opieką i wychowaniem objęto 153 dzieci w 9 oddziałach. Średnia liczba dzieci 

na oddział wynosiła 17. 

                Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Jawor ponosi koszty utrzymania dzieci 

w niepublicznych i publicznych przedszkolach prowadzonych na terenie innych gmin. W roku 

szkolnym 2021/2022 dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jawor uczęszczały do przedszkoli na 

terenie gmin: Męcinka, Legnica i Krotoszyce. 

 

       Gmina Jawor w 2021 r. dotowała 3 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne 

„Prymusek”, Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”, Niepubliczne Przedszkole 

Montessori „Kangurek”. W roku 2021 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w 

wysokości 1.447.713,00 zł, a wydatkowano 1.357.262,66 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 

93,75% 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 89 dzieci miesięcznie – przedszkole Prymusek, średnio 34 dzieci 

miesięcznie (w tym średnio miesięcznie 11 dzieci niepełnosprawnych) – przedszkole Mój Mały 

Świat, Montessori Kangurek 30 dzieci (w tym 1 dziecko niepełnosprawne). Jest to kwota łącznie 

z wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym w Przedszkolu Niepublicznym „Mój Mały 

Świat”. Ponadto w roku 2021 na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczęszczających do przedszkoli niepublicznych wydatkowano kwotę 691.021,51 zł co stanowi 

89,60 % planu. 

 

II. Kadra pedagogiczna i administracyjno-obsługowa w publicznych szkołach 

i placówkach oświatowych 

         2.1. Pracownicy placówek oświatowych 
Tabela 4. Zatrudnienie w szkołach podstawowych  i publicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022 

Typ placówki Etaty przeliczeniowe pracowników 

pedagogicznych administracji i obsługi 

Przedszkola publiczne 41,54 48,30 

Szkoły podstawowe 214,12 59,32 

Razem etaty: 255,66 107,62 

Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2021 r. oraz dane Wydziału Oświaty. 

 

 



                                                                                                                                                                                   

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jawor w roku szkolnym 2021/2022 

5 

 

       2.2. Kadra pedagogiczna 

        Zadania dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2021/2022 realizowane były przez 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w łącznym wymiarze 255,66 etatów 

przeliczeniowych. Natomiast struktura zatrudnienia nauczycieli ze względu na stopień awansu 

zawodowego, kształtowała się w sposób następujący: największy odsetek tj. 65,23% wśród 

zatrudnionych stanowili nauczyciele dyplomowani, najmniej liczną grupą byli nauczyciele 

stażyści 5,23%.  

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 

Liczba etatów 

Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Zatrudnienie ogółem 

[liczba etatów] 

2021/2022 13,38 36,56 38,96 166,76 255,66 

Udział % 5,23% 14,30% 15,23% 65,23% 
Źródło: dane wg SIO stan na 30 września 2021 r. 

 

III.  Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

3.1.Wsparcie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

        W jaworskich jednostkach oświatowych realizowano programy mające na celu 

zminimalizowania trudności rozwojowych dzieci lub ich całkowite wyeliminowanie, 

w szczególności należą do nich: 

- program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowany w Niepublicznym 

Przedszkolu „Mój Mały Świat”, gdzie objętych zostało 35 dzieci, (zgodne z SIO stan na 

30.09.2021 r.); 

- dla 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizowano 

indywidualną naukę w domu; 

- 25 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (głównie z autyzmem 

i zespołem Aspergera, zaburzonym zachowaniem, niepełnosprawnością intelektualną, słabo 

słyszących i słabo widzących) – objęto nauczaniem realizując zalecenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, uczniom tym zorganizowano m.in. zajęcia rewalidacji, logopedii, socjoterapii, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia terapii pedagogicznej; 

- 2 uczniów objęto zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. 

       Stale wzrastająca liczba uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne powodowała 

wzrost zapotrzebowania na organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

           Łącznie w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jawor jest organem 

prowadzącym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy wydatkowano 1.135.967,74 zł. 
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IV. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

        Gmina Jawor w roku 2021 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 6. Wydatki na oświatę w roku szkolnym 2021/2022 w (zł.) 

Rok budżetowy Szkoły podstawowe Przedszkola Publiczne Przedszkola 

Niepubliczne 

Razem 

2021 22.032.825,80 7.633.815,41 2.048.284,17 31.714.925,38 

2022 24.150.271,45 8.314.525,85 2.465.000,00 34.929.797,30 

Źródło: dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

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 8.635,37 zł. 

       Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

7 uczniom niepełnosprawnym zapewniono dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-  
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Wychowawczego w ramach realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do 

przewozu dzieci niepełnosprawnych. Koszt dowozu to 34.010,00 zł. 

4.2. Wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów 

Nagrody i stypendia Burmistrza Miasta Jawora 

       Stypendium Burmistrza Miasta Jawora za rok szkolny 2021/2022 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. 

       Na stypendia Burmistrza Miasta Jawora za wyniki w nauce przeznaczono kwotę 36.800,00 zł 

dla 92 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,  

       Natomiast na stypendia Burmistrza Miasta Jawora za szczególne osiągnięcia naukowe 

przeznaczono kwotę 3.000,00 zł dla 9 uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych 

na terenie Gminy Jawor, którzy w roku szkolnym 2021/2022 byli laureatami konkursów lub 

zajęli od I-III miejsca w olimpiadach/konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim. 
 

Tabela 7. Wykaz uczniów, którym zostało przyznane stypendium Burmistrza Miasta Jawora za wyniki w nauce. 

 

 

Tabela 8. Wykaz uczniów, którym zostało przyznane stypendium Burmistrza Miasta Jawora za szczególne osiągnięcia naukowe. 

Liczba uczniów SZKOŁA 
KWOTA 

STYPENDIUM 

7 Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze 2.200,00 

2 Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze    800,00 

 ŁĄCZNIE 3.000,00 
Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczniów SZKOŁA KWOTA  

STYPENDIUM 

40 Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze 16.000,00 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze     800,00 

3 Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze 1.200,00 

47 Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze 18.800,00 

 

 
ŁĄCZNIE 

36.800,00 
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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– korzystali z zajęć 

basenowych w wymiarze 3 godzin miesięcznie, natomiast dzieci z przedszkoli korzystały 

z zajęć basenowych w wymiarze 4 godzin miesięcznie. 

 

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

Nazwa szkoły rok 2021 

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Moniuszki 4 157.248 

Szkoła Podstawowa nr 2 Plac Bankowy 1 59.670 

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Starojaworska 82 23.166 

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Armii Krajowej 9 161.226 

Razem: 401.310 
   Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

 
Nazwa przedszkola rok 2021 

Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” 39.000 

Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi 93.600 

Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka” 62.400 

Razem: 195.000 
   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 

2021. 

       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 2021 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. 

 

 

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

w szkołach. 

Stopnie 

awansu 

zawodowego 

Wskaźniki 

określone w 

art. 30 ust. 

3 Karty 

Nauczyciela 

Średnie  

wynagrodzenie  

Średnioroc

zna liczba 

etatów 

ustalana 

dla 

okresów 

obowiązyw

ania 

poszczegól

nych 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 

wynagrodzen

ia w 

składnikach 

wskazanych 

w art. 30 

ust.1 Karty 

Nauczyciela 

Kwota 

różnicy 

od dnia  

1 stycznia  

do dnia  

31 grudnia 

od dnia  

1 stycznia  

do dnia  

31 grudnia 

nauczyciel 

stażysta 

100% 3 537,80 

  

11,22  

  

476 329,39  568 988,08  92 658,69  

nauczyciel 

kontraktowy 

111% 3 926,96 

  

37,11  

  

1 748 753,83  2 017 707,35  268 953,52  

nauczyciel 

mianowany 

144% 5 094,43 

  

34,10  

  

2 084 640,76  2 170 518,76  85 878,00  

nauczyciel 

dyplomowany 

184% 6 509,55 

  

138,15  

  

10 791 531,99  11 656 488,90  864 956,91  

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

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 2021 przyznano dofinansowanie 10 pracodawcom na łączną 

kwotę 90.649,21 zł. 

Zawody nauczane u przedsiębiorców objęte dofinansowaniem to: sprzedawca, kucharz, fryzjer, 

elektryk, mechanik samochodowy. 
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Tabela 11. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2021 r. 

Liczba 

pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę 

zawodu: Kwota jaką 

w 2021 r. 

wypłacono pracodawcom 

w ramach dofinansowania ogółem 
w tym w cyklu kształcenia: 

przyuczenie nauka zawodu 

10 13 0 10 90.649,21 zł 

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

4.6. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

        Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2021 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 2021 w szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach 

przedstawia tabela. 

Tabela 12. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2021 

Placówki oświatowe  Dofinansowanie [zł] 

rok szkolny 2021 

 

1. Publiczne Przedszkola 23.503,39 

2. Szkoły Podstawowe 82.630,92 

Razem: 106.134,31 zł 

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

        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.  

4.7. Organizacja edukacji i opieki dla dzieci przybyłych z Ukrainy 

        W związku z wybuchem wojny na Ukrainie w naszych szkołach i przedszkolach pojawiły 

się ukraińskie dzieci i uczniowie, którzy przebyli do naszego miasta. Na organizację ich nauki 

z Funduszu Pomocy w 2021 r. w okresie od 24.02.2022 r. do 31.08.2022 r. Gmina Jawor 

otrzymała środki finansowe w wysokości 483.378 zł  w celu wsparcia w realizacji dodatkowych 

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 

będącymi obywatelami Ukrainy.   
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W związku z dużą zmiennością liczby uczniów wykazywanych w Systemie Informacji 

Oświatowej  subwencja została ustalona w sposób średniomiesięczny tj. liczba osobodni 

dzielona przez liczbę dni w okresie. 

Tabela 13. Środki otrzymane z Funduszu pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy 

Okres subwencyjny  Średniomiesięczna   liczba uczniów Otrzymana subwencja  

(w zł) Szkoły Przedszkola 

24.02.2022 - 31.03.2022 17,51 2,80 19.998 

01.04.2022 – 30.04.2022 80,87 17,67 85.325 

01.05.2022 – 31.05.2022 85,07 19,87 110.383 

01.06.2022 – 30.06.2022 79,81 21,03 131.314 

01.07.2022 – 31.07.2022 78,00 28,00 67.829 

01.08.2022 – 31.08.2022 80,00 28,00 68.529 

RAZEM 483.378 

Źródło; dane Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

V. Wyniki zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty 
         

         W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w terminie 

24 - 26 maja, 233 uczniów jaworskich szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu z trzech 

przedmiotów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.  

        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 2022 

Wyszczególnienie język polski matematyka język angielski język niemiecki 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 

Liczba uczniów 85 85 83 2 

Średni wynik % 55,35 51,38 66,86  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Liczba uczniów 26 26 26 - 

Średni wynik % 51,5 45,69 54,65 - 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 

Liczba uczniów 14 14 14 - 

Średni wynik % 49,71 45,42 65,07 - 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka 

Liczba uczniów 108 108 108 - 

Średni wynik % 54,35 43,55 69,79 - 

POWIAT JAWORSKI 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

 

MIASTO JAWOR 

Liczba uczniów 

Średni wynik % 

 

545 

56,81 

 

  

233 

54,12 

 

 

 

545 

48,99 

 

 

233 

46,76 

 

484 

63,09 

 

 

231 

66,75 

 

61 

52,49 

 

 

- 

- 

 

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 2021/2022 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 2021 r. obejmowała pomoc w formie dofinansowania 

zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Pomoc udzielana była uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie od IX do XII 

2021 r. na powyższą pomoc wydatkowano środki w wysokości 5.972,99 zł. Programem 

objęto 21 uczniów uczęszczających do jaworskich szkół. 

• 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 2021 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 218.938,10 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 216.379,42 zł. 

• 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 pomieszczenia 

przeznaczonego do pożywania posiłków (jadalni) w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze 

oraz doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własna kuchnia i 

jadalnia) w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze. Całkowity koszt zadania wyniósł 

127.654,97 zł, w tym dotacja 102.123,97 zł oraz wkład finansowy własny 25.531,00 zł.  

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany był na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Główne założenia programu to wsparcie organów 

prowadzących szkoły i biblioteki poprzez wyposażenie ich w nowości wydawnicze, zakup 

nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacja działań 

promujących czytelnictwo. W 2021 r. na wniosek gminy do Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
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Janusza Korczaka zakupione zostały nowości wydawnicze oraz doposażenie pomieszczeń 

biblioteki szkolonej za łączną kwotę 14.981,17 zł, w tym 12.000,00 zł stanowiła dotacja a 

2.981,17 zł stanowił wkład własny gminy. 

• Środki z rezerwy celowej - Gmina Jawor pozyskała środki z części oświatowej subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki (w sprzęt 

szkolny i pomoce dydaktyczne), otrzymano łącznie 25.000,00 zł tj. Szkoła Podstawowa 

nr 1 – 15.000,00 zł, natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.000,00 zł. 

• Laboratoria przyszłości inicjatywa edukacyjna której celem było wsparcie szkół 

podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEMA (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach powyższej 

inicjatywy Gmina Jawor otrzymała wsparcie finansowe w łącznej wysokości 481.500 zł. 

Wsparcie przeznaczone było na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych m. in. 

drukarki 3D, stacje lutownicze, gogle wirtualnej rzeczywistości po narzędzia do prac 

ręcznych, czy sprzęt do nagrań i obróbki dźwiękiem i wideo. 

• Zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII, mające na celu utrwalenie wiadomości 

i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, organizowane w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

983). Na powyższe zajęcia została zwiększona subwencja ogólna Gminy Jawor 

o wartość 43.750,00 zł.  

 

 

Z up. B URM IS TR ZA  

Michał Bander 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 


