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Realizacja zadań oświatowych w Gminie Mierzęcice
w roku szkolnym 2018/2019

I. Stan organizacyjny placówek oświatowych w Gminie Mierzęcice.
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Mierzęcice była organem prowadzącym dla:
 Przedszkola Publicznego "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach,
 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, w której
funkcjonowały 2 oddziały gimnazjalne,
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi w skład, którego wchodzi
Przedszkole Publiczne oraz Gimnazjum im. J. Kusocińskiego, gdzie funkcjonował
1 oddział gimnazjalny,
 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach,
 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach,
 Szkoły Podstawowej w Toporowicach,
 Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach, która ponownie prowadzona jest przez
gminę z dniem 1.09.2018r.

W Szkołach Podstawowych funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne t.j.:
 w SP w Przeczycach,
 w SP w Toporowicach,
 w SP w Boguchwałowicach
Natomiast Przedszkolu Publicznym "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach funkcjonowały
3 oddziały integracyjne.
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Tabela nr 1. przedstawia stan organizacyjny placówek oświatowych w roku szkolnym
2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018r. (dane z SIO)
Wyszczególnieni
e
SP nr 1 Mierzęcice

Liczba
Liczba
uczniów/
oddziałów
dzieci

w tym
Poniżej
"0"

Oddział
"0"

-

-

-

-

7

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

36

44

14

60

58

38

41

40

22

16

12

35

22

14

16

26

2

16

10

8

11

12

9

5

10

7

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

331

9

163

SP Przeczyce

8+1

81+9

SP Toporowice

2+1

12+15

-

15

2

23

14

9

36+
4

587+
47

21

26

81

75

34

106

92

61

62

76

Przedszkole
Mierzęcice

8

160

121

39

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedszkole
Nowa Wieś

3

67

44

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

227

165

62

Gimnazjum
Mierzęcice

2

52

-

-

-

-

52

-

-

-

-

-

Gimnazjum
Nowa Wieś

1

18

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SP nr 2 Mierzęcice

SP
Boguchwałowice

Szkoły razem

Przedszkola
razem

Gimnazja
razem

3

70

70

II. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniu 10, 11 i 12 kwietnia 2019r.
Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej gimnazjaliści
rozwiązywali zadania z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie (w dwóch
odrębnych arkuszach), a w części drugiej matematyczno-przyrodniczej uczniowie
rozwiązywali zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
oraz z matematyki (w dwóch odrębnych arkuszach). Natomiast w trzeciej części egzaminu
uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 66 uczniów. W części językowej 64 uczniów
zdawało j. angielski, natomiast 2 uczniów j. niemiecki. Przedstawione poniżej tabele
pokazują wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego.

4

Tabela nr 2. przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna.
Średnia (%)
Liczba
uczniów
zdających

Język polski

Historia i WOS

Oddziały gimnazjalne w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Mierzęcicach

51

60,16

56,71

Gimnazjum im. Janusza
Kusocińskiego w Nowej Wsi
w Zespole Szkolno-Przedszkolny
Nowej Wsi

15

69,33

62,73

Nazwa szkoły

Tabela nr 3. przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza.
Średnia (%)
Nazwa szkoły

Liczba uczniów
zdających

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Oddziały gimnazjalne w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Mierzęcicach

51

43,63

49,88

Gimnazjum im. Janusza
Kusocińskiego w Nowej Wsi
w Zespole SzkolnoPrzedszkolny Nowej Wsi

15

45,67

54,67

Tabela nr 4. przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa- poziom
podstawowy
Poziom podstawowy
Nazwa szkoły
Oddziały gimnazjalne w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Mierzęcicach
Gimnazjum im. Janusza
Kusocińskiego w Nowej Wsi
w Zespole SzkolnoPrzedszkolny Nowej Wsi

Liczba
uczniów
zdających

J. angielski
(Średnia%)

Liczba
uczniów
zdających

J. niemiecki
(Średnia %)

50

71,9

1

14

83,71

1

-
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Tabela nr 5. przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa- poziom
rozszerzony.
Poziom rozszerzony
Nazwa szkoły

Liczba
uczniów
zdających

J. angielski
(Średnia%)

Liczba
uczniów
zdających

50

54,38

1

14

72,36

-

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w
Nowej Wsi
w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nowej Wsi

J. niemiecki
(Średnia %)

-

-

III. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został zorganizowany w roku szkolnym
2018/2019, który sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Egzamin obowiązkowy
przeprowadzony został w formie pisemnej przez trzy kolejne dni (15-17 kwietnia 2019r.).
Uczeń przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego (120 min),
matematyki (100 min), języka obcego nowożytnego (90 min). Egzamin nie ma progu
zdawalności. Poniższe tabele pokazują uzyskane wyniki uczniów z poszczególnych szkół
podstawowych.
Tabela nr 6. przedstawia wyniki egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego i matematyki.
Średnia (%)
Liczba
uczniów
zdających

Język polski

Matematyka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

39

63,69

42,79

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich
w Mierzęcicach

25

66,56

46,72

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach

10

69.20

49.30

Nazwa szkoły

Tabela nr 7. przedstawia wyniki egzaminu ósmoklasisty z języków obcych.
Średnia (%)
Liczba
uczniów
zdających

Język
angielski

Język niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

39

58,77

-

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich
w Mierzęcicach

24

67,13

1

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach

10

63,20

-

Nazwa szkoły
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IV. Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne.
W oparciu o opinie z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Wójt Gminy
Mierzęcice, wyraził zgodę na realizację godzin nauczania indywidualnego oraz na zajęcia
rewalidacyjne w placówkach oświatowych.
Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów oraz liczbę przyznanych godzin
tygodniowo w poszczególnych placówkach oświatowych, którzy korzystali i realizowali
obowiązek szkolny poprzez nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne.
Tabela nr 8. przedstawia nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne.
Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne
Placówka

Nauczanie indywidualne

Zajęcia rewalidacyjne

Liczba uczniów Liczba godzin tyg. Liczba uczniów

Liczba godzin tyg.

SP nr 1 w Mierzęcicach

1

10

7

14

Oddziały gimnazjalne
w SP nr 1 w Mierzęcicach

2

24

2

4

SP nr 2 w Mierzęcicach

-

-

6

10

SP w Przeczycach

-

-

9

18

SP w Toporowicach

-

-

SP Boguchwałowice
Przedszkole w Mierzęcicach

-

-

ZSP w Nowej
Przedszkole

-

-

Wsi

-

ZSP
w Nowej Wsi Gimnazjum

-

6

12

od IV 2019r.

od IV 2019r.

1

2

11

24

5

10

2

4

-

V. Dowóz uczniów do szkół i placówek szkolno-wychowawczych.
Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Oświatowe Gmina Mierzęcice zapewniła bezpłatny
dowóz dla uczniów niepełnosprawnych do placówek i ośrodków szkolno –
wychowawczych w tym:
 2 uczniów było dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II
w Dąbrowie Górniczej,
 3 uczniów dowożono do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Będzinie,
 3 uczniów dowożono do Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi,
 1 uczeń był dowożony do Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie,
 1 uczeń był dowożony do ZDOREWIR w Radzionkowie,
 1 uczeń był dowożony do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich
Górach
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 1 dziecko było dowożone do Przedszkola Publicznego "Radosny Zakątek"
w Mierzęcicach
 2 dzieci dowożono do Niepublicznego Przedszkola "Misiowa Dolina" w Będzinie
Działając na podstawie w/w przepisów gmina dokonywała zwrotu kosztów przejazdu
dziecka lub ucznia niepełnosprawnego i opiekuna prywatnym samochodem osobowym na
podstawie zawartej umowy pomiędzy wójtem, a rodzicami dziecka – zawarto 4 takie
umowy.
Gmina zapewniła również bezpłatny dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2
w Mierzęcicach oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, z którego
korzystało około 40 uczniów.
Całkowity koszt dowozu uczniów do tych placówek w roku szkolnym 2018/2019 wyniósł:
187.026,96zł

VI. Awans zawodowy nauczycieli.
W roku szkolnym 2018/2019 siedmiu nauczycieli z placówek oświatowych zdobyło wyższy
stopień awansu zawodowego w poszczególnych grupach awansu zawodowego tj.
 5 nauczycieli w wyniku przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego uzyskało
stopień nauczyciela mianowanego: 1 nauczyciel ze SP nr 1 w Mierzęcicach,
1 nauczyciel ze SP nr 2 w Mierzęcicach, 2 nauczycieli ze Szkoły Postawowej
w Przeczycach, 1 nauczyciel z Przedszkola w Mierzęcicach,
 2 nauczycieli w wyniku przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego uzyskało
stopień nauczyciela dyplomowanego: 1 nauczyciel ze SP nr 1 w Mierzęcicach,
1 nauczyciel ze SP nr 2 w Mierzęcicach.

VII. Konkurs na stanowisko dyrektora.
Ogłoszono 3 konkursy na stanowisko dyrektora placówek oświatowych tj.
- na stanowisko dyrektora SP w Przeczycach,
- na stanowisko dyrektora ZSP w Nowej Wsi,
- na stanowisko dyrektora SP w Boguchwałowicach
Posiedzenia komisji konkursowej odbyło się w dniu 10 i 13 czerwca 2019r. Komisja
konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy w głosowaniu tajnym wyłoniła
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach w osobie Pani
Małgorzaty Drzewieckiej oraz na stanowisko dyrektora ZSP w Nowej Wsi w osobie
P. Doroty Sypniewskiej.
Powołana komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Boguchwałowicach. W związku z tym na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy Prawo Oświatowe organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora nauczycielowi Pani
Monice Naglik w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz po
zasiągnięciu opinii rady pedagogicznej.
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VIII. Nadzór pedagogiczny.
W ramach nadzoru pedgogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty
przeprowadzone zostały kontrole:
 w Szkole Podstawowej w Toporowicach – kontrola planowana w zakresie "Oceny
prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej". W protokole nie zamieszczono zaleceń.
 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – kontrola w formie monitorowania
dotycząca kompetencji kluczowych. W protokole nie zamieszczono zaleceń.

IX. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Na podstawie złożonego wniosku przez pracodawcę Wójt Gminy Mierzęcice
w roku szkolnym 2018/2019 wydał 1 decyzję w sprawie dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianego pracownika w formie przyuczenia do wykonywania określonej
pracy w zawodzie ogrodnik.
Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina
otrzymała środki z Funduszu Pracy od Wojewody Śląskiego. Z otrzymanych środków
gmina wypłaciła pracodawcy dofinansowanie w wysokości 2.286 zł.

X. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Mierzęcice.
Tabela nr 9. przedstawia zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych
w poszczególnych grupach awansu zawodowego (stan na 30.09.2018r.)
Liczba stosunków pracy nauczycieli
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w
pełnym wymiarze
Stopień doktora lub doktora
Zatrudnieni liczba
habilitowanego, dyplom
w
ukończenia studiów magisterskich niepełnym
i przygotowanie pedagogiczne
wymiarze etaty

Razem etaty

Ogółem

Bez
stopnia

Stażysta

Kontra
ktowy

Miano
wany

Dyplomowa
ny

89

0

4

23

8

54

44

1

3

9

5

26

13,47

0,09

1,49

2,99

2,02

6,88

102,47

0,09

5,49

25,99

10,02

60,88
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Tabela nr 10. przedstawia liczbę etatów pracowników administracji i obsługi
w poszczególnych placówkach oświatowych (stan na 30.09.2018r.).
Placówka

Administracja

Obsługa

Razem

SP nr 1 Mierzęcice

2,5

12

14,5

SP nr 2 Mierzęcice

2

5,75

7,75

2,25

4,75

7

1

1,5

2,5

0,5

0,5

1

ZSP w Nowej Wsi

2

7,5

9,5

Przedszkole Mierzęcice

2

8,5

10,5

SP Przeczyce
SP Toporowice
SP Boguchwałowice

XI. Jednorazowy dodatek uzupełniający.
W styczniu 2019 roku zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967) została przeprowadzona analiza poniesionych
w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2018r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Jak można
zauważyć w poniższej tabeli jednorazowy dodatek uzupełniający został wypłacony
nauczycielom kontraktowym i mianowanym.
Tabela nr 11. przedstawia wysokość kwot wypłaconego jednorazowego dodatku
uzupełniającego w poszczególnych placówkach oświatowych.
Nazwa placówki

Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany

Suma

SP nr 1
w Mierzęcicach

1.749,54

6.156,74

7.906,28

SP nr 2
w Mierzęcicach

1.117,84

4.834,39

5.952,23

SP w Przeczycach

1.656,57

4.382,63

6.039,20

SP w Toporowicach

108,55

0

108,55

SP Boguchwałowice

113,27

0

113,27

1.452,84

0

1.452,84

488,72

1.676,45

2.165,17

6.687,33

17.050,21

23.737,54

Przedszkole
w Mierzęcicach
ZSP w Nowej Wsi
Razem
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XII. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
Na podstawie art. 90 b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty uczniom znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej przyznano pomoc w formie stypendiów szkolnych.
W roku szkolnym 2018/2019 stypendia szkolne były przyznane na okres 4 miesięcy tj. od
września do grudnia 2018r. Z pomocy materialnej skorzystało 7 uczniów zamieszkałych na
terenie gminy. Ogólna wysokość wyłaconych stypendiów szkolnych wyniosła 3.478,94 zł
z czego dotacja wyniosła 2.783,15 zł, a środki własne z budżetu gminy wyniosły 695,79zł.
Poniższa tabela przedstawia liczbę przyznanych stypendiow szkolnych w roku szkolnym
2018/2019 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.
Tabela nr 12. przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych.

Wyszczególnienie

Stypendia szkolne

Liczba złożonych wniosków

7

Liczba rozpatrzonych pozytywnie
wniosków

7

w tym
szkół podstawowych
odnoszących się technikum
do uczniów:
liceum

3
3
1

W roku szkolnym 2018/2019 został wypłacony 1 zasiłek szkolny w kwocie 350zł dla ucznia
ze SP nr 2 w Mierzęcicach.

XIII. Wyjazd śródroczny uczniów klas III na tzw. "Zielone Szkoły".
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas III wyjechali na "Zieloną Szkołę".
Z wyjazdu skorzystało 18 uczniów t.j.:
 12 uczniów ze SP nr 1 w Mierzęcicach, którzy byli w okresie od 30.04.2019r. do
14.05.2019r.,
 6 uczniów ze SP w Przeczycach, którzy byli w okresie od 05.06.2019r. do
18.06.2019r.,
Pobyt uczniów na "Zielonej Szkole" odbywał się w nadmorskich miejscowościach
takich jak Darłówko i Jastrzębia Góra. Uczniowie otrzymali dofinansowanie do pobytu ze
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w formie dotacji w wysokości 4.210 zł oraz ze środków gminnych
w wysokości 1.600 zł.
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XIV. Dofinansowanie do podręczników.
W roku szkolnym 2018/2019 wszystkim uczniom w naszej gminie został zapewniony
bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów
ćwiczeniowych. Wydatki poniesione na ten cel zostały pokryte ze środków dotacji celowej,
która wyniosła 70.278,59 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 659 uczniów szkół
podstawowych klas I - VIII oraz uczniowie klas III z oddziałów gimnazjalnych.

XV. 0,4% rezerwy subwencji oświatowej.
W roku szkolnym 2018/2019 gmina otrzymała zwiększenie kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej rezerwy 0,4% dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Przeczycach. W ramach otrzymanych środków w kwocie 59.865 zł wyposażono
2 pracownie tj. pracownie chemiczno-fizyczną oraz biologiczno-geograficzną. Z otrzymanej
rezerwy oświatowej zakupiono: ławki, krzesła, laptopy, zestawy interaktywne, wizualizery,
tablice szkolne, szafkę na odczynniki chemiczne, stół do pracowni chemiczno-fizycznej
oraz pomoce dydaktyczne do danego rodzaju zajęć.

XVI. Działalność w zakresie przygotowania projektów uchwał.
W roku szkolnym 2018/2019 przygotowano projekty uchwał w zakresie oświaty,
które zostały podjęte przez Radę Gminy Mierzęcice min.:
 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do
realizacji projektu pn. "Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych
usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach",
 projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice,
 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do
realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”,
 projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

XVII. Realizowanie projektów
w placówkach oświatowych.

unijnych

i

pozostałych

programów

 realizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
projektu Erasmus + „The EUropean Heritage in the politically and culturally
changing world as means Against Radicalization”,
 realizacja przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przeczycach projektu
Erasmus + „ Inclusive Education – By Default or by Design”,
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 kontynuacja projektu „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach“, realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 od września realizacja projektu „Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa
świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach“,
 od września realizacja projektu „Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1
w Mierzęcicach“
Ponadto poszczególne placówki oświatowe uczestniczyły w realizacji różnych programów
i projektów edukacyjnych w swoich placówkach.
Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach:
 realizacja programu adaptacyjnego autorskiego pt. "Z misiaczkiem jestem wesołym
przedszkolaczkiem".
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach:








udział w projekcie Erasmus +,
udział w projekcie uDOSTĘPniacze,
udział w Ogólnopolskiej Kampani „Kolejowe ABC“,
reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej oraz udział uczniów w debacie „Your
Europe Your Say“ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli,
prowadzenie w szkole innowacje: „Młody artysta, czyli wychowanie przez sztukę“, „Języki
obce oknem na świat“, „Alternatywne popołudnia“,
udział w akcjach charytatywnych: Świąteczna Kartka Dobroczynna, zbiórka środków
czystości i odzieży dla bezdomnych we współpracy z Fundacją Kapucyńską,
rozprowadzenie kartek świątecznych na rzecz niepełnosprawnych artystów, zbiórka darów
dla podopiecznych Domu Wychowawczego w Chruszczobrodzie, zbiórka środków czystości
i odzieży na rzecz bezdomnych objętych pomocą Caritas diecezji sosnowieckiej, zbiórka
plastikowych nakrętek, zbiórka karmy dla podopiecznych Schroniska dla zwierząt
w Tarnowskich Górach, zbiórka środków pieniężnych na wsparcie leczenia, zbiórka
żywności i środków dla osób potrzebujących „Dać Nadzieję“ z terenu naszej gminy, akcja
„Zbieram to w szkole“.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach:










udział w programie szkolnym – Zbiórka zużytych baterii,
udział w programie „Owoce w szkole”,
udział w programie, „Szklanka mleka”,
udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – certyfikat,
udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc” – certyfikat,
udział w akcji „Góra Grosza”,
udział w programie Delmy Extra pt. „Extra szkolna stołówka z Delmą Extra” wyróżnienie,
udział w projekcie „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach”,
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 udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”,
 udział w akcji "Ze Sznupkiem bezpieczniej na drodze",
 szkoła uczestniczyła w konkursie zorganizowanym przez ZHR pod patronatem Ministerstwa


Edukacji Narodowej - certyfikaty Szkoły Niepodległej,
wolontariat podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu
w Będzinie Szkolny Klub Wolontariatu „Lotnik – Pomocnik”.

Kolęd

i

Pastorałek

Szkoła Podstawowa w Przeczycach:

 udział w projekcie Erasmus +,
 udział w programie Szkoła Niepodległa - wykonanie wszystkich zadań projektowych 










otrzymanie Miana Szkoły Niepodległej,
udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”,
udział w programie „Śniadanie daje moc”,
udział w projekcie rekord Polski „Ze Sznupkiem bezpieczniej na drodze”,
udział w programie "Owoce w szkole",
udział w programie Fluoryzacja,
udział w programie Dzień Bezpiecznego Internetu,
program unijny „Szkoła kompetencji,
przystąpienie do projektu: „Koloratorium” organizowanym przez Zakłady Chemiczne
Śnieżka”,
udział w programie e-Twinning,
udział w programie unijnym „Eksperci programowania w podregionie sosnowieckim”.

Szkoła Podstawowa w Toporowicach:







udział w ogolnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”,
udział w akcji „Posadź swoje drzewko”,
udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”,
udział w programie BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem”,
działania wdrażające profilaktykę uzależnień,
udział w programie „Dzieciaku drogi, rusz ręce, głowę i nogi ”– Stowarzyszenie Społeczno
– Kulturalne Przyjaciół Toporowic.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi:
 udział w programie profilaktyczno-wychowawczym,
 udział w programie doradztwa zawodowego,
 udział w programie autorskim pt. „Przedszkolak w świecie wartości”,
 udział w I edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „Kreatywny przedszkolak”,
 wyjazd gimnazjalistów na Euroweek w dniach 21-25.05.2019r.
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XVIII. Osiągnięcia
oświatowych

dzieci

i

młodzieży

w

poszczególnych

placówkach

I. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach
 na szczeblu gminnym wychowankowie zajęli:
 I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim
 I, II i III miejsce w konkursie Bieg Flagi z okazji Święta Niepodległości

 na szczeblu powiatowym uczniowie zajęli:
 wyróżnienie w powiatowym konkursie Piosenki Patriotycznej w Rogoźniku
II. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
 na szczeblu gminnym uczniowie zajęli:
 I i II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim
 I miejsce w Gminnym Konkursie „Młody Lingwista”
 I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego
 na szczeblu powiatowym uczniowie zajęli:
 I miejsce w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim
 I miejsce i wyróżnienie w XVI Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
 I miejsce i wyróżnienie w XII Regionalnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej
 I miejsce w II Powiatowym Konkursie Dziennikarskim
 II miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie Języków Obcych
 II miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego dziewcząt
 I miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego chłopców
 II i III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych dziewcząt
 III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych chłopców
 I miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym

 na szczeblu rejonowym uczniowie zajęli:
 III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży województwa śląskiego – szachy
drużynowe
 IV i VI miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży województwa śląskiego –
sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt,
 V miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży województwa śląskiego – sztafetowe
biegi przełajowe dziewcząt,

 na szczeblu ogólnopolskim uczniowie zajęli:

 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym
 wyróżnienie w Konkursie Ogólnopolskim „Z niemieckim w drogę”
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III. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach
 na szczeblu gminnym uczniowie zajęli:
 Mistrz ortografii – kat. kl. I-III w Gminnym konkursie ortograficznym
 Wicemistrz ortografii – kat. kl. I-III w Gminnym konkursie ortograficznym
 I miejsce – kat. kl. I-III w X Gminnym Festiwalu Piosenki Polskiej „Wejdź tam, gdzie
muzykę słyszysz...”
 II miejsce – kat. kl. IV-VI w X Gminnym Festiwalu Piosenki Polskiej „Wejdź tam, gdzie
muzykę słyszysz...”
 III miejsce – kat. kl. VII w X Gminnym Festiwalu Piosenki Polskiej „Wejdź tam, gdzie
muzykę słyszysz...”
 Grand Prix – uczennica kl. VIII w X Gminnym Festiwalu Piosenki Polskiej „Wejdź tam,
gdzie muzykę słyszysz...”
 III miejsce – kat. kl. VIII w Gminnym Konkursie Językowym „Młody Lingwista”
 I miejsce – kat. kl. III-IV w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej
pn.: „Moja Ojczyzna Niepodległa”
 II miejsce – kat. kl. VII-VIII w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji
Patriotycznej pn.: „Moja Ojczyzna Niepodległa”
 II miejsce – chłopcy w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej
 II miejsce – dziewczęta w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej
 II miejsce – chłopcy w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej
 II miejsce – chłopcy w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego
 II miejsce – dziewczęta w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego
 I i II miejsce – kat. kl. IV-VI w Gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom"
 I i III miejsce – kat. kl. VII-VIII w Gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom"
 II miejsce – kat. kl. I-II w Gminnym Konkursie Recytatorskim
 II miejsce – kat. kl. III-IV w Gminnym Konkursie Recytatorskim
 II miejsce – kat. kl. V-VI w Gminnym Konkursie Recytatorskim
 I miejsce – kat. kl. VII-VIII w Gminnym Konkursie Recytatorskim







na szczeblu powiatowym uczniowie zajęli:
III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
wyróżnienie w konkursie "Piękne są nasze barwy ojczyste"
wyróżnienie w XVI Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
I miejsce w konkursie literackim „Współczesny patriotyzm”

 na szczeblu wojewódzkim uczniowie zajęli:




laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „O życiu i twórczości H. Sienkiewicza”
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Literacka zimówka”

 na szczeblu ogólnopolskim uczniowie zajęli:
 laureat Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego
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IV. Szkoła Podstawowa w Przeczycach
 na szczeblu gminnym uczniowie zajęli:
 II miejsce chłopcy i III miejsce dziewczęta w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej

 I i III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim,
 II, III, IV, V miejsca oraz 6 wyróżnień w Gminnym Konkursie Plastycznym ”Nowy Rok nowe marzenia”

 I, II (3uczniów), III miejsce (2 uczniów) oraz wyróżnienie w Gminnym Konkursie
Fotograficznym „Miejsca Pamięci”

 I i III (2uczniów) miejsca w międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Moja Ojczyzna
Niepodległa”

 III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym pod patronatem Przewodniczącej Rady
Gminy Mierzęcice „Supermistrz ortografii”

 I i II miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki Polskiej
 I i II (2 uczniów) miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim
 I i III miejsca oraz 5 wyróżnień w Gminnym Konkursie Plastycznym „Kartka z Białym
Orłem w tle”

 III miejsce w Gminnym Festiwalu Piosenki Polskiej ”Pod skrzydłami orła białego”
 I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „Banknot XXI
wieku”






I miejsce w XIII Memoriał Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi
wyróżnienie w VI Festiwalu Piosenki Dziecięcej
II miejsce w Diecezjalnym Konkursie ”Idźmy razem z nadzieją”
wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Poezji Patriotycznej

 na szczeblu wojewódzkim uczniowie zajęli:

 2 wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym Reklamówka - „przyjaciel czy
wróg”
 II miejsce w eliminacjach Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku w Będzinie-kat. U-12
 2 wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „W świątecznym blasku lampionu”

 na szczeblu ogólnopolskim uczniowie zajęli:



laureat w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Listy do przyszłości”
16 pozycja woj. śląskie, I miejsce (w powiecie bedzińskim) w Ogólnopolskim Konkursie
z j. angielskiego FOX .
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V. Szkoła Podstawowa w Toporowicach







na szczeblu gminnym uczniowie zajęli:
III miejsce w konkursie Bieg dla Niepodległej
I miejsce w konkursie Fotograficznym Miejsce Pamięci
I miejsce w konkursie Plastycznym Nowy Rok - nowe marzenie
I i II miejsce w konkursie Recytatorskim
II miejsce w konkursie Piosenki Polskiej

 na szczeblu ogólnopolskim uczniowie zajęli:
 II miejsce w konkursie na Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne
VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi





na szczeblu gminnym uczniowie zajęli:
I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Świat dziecięcych marzeń"
II miejsce w Gminnym Konkursie Językowym pt. "Młody Lingwista"
I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim

 na szczeblu powiatowym uczniowie zajęli:
 wyróżnienie w XVII Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. "Polska niepodległa w moich
oczach"
 II miejsce w VII Festiwalu Wokalnym pt. "Mikrofon Mok i Ty"
 III miejsce w XVIII w Powiatowym Konkursie Języków Obcych
 wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Dziennikarskim pt. "Współczesny Patriotyzm"
 na szczeblu rejonowym uczniowie zajęli:
 I miejsce w dekanalnym etapie XVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego
 II miejsce w dekanalnym etapie XVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego
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