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Realizacja zadań oświatowych w Gminie Mierzęcice
w roku szkolnym 2019/2020
I. Stan organizacyjny placówek oświatowych w Gminie Mierzęcice.
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Mierzęcice była organem prowadzącym dla:







Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach,
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach,
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach,
Szkoły Podstawowej w Toporowicach,
Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach,
Przedszkola Publicznego "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach,
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi w skład, którego wchodzi
Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi.
W Szkołach Podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne t.j.:
 w SP w Przeczycach -1 oddział,
 w SP w Toporowicach -1 oddział,
 w SP w Boguchwałowicach – 2 odziały
W Przedszkolu Publicznym "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach funkcjonowały
3 oddziały integracyjne.
Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci i oddziałów w poszczególnych placówkach
oświatowych wg stanu na dzień 30 września 2019r. (dane z SIO).
Wyszczególnienie
SP nr 1 Mierzęcice
SP nr 2 Mierzęcice
SP Przeczyce
SP Toporowice
SP
Boguchwałowice

Szkoły razem

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów/dzieci Poniżej Oddział
"0"
"0"

17

316

9

156

8+1OP

74+9OP

3+1OP

17+18OP

1+2OP

7+21OP

38+4O 570+48OP
P

w tym
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

28

37

44

14

59

55

38

41

20

19

17

10

36

23

16

15

5

12

13

10

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

5

13

11

18

5

7

5

16

5

7

-

-

-

-

-

-

-

16

32

65

76

77

29

107

91

64

61

-

Przedszkole
Mierzęcice

8

151

102

49

-

-

-

-

-

-

-

-

ZSP - Przedszkole
Nowa Wieś

3

71

56

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

222

158

64

Przedszkola
razem
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II. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Mierzęcice.
Tabele przedstawiają zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi w placówkach oświatowych wg stanu na dzień 30.09.2019r.
Zatrudnienie nauczycieli wg etatów
Placówka

Stażysta

Kontraktowy Mianowany

Dyplomowany

Razem

SzkołaPodstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Mierzęcicach

0,03

5.00

4.00

25,33

34,36

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników
Polskich w Mierzęcicach

0.00

3,85

3,13

11.00

17,98

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach

1,58

4,13

3.00

10,53

19,24

Szkoła Podstawowa w Toporowicach

2.00

2.00

0.00

5,41

9,41

Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach

1.20

1.00

0.00

2,32

4,52

Przedszkole Publiczne "Radosny Zakątek" w
Mierzęcicach

2,68

4.10

1,17

6,27

14,22

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

0.00

2,49

0,05

3,37

5,91

Ogółem

7,49

22,57

11,35

64,23

105,64

Placówka

Administracja

Obsługa

Razem

SzkołaPodstawowa nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

2,50

12.00

14,50

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Lotników Polskich w Mierzęcicach

2.00

6,25

8,25

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Przeczycach

2.00

5.00

7,00

Szkoła Podstawowa w Toporowicach

0,25

2,13

2,38

Szkoła Podstawowa w
Boguchwałowicach

0.50

0,75

1,25

Przedszkole Publiczne "Radosny
Zakątek" w Mierzęcicach

2.00

8.50

10.50

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Nowej Wsi

2.00

7.00

9.00
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III. Urlop dla poratowania zdrowia.
W roku szkolnym 2019/2020 z urlopu dla poratowania zdrowia korzystało 3 nauczycieli
z następujących placówek: ze SP nr 1 w Mierzęcicach, SP w Przeczycach oraz
z Przedszkola w Mierzęcicach. Zgodnie z art. 73 ust 5 ustawy Karta nauczyciela nauczyciel
przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń
pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego.

IV. Jednorazowy dodatek uzupełniający.
W styczniu 2020 roku zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215) została przeprowadzona analiza poniesionych
w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2019r. 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 tylko
nauczycielom dyplomowanym.

Nazwa placówki

Nauczyciel dyplomowany

SzkołaPodstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Mierzęcicach

31.585,66 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Lotników Polskich w Mierzęcicach

13,631.30 zł

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Przeczycach

11.793,13 zł

Szkoła Podstawowa w Toporowicach

5.388,79 zł

Szkoła Podstawowa w
Boguchwałowicach

2.096,81 zł

Przedszkole Publiczne "Radosny
Zakątek" w Mierzęcicach

8.154,88 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Nowej Wsi

5.501,88 zł

Razem

78.152,45 zł

V. Awans zawodowy nauczycieli.
W roku szkolnym 2019/2020 czterech nauczycieli z placówek oświatowych zdobyło
wyższy stopień awansu zawodowego w poszczególnych grupach awansu zawodowego tj.
 2 nauczycieli przystąpiło do postępowania kwalifikacyjnego i uzyskało stopień
nauczyciela kontraktowego: 1 nauczyciel ze SP w Przeczycach, 1 nauczyciel ze SP
w Toporowicach.
 2 nauczycieli ze SP nr 1 w Mierzęcicach w wyniku przystąpienia do postępowania
egzaminacyjnego uzyskało stopień nauczyciela mianowanego,
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VI. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Do egzaminu ósmoklasisty w Gminie Mierzęcice przystąpiło 55 uczniów szkół
podstawowych. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w formie pisemnej
w terminie od 16 do 18 czerwca 2020r. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego. Poniższe tabele pokazują uzyskane wyniki uczniów z poszczególnych szkół
podstawowych.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego i matematyki.
Średnia (%)
Liczba
uczniów
zdających

Język polski

Matematyka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

37

61,73

45,84

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich
w Mierzęcicach

14

48,29

30,5

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach

4

70.00

53,5

Nazwa szkoły

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języków obcych.
Średnia (%)
Liczba
uczniów
zdających

Język
angielski

Język niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

36

59,03

1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich
w Mierzęcicach

14

56,93

-

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach

4

58.00

-

Nazwa szkoły

VII. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole organizowana jest w różnych
formach, które powinny być odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości ucznia. Zasady
organizacji i udzielania tej pomocy wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.
U. 2017 poz. 1591). W oparciu o orzeczenia wydawane przez poradnie psychologicznopedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020 w placówkach oświatowych organizowane były
nauczania indywidualne, zajęcia rewalidacyjne oraz kształcenie specjalne.
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W oparciu o opinię szkoła lub przedszkole obejmuje dziecko zindywidualizowaną ścieżką
kształcenia lub wczesnym wspomaganiem rozwoju. Zindywidualizowana ścieżka realizacji
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu) oraz
zindywidualizowana ścieżka kształcenia (w szkołach), są organizowane dla uczniów, którzy
mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu
wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć
wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym
lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych
potrzeb edukacyjnych. Wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach były
realizowane przez szkoły i przedszkola.
W SP nr 1 w Mierzęciach zajęciami rewalidacyjnymi objęto 10 uczniów, natomiat
2 uczniów miało nauczanie indywidualne.
W SP nr 2 w Mierzęcicach zajęciami rewalidacyjnymi objęto 3 uczniów.
W SP w Przeczycach zajęciami rewalidacyjnymi objęto 10 uczniów oraz 1 uczeń objęty był
wczesnym wspomaganiem rozwoju.
W SP w Toporowicach zajęciami rewalidacyjnymi objęto 8 uczniów.
W SP w Boguchwałowicach zajęciami rewalidacyjnymi objęto 2 uczniów.
W Przedszkolu w Mierzęcicach zajęciami rewalidacyjnymi objęto11 uczniów.
W ZSP w Nowej Wsi zajęciami rewalidacyjnymi objęto 1 ucznia, w placówce było
realizawane kształcenie specjalne.

VIII. 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,
 6 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
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, z którego korzystało około 35 uczniów.
Całkowity koszt dowozu uczniów do tych placówek w roku szkolnym 2019/2020 wyniósł:
109.737,54 zł.
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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 2019/2020 wydał 1 decyzję w sprawie dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianego pracownika w formie nauki zawodu w zawodzie monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina otrzymała
środki z Funduszu Pracy od Wojewody Śląskiego. Z otrzymanych środków gmina wypłaciła
pracodawcy dofinansowanie w wysokości 8.081 zł.

X. 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 2019/2020 stypendia szkolne były przyznane na okres 4 miesięcy tj. od września
do grudnia 2019r. Z pomocy materialnej skorzystało 4 uczniów zamieszkałych na terenie
gminy. Ogólna wysokość wyłaconych stypendiów szkolnych wyniosła 2.325,60 zł
z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.889,48 zł, a środki własne z budżetu
gminy wyniosły 436,12 zł.
Na podstawie art. 90 e i art. 90 m ustawy o systemie oświatyzostał przyznany 1 zasiłek
szkolny w kwocie 250 zł dla ucznia ze SP w Przeczycach.

XI. Dofinansowanie do podręczników.
W roku szkolnym 2019/2020 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 46.766,13zł. Z tej formy pomocy skorzystało 573 uczniów ze szkół
podstawowych.

XII. Program "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+".
Gmina Mierzęcice w ramach projektu "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" pozyskała
łącznie grant w wysokości 105.000 zł na zakup sprzętu dla uczniów. W pierwszej edycji
konkursu Gmina Mierzęcice otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł, za które
zakupiła 21 laptopów i 1 tablet. W drugiej edycji konkursu Gmina otrzymała
dofinansowanie w wysokości 45 000 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono
15 laptopów oraz dostęp do internetu dla 5 uczniów. Środki zostały przyznane w ramach
konkursu grantowego - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego, a pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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XIII. Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
W ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 4 szkoły
podstawowe przystąpiły do programu i tym samym otrzymały wsparcie finansowe na 2020r.
dotyczące prowadzenia działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Ogólna
kwota dofinansowania wyniosła 17.680 zł z czego SP nr 1 otrzymała dofinansowanie
w kwocie – 8.000 zł, SP nr 2 w Mierzęcicach w kwocie – 4.000 zł, SP w Przeczycach
w kwocie – 3.200 zł, SP w Toporowicach w kwocie 2.480 zł. W ramach otrzymanego
wsparcia placówki mają doposażyć biblioteki szkolne w lektury i nowości książkowe.

XIV. 0,4% rezerwy subwencji oświatowej.
W roku szkolnym 2019/2020 gmina otrzymała zwiększenie w wysokości 1.147zł dotyczącej

części oświatowej subwencji ogólnej rezerwy z 0,4% z tytułu dofinansowaninia kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę
na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe.

XV. Kontrole w placówkach oświatowych.
W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone następujące kontrole:

 W Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach:
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej zakresie sanitarno-technicznym, kontrola
dok. GHP, GMP, systemu HACCP - brak zaleceń,
- kontrola z WIORIN w Katowicach w zakresie stosowania środków ochrony roślin brak zaleceń,
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej w zakresie oceny dostosowania mebli
edukacyjnych do wymagań ergonomii. Ocena infrastruktury do zajęć z wychowania
fizycznego - brak zaleceń,
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej w zakresie oceny przygotowania szkoły do
nowego roku szkolnego zgodnie z inf. zawartymi w tabeli oraz realizacja
wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół od 01 września 2020 r.- brak zaleceń

 W Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach:
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej zakresie sanitarno – technicznym
w stołówce szkolnej oraz kuchni - zalecenia: opracować i wdrożyć HACCAPzalecenie opracowano i wdrożono w dniu 13. 12. 2019 r.,
- kontrola Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach/
oddział w Zawierciu w zakresie przestrzegania zakazu stosowana środków ochrony
roślin- brak zaleceń,
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej w zakresie oceny dostosowania mebli
edukacyjnych do wymagań ergonomii, ocena stanu sanitarnego szkoły- brak zaleceń,
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 W Szkole Podstawowej w Przeczycach:
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej w zakresie przygotowania szkoły do
nowego roku szkolnego 2019/2020 - bez zaleceń,
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły
i oddziału przedszkolnego - bez zaleceń,
- kontrola kominiarska w zakresie sprawdzenie stanu technicznego przewodu
kominowego - bez zaleceń.

 W Szkole Podstawowej w Toporowicach:
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej zakresie sanitarno-technicznym, kontrola
dokumentów GHP/GMP, systemu HACCAP – brak zaleceń,

 W Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach:
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej w zakresie sanitarno-technicznym kuchni
i dokumentów HACCP , GHP/GMP) - brak zaleceń
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej w związku ze złożonym wnioskiem stron
o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegajacych urzędowej
kontroli organów PIS
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej - kontrola w związku z interwencją - brak
zaleceń,
 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi:
- Urząd Dozoru Technicznego – badanie kontrolne kotłowni – brak zaleceń,
- Spółdzielnia Pracy Kominiarzy – kontrola przewodów kominowych, dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych- zalecenia zostały wykonane,
- kontrola z PPIS w Dąbrowie Górniczej zakresie sanitarno-technicznym, kontrola
dokumentów GHP/GMP, systemu HACCAP – zalecenia zostały wykonane.

XVI. Działalność w zakresie przygotowania projektów uchwał.
W roku szkolnym 2019/2020 przygotowano projekty uchwał w zakresie oświaty, które
zostały podjęte przez Radę Gminy Mierzęcice min.:
 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego
Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Nowej Wsi działające w strukturze Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi,
 projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mierzęcice,
 projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020,
 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice
do realizacji projektu pn. „Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2
w Mierzęcicach”,
 projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej
Wsi.
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XVII. Realizowane projekty unijne w placówkach oświatowych.
 kontynuacja projektu 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”,
 kontynuacja
projektu przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach projektu Erasmus + „ Inclusive Education – By Default or by
Design”,
 kontynuacja projektu unijnego „Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1
w Mierzęcicach“
 od września 2019r. realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach“.
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