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Opracowano na podstawie:                                                                                                                                      

-sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej (stan na dzień 30 września 2018 roku),                                                                                                                                             

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2018 rok,                                                             

- arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Laszki w roku szkolnym 2018/2019,                                           

- analiz wyników egzaminów zewnętrznych (sesja egzaminacyjna 2018) sporządzonych przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną,  

 - innej źródłowej dokumentacji.          
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Wstęp 
Gmina Laszki jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązana  

do realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), tj.:  

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

warunków nauki, wychowania i opieki;  

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

dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;  

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

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

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

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), i obsługi organizacyjnej szkoły lub 

placówki;  

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

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych;  

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

placówki.  

Placówki oświatowe 
      W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Laszki funkcjonuje pięć szkół podstawowych 

oraz w czterech szkołach oddziały zerowe, dwa punkty przedszkolne i jedno przedszkole 

prywatne. W Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Laszkach istnieją klasy 

gimnazjalne, są to dwa oddziały klasy III. W roku 2019 zostanie zamknięty cykl wygaszania 

gimnazjów. Wrócimy do systemu oświaty z przed reformy wprowadzonej w 1999 roku, tzn. 

do ośmioklasowych szkół podstawowych.  

       Ogółem uczniów subwencyjnych w szkołach podstawowych, w bieżącym roku szkolnym 

jest 537, realizują obowiązek szkolny w 38 oddziałach, funkcjonuje 2 oddziały klas III 

gimnazjum, w których uczy się 54 uczniów.  
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Szkoła Podstawowa w Korzenicy 
       W Szkole Podstawowej w Korzenicy w roku szkolnym 2018/2019 w klasach od I do VIII uczy 

się 47 uczniów, nie ma klasy II i IV oraz oddziału zerowego, natomiast w Punkcie Przedszkolnym 

„Leśne Ludki” wychowanie przedszkolne realizuje 41 dzieci.  

       W placówce zatrudnionych jest 14 nauczycieli, na 7,93 etatów, w tym: 

1) 2 stażystów na 2 etaty,  

2) 1 kontraktowy na 0,22 etatu,  

3) 1 mianowany na 0,22 etatu,  

4) 10 dyplomowanych na 5,49 etatów. 

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach 
       Szkoła Podstawowa w Laszkach, to nadal największa pod względem liczby uczniów placówka  

na terenie Gminy Laszki. W bieżącym roku szkolnym do szkoły podstawowej uczęszcza 199 uczniów 

(9 oddziałów), do klas gimnazjalnych 54 (2 oddziały), do oddziału zerowego 47 dzieci (2 oddziały). 

       W placówce zatrudnionych jest 30 nauczycieli, na 28,55 etatów, w tym: 

1) 1 kontraktowy na 1,00 etat,  

2) 3 mianowanych na 1,55 etatów,  

3) 26 dyplomowanych na 26,00 etatów. 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym 
       W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Miękiszu Nowym uczy się 75 uczniów,  

w 7 oddziałach. Występuje łączenie klas II i III, łączna liczba uczniów po połączeniu, to 13. Do oddziału 

zerowego uczęszcza 18 dzieci. 

       W szkole zatrudnionych jest 15 nauczycieli, na 11,24 etatów, w tym: 

1) 1 stażysta na 1,00 etat,  

2) 1 kontraktowy na 1,00 etat,  

3) 2 mianowanych na 1,56 etatów,  

4) 11 dyplomowanych na 7,68 etatów. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym 
       W Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym, w klasach od I do VIII uczy się 85 uczniów,  

w 8 oddziałach, natomiast w zerówce wychowanie przedszkolne realizuje 10 dzieci. 
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       W placówce zatrudnionych jest 14 nauczycieli, na 10,89 etatów, w tym: 

1) 1 kontraktowy na 1,00 etat,  

2) 1 mianowany na 1,00 etat,  

3) 12 dyplomowanych na 8,89 etatów. 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie 
       Szkoła Podstawowa w Wietlinie jest na drugim miejscu pod względem liczby uczniów, na terenie 

Gminy Laszki. W klasach od I do VIII uczy się 131 uczniów, w 8 oddziałach, a w zerówce 29 dzieci  

(2 oddziały). 

      W placówce zatrudnionych jest 22 nauczycieli, na 14,36 etatów, w tym: 

1) 4 kontraktowych na 2,39 etatów,  

2) 4 mianowanych na 3,22 etatów,  

3) 14 dyplomowanych na 8,75 etatów. 

Wychowanie przedszkolne 
       Wychowanie przedszkolne jest realizowane w dwóch punktach przedszkolnych, w prywatnym 

przedszkolu oraz w zerówkach. Łącznie według stanu na 30 września 2018 roku wychowaniem 

przedszkolny objętych jest 210 dzieci, w tym: 

 Punkt Przedszkolny Leśne Ludki w Korzenicy – 41 dzieci, 

 Punkt Przedszkolny Kubusiowe Przedszkole w Wietlinie – 22 dzieci, 

 Kolorowe Przedszkole w Laszkach – 43 dzieci, 

 Oddziały zerowe – 104 dzieci. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku 
       W ubiegłym roku szkolnym do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 52 uczniów. Ogólne wyniki  

w porównaniu z innymi w grupie szkół wiejskich plasują się poniżej średniej. Wśród wyników uczniów 

są wyniki wysokie i bardzo niskie. Mało jest wyników bardzo wysokich. Kilkoro uczniów uzyskało 

wynik bliski lub 100%, ale zazwyczaj tylko z jednej części egzaminu: j. angielski - 2 osoby – 100%,  

1 osoba – 98%, 2 osoby – 95%, 1 osoba – 93%; j. polski – 1 osoba – 94%. Wyników równych lub 

powyżej 75% było tylko 8. Wyników poniżej 50% było 20. 
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Realizacja programów unijnych i rządowych 

Program rozwojowy szkół podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+ 
       Gmina Laszki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program rozwojowy szkół 

podstawowych z Gminy Laszki – Szkoła+”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie 

ogólnym realizowanego przez 5 szkół podstawowych z Gminy Laszki, przez wdrożenie w okresie  

od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie  

u 490 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności  

i kompetencji zawodowych 65 nauczycieli oraz doposażenie ww. szkół w pomoce dydaktyczne  

i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Dofinansowanie projektu z UE:   

927 252,60 zł. 

 

Wartość projektu: 1 090 885,42 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 927 252,60 zł 

Organ Prowadzący: Gmina Laszki, 37-543 Laszki 36 

Czas trwania projektu: Od 01.08.2018 do 30.06.2020 

Adres biura projektu: 
Budynek Urzędu Gminy w Laszkach,  
siedziba Gminnego Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Laszkach, 37-543 Laszki 36  

Szkolne biura 
Projektowe: 

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach, 37-543 Laszki 280 
Szkoła Podstawowa w Korzenicy, 37-543 Korzenica 1,  
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym, 37-545 Miękisz 
Nowy 100  
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, 37-543 Miękisz 
Stary 19a 
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Wietlinie, 37-543 Wietlin 18a  

 

Realizowane zadania w Projekcie: 

Zadania w projekcie realizowane będą dla wszystkich szkół tj. Szkoła Podstawowa w Laszkach, Szkoła 

Podstawowa w Korzenicy, Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym, Szkoła Podstawowa w Miękiszu 

Starym, Szkoły Podstawowej w Wietlinie i obejmują: 

 doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, 

 doposażenie ww. szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, 

 realizację programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ww. szkół, wspierających rozwój 

kompetencji kluczowych, 

 realizację programu doskonalącego umiejętności i kompetencji zawodowych dla nauczycieli 

zatrudnionych w ww. szkołach. 
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       W roku 2018, według wniosku o dofinansowanie projektu koszty ogółem miały wynosić 

845 032,43 zł. W wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych,  wydatki wyniosły 783 206,27 zł, 

z czego: 652 671,89 zł, to wydatki bezpośrednie, a 130 534,38 zł, to wydatki pośrednie. Na koniec 

roku na rachunkach bankowych projektu zostały środki finansowe w wysokości 53 420,16 zł. 

Dofinansowanie szkół podstawowych z Gminy Laszki w ramach Rządowego 

programu Aktywna tablica 
       W dniu 23 kwietnia 2018 roku Gmina Laszki złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego  

w roku 2018 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica": Program finansowany był w 80% ze środków 

budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkoły. Podstawowym 

wymaganiem dla szkół przystępujących do programu było posiadanie dostępu do Internetu na 

poziomie co najmniej 30 Mb/s. W ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" 5 szkół z terenu 

Gminy Laszki zostało wyposażone w interaktywne monitory dotykowe (2 szt. na szkołę) 

Całkowita wartość dofinansowania to 70.000,00 zł a wysokość wkładu własnego to 17.500,00 zł.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, wydatki na ten cel wyniosły: 

76 500,00 zł, z czego z dotacji 61 200,00 zł, a z wkładu własnego 15 300,00 zł. Zwrot niewykorzystanej 

dotacji, w wysokości 8 800,00 zł, został dokonany 15 stycznia 2019 roku, na rachunek bankowy  

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
       Gmina Laszki w 2018 roku, w dwóch szkołach, tj. w Szkole Podstawowej w Laszkach i w Szkole 

Podstawowej w Wietlinie realizowała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Ogólny koszt 

zadania wynosił 15 140,03 zł, z czego z dotacji 12 000,00 zł i wkład własny 3 140,03 zł. W ramach tego 

programu szkoły wzbogaciły wyposażenie bibliotek szkolnych o nowości czytelnicze oraz lektury 

szkolne. Placówki nawiązały współpracę z biblioteką publiczną i pedagogiczną. Organizowane były 

wyjazdy uczniów do bibliotek, organizowano również wystawy prac plastycznych uczniów, uczniowie 

uczestniczyli w konkursach organizowanych przez biblioteki. W ramach programu promowano 

czytelnictwo, między innymi w Szkole Podstawowej w Wietlinie zorganizowano spotkanie autorskie  

z poetka, organizowano różnego rodzaju konkursy poetyckie i recytatorskie. Dostosowano również 

organizację pracy bibliotek do potrzeb uczniów. 
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Remonty w placówkach oświatowych w 2018 roku 
       W szkołach na bieżąco wykonywane są drobne remonty i naprawy. Prace wykonują pracownicy 

obsługi, materiały do napraw kupowane są z budżetu szkoły. W roku 2018 również takie prace były 

wykonywane, poniżej przedstawiono remonty przeprowadzone we własnym zakresie oraz przez 

firmy zewnętrzne. 

Szkoła Podstawowa w Korzenicy 
       W roku 2018 w szkole przeprowadzane były drobne remonty i naprawy: 

1) wymiana świetlówek na korytarzu – parter, 

2) wymiana wszystkich drzwi na II piętrze, 

3) wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych. 

Ponadto, we własnym zakresie wykonywane były bieżące remonty i naprawy sprzętów w szkole. 

Szkoła Podstawowa w Laszkach 
       W szkole w 2018 roku we własnym zakresie wykonywane były drobne remonty i naprawy oraz 

prace remontowe wykonywane przez firmy zewnętrzne: 

1) w roku 2018 przeprowadzono remont części oświetlenia polegający na wymianie opraw 

jarzeniowych na LED. Wymieniono lampy na parterze, I piętrze oraz  

w kuchni, a także na korytarzach (parter i I piętro w sali gimnastycznej oraz segmencie 

dydaktycznym), 

2) odświeżono ściany i sufity malując je farbą emulsyjną (korytarze oraz sale lekcyjne  

na parterze i I piętrze), 

3) we własnym zakresie wyremontowano 45 szt. ławek, 

4) wymieniono posadzkę na korytarzu sali gimnastycznej, 

5) wyremontowano kostkę przed wejściem do szkoły. 

Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym 
       W szkole w ubiegłym roku przeprowadzono następujące remonty:  

1) remont budynku gospodarczego, 

2) remont sali gimnastycznej – cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian –  
we własnym zakresie, 

3) lakierowanie parkietu , malowanie ścian i sufitów dwóch sal lekcyjnych – we własnym 

zakresie. 

Prace były wykonywane częściowo we własnym zakresie, a częściowo przez firmy zewnętrzne. 

Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym 
       W roku 2018 w Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym przeprowadzono drobne remonty  

i naprawy: 

1) cyklinowanie i malowanie parkietu w 4 salach, 

2) malowanie ścian w 6 klasach, 

3) pokrycie blachą dachu budynku gospodarczego. 
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Szkoła Podstawowa w Wietlinie 
       W szkole w 2018 roku wykonano następujące remonty i naprawy: 

1) zrobiono płytkę odbojową wokół części  budynku szkoły, 

2) wycyklinowano i pomalowano parkiet w 2 klasach, 

3) pomalowano ściany na korytarzach,  w 4 salach i w kuchni, 

4) wymieniono panele w 1 sali. 

       We własnym zakresie były wykonywane drobne remonty i naprawy, natomiast cyklinowanie  

i malowanie parkietu wykonywała firma zewnętrzna. 

 

Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli 
       Z przeprowadzonej analizy wydatków poniesionych w roku kalendarzowym 2018  

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa  

w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stwierdzono, iż nauczyciele stażyści, kontraktowi 

oraz dyplomowani otrzymali wynagrodzenie przewyższające wysokość średniego wynagrodzenia  

i nie było konieczne wypłacanie dodatków uzupełniających. Natomiast nauczyciele mianowani  

nie osiągnęli wymaganego średniego wynagrodzenia i wypłacono im dodatki uzupełniające w łącznej 

wysokości 6 548,29 zł. 

Subwencja oświatowa na 2019 rok 
       W dniu 05 grudnia 2018 roku do Urzędu Gminy w Laszkach wpłynęło pismo w sprawie 

prognozowanej subwencji oświatowej na 2019 rok. Ministerstwo Finansów określiło prognozowaną 

wysokość subwencji oświatowej, tj. 5 912 629,00 zł. Według Ministerstwa Finansów, w kwocie części 

oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań 

oświatowych, z których najważniejsze to: 

1) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, 

2) skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, 

3) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku, 

4) zmiana liczebności uczniów gimnazjów od 1 września 2019 roku. 
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Podsumowanie 
       Rok 2018 był okresem dalszego ulepszania wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt 

audiowizualny itp. Nasze szkoły i przedszkola posiadają bogatą bazę pomocy dydaktycznych,  

ale wciąż rozwijająca się technika oraz wprowadzenie reformy oświaty powodują, że oświata wymaga 

dalszych nakładów i systematycznego doskonalenia bazy dydaktycznej. Kolejny rok, podobnie jak  

w latach wcześniejszych przebiegał na tle dużych zmian w prawie oświatowym. W kraju 

przeprowadzana jest w dalszym ciągu reforma systemu oświaty. Ciągłe zmiany w prawie oświatowym 

nie służą stabilizacji pracy w szkołach.  

 


