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I. Wprowadzenie 

 

 

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

2020 r. poz. 910) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 

31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

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

o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wynikach  nadzoru  pedagogicznego  sprawowanego 

przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Informacja o   stanie   realizacji  zadań  oświatowych  

w  roku  szkolnym  2020/2021  przygotowana  została  przez  kierownika referatu oświaty, 

podobnie jak w ubiegłym roku,  m.in. na  podstawie  danych  przekazywanych  do  Systemu  

Informacji Oświatowej (SIO), na  podstawie  arkuszy organizacyjnych,  danych  

przygotowywanych przez dyrektorów szkół i przedszkola, pracowników księgowości oraz na 

podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem  wyników  

uzyskanych  z  egzaminu ósmoklasisty oraz wyników przeprowadzonych kontroli 

zewnętrznych. Podobnie jak w latach ubiegłych treść „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych zawiera dane, będące podstawą wielu  szczegółowych raportów, analiz i 

sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładana  informacja  o  tym,  w jaki  

sposób Gmina Małkinia Górna realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, 

którego „Informacja...” dotyczy.   

 Gmina Małkinia Górna jest  jednostką  samorządu  terytorialnego  realizującą,  zgodnie  z  

ustawą z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz ustawą o finansowaniu zadań 

oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 poz. 17 z późn. zm.) zadania 

oświatowe należące do zadań własnych gminy:  

1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,  

2) dotowanie przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST,  

3) zabezpieczenie  bazy  lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

 4. zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.  

  Gmina realizuje także zadania nałożone na jst  wskazane w ustawie Karta Nauczyciela. Należy 

tu wymienić przede wszystkim:   

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego,  
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2) zapewnienie podstawowych warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

3) zapewnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

Ponadto na gminy nałożony został obowiązek: 

1) kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki, 

2) realizacji zadań wspierających uczniów w nauce, 

3) zapewnienia warunków umożliwiających stosowania  specjalnej  organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, 

5) dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną przedszkoli i szkół podstawowych, 

6) pomoc materialna   rodzinom  znajdującym się w  trudnej  sytuacji materialnej w formie 

stypendiów i zasiłków szkolnych 

7) prowadzenie   dokumentacji związanej z  dokształcania  młodocianych pracowników oraz 

wypłatą świadczeń pracodawcom, 

8) zapewnienia dowozu uczniom, 

9) wykonania zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,  

11) organizacji  konkursów  na  stanowiska  dyrektorów przedszkoli  i  szkół podstawowych, 

12) wykonania  czynności w   sprawach   z   zakresu   prawa   pracy   w   stosunku do dyrektora 

szkoły i przedszkola, 

13) wykonania zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół 

podstawowych, 

14) prowadzenia  rejestrów  niepublicznych jednostek oświatowych (szkoły i    przedszkola),    

nadzoru nad  ich  działalnością,  udzielanie    dotacji tym jednostkom oraz kontrola jej 

wykorzystania, 

15) innych zadań niewymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa, które 

pojawiają się w bieżącej pracy związanej z oświatą.  

 

   Jak wynika z powyższych informacji na jednostki samorządu terytorialnego nałożono wiele 

zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na ich terenie, dlatego należy 

uznać, że  obszar edukacji to jeden  z ważniejszych  obszarów gminy. Mając na uwadze 

zainteresowanie mieszkańców, młodzieży i radnych naszej gminy w poniższej „Informacji…” 

postaraliśmy się przekazać jak najbardziej czytelnie, rzetelnie i przejrzyście realizowane 

zadania oświatowe w naszej gminie.   
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II. Wstęp 

 

 Rok szkolny 2020/2021  podobnie jak rok 2019/2020 przebiegał w okresie trwającej nadal 

pandemii, dlatego też nauka stacjonarna w naszych placówkach oświatowych przebiegała z 

przerwami i w znacznej mierze przebiegała zdalnie .  

 Od 1 września 2020 r.  wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną, jednak z uwagi na 

dużą  liczbę zachorowań od 24 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII  szkół 

podstawowych  do 16 maja 2021 r. odbywali naukę na odległość, a uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych od 9 listopada 2020 r.  do 17 stycznia 2021 r. kontynuowali naukę zdalną.  

Uczniowie klas I-III od 18 stycznia do 28 lutego 2021 r. wrócili do nauki stacjonarnej, a 

następnie ponownie od 29 lutego do 2 maja 2021 r. prowadzili naukę zróżnicowaną, dopiero 

od 3 maja 2021 r. wróciły do nauki stacjonarnej, a uczniowie klas starszych od 17 maja do 30 

maja 2021 r. kontynuowali naukę hybrydową. Jak widać z przebiegu form nauczania, 

większość nauki odbywała się w trybie na odległość.  

  Należy tu wspomnieć, że większość uczniów niepełnosprawnych objęta w naszych 

placówkach oświatowych kształceniem specjalnym na wniosek rodziców prowadziła przez cały 

rok szkolny naukę zdalną zorganizowaną w szkole, w których uczniowie  mieli  dostęp do 

komputera i wsparcie nauczycieli wspomagających. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia 

specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej były prowadzone stacjonarnie.  

   Przedszkole Samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pracowały 

zdalnie w okresie od 29 marca do 28 kwietnia 2021 r.  

 Nasza gmina jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim, w powiecie 

ostrowskim, o obszarze 134 km² i liczbie ludności około 11 527 mieszkańców. Teren, na 

którym prowadzonych jest 7 jednostek oświatowych, jest rozległy i przedzielony rzeką Bug. 

Liczba uczniów w naszej gminie z roku na rok ma tendencję spadkową. Jednak pomimo 

ogromnych nakładów finansowych na utrzymanie szkół z małą liczbą uczniów w oddziałach, 

gmina nie szuka oszczędności poprzez likwidację tych placówek. Szkoły w małych, wiejskich 

miejscowościach są jedynym ośrodkiem kultury, co ma bardzo duże znaczenie dla naszych  

lokalnych społeczności. Poza tym to rodzice  uczniów decydują o tym, gdzie ich dziecko będzie 

uczęszczało do szkoły, wynika to z przepisów prawa i obowiązkiem naszym jest starać się  to  

uszanować.       
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III. Sieć szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Małkinia Górna 

 

  Naukę w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Małkinia Górna rozpoczęło  935 uczniów, dla porównania w roku 

ubiegłym  945, natomiast w Przedszkolu Samorządowym i oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych 320 dzieci, w ubiegłym  roku 349. 

Na terenie gminy Małkinia Górna funkcjonuje 6 ośmioletnich szkół podstawowych:   

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. 

Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna; 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej , ul. Leśna 15,  

07-320 Małkinia Górna; 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni,  Prostyń 60, 07-319 Prostyń; 

4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, ul.  Prymasa 

Tysiąclecia  49,  07-319 Prostyń; 

5. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia 

Górna; 

6. Szkoła Podstawowa w Orle,  Orło  11, 07-320 Małkinia Górna.  

  Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Małkinia Górna funkcjonowały  w roku 

szkolnym 2020/2021  w 7 budynkach, z wyjątkiem Przedszkola Samorządowego, którego dwa 

oddziały „0” za zgodą organu prowadzącego  i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Fryderyka Chopina realizowały  nauczanie w pomieszczeniach znajdujących się w budynku 

Szkoły Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.  Stan bazy lokalowej nie zmienił się w 

stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Szkoły posiadają odpowiednią liczbę sal lekcyjnych na 

bieżąco wyposażanych  w pomoce dydaktyczne.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo - 

rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych nakładów na inwestycje i 

remonty bieżące.  

      Poniżej zdjęcia przedstawiające wygląd  budynków szkół w naszej gminie.  
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                 Budynek Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 
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Budynek Szkoły Podstawowej w Orle 

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej 
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej  

 

 

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni 
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W gminie funkcjonuje jedno  Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 

2, 07-320 Małkinia Górna   

oraz     

sieć  oddziałów   przedszkolnych   w następujących  szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 

07-320 Małkinia Górna; 

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Prostyń; 

3) Szkoła  Podstawowa  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego  w Kiełczewie,  ul.  Prymasa 

Tysiąclecia  49,  07-319 Prostyń; 

4) Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 11, 07-320 Małkinia Górna; 

5) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia 

Górna. 
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                              Budynek Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej  

 

 

 

 

 

 

IV. Organizacja nauki w roku szkolnym 2020/2021, liczba oddziałów i uczniów  

                              w jednostkach oświatowych 

   Rok szkolny 2020/2021  podobnie jak rok 2019/2020 przebiegał w okresie trwającej nadal 

pandemii, dlatego też nauka stacjonarna w naszych placówkach oświatowych przebiegała z 

przerwami i w znacznej mierze przebiegała zdalnie .  

   Od 1 września 2020 r.  wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną, jednak z uwagi na 

dużą  liczbę  zachorowań   od 24 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII  szkół 

podstawowych  do 16 maja 2021 r. odbywali naukę na odległość, a uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych od 9 listopada 2020 r.  do 17 stycznia 2021 r. kontynuowali naukę zdalną.  

Uczniowie klas I-III od 18 stycznia do 28 lutego 2021 r. wrócili do nauki stacjonarnej, a 

następnie ponownie od 29 lutego do 2 maja 2021 r. prowadzili naukę zróżnicowaną, dopiero 

od 3 maja 2021 r. wróciły do nauki stacjonarnej, a uczniowie klas starszych od 17 maja do 30 

maja 2021 r. kontynuowali naukę hybrydową. Jak widać z przebiegu form nauczania, 

większość nauki odbywała się w trybie na odległość.  
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  Należy tu wspomnieć, że większość uczniów niepełnosprawnych objęta w naszych 

placówkach oświatowych kształceniem specjalnym na wniosek rodziców prowadziła przez cały 

rok szkolny naukę zdalną zorganizowaną w szkole, w których uczniowie  mieli  dostęp do 

komputera i wsparcie nauczycieli wspomagających. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia 

specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej były prowadzone stacjonarnie.  

   Przedszkole Samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pracowały 

zdalnie w okresie od 29 marca do 28 kwietnia 2021 r.  

Wszystkie jednostki oświatowe  funkcjonujące w naszej gminie, w tym także przedszkole  

zostały zabezpieczone w środki dezynfekujące, termometry, odzież ochronną, a przedszkole 

także w  urządzenie ozonujące zakupione w ramach zaplanowanych środków finansowych w 

placówkach. Gmina dostarczyła także do placówek płyny dezynfekujące otrzymywane  w 

ramach  rządowego wsparcia. Podczas trwającej epidemii  wszystkie placówki oświatowe były 

wspierane przez organ prowadzący. Wprowadzono monitorowanie zachorowań w placówkach 

w postaci raportów, przypominano w formie pism kierowanych do dyrektorów o  bieżącym 

śledzeniu komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, zbierano meldunki  o 

przygotowaniu placówek do przyjęcia uczniów po dłuższych przerwach w nauczaniu 

stacjonarnym, po wakacjach. Służono radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów 

spowodowanych epidemią.   Dostosowano warunki dowozu uczniów autobusem gminnym w 

okresie nauczania hybrydowego i czasowo zorganizowanego nauczania stacjonarnego uczniów 

klas pierwszego etapu nauczania oraz dzieci 5 i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych  do 

wytycznych sanitarnych. Przekazywano maseczki dla uczniów uczęszczających na konsultacje 

oraz przystępujących do egzaminów. Zwracano się z apelem do rodziców naszych uczniów i 

dzieci o zachowanie bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku. Warto nadmienić, że 

w momencie wejścia kształcenia na odległość, nasze gminne placówki w większość  

dysponowały już e-dziennikami, a w pozostałych zakupiono oprogramowania umożliwiające 

ich prowadzenie. Usprawniło to na pewno prowadzenie zdalnego nauczania. Poza tym 

wszystkie placówki były dobrze zabezpieczone w sprzęt informatyczny zakupiony w ramach 

dofinansowania programów rządowych i unijnych,  z których nasza gmina skorzystała. 

Uczniowie również mieli wypożyczane komputery, jeśli nie posiadali własnych. Wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w naszych placówkach otrzymali także rządowe  wsparcie finansowe 

w wysokości  500 zł na zakup sprzętu lub oprogramowania potrzebnego do prowadzenia zajęć 

na odległość. Kwota dofinansowania w naszej gminie wyniosła 58 500 zł.  
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 Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w  szkołach prowadzonych przez gminę 

Małkinia Górna w roku szkolnym 2020/2021 

Placówki oświatowe Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

w tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa 

w Orle 
69 8 9 6 9 11 7 6 12 9 

Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Jana 

Twardowskiego w 

Glinie 

60 7 12 7 9 10 3 9 10 - 

Szkoła Podstawowa 

im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Kiełczewie 

64 8 9 10 2 6 4 9 11 12 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Marii Curie 

Skłodowskiej w 

Małkini Górnej 

161 9 19 22 11 17 15 25 26 20 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini 

Górnej 

434 20 48 55 45 59 36 63 78 50 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Prostyni 

148 9 22 15 14 21 18 12 39 11 

Razem w gminie 935 64 119 115 96 124 83 124 176 102 

 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach zorganizowanych 

przy szkołach podstawowych w roku szkolnym szkolnych 2020/2021 

Lp. Odziały wychowania 

przedszkolnego działające przy: 

liczba 

wychowanków 
liczba oddziałów 

1.  Szkole Podstawowej w Orle 11 1 

2.  
Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie 
8 1 

3.  
Szkole Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 
7 1 

4.  

Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii 

Curie Skłodowskiej w Małkini 

Górnej 

47 2 

5.  
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II               w Prostyni 
59 3 

Razem w gminie 132 8 
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Liczba dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej w roku szkolnym 

2020/2021 

Nazwa placówki Liczba 

oddziałów 

Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki ogółem 

Przedszkole Samorządowe w 

Małkini Górnej 
8 48 46 54 40 188 

  

Po zmianie przepisów które zostały wprowadzone w naszym kraju od  roku szkolnego 

2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego każdemu zgłoszonemu dziecku. 

A także zgodnie z obowiązującymi również przepisami prawa, wynikającymi z ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do przedszkola prowadzonego przez gminę  

uczęszcza dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, niebędące jej mieszkańcem, gmina,  

której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa jego koszty wychowania przedszkolnego. W roku  

2020 gmina Małkinia Górna dokonała zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania  

dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie innej gminy w  

kwocie 37 861,47  zł. Podobnie inne gminy dokonały zwrotu kosztów uczęszczania dzieci 

zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy w 

kwocie 90 190,50 zł. 

 

V. Dane demograficzne dotyczące dzieci urodzonych w latach 2013 – 2021    

zameldowanych na terenie  Gminy Małkinia Górna 

 

Demografia stanowi zasadniczy  element, warunkujący kształt sieci przedszkoli, szkół 

podstawowych  i instytucji  opieki nad  dziećmi do lat 3 na  terenie jednostki samorządu 

terytorialnego,  tym  samym podejmując działania  związane z ustaleniem kształtu sieci szkół, 

przedszkoli i instytucji  opieki nad  dziećmi do  lat  3 nieodzownym jest  precyzyjna analiza 

sytuacji demograficznej na terenie Gminy.  

 

Lp. Rok urodzenia Liczba dzieci 

1.  2013 114 

2.  2014 97 

3.  2015 107 

4.  2016 98 

5.  2017 122 

6.  2018 123 

7.  2019 122 

8.  2020 99 

9.  Stan dzień 27.10.2021r. 69 
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                            Informacje pozyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy Małkinia Górna 

Powyższa tabela  obrazuje liczby  dzieci  urodzonych  i  zameldowanych  na  terenie  

Gminy Małkinia Górna  w latach 2013 –2021. Analiza danych wskazuje, że tendencja 

spadkowa urodzeń utrzymywała się w znacznym stopniu od  2014 do 2016 r.  roku. W   

kolejnym   okresie od 2018 r.    następuję stabilizacja urodzeń, które utrzymują się na podobnym 

poziomie do 2019 r. Ale w następnych już latach jak łatwo można zauważy w tabeli jest 

znaczący spadek urodzeń.  Dla osiągania oczekiwań w zakresie  poprawy  sytuacji 

demograficznej, wśród wielu działań prowadzonych przez gminę, należy wymienić 

zapewnienie opieki jej najmłodszym mieszkańcom poprzez miejsc w przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych, a także w utworzonym Żłobku Gminnym.    

 

VI.  Kadra, awans zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych wynika z zatwierdzonej przez 

organ prowadzący organizacji roku szkolnego, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na 

każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć 

wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) oraz określoną w rozporządzeniu 

/ramowe plany nauczania/ przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla 

poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. W roku szkolnym 2020/2021 w 

przedszkolu samorządowym oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Małkinia Górna pracowało 172 nauczycieli, (147,7 etatów) oraz 65 pracowników 

niepedagogicznych ( 63,00 etatów).  

 

Lp. Nazwa placówki 

Zatrudnienie w tym: 

etaty osoby 
nauczyciele 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

etaty osoby etaty osoby 

1.  

Przedszkole 

Samorządowe               w 

Małkini Górnej 

28,27 30 14,27 16 14 14 

2.  
Szkoła Podstawowa w 

Orle 
14,54 19 12,54 17 2 2 

3.  

Szkole Podstawowej im. 

ks. Jana Twardowskiego 

w Glinie 

12,89 15 11,39 13 1,5 2 

4.  

Szkole Podstawowej im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w 

Kiełczewie 

16,10 29 13,6 25 2,5 4 
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5.  

Szkole Podstawowej nr 2 

im. Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej 

64,35 66 43,35 45 21 21 

6.  

Szkole Podstawowej nr 1 

im. Marii Curie 

Skłodowskiej w Małkini 

Górnej 

41,89 44 27,89 30 14 14 

7.  
Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II  w Prostyni 
32,66 34 24,66 26 8 8 

Ogółem 210,7 237 147,70 172 63 65 

 

 

Dane przedstawione w tabeli powyżej zawierają informacje przekazane przez szkoły i 

placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Małkinia Górna do Systemu Informacji 

Oświatowej. W tabeli uwzględniono:  

a) wymiar etatów pracowników pedagogicznych wykonujących w roku szkolnym 

2020/2021 czynności zawodowe bez uwzględniania godzin ponadwymiarowych;  

b) wymiar etatów pracowników pedagogicznych nierealizujących czynności 

zawodowych a pozostających w stosunku pracy ze szkołą i przedszkolem; 

oraz wymiar etatów pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych.  

 

Przyczyny niewykonywania czynności zawodowych przez nauczycieli w roku 

2020/2021 przewidziane w ustawie – Karta Nauczyciela oraz w ustawie – Kodeks Pracy 

przedstawiały się następująco:   

- urlop macierzyński - 1,5 etatu, 

−  urlop dla poratowania zdrowia - 5 etatów, 

−  urlop bezpłatny - 2 etaty, 

−  długotrwała niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego 

  2 etaty.  

Wyżej wymienione przyczyny niewykonywania czynności przez pracowników 

pedagogicznych (szczególnie urlop dla poratowania zdrowia) generują dodatkowe koszty, które 

ponosi organ prowadzący. 
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Liczba etatów wg stopnia awansu zawodowego 

 

Lp. Nazwa placówki 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem 

Liczba 

etatów 

Liczba 

 etatów 

Liczba 

etatów 
Liczba etatów 

Liczba 

etatów 

1.  
Przedszkole Samorządowe   

w Małkini Górnej 
 1,25 5 8,02 14,27 

2.  Szkoła Podstawowa w Orle  4,18 1 7,36 12,54 

3.  

Szkole Podstawowej im. ks. 

Jana Twardowskiego w 

Glinie 

 0,89 1,5 9 11,39 

4.  

Szkole Podstawowej im. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kiełczewie 

 0,17 2,05 11,38 13,60 

5.  

Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej 

 5 4,13 34,22 43,35 

6.  

Szkole Podstawowej nr 1 im.  

Marii Curie Skłodowskiej w 

Małkini Górnej 

1 2 1 23,89 27,89 

7.  
Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II  w Prostyni 
 3,78 0,55 20,33 24,66 

Razem w gminie 1 17,27 15,23 114,20 147,70 

 

 

     Zgodnie z rozdziałem 3a ustawy Karta nauczyciela, nauczyciele mają możliwość po 

odbyciu odpowiedniego stażu uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego.  

 

Stopień awansu 

zawodowego nauczycieli 

Liczba postępowań Organ prowadzący 

postępowanie 

 

Mianowany 

 

 

4 

 

 

Organ prowadzący 

 

Przepis art. 70a ustawy KN reguluje ogólne zasady finansowania dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Zgodnie z ust. 1 przywołanego przepisu, środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących 

szkoły. Wysokość tych środków stanowi 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
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Zestawienie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli ze środków 

będących w dyspozycji jst w roku szkolnym 2020/2021 

Forma doskonalenia 

zawodowego 

Liczba przyznanych opłat 

Przedszkole Szkoła Podstawowa Kwota 

dofinansowania 

Studia podyplomowe  1 972,00 

 

4 533,34 6 505,34 

Kursy 

kwalifikacyjne 

 

0 

199,00 

 

199,00 

Kursy doskonalące  

0 

4.191,67 4.191,67 

 

Szkolenia 

dyrektorów 

 

511,5 

980,00 

 

1.491,50 

 

konferencje  

0 

0 0 

warsztaty  

0 

0 0 

Szkolenia Rady 

pedagogicznej  

600,00 4.000,00 4.600,00 

 

Inne  

 

 

0 

0 0 

Razem  3 083,50 13 904,01 16 987,51 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  

 

Nauczyciele korzystający z opieki zdrowotnej mają możliwość ubiegania się o pomoc 

finansową w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego 

wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Nr 148/XXVI/2009 Rady Gminy 

Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009 r.. W roku 2020 z takiej pomocy finansowej skorzystało 

36 nauczycieli. W większości jednorazowe świadczenie pieniężne było wypłacone 

nauczycielom emerytom. Na ten cel ogólnie wydatkowano kwotę 27 250 zł. 

                                           

                                           Zmiany w zatrudnieniu dyrektorów  

W związku z trwająca w kraju pandemią w roku szkolnym 2020/2021 organ prowadzący 

korzystając z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                          
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkinia Górnej Pani Marcie Jasionek do dnia 31 sierpnia 2025 r. oraz 

powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola samorządowego w Małkini Górnej od 

1 września 2021 do 28 lutego 2022 r. Pani Marcie Luizie Sierocie.  

 

                                                 VII. Poziom nauczania 

 

Wyniki zewnętrznego egzaminu w klasach VIII szkoły podstawowej 

 

Już po raz  kolejny  uczniowie klas ósmych w roku szkolnym 2020/2021 przystąpili do 

egzaminu zewnętrznego z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Celem 

egzaminu było  obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie 

etapu kształcenia  szkoły podstawowej. 

Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki 

niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc 

traktować jako surowego wskaźnika, znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają 

bowiem następujące czynniki: 

➢ czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji 

edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych; 

➢ czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, 

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych 

umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska 

frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne; 

➢ czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii; 

➢ nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy i 

umiejętności, otwarcie na własny rozwój, nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną 

wiedzę co do dalszych kierunków pracy szkoły. 

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy 

szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na 
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systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie 

egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki 

na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych 

korekt i modyfikacji. 

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu 

każdego etapu edukacyjnego. 

   W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminów w naszej gminie przystąpiło 102 uczniów, 101 

uczniów pisało arkusz standardowy. Do egzaminów nie przystąpiła Szkoła Podstawowa im. ks. 

Jana Twardowskiego w Glinie z uwagi na brak w  tym roku szkolnym oddziału klasy ósmej.  

 

                                          Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty 

 

Egzamin ósmoklasisty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Średnie wyniki ze szkół z terenu gminy Małkinia Górna 

Nazwa szkoły 

i adres 

2020 2021 

Język polski Matematyka 
Język 

angielski 

Język 

rosyjski 

Język 

polski 
Matematyka 

Język 

angielski 

Język 

rosyjski 

Średni wynik 

procentowy 

Średni wynik 

procentowy 

Średni wynik 

procentowy 

Średni 

wynik 

procentowy 

Średni 

wynik 

procentowy 

Średni 

wynik 

procentowy 

Średni 

wynik 

procentowy 

Średni 

wynik 

procentowy 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 im. Marii 

Curie-

Skłodowskiej                                                                                                                                                                                                                                                                             

ul. Ostrowska 

58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

07-320 

Małkinia 

Górna 

 

45 

 

 

 

33 

 

 

 

40 

 

_ 

 

49 

 

 

36 

 

 

51 
_ 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 im. 

Fryderyka 

Chopina                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ul. Leśna 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

07-320 

Małkinia 

Górna 

 

62 

 

39 

 

49 

 

22 

 

59 

 

44 

 

71 

 

93 
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Szkoła 

Podstawowa 

im. Jana 

Pawła II, 

Prostyń 60                                                                                                                                                                                                                                                                                      

07-319 

Prostyń 

 

64 

 

41 

 

41 
_ 

 

63 

 

44 

 

70 
_ 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Kard. 

Stefana 

Wyszyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                              

ul. Prymasa 

Tysiąclecia 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

07-319 

Prostyń 

 

53 

 

30 

 

25 
_ 

 

41 

 

34 

 

43 
_ 

Szkoła 

Podstawowa  

Orło 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

07-320 

Małkinia 

Górna 

 

55 

 

34 

 

39 
_ 

 

34 

 

23 

 

36 
_ 

 

  Z powyższej tabeli wynika, że  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni 

uzyskali wyniki z egzaminu w 2021 r. z większości przedmiotów wyższe od wyników z 

egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku. Wyższe wyniki osiągnęli uczniowie   

większości  szkół z języka angielskiego w stosunku do roku ubiegłego. Wzrosły także w 

niektórych placówkach wyniki z matematyki. Jedynie wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w 

Orle uległy znacznemu spadkowi ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem.  

   Powodem takiej sytuacji zapewne było prowadzone od października 2020 r. do końca maja 

2021 r. nauczanie zdalne, które znacznie wpłynęło na zniechęcenie uczniów do nauki, obniżyło 

w znacznym stopniu ich motywację do pracy, zwłaszcza tych uczniów, którzy już wcześniej 

wykazywali trudności w nauce. Mogły też zawieść formy i metody nauczania zdalnego.  
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Na podstawie powyższego wykresu zauważa się, że najlepsze wyniki z większości 

przedmiotów objętych egzaminem uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Prostyni.  

Należy tu nadmienić, że uzyskane wyniki przez uczniów tej szkoły były także wyższe od 

wyników z ubiegłego roku oraz są wyższe od średnich wyników uzyskanych w roku 2021 w 

gminie i powiecie.  Wysokie wyniki z języka angielskiego oraz matematyki osiągnęli także 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.  

Najsłabsze wyniki ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem uzyskali uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Orle.  

Średnie wyniki  uczniów klasy VIII szkół podstawowych ze egzaminu w roku 2021  w 

gminie, w powiecie ostrowskim i w woj. mazowieckim 

przedmiot Język polski Matematyka Język angielski Język rosyjski 

gmina Małkinia 

Górna 
53 % 39 % 60 % 93 % 

powiat ostrowski 56 % 41 % 57 % - 

województwo 

mazowieckie 
64 % 52 % 71 % 54 % 
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  Z powyższej tabeli wynika, że nasi ósmoklasiści z języka polskiego i matematyki  osiągnęli 

wyniki niższe od średnich wyników uzyskanych w powiecie i województwie. Jedynie z języka 

angielskiego nasi uczniowie osiągnęli wynik niewiele wyższy od średniego wyniku w 

powiecie. W powyższej informacji zamieszczonej w tabeli nie uwzględniono do średniego 

wyniku gminy, wyników Szkoły Podstawowej w Orle w związku z nieuwzględnieniem do 

wyliczenia średnich wyników  przez CKE  szkół, w których liczba zdających wynosiła poniżej 

10.  . 

   Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.-  tabela staninowa 

 

Skala staninowa: 

1-najniższy 

2- bardzo niski 

3-niski 

4-niżej średniej 

5- średni 

6- wyżej średni 

7-wysoki 

8- bardzo wysoki 

9-najwyższy 

 

                Przedmiot 

 

 

Nazwa szkoły 

 

Język polski Matematyka Język angielski Język rosyjski 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

Procent 

punktów 
Stanin 

Szkoła 

Podstawowa w 

Orle 

34% 1 23 % 1 36 % 2 _ _ 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Kiełczewie 

41% 1 34% 3 43 % 2 _ 
 

_ 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

im. Marii Curie-

Skłodowskiej w 

Małkini Górnej 

49% 3 36 % 3 51 % 3 _ _ 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

im. Fryderyka 

Chopina w 

Małkini Górnej 

59% 5 44 % 5 71 % 6 93 % 9 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II W 

Prostyni 

63% 6 44 % 5 70 % 6 _ _ 
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   Wynik szkoły można także porównać z wynikami wszystkich szkół, w których w danym roku 

przeprowadzono egzamin. Możemy wtedy posłużyć się skalą staninową, stanowiącą pewne 

przekształcenie wyników uzyskanych przez wszystkie szkoły w Polsce. Pozycja wyniku szkoły 

na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki 

porównywalny z interesującą nas szkołą. 

   Pozycja wyniku na skali staninowej może okazać się pożytecznym narzędziem 

porównywania wyników szkół, należy jednak ostrożnie stosować je i formułować wnioski. 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wskaźnik ten nie daje tyle informacji o szkole, co analiza 

rozkładu średnich wyników szkół. Pozwala nam jedynie umiejscowić pozycję szkoły względem 

innych szkół, ale w sposób dość ogólny. Jako taki nadaje się do ogólnych porównań. 

   Skala staninowa dla szkół jest konstruowana co roku po egzaminie zewnętrznym na 

podstawie średnich wyników wszystkich szkół w Polsce, w których był on przeprowadzany. 

Jest to względna miara pozycyjna. Stanin szkoły może się zmieniać w kolejnych latach nie 

dlatego, że zdecydowanie zmienił się z roku na rok poziom nauczania w tej szkole, ale dlatego 

że inne szkoły znacząco zmieniły swoje wyniki. Także wyniki szkół zależą od narzędzi – 

arkuszy, które były wykorzystane na sprawdzianie każdego roku. Zatem skala staninowa 

w sposób bardzo generalny opisuje szkołę względem pozostałych szkół w Polsce.  

 Z powyższej tabeli widać, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Orle i w Szkole Podstawowej 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie znaleźli się w grupie szkół o najniższych 

wynikach ze wszystkich przedmiotów.  

 

VIII. Osiągnięcia uczniów w konkursach oraz zawodach sportowych  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

  Pomimo właściwie całego roku szkolnego zdominowanego nauką w formie zdalnej uczniowie 

naszych szkół uczestniczyli w wielu konkursach  i zawodach sportowych. Rywalizowali z 

rówieśnikami i odnieśli sukcesy na poziomie  gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju. 

Przedstawione w poniższych tabelach informacje dotyczą osiągnięć uczniów w konkursach, 

przeglądach i zawodach, jakie przekazali dyrektorzy szkół.           
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Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

Nazwa zawodów Zasięg 

Organizator 

Osiągnięcia 

Konkurs literacko-plastyczny 

„Myśląc o Kardynale 

Wyszyńskim…” 

 

Gminno-Dekanalny  

SP Kiełczew 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Wyróżnienie 

Konkurs Poetycki „Złota 

Biedronka” 

Wojewódzki 

SP nr 306 im. ks. J. 

Twardowskiego w 

Warszawie 

Wyróżnienie 

 Konkurs Plastyczny „Bezpieczna, 

zimowa zabawa na śniegu i 

lodzie” 

Międzyszkolny z 

powiatu ostrowskiego 

MOSiR Ostrów 

Mazowiecka 

I miejsce 

II miejsce 

 

 Konkurs Recytatorski „Ocalić od 

zapomnienia”. 

       

Powiatowy  

Klub 22 Wojskowego 

Ośrodka 

Kartograficznego w 

Komorowie. 

I miejsce 

Wyróżnienie 

 

Konkurs plastyczny na Pisankę 

Wielkanocną 

Gminny 

GOKiS Małkinia Górna 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

 Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski  „Warszawska 

Syrenka” 

Eliminacje gminne  

GOKiS Małkinia Górna 

I miejsce 

II miejsce 

 

Konkurs Plastyczny „Żyję zdrowo 

- bo nie ulegam nałogom” 

Gminny  

Wójt Gminy Małkinia 

Górna 

II miejsce 

III miejsce 

Wyróżnienie 

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

Nazwa zawodów Zasięg 

Organizator 

Osiągnięcia 

Biegi przełajowe chłopców 

Gminna spartakiada 

II miejsce 

Biegi przełajowe dziewcząt III miejsce 

Piłka nożna na trawie chłopców III miejsce 

Piłka nożna na trawie dziewcząt III miejsce 

Mała spartakiada biegi przełajowe III miejsce 

Mała spartakiada piłka nożna III miejsce 

Wartościowe opowieści „Wolność 

jest w nas” 

Diecezja drohiczyńska 

Wydział Katechezy i 

Szkolnictwa 

Katolickiego Diecezji 

Drohiczyńskiej 

II miejsce 

III miejsce 
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej 

 

Nazwa zawodów Zasięg 

Organizator 

Osiągnięcia 

Gminne zawody w piłkę nożną 

chłopców  
Gminny 

IV miejsce 

 

Gminne zawody w piłkę nożną 

dziewcząt  
Gminny 

II miejsce 

 

Konkurs profilaktyczny „ Żyję 

zdrowo, bo nie ulegam nałogom”-

Wójt Gminy Małkinia  

Gminny 
Udział 

 

Konkurs plastyczno-cyfrowy 

„Fundusze Norweskie i EOG-o tym 

się wie!”  

Organizator - NASK i 

Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej. 

Udział 

 

Gminny konkurs ekologiczny pn. 

„Plastik nie do pieca-piec nie do 

plastiku”- Wójt Gminy Małkinia 

Górna 

Gminny II i III miejsce 

Gminny Konkurs Recytatorski 

„Warszawska Syrenka” GOKiS 
Gminny I i III miejsce 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 

„Warszawska Syrenka” 
Powiatowy Udział 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 i. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 

  

Nazwa zawodów/konkursu Zasięg 

Organizator 

Osiągnięcia 

„Żyję zdrowo, bo nie ulegam 

nałogom” 

Gminny Konkurs Plastyczny 
Wyróżnienie  

Gminno-Dekanalny Konkurs 

Literacko - Plastyczny 

Gmina Małkinia Górna I miejsce  

II miejsce  

Zawody międzypowiatowe w 

piłkę ręczną w dwóch 

kategoriach wiekowych  

SZS Ostrołęka 
I miejsce w obu 

kategoriach wiekowych  

Ogólnopolski KONKURS 

Ekologiczny Eko-Planeta 

Stowarzyszenie 

Upowszechniania Wiedzy i 

Kultury Regionalnej 

„Pokolenie” w Grodzisku 

Mazowieckim 

3 wyróżnienia 

Europejski Quiz Finansowy Warszawski Instytut 

Bankowości we współpracy ze 

Związkiem Banków Polskich 

Udział 

Gminno-Dekanalny Konkurs 

Literacko – Plastyczny 

„Myśląc o Kardynale 

Wyszyńskim…” 

Gmina Małkinia Górna 

I, II, III miejsce 

Konkurs Plastyczno – 

Cyfrowym Fundusze 

Norweskie i EOG „O tym się 

wie” 

NASK Państwowy Instytut 

Badawczy 
Udział 
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Ogólnopolski Konkurs 

Literacko – Multimedialny 

„Wielki Prymas z małej 

Zuzeli” 

Ośrodek Szkolno-

wychowawczy im. Ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego w 

Zuzeli 

2 wyróżnienia 

Kuratoryjny Konkurs 

Historyczny 

Etap rejonowy. 
Udział 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Orle 

 

Nazwa zawodów / konkursów Zasięg 

Organizator 

Osiągnięcia 

Żyję zdrowo, bo nie ulegam 

nałogom 

Gminny kat. VII-VIII II miejsce 

Sowy 2021 – duże, małe i 

kolorowe 

Powiatowy GOKiS Małkinia I,  i II miejsce 

Pisanka Wielkanocna Gminny GOKiS Małkinia II miejsce 

Świat za 100 lat’ „Serce 

Kapsuły Czasu” 

Ogólnopolski Fundacja 

Tworzymy Kraków 

Złoty Certyfikat – 

laureat honorowy 

„Projekt z ZUS” komiks Udział w finale etapu 

centralnego ogólnopolskiego 

konkursu ZUS 

Laureat etapu 

regionalnego 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni 

 

Nazwa konkursu Zasięg 

Organizator 

Osiągnięcia 

Diecezjalny konkurs 

„Wartościowe opowieści” pod 

hasłem „Wolność jest w nas” 

Diecezja Drochiczyńska , 

Wydział Katechezy i 

Szkolnictwa Katolickiego 

Kurii Diecezjalnej w 

Drochiczynie ,  

Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Kosowie 

Lackim 

wyróżnienie, 

Uczestnictwo  

„Żyję zdrowo, bo nie ulegam 

nałogom”- konkurs 

profilaktyczny 

Gminny, 

Stowarzyszenie Producentów i 

Dziennikarzy Radiowych 

I miejsce  

II miejsce   

 

Konkurs przedmiotowy z 

wiedzy o społeczeństwie 

Rejonowy, 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

(MSCDN) 

Udział 

 XVIII Spartakiada Szkół 

Podstawowych 

Turniej piłki nożnej 

chłopcy 

Gminny  II miejsce 
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XVIII Spartakiada Szkół 

Podstawowych 

Turniej piłki nożnej dziewczęta 

Gminny IV miejsce 

„Zachowaj trzeźwy umysł” – 

konkurs profilaktyczny 

Gminny, 

Stowarzyszenie Producentów i 

Dziennikarzy Radiowych 

Udział 

„Wehikuł czasu. Mój 

najszczęśliwszy dzień” – 

konkurs plastyczny, literacki 

Ogólnopolski, 

Stowarzyszenie Producentów i 

Dziennikarzy Radiowych 

Wyróżnienie 

 

„Sport to zdrowie - pocztówka 

dla przyjaciela” 

Ogólnopolski, 

Stowarzyszenie Producentów i 

Dziennikarzy Radiowych 

Udział 

„Plastik nie do pieca, piec nie 

do plastiku” 

Gminny, 

Wójt Gminy Małkinia Górna 

Udział 

„Myśląc o kardynale Stefanie 

Wyszyńskim” – literacko 

plastyczny 

Gminno-Dekanalny, 

Szkoła Podstawowa im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie 

I i II miejsce  

  

 

„Wolność jest w nas” diecezjalny Wyróżnienie 

44 Konkurs Recytatorski 

„Warszawska Syrenka” 

Gminny, 

GOKiS Małkinia Górna 

II miejsce  

 

Gminne biegi przełajowe 

drużynowo 

Gminny II i III miejsce   

 

XIII Mała Spartakiada dzieci z 

klas I- III 

Biegi przełajowe 

Gminny II i III miejsce  

XIII Mała Spartakiada dzieci z 

klas I- III 

Piłka nożna 

Gminny II miejsce 

„ Fundusze norweskie i EOG – 

O tym się wie!” – plastyczno - 

cyfrowy 

Ogólnopolski, 

NASK Państwowy Instytut 

Badawczy 

Udział 

 

W roku 31 sierpnia 2021 r.  Wójt Gminy Małkinia Górna  wręczył nagrody 13 uczniom szkół 

podstawowych za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i sporcie w roku szkolnym 

2020/2021. Nagrodzeni uczniowie otrzymali listy pochwalne oraz nagrody pieniężne. 

Rodzicom Pani Wójt wręczyła listy gratulacyjne. Kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 

6 500,00 zł. 

 

IX. Kontrole zewnętrzne w placówkach  

 

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy Małkinia Górna przeprowadzono kontrole w 

następujących szkołach: 
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1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej  

W dniu 31.05.2021 r. dokonano kontroli przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura 

w Ostrołęce.  Kontrola odbyła się w zakresie: Przestrzegania praw ucznia. W zaleceniach 

pokontrolnych zaleca się, aby nauczyciele w swych działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych kierowali się dobrem i troską o zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Dyrektor szkoły o podejrzeniu 

popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka powinien  

zawiadamiać rzecznika dyscyplinarnego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie 

wskazują , że nie doszło do popełnienia takiego czynu. 

W dniu 16.06.2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna dokonała sprawdzenia 

stanu sanitarnego podłogi na hali sportowej oraz oceny przestrzegania przepisów dotyczących 

COVID-19. Nie wydano zaleceń. 

 

2. Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej  

W dniu 27.04.2021 r. w ramach nadzoru zewnętrznego Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna dokonała oceny stanu sanitarnego przedszkola/wytyczne GIS. Nie 

wskazano żadnych uchybień. 

  W dniu 15.09.2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy  przeprowadziła kontrolę w zakresie: 

prawna ochrona pracy w tym BHP – nie wydano zaleceń.  

 

 

 

 

X. Kontrola obowiązków kształcenia 

 

Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat zobowiązani są do spełniania jednego z trzech rodzajów 

obowiązków kształcenia: roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek 

szkolny i  obowiązek nauki.  

Niespełnianie wyżej wymienionych obowiązków kształcenia może zakończyć się wszczęciem 

przez jednostkę samorządu terytorialnego egzekucji i nałożeniem grzywny na opiekunów 

prawnych dziecka/ucznia.  

➢ Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – spełniane przez dzieci 6-letnie 

- obowiązek ten kontrolowany jest przez dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie 

której dziecko mieszka.  
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Lp. 
ROCZNE OBOWIĄZKOWE 

PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Rodzaje działań 

Ilość 

działań 

1.  Wezwania do realizacji rocznego obowiązku 

przedszkolnego 

6 

2.  Upomnienia wysłane do rodziców/opiekunów 

prawnych 

0 

3.  Wszczęcie egzekucji przez organ prowadzący 0 

 

➢ Obowiązek szkolny – spełniany jest przez uczniów od 7 do 14 roku życia w szkole 

podstawowej. Obowiązek ten kontrolowany jest przez dyrektora szkoły podstawowej                         

w obwodzie, której uczeń mieszka.  

 

Działania podejmowane w związku z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego: 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 

Rodzaje działań 

SP nr 

1 

SP nr 

2 

SP 

Prostyń 

SP 

Kiełczew 

SP 

Glina 

SP 

Orło 

Wezwania do realizacji 

obowiązku szkolnego 

0 1 0 0 0 0 

Upomnienia wysłane do 

rodziców/opiekunów prawnych 

0 0 0 0 0 0 

Wnioski o wszczęcie egzekucji 

skierowane do organu 

prowadzącego 

0 0 0 0 0 0 

Wszczęcie egzekucji przez 

organ prowadzący i nałożenie 

grzywny 

0 0 0 0 o 0 

 

➢ Obowiązek nauki  

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Gmina kontroluje spełnianie obowiązku 

nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy. Rodzice dziecka podlegającego ww. 

obowiązkowi, na żądanie Wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka są obowiązani 

informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postepowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
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Działania podejmowane w związku z kontrolą realizacji obowiązku nauki: 

 

Lp. 
Obowiązek nauki 

Rodzaje działań 

Ilość 

działań 

1.  Wezwania do realizacji obowiązku nauki 0 

2.  Upomnienia wysłane do rodziców/opiekunów 

prawnych 

0 

3.  Wszczęcie egzekucji przez organ prowadzący 0 

 

 

XI. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

oraz rozwijanie ich uzdolnień 

  

Uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola  ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

przybywa. Orzeczenia składane przez rodziców do jednostek oświatowych wpływają w ciągu 

całego roku szkolnego. Warto dodać, że organizacja kształcenia specjalnego dla ucznia, którego 

orzeczenie wpłynęło do placówki po dniu 30 września, jest w 100% finansowane ze środków 

jst. Wraz z nowymi orzeczeniami pojawiają się inne niepełnosprawności, dysfunkcje, które 

wymagają coraz to  innego charakteru wsparcia. Najbardziej kosztowne dla gminy jest 

zatrudnianie nauczycieli współorganizujących nauczanie.  W roku 2020/2021 kształceniem 

specjalnym objętych było 23 uczniów, a 184 uczniów objętych było pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w ramach wydanych opinii przez PPP. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach 

opinii są w całości finansowane przez gminę. Ponadto organ prowadzący w całości finansował 

zajęci biblioteczne, świetlicowe,  płace zatrudnionych pedagogów, a także zajęcia realizowane 

w placówkach dla uczniów zdolnych.  

 Ogólny koszt poniesiony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy w roku szkolnym 2020/2021 wyniósł 1 006 219,29  zł, a otrzymana 

subwencja na ten cel wyniosła 804 241,66 zł.   
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Liczba uczniów w placówkach oświatowych objętych pomocą    

   psychologiczno-pedagogiczną 

 

 

Nazwa szkoły 

Liczba uczniów 

w szkole 

objętych 

kształceniem 

specjalistycznym 

(orzeczenie) 

Liczba uczniów 

w szkole 

objętych 

nauczaniem 

indywidualnym  

Liczba uczniów 

objętych pomocą 

psychologiczno- 

pedagogiczną 

(opinia, 

zindywidualizowana 

ścieżka kształcenia) 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 

Curie- Skłodowskiej ul. Ostrowska 58, 

07-320  Małkinia Górna 

5 0 18 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka 

Chopina ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia  

10 1 49 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 

Prostyń 60 07-319 Prostyń 

5 0 40 

 

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego ul. Prymasa Tysiąclecia 

49, 07-319 Prostyń 

1 1 - zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze 

realizowane w 

domu rodzinnym 

dziecka 

5 

Szkoła Podstawowa w Orle  07-320 

Małkinia Górna 

1 0 22 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glina 83, 07-320 

Małkinia Górna 

 

1 0 5 

Przedszkole Samorządowe w Małkini 

Górnej 

ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia 

Górna 

 

  45 

Razem 23 2 184 
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Liczba godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć finansowanych przez jst 

w poszczególnych placówkach w roku 2020/2021 

 

 

 

Nazwa placówki Nazwa zajęcia /rodzaj wsparcia Liczba godzin 

Przedszkole 

Samorządowe  

 

Zajęcia logopedyczne   

  

Razem 

 

 

13 

 

13 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Marii Curie-

Skłodowskiej 

Nauczyciel współorganizujący   

Logopedia  

Zajęcia rewalidacyjne 

Zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

Zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego  

Świetlica  

Biblioteka  

Pedagog  

 

Razem 

40 

4 

8 

4 

 

3 

 

39 

30 

22 

 

150 

Szkoła Podstawowa im. 

Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Kiełczewie 

Logopedia  

Zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze 

 

Pedagog  

 

Świetlica  

Biblioteka   

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne  

Razem 

2 

 

10 

 

5 

 

5 

6 

1 

 

29 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej 

Nauczyciel współorganizujący    

 

Dodatkowe godziny 

wychowania fizycznego  

Zajęcia indywidualne 

Logopedia  

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

Zajęcia socjo-terapeutyczne 

Rewalidacja  

Edukacja przez szachy  

 

Chór  

Świetlica  

Biblioteka  

Pedagog Szkolny 

89 

 

 

12 

6 

7 

2 

 

5 

20 

2 

 

1 

43 

40 

33 
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Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze   

  

Zindywidualizowana ścieżka 

kształcenia  

Razem 

4 

 

 

13 

 

277 

Szkoła Podstawowa w 

Orle  

Logopedia   

Świetlica  

Biblioteka  

Pedagog  

Zajęcia rewalidacyjne  

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Nauczyciel współorganizujący 

Razem 

3 

10 

6 

4 

2 

1 

 

20 

46 

Szkoła podstawowa im. 

ks. Jana Twardowskiego 

w Glinie 

 

Chór  

Świetlica  

Logopedia  

Zajęcia rewalidacyjne 

Biblioteka 

Pedagog  

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Razem 

2 

10 

2 

2 

6 

5 

2 

 

29 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Prostyni 

Świetlica 

Logopedia  

Zajęcia rewalidacyjne  

  

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne  

Biblioteka  

 

 Pedagog  

Nauczyciel współorganizujący  

Zajęcia socjoterapeutyczne  

Zajęcia sensoryczne  

Zajęcia ruchowe  

 

Razem 

32 

8 

10 

 

 

3 

24 

 

22 

83 

1 

2 

1 

 

186 

Razem 730 
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                                      XII.  Dowóz uczniów do szkół 

Dowóz uczniów do szkół realizowany jest na podstawie zapisów art. 39 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwały Nr 248/XXXVIII/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 

r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Małknia Górna nie 

ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. W roku 

szkolnym 2020/2021 dowożono uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół lub 

refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół uczniów niepełnosprawnych. 

Dowóz do szkół odbywa się autobusem gminnym oraz środkami transportu należącymi do 

prywatnych firm transportowych, wyłonionych do wykonania zadania w drodze zapytań 

ofertowych i przetargu. 

Ujmując rok budżetowy, tj. od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od września do grudnia 2020 

roku, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół specjalnych   

lub ośrodków szkolno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych. 

 

Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół w roku 2020 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

styczeń-

czerwiec 

2020 r. 

wrzesień-

grudzień 

2020 r. 

1.  

Uczniowie 

niepełnosprawni 

(dowóz z 

opiekunem 

zorganizowany 

przez gminę) 

Zespół Szkół Specjalnych w 

Starym Lubiejewie 
12 13 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Długoborzu 

Pierwszym 

2 3 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika w 

Ostrowi Maz. 

1 1 

2.  

Uczniowie 

niepełnosprawni 

(dofinansowanie 

do dowozu-umowa 

z rodzicem) 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Papieża Jana Pawła II w 

Ostrowi Mazowieckiej 

2 2 

Przedszkole "Planeta Fantazji" 

w Ostrowi Mazowieckiej 
5 3 

Liceum Ogólnokształcące w 

Kosowie Lackim 
1 1 

Łączna suma uczniów niepełnosprawnych 

korzystających z dowozu zorganizowanego przez gminę 

i dofinansowania do dowozu 

23 23 
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Z uwagi na znaczne oddalenie miejsca zamieszkania od szkoły w roku 2020 dowożono uczniów 

do szkół podstawowych w liczbach wymienionych w poniższej tabeli 

Lp. 

Nazwa placówki 

Liczba dowożonych uczniów 

styczeń-czerwiec 

2020 r. 

wrzesień-grudzień 

2020 r. 

1.  Szkole Podstawowej nr 1 im.  Marii 

Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej 
119 125 

2.  Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 
74 66 

3.  Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie 
50 51 

4.  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II                   w Prostyni 
94 92 

5.  Szkole Podstawowej im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 
29 27 

6.  Szkoła Podstawowa w Orle 56 52 

Łączna suma uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjum korzystających z dowozu 

zorganizowanego przez przewoźnika oraz 

autobusem gminnym 

422 413 

 

W roku 2020 pomimo pandemii COVID-19 gmina Małkinia Górna realizowała zadanie  

dotyczące dowozu uczniów do szkół. Utrzymanie dowozu własnego (autobus gminny) 

wyniosło 166 764,06 zł. Dowóz zlecony – wykupienie biletów miesięcznych dla uczniów, 

transport uczniów na zawody sportowe, zastępstwo związane z chorobą kierowcy wyniósł 129 

161,60 zł, a dowóz uczniów niepełnosprawnych 65 569,32 zł. Razem dowóz uczniów do szkół 

w roku 2020 to koszt 361 494,98 zł. Warto dodać, że w roku 2020 uczniów objętych dowozem 

do szkół ze względu na odległość zamieszkania od placówki było 422 a z dowozu 

zorganizowanego dla uczniów niepełnosprawnych skorzystało 18 dzieci, natomiast 

indywidualnie przez rodziców dowożonych było 5 uczniów niepełnosprawnych. Po liczbie 

dzieci objętych dowozem można stwierdzić, że wysokie koszty transportu ponoszone przez 

gminę związane są z dużą liczbą uczniów uprawnionych do dowozu. 
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XIII. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

 

                            Stypendia i zasiłki szkolne 

 

 Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania 

pomocy materialnej to kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Małkinia Górna i uczęszczają do szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Szczegółowe dane dotyczące wypłaconej pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym2019/2020 i 2020/2021 przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Lp. wyszczególnienie stypendiu

m szkolne 

2019/2020 

zasiłki 

szkolne 

2019/202

0 

stypendiu

m szkolne 

2020/2021 

zasiłki 

szkolne 

2020/2021 

1.  Liczba złożonych wniosków 79 3 59 4 

2.  Liczba wniosków pozytywnie 

rozpatrzonych - ogółem 

79 3 59 4 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

szkół 

podstawowych 

51 2 39 2 

szkół 

ponadpodstawow

ych 

28 1 20 2 

 

W 2020 roku koszt pomocy materialnej dla uczniów wyniósł ogółem 66 580,00 zł, w tym: 

stypendia szkolne – 63 480,00 zł, zasiłki szkolne – 3100,00 zł. Uzyskana dotacja to kwota: 

53 244,00 zł (80%), a wkład własny – 13 336,00 zł (20%). Wypłata stypendiów polegała na 

refundacji rodzicom (lub pełnoletnim uczniom) wcześniej zakupionych m.in.: pomocy 

dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów. 

Program realizowany jest z dotacji finansowej pozyskanej od Wojewody Mazowieckiego oraz 

ze środków własnych gminy. W roku szkolnym 2020/20121 stypendia otrzymało 59 uczniów, 

zauważa się, że jest to o 10 mniej w stosunku do roku ubiegłego. Może to świadczyć o 

uzyskiwanych wyższych dochodach naszych mieszkańców.  
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                                 Koordynacja programów rządowych 

 W 2020 roku  Gmina Małkinia Górna  otrzymała i wykorzystała dotację celową na 

wyposażenie szkół podstawowych w  podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w łącznej wysokości 105 548, 64 zł.  

Celem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w 

proces wyrównywania szans edukacyjnych z różnych środowisk. Możliwe jest to poprzez 

zapewnienie uczniom, w szczególności objętych obowiązkiem szkolnym, bezpłatnego dostępu 

do podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z wysokich cen tych, 

podstawowych dla każdego ucznia, materiałów edukacyjnych. Dotacja celowa dla szkół na 

podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także 

przysługuje dotacja. Natomiast dotacja na materiały ćwiczeniowe jest udzielana każdego roku. 

Z tej formy pomocy korzystają wszyscy uczniowie szkół podstawowych z klas I-VIII. W roku 

szkolnym 2020/2021otrzymano dotację na podręczniki i materiały edukacyjne dla 439 

uczniów, a na materiały ćwiczeniowe dla 936 uczniów. Na realizację tego zadania pozyskano 

środki finansowe w kwocie 105 548,64 złotych.  

Kolejnym programem rządowym realizowanym w naszej gminie był: „Rządowy program  

pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.  

Dotacja otrzymana w ramach tego programu została  przeznaczona na zakup podręczników i 

materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. W roku szkolnym 2020/2021 z tej formy pomocy skorzystało 4 uczniów. Na 

realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 1780 zł. 
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XIV.   Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych w roku szkolnym  

2020/2021 

 

 

Nazwa placówki oświatowej Nazwa zadania Koszt inwestycji 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Marii Curie Skłodowskiej  

Modernizacja centralnego 

ogrzewania wraz z 

opracowaniem dokumentacji 

 

Bieżące remonty z 

zakupionymi materiałami  

  

231 160,00  zł 

 

 

 

 

3 781,39 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej  

Bieżące remonty z 

zakupionymi materiałami  

 

Remont nawierzchni 

sportowej w hali 

gimnastycznej 

2 390,41 zł 

 

 

205 010,36 zł ( 100 000,00 

zł dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego) 

Szkoła Podstawowa w Orle   Bieżące remonty z 

zakupionymi materiałami 

2 086,46 zł 

 

 

Szkoła podstawowa im. ks. 

Jana Twardowskiego w 

Glinie  

 Bieżące remonty z 

zakupionymi materiałami 

413,58  zł 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Prostyni  

Bieżące remonty z 

zakupionymi materiałami 

1 128,65 zł 

 

Szkoła Podstawowa im. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego  

w Kiełczewie 

Montaż  wykładziny typu 

parkiet wraz z wylewką  

Bieżące remonty z 

zakupionymi materiałami 

12 000,00 zł 

 

553,37 zł 

Przedszkole Samorządowe w 

Małkini Górnej  

Bieżące  naprawy z 

materiałami  

Generalny remont łazienki 

przy sali nr 11 

 

Zakup sprzętu zabawowego 

na plac zabaw  

4 515,36 zł 

 

23 370 zł 

 

 

3 000,00 zł 

Razem  489 409,58 zł 
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  Poniżej zdjęcia przedstawiające wyremontowane obiekty: 

 

 

 

 

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina  przed remontem i po 

remoncie  
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Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr1 im. Marii Curie-

Skłodowskiej  
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                 Zakupiony sprzęt na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym  

 

 

 

 Wyremontowana łazienka w Przedszkolu Samorządowym  
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     Koszty prac remontowych wykonanych przez gminna grupę remontową  

Okres Zakres wykonywanych zadań Termin 

wykonania 

Czas wykonania Wycena usług 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

2021 

1. Odświeżenie sali nr 12 wraz z łazienką dla 

dzieci: 

-gipsowanie, docieranie i gruntowanie ścian i 

sufitu, malowanie sufitu, 

 malowanie ścian, malowanie kaloryferów, montaż 

i wymian gniazdek 3 szt. 230v, montaż kratek 

wentylacyjnych. 

Zlecenie z dnia 20.07.2021 r. 

 

 

 

05.07.2021 r. 

do 09.07.2021 

r. 

7.00-15.00 

 

 

40 godz.x2 

2 pracowników 

 

80 godz. x 30,00 

zł = 2400,00 zł 

2. Prace naprawcze w sali nr 5: 

- naprawa tynków nadproży z płyt gipsowo-

kartonowych, potem gipsowanie, dotarcie i 

pomalowanie. 

Zlecenie z dnia 20.07.2021 r. 

14.07.2021 r. 

do 15.07.2021 

r. 

10.00-15.00 

16.07.2021 r.  

7.00-15.00 

10 godz.x2 

 

8 godz.x2 

2 pracowników 

 

18 godz. x 30,00 

zł = 540,00 zł 

3. Odświeżenie sali nr 6: 

-gipsowanie, docieranie i gruntowanie ścian i 

sufitu, malowanie sufitu, 

 malowanie ścian, malowanie kaloryferów, montaż 

i wymian gniazdek 3 szt. 230v, montaż kratek 

wentylacyjnych.  

      Zlecenie z dnia 20.07.2021 r.      

 

19.07.2021 r. -

23.07.2021 r.  

 

7.00-15.00 

 

 

 

40 godz.x2 

2 pracowników 

 

80 godz. x 30,00 

zł = 2400,00 zł 

VII 

2021 

Wymiana gniazda elektrycznego  400V oraz 

wymiana oświetlenia na schodach zewnętrznych – 

żarówki 2 x led 7 V.  

Zlecenie z dnia 28.07.2021 r. i 04.08.2021 r. 

16.08.2021 r. 

8.30-11.00 

2,5 godz. 

1 pracownik 

2,5 godz.x60,00 

zł =150,00 zł 

Razem 5 490,00 zł 
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XV. Programy i projekty rządowe oraz unijne realizowane                                      

w placówkach oświatowych 

 

W roku 2020/2021 r.  pozyskano dodatkowe środki finansowe w następujących 

programach i projektach:  

 

 

 

Nazwa projektu Kwota 

pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

Kwota 

dofinansowania z 

budżetu gminy 

Razem 

Program „Szkolny Klub 

Sportowy”  

12 040 zł - 28 280,00 zł 

 Projekt „Eksperymentuję, 

odkrywam, wiem” 

finansowany z ze środków 

Europejskiego funduszu 

społecznego 

 

46 822,75 - 46 822,75 zł 

 

XVI.  Finansowanie zadań oświatowych 

 

 Oświata finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji celowej, programów 

rządowych i środków własnych. Subwencja naliczana jest na dany rok budżetowy na podstawie 

sporządzanych według stanu na 30 września poprzedniego roku kalendarzowego, sprawozdań 

w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Podstawowym wskaźnikiem do naliczenia 

tej subwencji jest liczba uczniów/słuchaczy. 

Poniższa tabela pokazuje wysokość subwencji oświatowej dla naszej gminy otrzymywanej na 

przełomie  lat 2017-2020.   

 

  

Subwencja 

oświatowa  

w roku 2017 

Subwencja 

oświatowa  

w roku 2018 

Subwencja 

oświatowa  

w roku 2019 

Subwencja 

oświatowa 

w roku 2020 

Subwencja 

oświatowa na dzień 

31 sierpnia 2021 r. 

10 813 416 zł 11043428,00 zł 11 545 488 zł 11 296 918 zł 8 628 290 zł 
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Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2020 wyniosła 

11 296 918 zł 

Wysokość dotacji celowej na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego na rok 2020 po dokonanej korekcie wyniosła 

                                                         

                                                                 327 084 zł 

Razem wysokość subwencji i dotacji 

 

11 624 002,00 zł 

 

Wydatki na zadania szkolne i zadania przedszkolne wyniosły w roku 2020  

 

16 719 400,01  zł 

 

Różnica w kwocie 5 095 398,01  zł to środki własne gminy, które zgodnie z prawem 

musiały zostać poniesione  

 

Koszt jednego ucznia wyniósł w naszej gminie w 2020 r. biorąc pod uwagę wszystkie 

wydatki oraz  średnioroczną liczbę uczniów 12 829,85 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotował:  

Referat Oświaty 


