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

z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami)  

 

 

 

 

    I. Wprowadzenie  

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 

r. poz. 1082 z późn. zm.) ) 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 2021/2022 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 jednostek 

oświatowych, 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. 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:  
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1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego,  

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…” 
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postaraliśmy się przekazać jak najbardziej czytelnie, rzetelnie i przejrzyście realizowane 

zadania oświatowe w naszej gminie. 

 

II. Wstęp 

 W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszych szkół, podobnie jak w kraju, wrócili do nauki 

stacjonarnej. Kształcenie na odległość obowiązywało w ograniczonym wymiarze. W trybie 

zdalnym szkoły funkcjonowały w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., z 

wyłączeniem przedszkola i oddziałów przedszkolnych. 

   W formie zdalnej od 27 stycznia do 20 lutego 2022 r. kształcili się także uczniowie klas V-VIII 

szkół podstawowych. Przedszkolaki i uczniowie klas I-IV szkół podstawowych kontynuowali w 

tym czasie naukę w trybie stacjonarnym. 

  Organ prowadzący we współpracy z Ministerstwo Edukacji i Nauki, z Ministerstwem Zdrowia, 

Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz innymi 

instytucjami podjęło szereg działań, które przyczyniły się do ograniczenia skutków COVID-19 i 

umożliwiły bezpieczną naukę w szkołach i placówkach w czasie pandemii. 

   W roku szkolnym 2021/2022 do wszystkich  placówek oświatowych trafiły  środki ochrony 

indywidualnej: stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury oraz pakiety ze środkami 

ochrony osobistej: maseczki jednorazowe, FFP2/FFP3, rękawiczki, pojemniki z płynem do 

dezynfekcji oraz termometry bezdotykowe.  

   Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach, wprowadzone w 

poprzednim roku szkolnym, umożliwiły dyrektorom szkół elastyczne działanie. W przypadku 

wystąpienia zakażenia u ucznia lub nauczyciela nauka na określony czas mogła zostać 

przeniesiona na tryb zdalny lub hybrydowy i taka sytuacja miała miejsce w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.  

  Początek II półrocza roku szkolnego 2021/2022  był trudny dla społeczności szkolnych ze 

względu na wybuch wojny w Ukrainie. Do naszych szkół i przedszkola trafiły dzieci i uczniowie 

z Ukrainy. W sumie do naszych placówek w okresie od marca do czerwca 2022 r. trafiło: 26 

uczniów: do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 12 uczniów, do 

Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Prostyni 3, do Szkoły Podstawowej w Orle 2, a do 
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Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej 9. Uczniowie ci korzystali  z przyznanych przez 

organ prowadzący dodatkowych zajęć z  jęz. polskiego (16 godz. tygodniowo).  Pięcioro dzieci 

zostało objętych dowozem, organ prowadzący dla tych uczniów kupował imienne bilety 

miesięczne.  W związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy, w niektórych naszych oddziałach 

liczba dzieci  uczących się  wynosiła 28. Oczywiście liczba ta mogła zostać przekroczona w 

związku z regulacjami prawnymi umożliwiającymi zwiększenie do 29 uczniów wprowadzonymi  

przez Ministerstwo Nauki i Edukacji.  

  Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice mocno zaangażowali się w działania 

charytatywne wspierające walczących Ukraińców oraz zamieszkałych w naszej gminie 

uciekinierów wojennych. W placówkach odbywały się między innymi zbiórki  pieniędzy, 

artykułów medycznych, spożywczych, higienicznych i odzieży. Wszystko przekazywane było 

potrzebującym uciekinierom wojennym.  

 Drugi semestr roku szkolnego 2021/2022 to również trudny czas ze względów ekonomicznych 

dla organów prowadzących i szkół. Rosnąca inflacja wpływająca na wzrost kosztów bieżącego 

utrzymania placówek, zabezpieczenie środków finansowych na wprowadzenie 

niezaplanowanych  podwyżek wynagrodzenia nauczycieli od maja 2022 r., zmiany w 

przepisach prawa oświatowego, to tylko niektóre problemy, z którymi musiał borykać się 

organ prowadzący placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022. 

 

    Poniżej zdjęcie przedstawiające przekazanie rowerka  zakupionego przez Przedszkole 
Samorządowe w Małkini Górnej ukraińskiemu chłopcu uczęszczającemu  do przedszkola.  TO 
wsparcie finansowe rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zaangażowanie 
nauczycieli  pozwoliło  na zakup rowerka dla  wychowanka z Ukrainy-Danulo. Bezinteresowna 
pomoc i serce okazane  przedszkolakowi sprawiło dużo radości. 
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Pracownicy Przedszkola Samorządowego zorganizowali zbiórkę finansową w celu zakupienia 
słodyczy dla uczęszczających do naszej placówki sześciorga dzieci z Ukrainy. Dzięki zebranym 
środkom udało się umilić Święta Wielkanocne i sprawić miłą niespodziankę. Każde dziecko 
otrzymało "Wielkanocnego Zajączka" w postaci paczki ze słodyczami. To tylko niektóre z wielu 
akcji przeprowadzonych w jednostkach oświatowych organizujących pomoc uciekinierom 
wojennym.  
Zdjęcia poniżej przedstawiające wręczenie świątecznych paczek dzieciom z Ukrainy przez 
dyrektora Przedszkola samorządowego w Małkini Górnej   
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III. Sieć szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Małkinia Górna 

 

 Na terenie Gminy Małkinia Górna nadal 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.  

 

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; 

6) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15, 07-320 

Małkinia Górna.   

  Gmina Małkinia Górna realizując zadania skierowane na polepszenie i wspieranie życia  
mieszkańców, nie zapominała także o tych najmłodszych, dlatego też  dołożyła wszelkich 
starań, aby wszystkie działania podejmowane  przez  organ prowadzący służyły poprawie 
warunków nauki i bezpieczeństwa  w jednostkach oświatowych.  
  Uczniowie placówek oświatowych w  roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęli naukę w 

wyremontowanych pracowniach i budynkach szkolnych.  Wykonano remont centralnego 

ogrzewania w całym budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej 
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w Małkini Górnej, w placówce dokonano także remontu pomieszczeń biblioteki szkolnej i 

stołówki szkolnej. W Przedszkolu Samorządowym dokonane generalnego remontu łazienki 

oraz przylegających do niej pomieszczeń. Odnowiono kilka sal oraz zakupiono nowy sprzęt na 

plac zabaw dla dzieci.  W Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wykonano 

remont podłogi na górnym  korytarzu budynku. Inwestycje były  co prawda wykonane do 31 

sierpnia 2020/2021 r., ale trudno o nich wspomnieć, z uwagi na to, że  dotyczyły polepszenia 

warunków nauki i pracy w roku szkolnym 2021/2022.  

 

   Naukę w roku szkolnym 2021/2022 w 6 szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Małkinia Górna rozpoczęło  922 uczniów, dla porównania w roku 
ubiegłym  935, natomiast w Przedszkolu Samorządowym i oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych 350 dzieci, w ubiegłym  roku 320.  
 
Poniżej tab. przedstawiająca liczbę uczniów w oddziałach w poszczególnych jednostkach oświatowych. Dane z 
SIO na dzień 30 września 2021 r.  

 
 
 
 
Poniżej tab. przedstawiająca liczbę dzieci i oddziałów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Dane z SIO na dzień 30.09. 2021 r.  

Placówki oświatowe 
Liczba 
ucznió
w 

Liczba 
oddz.  

w tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa w Orle 70 8 8 9 7 11 11 7 6 12 

Szkoła Podstawowa im. ks. 
Jana Twardowskiego w Glinie  

66 8 6 12 7 10 9 3 9 10 

Szkoła Podstawowa im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kiełczewie 

56 8 4 9 10 2 6 4 10 11 

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

157 10 15 19 23 16 18 16 24 26 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Fryderyka Chopina w Małkini 
Górnej 

423 20 45 46 54 45 57 34 65 77 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Prostyni 

150 9 17 19 14 15 22 16 15 32 

Razem w gminie 922 63  95 
11
4 

11
5 

99 123 80 129 168 

Lp. Odziały wychowania przedszkolnego 
działające przy: 

liczba 
wychowanków 

liczba 
oddziałów 

1.  Szkole Podstawowej w Orle 18 1 

2.  Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Glinie 

5 1 

3.  Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kiełczewie 

11 1 
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Poniżej tab. przedstawiająca liczbę dzieci w oddziałach w Przedszkolu Samorządowym. Dane z SIO na dzień 
30.09.2021 r.  

L.p. Nazwa placówki l. oddz. 
Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki ogółem 

1. Przedszkole Samorządowe  
w Małkini Górnej 

8 42 58 46 47 193 

 
    W okresie od marca do czerwca 2021 r. do naszych placówek trafili uczniowie-uchodźcy z 
Ukrainy: 12 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina, 3 uczniów do Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni oraz 2 uczniów do Szkoły Podstawowej w Orle.  
Wychowaniem przedszkolnym zostało objętych dziewięcioro dzieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Szkole Podstawowej  nr 1 im Marii Curie-
Skłodowskiej w Małkini Górnej 

60 3 

5.  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Prostyni 

63 3 

6.  Razem 157 9 
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IV. Kadra. Awans zawodowy i doskonalenie nauczycieli.      
  Szkoła to nie tylko uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele, którzy wspólnie tworzą 
społeczność szkolną. Organ prowadzący jednostki oświatowe, aby zapewnić prawidłową 
realizację podstaw programowych nauczanych przedmiotów, odpowiednio zorganizować 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach zgodnie z potrzebami oraz przepisami prawa 
oświatowego zatrudniał wykwalifikowaną  kadrę pedagogiczną, a także dla  zapewnienia  
odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych pracowników obsługi.  
  W naszym Przedszkolu Samorządowym oraz w  szkołach podstawowych w roku szkolnym 
2021/2022 pracowało 180 nauczycieli (152,16 etatów) oraz 66 pracowników obsługi, w tym 
konserwatorów, łącznie na 64 etatach.  
 
Poniżej tabela przedstawiająca stan zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022,  
stan na 30.09.2021 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Zatrudnienie w tym: 

nauczyciele Pracownicy  

administracji i 

obsługi 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 1
. 

Przedszkole Samorządowe w Małkini 

Górnej 
29,15 32 14,15 17 15,00 15 

2. 3
. 

Szkoła Podstawowa w Orle 14,66 18 12,66 16 2,00 2 

3. 4
. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie 
13,94 20 12,44 18 1,5 2 

4. 5
. 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego  w Kiełczewie 
17,62 29 14,12 24 3,5 5 

 
 

       

5. 6
. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 

66,5 67 45,5 46 21,00 21 

6. 7
. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej  
39,18 40 26,18 27 13,00 13 

7. 8
. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                  

w Prostyni  
35,11 40 27,11 32 8,00 8 

Ogółem 216,16 246 152,16 180 64,00 66 
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Dane przedstawione w tabeli powyżej zawierają informacje przekazane przez szkoły i placówki 

oświatowe prowadzone przez Gminę Małkinia Górna do Systemu Informacji Oświatowej na 

dzień 30.09.2021 r.  W tabeli uwzględniono:  

- wymiar etatów pracowników pedagogicznych wykonujących w roku szkolnym 
2021/2022 czynności zawodowe bez uwzględniania godzin ponadwymiarowych;  

- wymiar etatów pracowników pedagogicznych nierealizujących czynności zawodowych 
a pozostających w stosunku pracy ze szkołą i przedszkolem; 

- wymiar etatów pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych. 

Przyczyny niewykonywania czynności zawodowych przez nauczycieli w roku 2021/2022 
przewidziane w ustawie – Karta Nauczyciela oraz w ustawie – Kodeks Pracy  
przedstawiały się następująco:  

- urlop macierzyński - 0 

- urlop dla poratowania zdrowia -7 etatów 

- urlop bezpłatny – 2,68 etatów 
-   długotrwała niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego 

– 3 etaty 

-  urlop wychowawczy-1,5 etatu.  

Wyżej wymienione przyczyny niewykonywania czynności przez pracowników pedagogicznych 

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

prowadzący. 

 

Poniżej tab. przedstawiająca liczbę etatów nauczycielskich  wg stopnia awansu zawodowego. Stan na 30.09.2021 

r.  

 

Rodzaj 

placówki 

Bez 

stopnia 

awansu 

 

Stażysta Kontraktowy 
Mianowan

y 

Dyplomowan

y 
Ogółem 

Liczba 

etatów 

Liczba 

etatów 

Liczba 

etatów 

Liczba 

etatów 

Liczba 

etatów 

Liczba 

etatów 

Przedszkole 

Samorządowe w Małkini 

Górnej 

- 
1 1,09 5 7,06 14,15 

Szkoła Podstawowa w 

Orle 

 

- 
- 2 3,1 7,33 12,66 

Szkoła Podstawowa im. 

ks. Jana Twardowskiego 

w Glinie 

 

- 
- 0,61 1,5 10,33 12,44 

Szkoła Podstawowa im. 

Kardynała Stefana 

 - 1 2,05 11,07 14,12 
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Wyszyńskiego  w 

Kiełczewie 

- 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej 

1,00 2,00 2,00 6,00 34,5 45,5  

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Małkini 

Górnej  

 

- 
0,00 3,18 1,00  22 26,18 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Prostyni  

- 1 3,67 1,28 21,17 27,11 

Razem w gminie 1 4 13,55 19,93 113,46 152,16 

 

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

odpowiedniego stażu uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego. W roku szkolnym 

2021/2022 odbyły się dwa postępowania egzaminacyjne  nauczycieli na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego.  

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.  

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2021 r. 
Plan na 2022 r. 

Wykonanie 
do 31.08.2022 

1. Przedszkole 3 083,00 6 964,00 2 543,70 

2. Szkoły podstawowe 17 946,64 74 264,00 4 700,00 

Razem – nakłady 21 030,17 81 228,00 7 243,70 

 

 

 Zgodnie z uchwałą Nr 148/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009 r. 

organ prowadzący realizuje zadanie dotyczące opieki zdrowotnej nauczycieli w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego z Funduszu Zdrowotnego wyodrębnionego w 

budżecie gminy. W roku 2021/2022 z takiej pomocy finansowej skorzystało 48 nauczycieli. 

Kwota z budżetu gminy jaka została wykorzystana na zdrowotne zasiłki pieniężne wyniosła 

27 848,00 zł.  

W roku szkolnym 2021/2022 zostały przeprowadzone 4 konkursy na dyrektorów 3 szkół 

podstawowych: Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz Szkoły Podstawowej w 

Orle oraz 1 na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej. Wszystkie konkursy 

zostały rozstrzygnięte, a wyłonionym w konkursach kandydatom na stanowiska dyrektorów 

powierzono obowiązki.  
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W roku 2021 za wysokie osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uhonorowano w roku 

2021/2022  8 nauczycieli.  Kwota wydatkowana na Nagrody Wójta wyniosła 16 800,00 zł.  

 

 

 

 

    VI.     Poziom nauczania 
 

Wyniki zewnętrzne egzaminu ósmoklasisty w klasach VIII szkoły podstawowej 
 

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego została przeprowadzony 
w dniu 24 maja 2022 r., z matematyki w dniu 25 maja 2022 r., a z  języka obcego nowożytnego 
26 maja 2022 r.. 
Do egzaminu przystąpiło 164 uczniów.  
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas ósmych – by ukończyć 
szkołę, trzeba do niego przystąpić. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak to w 
dużym stopniu od jego wyniku zależy to, czy uczeń zostanie przyjęte do wymarzonej szkoły 
średniej. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnych testów, których celem jest 
określenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów i w pewnym sensie zastępuje również 
egzamin wstępny do szkół podstawowych. Jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy 
liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż wolnych miejsc w danej szkole. 
 Egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki niepełnie przedstawiają 

pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc traktować jako surowego 

wskaźnika pracy szkoły, 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 wyniki egzaminu dają 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 

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. 
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Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu 

każdego etapu edukacyjnego. 

Poniżej zamieszczone: tabele i wykresy obrazujące wyniki uzyskane przez uczniów po-

szczególnych szkół Gminy w roku 2022 w zestawieniu z wynikami za rok 2021 na poziomie 

gminy, powiatu i województwa. 

 
 

 
 

Egzamin ośmioklasisty 
Średnie wyniki  szkół z terenu gminy Małkinia Górna 

 
 

Nazwa szkoły          
i adres 

2021 2022 

Język 
polski 

Matemat
yka 

Język 
angielski 

Język 
rosyjski 

Język 
polski 

Matemat
yka 

Język 
angielski 

Średni  
wynik 
procento
wy 

Średni 
wynik 
procento
wy 

Średni 
wynik 
procento
wy 

Średni 
wynik 
procento
wy 

Średni 
wynik 
procento
wy 

Średni 
wynik 
procento
wy 

Średni 
wynik 
procento
wy 

Szkoła 
Podstawowa       
nr 1 im. Marii 

Curie-
Skłodowskiej       
ul. Ostrowska            

58 
07-320 

Małkinia 
Górna 

 
 
 

49 

 
 
 

36 

 
 
 

51 

 
 
 

_ 

 
 
 

55 

 
 
 

47 

 
 
 

62 

Szkoła 
Podstawowa       

nr 2 im. 
Fryderyka 
Chopina              

ul. Leśna 15 
 07-320 
Małkinia 

Górna 

 
 

59 

 
 

44 

 
 

71 

 
 

93 

 
 

49 

 
 

64 

 
 

70 

Szkoła 
Podstawowa  

im. Jana 
Pawła II 

Prostyń 60 
O7-319 
Prostyń 

 
 

63 

 
 

44 

 
 

70 

 
 

_ 

 
 

56 

 
 

44 

 
 

62 

Szkoła 
Podstawowa  

im. Kard. 
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Stefana 
Wyszyńskieg

o  ul. 
Prymasa 

Tysiąclecia 49 
07-319 
Prostyń 

41 34 43 _ 52 43 37 

Szkoła 
Podstawowa 

Orło 11 
07-320 

Małkinia 
Górna 

 
 

34 
 

 
 

23 

 
 

36 

 
 

_ 

 
 

56 

 
 

40 

 
 

58 

Szkoła 
Podstawowa 
Im. ks. Jana 

Twardowskie
go  

Glina 83 
07-230 

Małkinia 
Górna 

 
 
 

_ 

 
 
 

_ 

 
 
 

_ 

 
 
 

_ 

 
 
 

60 

 
 
 

68 

 
 
 

44 

 
Z informacji zawartych w powyższej tabeli wynika, że z większości egzaminowanych  
przedmiotów w roku 2022 wyniki są wyższe od wyników uzyskanych w placówkach w roku 
2021. Zauważa się jednak znaczny spadek wyników z języka polskiego w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej oraz niskie wyniki z języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie  oraz niskie wyniki z języka 
angielskiego w roku 2022 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie.  Szkoła 
w Glinie osiągnęła wysokie wyniki z matematyki i języka polskiego. Wyników szkoły w Glinie 
nie można porównać z wynikami z roku 2021, ponieważ w tej placówce w roku szkolnym 
2020/2021 nie było oddziału klasy ósmej. Zauważ się, że nieznacznie  wzrosły w stosunku do 
roku ubiegłego wyniki z matematyki w szkołach z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Orle.  
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Średnie wyniki uczniów klasy VIII szkół podstawowych z egzaminu w roku 2022 

w gminie, w powiecie ostrowskim i w woj. mazowieckim 
 

przedmiot Język polski Matematyka Język angielski 

gmina Małkinia 
Górna 

53 % 54 % 63 % 

powiat ostrowski 54,47 % 52 % 59 % 

województwo 
mazowieckie 

63,83 % 62,11 % 71,61 % 

 
Z informacji zawartych w powyższej  tabeli wynika, że średnie wyniki naszych szkół ze 
wszystkich przedmiotów są niższe od średnich wyników województwa mazowieckiego oraz 
niższe z języka polskiego i matematyki w powiecie. Wyższy jest tylko w naszej gminie wynik 
średni z języka angielskiego.  
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                Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.-  tabela staninowa 

 

 

Skala staninowa:  

1- najniższy                           4- niżej średniej                              7- wysoki  

 
                 
Przedmiot 
 
Nazwa szkoły 
 

Język polski Matematyka Język angielski 

Procent 
punktów 

Stanin Procent 
punktów 

Stanin Procent 
punktów 

Stanin 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Ks. Jana 
Twardowskiego w 

Glinie 

60% 5 68 % 7 44% 3 

Szkoła 
Podstawowa w 

Orle 

56% 4 40 % 2 58 % 5 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w 

Kiełczewie 

52% 3 43% 3 37 % 2 

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

55% 4 47% 4 62 % 6 

Szkoła 
Podstawowa nr 2 

im. Fryderyka 
Chopina w Małkini 

Górnej 

49% 3 64 % 6 70 % 7 

Szkoła 
Podstawowa im. 
Jana Pawła II W 

Prostyni 

56% 4 44 % 3 62 % 6 

Gmina Małkinia 
Górna 

  

53 % 4 54% 5 63%  6 

powiat ostrowski  
  54% 

 
4 

52% 4 59 % 6 

województwo 
mazowieckie 

 
 64 % 

 

 
6 

 
62%  

 
6 

 
72 %  

 
8 
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2- bardzo niski                      5- średni                                          8- bardzo wysoki 

3- niski                                   6- wyżej średniej                            9- najwyższy 

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.  

     W roku szkolnym 2021/2022 za wysokie  wyniki uzyskane z egzaminu po ósmej klasie  i  

bardzo dobre wyniki w nauce oraz w sporcie 16 uczniów ze szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna otrzymało  nagrody finansowe wręczone 

przez Wójta Gminy Małkinia Górna.  

Na powyższy cel przeznaczono środki finansowe w łącznej kwocie 8000,00 zł.  
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VI. Osiągnięcia uczniów w konkursach oraz zawodach sportowych w roku szkolnym 
2021/2022 
 

 

      Konkursy gminne organizowane przez placówki oświatowe mają na celu rozwijanie 

zainteresowań i talentów uczniów oraz zwiększenie ich motywacji do pracy. Uczniowie, biorąc 

w nich udział mają okazję do samodzielnego zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy, a także 

rozwijania swoich pasji. Organizacja konkursów ma na celu podnoszenie jakości pracy ucznia 

jak również budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Uczniowie szkół oraz wychowankowie 

przedszkola brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych. Odnosili sukcesy na 

szczeblach gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju.  

 

Przedstawione w poniższych tabelach informacje dotyczą osiągnięć uczniów w konkursach, przeglądach i 

zawodach, jakie przekazali dyrektorzy szkół. 

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

lp Nazwa zawodów/ konkursu Zasięg, 
Organizator 

Osiągnięcia 

1 Zawody gminne chłopcy kl. VII-VIII Zasięg gminny 
Organizator SP2 

II miejsce 

2 Zawody gminne dziewczyny kl. VII-
VIII 

Zasięg gminny 
Organizator SP2 

III miejsce 

3 Finał powiatu piłka nożna chłopcy 
kl. VII-VIII 

Zasięg powiatowy 
Organizator- powiat Ostrów 

Maz. 

IV miejsce 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 

L.p Nazwa zawodów / konkursów Zasięg, organizator Osiągnięcia 

1 Sztafety olimpijskie - dziewczęta i 
chłopcy 

Powiat I miejsce obu sztafet 

2 Piłka ręczna - dziewczęta Rejonowy I miejsce etap rejonowy 

3. Szkolne biegi przełajowe. 
Szkolny 

2 i 3 miejsce dziewczęta kl. 2 
2 i 3 miejsce chłopcy kl. 2 

4. Szkolne biegi przełajowe. 
 

Szkolny 
1 i 2 miejsce dziewczęta kl. 1 

1 i 2 miejsce chłopcy kl. 1 

5. Gminne biegi przełajowe w ramach 
Małej Gminnej Spartakiady. 

Gmina 
1 miejsce dziewczęta kl. 1 

1 miejsce chłopcy kl. 1 

6 Szkolne biegi przełajowe. 
Szkolny 

1 miejsce dziewczęta kl. 2a 
1 miejsce chłopcy kl.2a 

7 Szkolne biegi przełajowe Szkolny 4 miejsce dziewczęta 

8 Szkolne biegi przełajowe 
Szkolny 

Zorganizowanie zawodów 
dla uczniów klas 1-3 
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9. Gminna Mała Spartakiada 
Gmina 

I miejsce biegi, II miejsce 
dwa ognie 

10 Indywidualne Biegi przełajowe 
chłopcy Indywidualne biegi 

przełajowe dziewczyn 
Powiat 

I miejsce 
I miejsce 

11 Piłka nożna dziewcząt i chłopców Powiat II miejsce 

12 Halówka chłopcy Powiat II miejsce 

13 Hałówka dziewcząt Powiat III Miejsce 

14 Tenis stołowy chłopcy Powiat III miejsce 

15 Sztafetowe biegi przełajowe 
chłopcy 

Powiat II miejsce 

16 Sztafetowe biegi przełajowe 
dziewczyn 

Powiat III miejsce 

16 Tenis stołowy Powiat II miejsce 

17 Mała spartakiada piłka nożna 
Wyścigi rzędów 

Gmina 
I miejsce 
II miejsce 

18 Mini siatkówka chłopcy gmina Gmina II miejsce 

19 Mini siatkówka dziewczęta gmina Gmina I miejsce 

20 Mini siatkówka dziewczyny powiat Powiat II miejsce 

21 Mini siatkówka chłopcy powiat Powiat IV miejsce 

22 Siatkówka  chłopcy powiat Powiat I miejsce 

23 Siatkówka dziewczęta powiat Powiat IV miejsce 

24 Unichokiej zaw powiatowe chłopcy 
Dziewczęta 

Powiat 
IV miejsce 
IV miejsce 

25 czwórbój zawody gminne 
Gmina 

I miejsce dziewczyny 
I miejsce chłopcy 

26 Czwórbój zawody powiatowe 
Powiat 

II miejsce dziewczyny 
I miejsce chłopcy 

27 Czwórbój zawody miedzy 
powiatowe 

Czwórbój zawody wojewódzkie 

Między powiatowe 
Wojewódzki 

I miejsce 
XII miejsce 

28 Lekkoatletyka 

Powiat 

600 m- I ,II, III, miejsce 
dziewczyny 

Skok w dal III miejsce 
dziewczyny 

Kula III miejsce dziewczyny 
4x100  I miejsce dziewczyny 

100 m I miejsce chłopcy 
300m I miejsce chłopcy 

1000m I miejsce chłopcy 
4x100 I miejsce chłopcy 

29 Lekkoatletyka 

Powiat 

Skok w dal II miejsce 
dziewczyny 

1000m II miejsce chłopcy 
300 m III miejsce chłopcy 
4x100 III miejsce chłopcy 
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30 Mała Gminna Spartakiada  2-3 kl. 
Gmina 

piłka nożna I miejsce                                                                                                                                                                                            
Wyścigi rzędów II miejsce 

 

 

Nazwa 
konkursu/zawodów 

Etap Miejsce 

Mała Gminna 

Spartakiada 

 

Gminny 

 

I miejsce zespołowo 

Konkurs plastyczny /  

profilaktyczny pt.: 

„Żyję  

zdrowo – bo nie 

ulegam  

nałogom”.  

 gminny 

 

3 

PixBlocks Programming  

Challenge 2022  

Ogólnopolski                   520  

 

Maks Matematyczny  Ogólnopolski                woj-23,  

              k-100 

Ogólnopolski Konkurs  

Ekologiczny Eko - 

Planeta  

Ogólnopolski         wyróżnienie 

Warszawska Syrenka  Gminny          wyróżnienie 

 

 

Nazwa konkursu/zawodów Zasięg 
(szkolny, 
gminny, 

powiatowy) 

Termin 

Konkurs plastyczny „Ekologia w oczach 
dziecka” 

Gminny  20.05.2022 

Konkurs geograficzny  

dla klas VII 

szkolny 5 maja 2022r.  

Konkurs recytatorski  

Warszawska Syrenka  

    szkolny 

 

1.03.2022 

 

 

 

 



24 
 

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II W Prostyni 

lp Nazwa zawodów/ konkursu Zasięg/ organizator Osiągnięcia 

1 Konkurs Recytatorski Warszawska 

Syrenka 

etap gminny/  GOKiS 

Małkinia Górna 

 I miejsce 

 II miejsce 

  III miejsce 

wyróżnienie 

2 Konkurs Recytatorski Warszawska 

Syrenka 

etap powiatowy/Miejski 

Dom Kultury w Ostrowi 

Mazowieckiej 

wyróżnienie 

3 Konkurs Literacki “Ksiądz Jan 

Twardowski - poeta od biedronek” 

Powiat/ Wójt Gminy 

Małkinia Górna, Starosta 

Powiatu Ostrowskiego 

 I miejsce 

                II miejsce 

4 Konkurs przedmiotowy z wiedzy o 

społeczeństwie 

Etap szkolny i rejonowy 

Mazowiecki Kurator 

Oświaty (MSCDN) 

Udział w etapie rejonowym 

5 Konkurs przedmiotowy z języka 

angielskiego 

Etap szkolny i rejonowy 

Mazowiecki Kurator 

Oświaty (MSCDN) 

Udział w etapie rejonowym 

6 Konkurs literacki 

“Wiersz dla mamy” 

Gminny/ Gminna Biblioteka 

Publiczna pod patronatem 

Wójta Gminy Małkinia 

Górna 

wyróżnienie 

7 Ogólnopolski turniej wiedzy 

pożarniczej- Młodzież Zapobiega 

Pożarom 

etap gminny              III miejsce 

8 Konkurs Plastyczny “Ekologia w 

oczach dziecka” 

Gminny/ Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. 

Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej i Urząd 

Gminy w Małkini Górnej 

II miejsce 

 III miejsce 

9 Konkurs 

„Wartościowe opowieści. Rodzina 

moją pierwszą szkołą miłości” 

Diecezjalny/ Szkoła 

Podstawowa im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w 

Kosowie Lackim, Wydział 

Katechezy i Szkolnictwa 

Katolickiego Kurii 

Diecezjalnej w Drohiczynie i 

Fundacja MATER 

 Nagroda specjalna Senatora 

RP 

 II miejsce 
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10 Konkurs profilaktyczny- 

“Trzeźwy umysł” 

Gminny/ Wójt Gminy 

Małkinia Górna 

4  wyróżnienia 

 

11 Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej “Młodzież zapobiega 

pożarom” 

Etap gminny 

Etap powiatowy 

 I miejsce 

 I miejsce 

12 “Żyję zdrowo, bo nie ulegam 

nałogom” 

Gminny/ Wójt Gminy 

Małkinia Górna 

I miejsce 

13 Konkurs plastyczny “Wanna 

marzeń” 

Ogólnopolski/ Rossmann Grupa Pszczółki i  Prymuski – 

nagroda główna 

14 Konkurs  “Higieniczna Rymowanka” Ogólnopolski/ Rossmann Grupa Pszczółki -nagroda 

główna 

15 Konkurs “Szczoteczka Przyszłości” Ogólnopolski/ Rossmann Grupa Pszczółki i Prymuski - 

nagroda główna 

16 Konkurs “Odkrywcy Bakterii” Ogólnopolski/ Rossmann Grupa Pszczółki i Prymuski – 

nagroda główna 

17 Halowa piłka nożna Powiat I miejsce grupowo 

 

18 Piłka siatkowa dziewcząt Powiat II miejsce 

grupowo 

19 Tenis stołowy dziewcząt  Powiat II miejsce 

 

20 Piłka siatkowa chłopców Powiat II miejsce grupowo 

 

21 Tenis stołowy chłopców Powiat I miejsce 

 

22 Drużynowe biegi przełajowe Powiat I miejsce 

 

23 Unihokej 

 

 

 

 

Powiat 

 

II miejsce - chłopcy 

II miejsce -dziewczęta 
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24 czwórbój lekkoatletyczny Powiat II miejsce 

 

25 Piłka siatkowa dziwcząt Powiat III miejsce 

 

26 lekkoatletyka: pchnięcie kulą Powiat 

 

I miejsce 

II miejsce 

27 lekkoatletyka: skok w dal Powiat  I miejsce 

28 lekkoatletyka: bieg na 100 m Powiat  III miejsce 

 IV miejsce 

29 lekkoatletyka: bieg na 300 m Powiat III miejsce 

30 lekkoatletyka: 

sztafeta 4 x 100 

Powiat III miejsce 

 

 

 

Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

Lp Nazwa zawodów/ konkursu Zasięg, 
Organizator 

Osiągnięcia 

1 Piłka nożna na trawie kl. 4-6 Etap gminny 
Gminna spartakiada 

1 miejsce 

2 Begi przełajowe 
 

Etap gminny 
Gminna spartakiada 

2 i 3 miejsce 

3 biegi sztafetowe 
 

Etap powiatowy 
SZS Ostrów Maz. 

2 i 3 miejsce 

4 Tenis stołowy 
 

Etap powiatowy 
SZS Ostrów Maz. 

2 miejsce 

5 Piłka nożna na trawie (Orlik) 
 

Etap powiatowy 
SZS Ostrów Maz. 

3 miejsce 

6 Piłka nożna na hali kl 4-6 
 

Etap powiatowy 
SZS Ostrów Maz. 

3 miejsce 

7 Piłka nożna na hali kl 7-8 Etap powiatowy 
SZS Ostrów Maz. 

3 miejsce 

8 Konkurs religijny "Wartościowe Etap diecezjalny 2 miejsce 
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opowieści" Wydział Katechezy i 
Szkolnictawa Katolickiego w 

Drochiczynie 

9 Konkurs o zdrowiu Etap powiatowy 
Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Ostrowi Maz. 

Laureat 

 

 

Szkoła Podstawowa w Orle 

Lp Nazwa zawodów/ konkursu Zasięg, 
Organizator 

Osiągnięcia 

1 „Projekt z ZUS” Regionalny 
ZUS 

I -miejsce 

2 „Żyję zdrowo, bo nie ulegam 
nałogom” 

Gminny 
Gmina Małkinia Górna 

III - miejsce 

3 „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy 
dzień, szczęśliwe życie” 

Gminny 
Gmina Małkinia Górna 

5 wyróżnień 

4 „Ptaki w polskim krajobrazie 
jesienno – zimowym” 

Powiatowy 
Ostrowskie Stowarzyszenie 

– Ludzie z pasją” 

Wyróżnienie w kategorii zdjęcie 
młodego fotografa 

 

5 „Jak zachęcić babcię lub 
dziadka do założenia konta w 

banku” 

Regionalny 
ZUS 

4 prace zakwalifikowane do etapu 
ogólnopolskiego 

6 „Najpiękniejszy Anioł 
Bożonarodzeniowy” 

Gminny 
GOKiS w Małkini 

I – miejsce kat. 11-13 lat 

7 „Jak dbam o mózg” Wojewódzki 
Fundacja Marcelego 

Neckiego Wspierania Nauk 
Biologicznych oraz Instytut 

Biologii Doświadczalnej 

I – miejsce kat. kl. I-IV 

8 „Wartościowe Opowieści 
Rodzina moją pierwszą szkołą 

miłości” 

Diecezjalny 
SP im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Kosowie 
Lackim , Kuria Diecezjalna w 

Drohiczynie i Fundacja 
„Mater” 

Wyróżnienie kat. Kl. I-III 
Wyróżnienie kat. Kl. VII-VIII 

9 „Prymas Kardynał Stefan 
Wyszyński” 

Powiatowy 
Starostwo Powiatowe w 

Ostrowi Maz. 

2 wyróżnienia 

10 „Dzień Matki” Gminny 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Małkini 

III – miejsce w kat. IV-VI 
I i III miejsce w kat. VII-VIII 
Wyróżnienie w kat. VII-VIII 

11 „Ks. Jan Twardowski – poeta 
od biedronek” 

Powiatowy 
Szkoła Podstawowa im. Ks. 
J. Twardowskiego w Glinie 

2 wyróżnienia w kat. VII-VIII 
II – miejsce w kat. IV-VI 
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Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

lp Nazwa zawodów/ konkursu Zasięg, 
Organizator 

Osiągnięcia 

1 „Projekt z ZUS” Regionalny 
ZUS 

I -miejsce 

2 „Żyję zdrowo, bo nie ulegam 
nałogom” 

Gminny 
Gmina Małkinia Górna 

III - miejsce 

3 „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy 
dzień, szczęśliwe życie” 

Gminny 
Gmina Małkinia Górna 

5 wyróżnień 

4 „Ptaki w polskim krajobrazie 
jesienno – zimowym” 

Powiatowy 
Ostrowskie Stowarzyszenie 

– Ludzie z pasją” 

Wyróżnienie w kategorii zdjęcie 
młodego fotografa 

 

5 „Jak zachęcić babcię lub 
dziadka do założenia konta w 

banku” 

Regionalny 
ZUS 

4 prace zakwalifikowane do etapu 
ogólnopolskiego 

6 „Najpiękniejszy Anioł 
Bożonarodzeniowy” 

Gminny 
GOKiS w Małkini 

I – miejsce kat. 11-13 lat 

7 „Jak dbam o mózg” Wojewódzki 
Fundacja Marcelego 

Neckiego Wspierania Nauk 
Biologicznych oraz Instytut 

Biologii Doświadczalnej 

I – miejsce kat. kl. I-IV 

8 „Wartościowe Opowieści 
Rodzina moją pierwszą szkołą 

miłości” 

Diecezjalny 
SP im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Kosowie 
Lackim , Kuria Diecezjalna w 

Drohiczynie i Fundacja 
„Mater” 

Wyróżnienie kat. Kl. I-III 
Wyróżnienie kat. Kl. VII-VIII 

9 „Prymas Kardynał Stefan 
Wyszyński” 

Powiatowy 
Starostwo Powiatowe w 

Ostrowi Maz. 

2 wyróżnienia 

10 „Dzień Matki” Gminny 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Małkini 

III – miejsce w kat. IV-VI 
I i III miejsce w kat. VII-VIII 
Wyróżnienie w kat. VII-VIII 

11 „Ks. Jan Twardowski – poeta 
od biedronek” 

Powiatowy 
Szkoła Podstawowa im. Ks. 
J. Twardowskiego w Glinie 

2 wyróżnienia w kat. VII-VIII 
II – miejsce w kat. IV-VI 
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Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej 

Lp Nazwa zawodów/ konkursu Zasięg, 

Organizator 

Osiągnięcia 

1 “Nie czas na nudę” Zachowaj 

trzeźwy umysł 

Ogólnopolska Kampania 

edukacyjno-profilaktyczna 

wyróżnienia 12 dzieci 

2 “Zabytki architektury” Powiatowy XVI Konkurs 

plastyczny “Krajobraz Polski 

2021-zabytki architektury” 

wyróżnienie- 1 dziecko 

3 “Żyję zdrowo bo nie 

ulegam nałogom” 

Konkurs Gminny III miejsce -1 dziecko 

4 Konkurs literacko-

plastyczny “Dzień 

Matki” 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

II miejsce -1 dziecko 

II miejsce- 1 dziecko 

wyróżnienie- 1 dziecko 

 

Efektem współzawodnictwa uczniów jest uaktywnienie młodzieży oraz kształtowanie 

właściwego charakteru i właściwej postawy uczniów wobec nauki, szkoły, pracy i 

społeczeństwa. Do celów współzawodnictwa należy więc zaliczyć: 

 podniesienie poziomu uczenia się, 

 pozytywny wpływ na aktywność fizyczną uczniów, 

 polepszenie stanu systematycznego uczęszczania uczniów na lekcje szkolne, 

 zwiększenie aktywizacji uczniów w różnych dziedzinach na rzecz szkoły i środowiska 

lokalnego,  

 podniesienie poziomu rywalizacji uczniów w różnych dziedzinach życia,  

 zwiększenie zainteresowania uczniów życiem szkoły, 

 prawidłowe kształtowanie pozytywnych cech charakteru uczniów, 

 kształtowanie postawy patriotycznej wobec Ojczyzny. 

Uczniowie naszych szkół w roku szkolnym 2021/2022 odnieśli wiele sukcesów sportowych, na 

wyróżnienie zasługuje tu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni oraz Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina.  

Aktywnie uczestniczyli również w konkursach recytatorskich, literackich i plastycznych, 

osiągając wysokie miejsca, wyróżnienia i tytuły laureata.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Prostyni zasługuje na uznanie w związku z zachęcaniem uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  W roku szkolnym 

2021/2022 odbywały się także rywalizacje między szkołami w ramach Gminnej Spartakiady i 

Małej Spartakiady.  Organ prowadzący zapewniał dowóz uczniów na rozgrywki sportowe w 

ramach  Gminnej Spartakiady oraz na zawody powiatowe i rejonowe umożliwiając udział 

uczniom w zawodach.  
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VII. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie 
ich uzdolnień 

 
 

W Gminie Małkinia Górna dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia rewalidacyjne, dostosowane do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, które zostały wskazane w orzeczeniu z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 

2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 t.j) pomoc psychologiczno-

pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki 

oraz w środowisku społecznym. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach podstawowych jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem, poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów oraz w 

różnych formach zajęć. Organ prowadzący wspierał także pracę wszystkich uczniów poprzez 

organizację zajęć  świetlicowych i bibliotecznych oraz przyznając godziny na zajęcia 

specjalistyczne wynikające z opinii PPP.  

 

 

Poniższe tabele przedstawiają rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

oraz opiekuńczo – wychowawcze z podziałem na ilość godzin w tygodniu i ilość nauczycieli w 

poszczególnych placówkach. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 

 

RODZAJ ZAJĘĆ 
IX – XII 2021 I – VIII 2022 

Świetlica 26 26 

Biblioteka 45 45 

Zajęcia logopedyczne 3 3 
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Zajęcia rewalidacyjne 28 30 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 7 9 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 6 6 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3 3 

Zajęcia integracji sensorycznej 4 4 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 2 3 

Technika dla ucznia zwolnionego z drugiego języka nowożytnego 1 1 

Inne zadania wynikające z pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej 
Doradztwo zawodowe 

4 4 

Nauczyciel współorganizujący 129 129 

RAZEM 258 263 

 
 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN 

IX – XII 2021 I – VIII 2022 

Świetlica 10 10 

Biblioteka 6 6 

Logopedia 4 4 

Rewalidacja 2 2 

Zajęcia wyrównawcze 2 2 

Zaj. korekcyjno- kompensacyjne 1 1 

Pedagog szkolny 5 5 

nauczyciel współorganizujący - - 

RAZEM 30 30 

 
          

Szkoła Podstawowa w Orle 

 

RODZAJ ZAJĘĆ ILOŚC GODZIN 

IX – XII 2021 I – VIII 2022 

Świetlica 10 10 

Biblioteka 7 7 

Logopedia 5 5 

Rewalidacja 2 2 

Zajęcia wyrównawcze 1 1 

Terapia integracji sensorycznej 2 2 

Pedagog 5 5 
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nauczyciel współorganizujący 20 20 

RAZEM 52 52 

 
 
 
 

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Prostyni 

RODZAJ ZAJĘĆ ILOŚC GODZIN 

IX – XII 2021 I – VIII 2022 

Świetlica 36 36 

Biblioteka 24 24 

Logopedia 8 8 

Rewalidacja 14 14 

Zajęcia wyrównawcze 1 1 

zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

3 3 

nauczyciel współorganizujący 96 96 

RAZEM 182 182 

 
 

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

 
 

RODZAJ ZAJĘĆ ILOŚC GODZIN 

IX – XII 2021 I – VIII 2022 

Świetlica 5 5 

Biblioteka 6 6 

Logopedia 
 

2 2 

Rewalidacja 
 

2 2 

Zajęcia wyrównawcze 0 0 

Zajęcia korekcyjno - 
kompensacyjne 
 

1 1 

Pedagog 
 

5 5 

Zajęcia rewalidacyjno - 
wychowawcze 

10 
 

10 
 

Integracja sensoryczna 1 1 

nauczyciel współorganizujący 18 18 

RAZEM 50 50 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie -Skłodowskiej w Małkini Górnej 
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RODZAJ ZAJĘĆ ILOŚC GODZIN 

IX – XII 2021 I – VIII 2022 

Świetlica 42 42 

Biblioteka 15 30 

Logopedia 4 4 

Rewalidacja 8 9 

Zajęcia wyrównawcze 7 7 

Inne zajęcia  12 12 

nauczyciel współorganizujący 40 42 

RAZEM 128 146 

 
    

 
 
Poniżej tabela przedstawia ilość uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Małkinia Górna. 

 

Nazwa Placówki oświatowej 
Ilość uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

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

 
4  jedno nauczanie 

indywidualne  

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

Szkoła Podstawowa w Orle                    1  

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie                    1  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni                    7  

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie                    2 

Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej                    1 

Razem                   31 

 

   Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą  w ramach swoich możliwości uczyć 

się w szkołach ogólnodostępnych. Zauważa się, że z każdym rokiem przybywa coraz więcej 

uczniów wymagających organizacji kształcenia specjalnego. To pociąga za sobą zatrudnianie 

większej ilości nauczycieli współorganizujących nauczanie.  Gmina ma obowiązek stworzenia 

tym uczniom odpowiednich warunków do nauki, a także wspierania ich w szkole. W roku 

szkolnym 2021/2022 31 uczniów, którzy posiadali  orzeczenie o potrzebie kształcenia 
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specjalnego, było objętych pomocą psychologiczną. Kwota na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 

20212022 wyniosła 1 329 490 zł.  

 

 

 

VIII. 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 2021/2022 dowożono uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od 

szkół  lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół uczniów 

niepełnosprawnych.  Dowóz do szkół odbywał się autobusem gminnym oraz środkami 

transportu należącymi do prywatnych firm transportowych , wyłonionych do wykonania 

zadania w drodze zapytań ofertowych i przetargów.  

 

 

Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół w 2021/2022 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 

Lp.    

1 2 3 

1. 

Uczniowie 

niepełnosprawni 

(dowóz z opiekunem 

zorganizowany przez 

gminę) 

Zespół Szkół Specjalnych w starym 

Lubiejewie 
12 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Długoborzu 

Pierwszym 

2 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Ostrowi Maz. 
1 

2. Uczniowie 

niepełnosprawni  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża 

Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej 
1 
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(dofinansowanie do 

dowozu-umowa z 

rodzicem) 

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi 

Mazowieckiej 
1 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Zuzeli 
1 

Przedszkole "Planeta Fantazji" w 

Ostrowi Mazowieckiej 
2 

Liceum Ogólnokształcące w Kosowie 

Lackim 
1 

3. 

Łączna suma uczniów niepełnosprawnych korzystających z 

dowozu zorganizowanego przez gminę i dofinansowania do 

dowozu 

21 

 

 

Liczba uczniów dowożonych z uwagi na znaczne oddalenie miejsca zamieszkania od szkoły 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa placówki 
Liczba uczniów 

dowożonych 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej  

 

130 

2.   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini Górnej  

 

70 

3.   Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Glinie  

49 

 

4.  Szkoła Podstawowa w Prostyni im. Jana 

Pawła II w Prostyni 

97 

 

5. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie 

27 

 

6.   Szkoła Podstawowa w Orle   

                        52 

Łączna suma uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjum korzystających z dowozu 

 

                      452 
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zorganizowanego przez przewoźnika oraz 

autobusem gminnym 

 

W roku 2021/2022 nakłady poniesione na dowóz uczniów niepełnosprawnych 

wyniosły 91 563,13 zł. Zwrot kosztów dla rodziców za dowóz uczniów wyniósł 17 492,58. 

Zakup biletów dla uczniów oraz dowóz na zawody sportowe  wyniósł 231 006,40. Koszty 

dowozu autobusem gminnym 413 398,24 zł.  Ogólny koszt dowozu wyniósł 753 460,17 zł.  

IX. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi 

zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu 

państwa art. 90b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Udzielana jest ona 

na podstawie przepisów rozdziału 90d i 90e niniejszej ustawy. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy materialnej to kwota 600 zł netto na osobę w rodzinie 

kwota, (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Z tej formy 

wsparcia korzystali uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Małkinia Górna i 

uczęszczają do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

Wypłata stypendiów polegała na całkowitym lub częściowym pokryciu kosztów poniesionych 

na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym m.in.: pomocy dydaktycznych, obuwia 

i odzieży sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oraz całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

przez uczniów szkół ponadpodstawowych.  

Zasiłek szkolny natomiast jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które 

również było udzielane uczniom z terenu Gminy Małkinia Górna. Takie świadczenie 

przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci 

rodzica.  

Tabela:  dane dotyczące wypłaconej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku 
szkolnym2020/2021 i 2021/2022  

 
wyszczególnienie 

Stypendium 
szkolne 

2020/2021 

Stypendium 
szkolne 

2021/2022 

Zasiłek 
szkolny 

2020/2021 

Zasiłek 
szkolny 

2020/2021 

1 Liczba złożonych wniosków 59 57 4 6 

2 Liczba wniosków pozytywnie 
rozpatrzonych - ogółem 

59 55 4 4 

3 w tym 
odnoszącyc

h 
się do 

uczniów: 

szkół podstawowych 36 39 2 2 

szkół 
ponadpodstawowych 

19 20 2 2 
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W okresie od września 2021 r. do sierpnia 2022 r stypendia otrzymało 55 uczniów z 26 rodzin, 

zauważa się, że jest to o 4 mniej w stosunku do roku ubiegłego, natomiast zasiłek szkolny 

otrzymało 4 uczniów z 3 rodzin, co pokrywa się liczbą przyznanych zasiłków w roku ubiegłym. 

 Program realizowany jest z dotacji finansowej pozyskanej od Wojewody Mazowieckiego oraz 

ze środków własnych gminy.  

Całkowity koszt stypendiów szkolnych wyniósł: 21 240,00  

Całkowity koszt zasiłków szkolnych wyniósł: 2 480,00 zł 

 

 

 

IX. Programy i projekty rządowe oraz unijne realizowane w placówkach oświatowych 

 

W roku 2021/2022 r.  realizowano wiele programów i projektów finansowanych i 

współfinansowanych z budżetu państwa, gminy oraz innych partnerów. Pozyskano dodatkowe 

środki finansowe w programach i projektach zarówno naukowych, kulturalnych, 

profilaktycznych  jak i sportowych. Poniżej tabele obrazujące realizowane przez szkoły projekty 

i źródła ich finansowania 

 

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

Nazwa projektu Kwota pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

Kwota 

dofinansowania z 

budżetu gminy 

Razem 

„Eksperymentuję, odkrywam, 

wiem”- STIWEK 

14 538,00 -  -  

Mazowiecki Projekt 

przygotowania szkół nauczycieli 

i uczniów do nauczania 

zdalnego 

126 324,53 -  -  

„Laboratoria przyszłości” 60 000,00 -  -  

Razem 200 862,53   

 

Nazwa projektu Kwota pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

Kwota 

dofinansowania z 

budżetu gminy 

Razem 

Erasmus +  dofinansowanie z UE   

- - 

Using mobile applications in the 

learning proces 

 

3 1160,00 € 

Know-how in terms of 

developing mobile applications 

32775,00 € 
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We are what we eat 
30480,00 € 

Aktywny powrót do szkoły, w-f 

za w-f 
- - - 

Gramy w ręczną. - - - 

SKS - - - 

Laboratoria  Przyszłości 126 900,00 zł - 
126 900,00 

zł 

Razem 126 900,00Z zł 

94 415,00 € 
- 

126 900,00 

zł 

 

 

Nazwa projektu Kwota pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

Kwota 

dofinansowania z 

budżetu gminy 

Razem 

„Eksperymentuję odkrywam, 

wiem” STIWEK 

2 3232,00 zł - 2 3232,00 zł 

"Laporatoria przyszłości" 3 0000,00 zł - 3 0000,00 zł 

Razem 5 3232,00 zł - 5 3232,00 zł 

 

 

 

Nazwa projektu Kwota pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

Kwota 

dofinansowania z 

budżetu gminy 

Razem 

„Eksperymentuję odkrywam, 

wiem” STIWEK 
36 202,00 zł - 36 202,00 zł 

„Laboratoria przyszłości” 30 000,00 zł - 30 000,00 zł 

Narodowy Program 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025 do biblioteki szkolnej 

2 000,00 zł 500,00 zł 2 500,00 zł 

„Znamy swoją wartość” Gminna 

Komisja Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych 

- 2 940,00 zł 2 940,00 zł 

Razem 68 202,00 zł 3 440,00 zł 7 1642,00 zł 
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Nazwa projektu Kwota pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

Kwota 

dofinansowania z 

budżetu gminy 

Razem 

„Eksperymentuję odkrywam, 

wiem” STIWEK 
- -  

„Laboratoria przyszłości” 30 000,00 zł - 30 000,00 zł 

Narodowy Program 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025 do biblioteki szkolnej 

2000,00 zł 500,00 zł 2 500,00 zł 

„Znamy swoją wartość” Gminna 

Komisja Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych 

- 2 940,00 zł 2 940,00 zł 

Razem 32 000,00 zł 3 440,00 zł 35 440,00 zł 

 

 

Nazwa projektu Kwota pozyskanych 

środków 

zewnętrznych 

Kwota 

dofinansowania z 

budżetu gminy 

Razem 

Laboratoria przyszłości 60 000,00 zł - - 

„Eksperymentuję odkrywam, 

wiem” STIWEK 

26 463,00 zł - - 

Razem 86 463,00 zł - - 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie ze Współpracy  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej 
z placówkami zagranicznymi – mowa o programie ERASMUS + 
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X. Remonty w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Małkinia Górna i finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 

2021/2022 
 

W placówkach oświatowych Gminy Małkinia Górna przeprowadzone zostały bieżące remonty 

wykonane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w urzędzie. Oprócz nich w Szkole 

Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, w lipcu 2022 odbył się  remont 

dachu budynku gospodarczego. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie 

Skłodowskiej w Małkini Górnej przeprowadzono remont biblioteki i gruntowny remont boiska 

szkolnego.  

Poniższa tabela przedstawia wydatki na remonty przeprowadzane w placówkach oświatowych 

Gminy Małkinia 

  

 

Nazwa Placówki oświatowej Nazwa zadania Koszt  

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

Górnej 

Remont biblioteki szkolnej 14 998,76 

Bieżące remonty z zakupionymi 
materiałami 

12 023,26 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej 

Bieżące remonty z zakupionymi 
materiałami 

3 313,58 

Szkoła Podstawowa w Orle 
Bieżące remonty z zakupionymi 

materiałami 
2 106,19 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Glinie 

Bieżące remonty z zakupionymi 
materiałami 

3 820,92 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Prostyni 

Bieżące remonty z zakupionymi 
materiałami 

2 782,19 

Szkoła Podstawowa im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie 

Bieżące remonty z zakupionymi 
materiałami 

12 256,15 

Przedszkole Samorządowe w 
Małkini Górnej 

Bieżące remonty z zakupionymi 
materiałami 

3 547,25 

Razem 54 848,30 
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Poniższa tabela przedstawia remonty wykonane przez pracowników gospodarczych 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy W Małkini Górnej w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole 
Podstawowej nr.1 im. Marii Curie Skłodowskiej. 

 

 

 

Okres  

 

Zakres wykonywanych 

zadań 

Termin 

wykonania 

Czas 

wykonania 

 

Wycena usług 

od 1.07.22 

do 31.08.22 

przenoszenie regałów, 

usunięcie klepki i zerwanie 

tynku z zagrzybionej 

ściany, usuwanie papy i 

lepiku 

od 04.07.22 do 

06.07.22 

 

11.07.22 do 

12.07.22 

9.00-14.30 -80m²x12 cena za usunięcie 

stałego parkietu (60x12=720) 

-usunięcie lepiku (50x30=1500) 

-zrywanie zagrzybionej ściany i 

nakładanie 

tynków(50m²+18=900) 

-wylanie posadzki 

samopoziomującej 

(50m²x30=1500) 

4620,00 zł 

od 1.07.22 

do 31.08.22 

-wylanie posadzki i 

nałożenie tynku na ścianę 

 

 

8-11 sierpnia 

 3800,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia : Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini 

Górnej po remoncie. 
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Z inicjatywy Wójta Gminy Małkinia Górna całkowicie przebudowano boisko szkolne przy 

Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej. Zamiast istniejącego 

wcześniej i wymagającego gruntownego remontu boiska pobudowano nowy obiekt sportowy, 

na który składa się: 
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1. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej z trawy sztucznej 60mx30m (2129m ²) 

2. Bieżnia dwutorowa 238m, 576 m ² 

3. Stanowisko do skoku w dal 24 m ² 

4. Stanowisko do pchnięcia kulą 112m ² 

5. Piłkochwyty 60m 

6. Odnowienie terenu – drenaż zbierający wraz z kanalizacją i studnią chłonną 

7. Montaż lamp solarnych 

8. Wymiana części istniejącego ogrodzenia 175 m ² 

 

Całkowity koszt modernizacji boiska w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej 

w Małkini Górnej wyniósł 1 367 607,35 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 191 

180,00 zł. 

Zdjęcia : Boisko szkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej 

po modernizacji. 
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni wykonano ze środków Funduszu 
Sołeckiego odnowienie elewacji budynku szkoły o wartości 24 000,00 zł oraz zakupiono 
zastawę stołową z Funduszu Sołeckiego wsi Poniatowo o wartości 5 678,72 zł. 
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XI. 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.  
 
Poniższa tabela pokazuje wysokość subwencji oświatowej dla naszej gminy otrzymywanej na 
przełomie lat 2017-2022. 

Subwencja 
oświatowa              

w roku 2017 

Subwencja 
oświatowa              

w roku 2018 

Subwencja 
oświatowa            

w roku 2019 

Subwencja 
oświatowa 

w roku 2020 

Subwencja 
oświatowa 

w roku 2021 

Subwencja 
oświatowa na 

dzień 31 sierpnia 
2022 r. 

10 813 416 zł 11 043 428 zł 11 545 488 zł 11 296 918 zł 11 269 142 zł 9 193 640 zł 

Wysokość subwencji oświatowej na zadania szkolne na rok 2021 wyniosła 
11 269 142 zł 

Wysokość dotacji celowej na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
na rok 2021 wyniosła 

341 272 zł 
Razem wysokość subwencji i dotacji 

11 610 414 zł 
Wydatki na zadania szkolne i zadania przedszkolne wyniosły w roku 2021 

18 002 093,37 zł. 
Różnica w kwocie 6 391 679,37 zł to środki własne gminy, które zgodnie z prawem musiały 

zostać poniesione. Koszt jednego ucznia wyniósł w naszej gminie w 2021 r. biorąc pod uwagę 
wszystkie wydatki oraz średnioroczną liczbę uczniów 14 006,19 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: Danuta Barszcz 


