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INFORMACJA 

o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Siedlce  
w roku szkolnym 2018/2019 

 
(Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku 

szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 
 

Zdania oświatowe gminy wynikają w szczególności z postanowień:  

 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.:Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty, (tj.:Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)) 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) 

 

Do podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty należy: 

1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych oraz szkół 

podstawowych, 

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

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

4. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

5. kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku nauki, 

6. realizacja zadań wspierających uczniów w nauce. 

 
 

I. STAN ORGANIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół i przedszkoli, dla których Gmina Siedlce jest organem 

prowadzącym uczęszczało 2454 dzieci. Stan organizacji szkół podstawowych, oddziałów 

gimnazjalnych i przedszkoli w omawianym roku szkolnym obrazują poniższe tabele.  

 
Stan organizacji szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 

 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1. Szkoła Podstawowa Białki 8 167 

2. Szkoła Podstawowa Golice 8 130 

3. Szkoła Podstawowa Nowe Iganie 16 334 

4. Szkoła Podstawowa Pruszyn 8 111 

5. Szkoła Podstawowa Stok Lacki 17 349 

6. Szkoła Podstawowa Strzała 12 226 

7. Szkoła Podstawowa Żelków-Kolonia 14 263 

  Razem szkoły podstawowe 83 1580 

8. Oddziały gimnazjalne Białki 1 26 

9. Oddziały gimnazjalne Golice 1 15 
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10 Oddziały gimnazjalne Nowe Iganie 1 21 

11 Oddziały gimnazjalne Pruszyn 1 9 

12 Oddziały gimnazjalne Stok Lacki 2 44 

13 Oddziały gimnazjalne Strzała 1 25 

14 Oddziały gimnazjalne Żelków-Kolonia 1 23 

  Razem gimnazja 8 163 

  Ogółem SP i Gim. 91 1743 

 
 
 

Stan organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 
 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1. Oddziały przedszkolne w SP w Białkach 2 35 

2. Oddziały przedszkolne w SP w Golicach 1 21 

3. Oddziały przedszkolne w SP w Nowych Iganiach 2 43 

4. Oddziały przedszkolne w SP w Pruszynie 3 59 

5. Oddziały przedszkolne w SP w Stoku Lackim 2 39 

6. Oddziały przedszkolne w SP w Strzale 2 26 

7. Oddziały przedszkolne w SP w Żelkowie-Kolonii 2 50 

  Razem oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  14 273 

 
 
 

Stan organizacji przedszkoli publicznych 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba dzieci   

1. Przedszkole Publiczne w Białkach 3 61 

2. Przedszkole Publiczne w Nowych Iganiach 5 102 

3 Przedszkole Publiczne w Stoku Lackim 6 128 

4 Przedszkole Publiczne w Strzale 3 72 

5 Przedszkole Publiczne w Żelkowie-Kolonii 3 75 

 Razem 20 438 

 
 
Wszystkim dzieciom, którym Gmina Siedlce miała obowiązek zapewnić możliwość korzystania 

z wychowania przedszkolnego, zgłoszonym do rekrutacji do publicznych przedszkoli zapewniono 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 
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II. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
Etaty nauczycielskie i niepedagogiczne  

 
 
 

Zespół oświatowy 

 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Liczba etatów 
pracowników 
administracji  

i obsługi 

 
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach 

23,51 11 

 
Szkoła Podstawowa w Golicach 

17,94 5 

 
Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 

49,77 17 

 
Szkoła Podstawowa w Pruszynie 

20,37 6 

 
Zespół Oświatowy w Stoku Lackim 

50,57 19 

 
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 

34,53 13 

 
Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii 

41,03 13 

 

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący  

organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą 

godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, 

informatyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania.  

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 

prowadzonych przez Gminę Siedlce pracowało 261 nauczycieli; z czego 216 zatrudnionych było 

w pełnym wymiarze godzin. Nauczyciele Gminy Siedlce stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną legitymującą się wyższym wykształceniem pedagogicznym, z czego 59% stanowili 

nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego, 16,48% to nauczyciele mianowani, 17,62% 

nauczyciele kontraktowi, 6,9% to stażyści, którzy dopiero rozpoczynali swoją drogę zawodową. 

W roku szkolnym 2018/2019 komisje egzaminacyjne powołane przez Wójta Gminy Siedlce 

przeprowadziły egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla 3 nauczycieli. 

Zgodnie z art. 70a ustawy 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zabezpieczono środki na 

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W omawianym roku szkolnym dofinansowanie do 

studiów wyższych z zakresu pedagogiki ze specjalnością edukacja wieku dziecięcego otrzymał 1 

nauczyciel, dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nadających 

uprawnienia otrzymało 17 nauczycieli. Nauczyciele kształcili się w specjalnościach zgodnych 

z priorytetami ustalonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz organ prowadzący m.in.: 

logopedia, informatyka, integracja sensoryczna, pedagogika specjalna, edukacja i wspomaganie 

rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 13 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do 

doskonalenia realizowanego w formie szkoleń, konferencji, kursów i warsztatów. Ponadto, nauczyciele 

uczestniczyli w organizowanych w zespołach oświatowych szkoleniach rad pedagogicznych, kursach 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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III. POZIOM NAUCZANIA 
 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od jakości 

procesu dydaktycznego realizowanego w szkołach, zdolności i aspiracji uczniów, ale także od 

środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne 

formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Miernikiem poziomu nauczania w szkole podstawowej jest egzamin ósmoklasisty, a w 

gimnazjum - egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania 

wyników egzaminu do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego 

uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań 

społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a 

także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania 

czy warunki nauczania.  

W związku z reformą systemu oświaty w 2019 r. egzamin gimnazjalny odbył się po raz ostatni. 

Składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części z języka obcego 

nowożytnego. Każda z nich ma inną strukturę. Część humanistyczna obejmuje historię i wiedzę o 

społeczeństwie oraz język polski. W części matematyczno-przyrodniczej wyodrębniono przedmioty 

przyrodnicze i matematykę. Egzamin z języka obcego nowożytnego odbywał się na dwóch 

poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie podstawowym mieli obowiązek 

przystąpić wszyscy uczniowie, natomiast na poziomie rozszerzonym obowiązani byli zdawać egzamin 

ci, którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. 

Średnie wyniki procentowe dla gminy Siedlce i powiatu siedleckiego w arkuszu standardowym 

przedstawiają się następująco: 

 

Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w 2019 r. 
 

Zakres egzaminu Gmina Siedlce Powiat siedlecki 

historia i wiedza o społeczeństwie 60 57 

język polski 69 65 

matematyka 44 43 

przedmioty przyrodnicze 52 48 

język angielski –podstawowy 67 60 

język angielski – rozszerzony 50 42 

język niemiecki – podstawowy 38 45 

język rosyjski – podstawowy 53 61 
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Średnie wyniki procentowe szkół w egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku 

Nazwa szkoły 
Historia  
i WOS 

Język polski Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 

Język 
angielski 

podstawowy 

Język 
angielski 

rozszerzony 

Język 
niemiecki 

podstawowy 

Język  
rosyjski 

podstawowy 

Język  
rosyjski 

rozszerzony 

Publiczne Gimnazjum 
w Białkach 

64 72 44 50 63 47 - - - 

Publiczne Gimnazjum 
w Golicach 

58 69 45 56 56 42 - - - 

Publiczne Gimnazjum 
w Nowych Iganiach 

60 68 46 50 70 52 - 18 - 

Publiczne Gimnazjum 
w Pruszynie 

54 71 59 49 75 60 38 - - 

Publiczne Gimnazjum 
w Stoku Lackim 

59 68 45 52 69 53 - 80 - 

Publiczne Gimnazjum 
w Strzale 

60 74 37 57 63 43 - 30 - 

Publiczne Gimnazjum 
w Żelkowie-Kolonii 

60 66 39 50 77 62 - 47 - 

 
Umieszczenie średniego wyniku wszystkich uczniów piszących w danej szkole na skali znormalizowanej (np. staninowej1) pozwala porównać wyniki gminnych 
siedleckich szkół na tle innych szkół w kraju. 

Średnie wyniki szkół w egzaminie gimnazjalnym w skali staninowej w 2019 roku 

Nazwa szkoły 
Historia 
 i WOS 

Język polski matematyka 
przedmioty 

przyrodnicze 
j. angielski 

podstawowy 
j. angielski 

rozszerzony 
j. niemiecki 

podstawowy 
j. rosyjski  

podstawowy 
j. rosyjski 

rozszerzony  

Publiczne Gimnazjum 
w Białkach 

wysoki wysoki wyżej średni wyżej średni średni średni - -  - 

Publiczne Gimnazjum 
w Golicach 

średni wysoki wyżej średni wysoki niżej średni niżej średni - - - 

Publiczne Gimnazjum 
w Nowych Iganiach 

wyżej średni wysoki wyżej średni wyżej średni wyżej średni wyżej średni - najniższy - 

Publiczne Gimnazjum 
w Pruszynie 

niżej średni wysoki bardzo wysoki średni wysoki wysoki niski - - 

Publiczne Gimnazjum 
w Stoku Lackim 

wyżej średni wysoki wyżej średni wyżej średni wyżej średni wyżej średni - bardzo wysoki - 

Publiczne Gimnazjum 
w Strzale 

wyżej średni bardzo wysoki niżej średni wysoki średni niżej średni - najniższy - 

Publiczne Gimnazjum 
w Żelkowie-Kolonii 

wyżej średni wyżej średni średni wyżej średni wysoki wysoki - niski - 

                                                 
1 Skala staninowa - to pomiar zapewniający normalizację wyników czyli ich przekształcenie przy zastosowaniu skali standardowej dziewiątki. Aby przedstawić wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (egzaminu 
gimnazjalnego) wydzielamy najpierw grupy uczniów, którzy uzyskali taką samą sumę punktów. Następnie szeregujemy te grupy rosnąco, według uzyskanej sumy punktów, by następnie ustawić grupy kolejno na dziewięciu stopniach 
(staninach) biorąc pod uwagę wyniki grupy i jej liczebność. Wyniki charakterystyczne dla szkoły odnosimy do wyników sporządzonych przez CKE dla całej populacji w danym roku szkolnym i do wyników szkoły z lat poprzednich. 
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Średnie wyniki procentowe szkół w egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku 

Nazwa szkoły Język polski matematyka 
Język 

angielski 
Język 

niemiecki 
Język 

rosyjski 

Szkoła Podstawowa 
w Białkach 

71 42 61 - - 

Szkoła Podstawowa 
w Golicach 

67 47 45 - - 

Szkoła Podstawowa 
w Nowych Iganiach 

66 42 52 - - 

Szkoła Podstawowa 
w Pruszynie 

63 54 68 27 - 

Szkoła Podstawowa 
w Stoku Lackim 

65 43 48 - 38 

Szkoła Podstawowa 
w Strzale 

70 45 47 - - 

Szkoła Podstawowa 
w Żelkowie-Kolonii 

55 35 40 - - 

 
 

Średnie wyniki szkół w egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku w skali staninowej 

Nazwa szkoły Język polski matematyka 
Język 

angielski 
Język 

niemiecki 
Język 

rosyjski 

Szkoła Podstawowa 
w Białkach 

wysoki średni wyżej średni - - 

Szkoła Podstawowa 
w Golicach 

wyżej średni wyżej średni niżej średni - - 

Szkoła Podstawowa 
w Nowych Iganiach 

wyżej średni średni średni - - 

Szkoła Podstawowa 
w Pruszynie 

średni wysoki wysoki niski - 

Szkoła Podstawowa 
w Stoku Lackim 

wyżej średni średni niżej średni - średni 

Szkoła Podstawowa 
w Strzale 

wysoki wyżej średni niżej średni - - 

Szkoła Podstawowa 
w Żelkowie-Kolonii 

niski niżej średni niski - - 

 
 
Średnie wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty dla gminy Siedlce i powiatu siedleckiego 

w arkuszu standardowym przedstawiają się następująco: 

 
Średnie wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. 

 

Zakres egzaminu Gmina Siedlce Powiat siedlecki 

język polski 66 60 

matematyka 43 41 

język angielski  51 48 

język niemiecki  27 30 

język rosyjski  38 44 
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IV.  SUKCESY UCZNIÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez  
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 

 
Nazwa konkursu 

 
Szkoła 

Etap 
 

Osiągnięcie 
 

Konkurs przedmiotowy z matematyki 
dla uczniów szkół podstawowych 

ZO w Żelkowie-Kolonii wojewódzki laureat 

Konkurs przedmiotowy z języka 
angielskiego 

ZO w Pruszynie wojewódzki finalista 

 
 

Ważniejsze osiągnięcia w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach 
 

 
Nazwa konkursu 

 
Szkoła 

 
Etap 

 
Osiągnięcie 

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 

ZO-W w Białkach wojewódzki I miejsce 

Ogólnopolski konkurs SYNAPSIK MEN ZO-W w Białkach ogólnopolski laureat 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Kangur” 

ZO-W w Białkach międzynarodowy 5 wyróżnień 

Konkurs Recytatorski im. Kornela 
Makuszyńskiego 

ZO w Golicach powiatowy 
I,  II miejsce w kl. I-III 

II miejsce kl. VI 

Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej 

ZO w Golicach powiatowy 
II miejsce – solista 

I oraz II – zespoły (w 
różnych kategoriach) 

Festiwal Kultury w Chodowie – konkurs 
plastyczny 

ZO w Golicach ogólnopolski 
1 miejsce kl. VI 

3 miejsce przedszkole 

Konkurs ekologiczny „Chrońmy naturę…” ZO w Nowych Iganiach wojewódzki I miejsce 

Ogólnopolska Olimpiada przyrodnicza ZO w Nowych Iganiach ogólnopolski laureaci 

Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej 

ZO w Nowych Iganiach powiatowy II miejsce 

Konkurs plastyczny „Wiosna jest radosna” ZO w Nowych Iganiach ogólnopolski III miejsce 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z 
Języka Angielskiego „Olimpus” 

ZO w Pruszynie ogólnopolski laureat 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z 
Matematyki „Olimpus” 

ZO w Pruszynie ogólnopolski 2 laureatów 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Kangur” 

ZO w Pruszynie międzynarodowy 2 wyróżnienia 

Ogólnopolski Walentynkowy Festiwal 
Piosenki Miłosnej 

ZO w Stoku Lackim ogólnopolski I miejsce 

XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Europejskiej 

ZO w Stoku Lackim ogólnopolski I miejsce 

IX Festiwal Kultury Chodów 2019 - 
Literatura 

ZO w Stoku Lackim ogólnopolski 
I miejsce w kateg. IV-VI 

I miejsce w kateg. VII-VIII 
i gimnazja 

XVI konkurs recytatorski Poezji i Prozy 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II – „Słowo – 
Dar i Tajemnica” 

ZO-W w Strzale powiatowy II miejsce 

XV Konkurs Recytatorski dla 
Gimnazjalistów – „Między wierszami” 

ZO-W w Strzale powiatowy I miejsce 

II ogólnopolski Konkurs językowo – 
Plastyczny „Idiom…link” 

ZO-W w Strzale ogólnopolski I miejsce 

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów ZO w Żelkowie-Kolonii ogólnopolski laureat 

ALBUS – konkurs matematyczny ZO w Żelkowie-Kolonii ogólnopolski 
 

 trzech laureatów 
wyróżnienie 

OLIMPUS – sesja zimowa – olimpiada 
przedmiotowa z matematyki 

ZO w Żelkowie-Kolonii ogólnopolski 2 laureatów 
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Ważniejsze osiągnięcia w sporcie 

  
 

Nazwa zawodów 
 

Szkoła Etap zawodów Osiągnięte miejsce 

Międzynarodowe Zawody LA sztafeta 
dziewcząt 4x100 

ZO-W w Białkach międzynarodowy I miejsce 

Mazowiecka Spartakiada LA 100 m dziewcząt ZO-W w Białkach wojewódzki I miejsce  

Regionalne Mistrzostwa Wiejskich Szkół 
Podstawowych w koszykówce dziewcząt 

ZO-W w Białkach regionalny I miejsce 

Mistrzostwa LZS w koszykówce ZO w Nowych Iganiach powiatowy I miejsce 

Pływanie stylem klasycznym ZO w Nowych Iganiach powiatowy I miejsce 

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży w biegach 
przełajowych 

ZO w Nowych Iganiach wojewódzki III miejsce 

Regionalna Gimnazjada LZS w koszykówce 
chłopców 

ZO w Pruszynie wojewódzki II miejsce 

Regionalna Gimnazjada LZS w koszykówce 
dziewcząt 

ZO w Pruszynie regionalny III miejsce 

Regionalne Mistrzostwa LZS Szkół 
Podstawowych w mini koszykówce dziewcząt 

ZO w Pruszynie powiatowy III miejsce 

Mistrzostwa Wiejskich Szkół Podstawowych 
w mini koszykówce chłopców 

ZO w Stoku Lackim regionalny III miejsce 

II Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu 
wolnym 

ZO w Stoku Lackim ogólnopolski I miejsce 

Mistrzostwa Polski Młodziczek w zapasach ZO w Stoku Lackim ogólnopolski II miejsce 

Powiatowe Igrzyska młodzieży Szkolnej LA – 
pchnięcie kulą 

ZO-W w Strzale powiatowy I miejsce 

Regionalne Igrzyska Młodzieży Szkolnej LA – 
pchnięcie kulą 

ZO-W w Strzale regionalny II miejsce 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 
pływaniu 

ZO-W w Strzale powiatowy I miejsce 

Współzawodnictwo Sportowe Szkół 
Podstawowych Powiatu Siedleckiego 

ZO w Żelkowie-Kolonii powiatowy IV miejsce 

Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne – 
bieg na 100m 

ZO w Żelkowie-Kolonii międzynarodowe III miejsce 

Powiatowa Spartakiada LZS w halowej piłce 
nożnej dziewcząt 

ZO w Żelkowie-Kolonii powiatowy I miejsce 

 
 

V.  WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ  
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 
W roku szkolnym 2018/2019 w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 

następujące kontrole: 

 Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach – bez 

zaleceń. 

 Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii – bez zaleceń. 

 Kontrola realizacji podstawy programowej w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach – bez 

zaleceń. 

 Ocena działań szkoły w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w Zespole 

Oświatowym w Stoku Lackim w związku z pismem rodzica ucznia – nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 
 
 



 9 

VI.  REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH NA RZECZ UCZNIÓW 
 

 Dowożenie do szkół 

Realizując obowiązki określone w art. 32 i 39 ustawy – Prawo oświatowe dowożono lub 

refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów zamieszkałych w znacznym 

oddaleniu od szkół oraz uczniów niepełnosprawnych. W ubiegłym roku szkolnym gmina zakupiła bilety 

miesięczne dla 66 uczniów i 1 opiekunowi, natomiast ze zwrotu kosztów dojazdu z miejscowości, 

gdzie nie kursuje MPK korzystało 61 uczniów i 4 opiekunów.  

W roku szkolnym 2018/2019  zapewniono dowożenie do szkoły lub przedszkola 32 uczniom 

niepełnosprawnym, objętych kształceniem specjalnym, zawierając stosowne umowy. 

 Obiady w szkole 

We wszystkich zespołach oświatowych zapewniono uczniom możliwość korzystania z obiadów. 

Pięć zespołów oświatowych dysponuje pełnym zapleczem kuchennym, natomiast w Szkole 

Podstawowej w Golicach oraz w Pruszynie uczniowie mieli możliwość korzystania z obiadów 

dowożonych do tych placówek. W omawianym roku szkolnym z możliwości zjedzenia obiadu w szkole 

skorzystało 1643 uczniów, przy czym dla246 uczniów posiłek był finansowany przez GOPS lub MOPR 

w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 Wsparcie finansowe uczniów - stypendia szkolne i dofinansowanie do zakupu 

podręczników 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów 

w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia skorzystało 183 uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów a także szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie 

Gminy Siedlce.  

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach Rządowego programu ”Wyprawka szkolna” Z tej formy pomocy skorzystało 

14 uczniów. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 3.150 zł 

 Stypendia motywacyjne 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszych szkół podstawowych (od klasy IV) oraz 

gimnazjów otrzymali stypendia motywacyjne za szczególne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. Za 

Pierwszy semestr ubiegłego roku szkolnego stypendiami wyróżniono 100 uczniów szkół 

podstawowych i 24 uczniów gimnazjów. Za drugi semestr stypendia uzyskało 190 uczniów szkół 

podstawowych oraz 56 gimnazjalistów. Ponadto, za ubiegły rok szkolny 39 uczniów otrzymało 

Stypendia Wójta Gminy Siedlce za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które są 

przyznawane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Stypendia I stopnia przyznano 27 osobom, stypendia II stopnia otrzymało 12 uczniów.  

 Realizacja zadań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

działania profilaktyczne 

W minionym roku szkolnym w gminnych placówkach oświatowych 58 uczniów posiadało 

orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i w związku 
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z tym, wymagali oni stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W zależności od zaleceń 

zawartych w orzeczeniach organizowano dla tych uczniów wskazane przez specjalistów zajęcia 

terapeutyczne, wspomagające rozwój, wyrównujące ich szanse edukacyjne. Dla uczniów 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm lub 

niepełnosprawności sprzężone w 12 oddziałach zatrudniono dodatkowo w celu współorganizowania 

kształcenia nauczycieli wspierających.  

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych wśród przedszkolaków i najmłodszych uczniów, 

w ciągu omawianego roku szkolnego 297 dzieci objęto terapią logopedyczną na terenie 

szkoły/przedszkola. 

Wszystkie placówki oświatowe dla efektywniejszych działań dydaktyczno–wychowawczych, 

realizując programy profilaktyczne oraz w zakresie bezpieczeństwa aktywnie współpracowały 

z wieloma instytucjami, np.: z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policją, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich w Siedlcach, Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Siedlcach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Siedlcach, Strażą Pożarną. 

 Kontrola obowiązku nauki 

Kolejnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 była kontrola obowiązku nauki, 

któremu podlegają uczniowie w wieku 16 - 18 lat. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz 

informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych, 

a uzupełnienie informacji następuje w wyniku dostarczania informacji bezpośrednio od rodziców 

ucznia. W omawianym roku szkolnym liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie 

gminy wynosiła 653 osoby; z tej liczby 6 osób uczęszczało do szkół w innym kraju, co do 19 osób brak 

informacji o spełnianiu obowiązku nauki z uwagi na fakt nie zamieszkiwania tych uczniów na terenie 

gminy, pozostali realizowali obowiązek w formach przewidzianych w ustawie Prawo oświatowe. 

 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo 

oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych.  

 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

Liczba 
pracodawców 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba 
młodocianych 

którzy ukończyli 
naukę zawodu: 

Liczba 
młodocianych, 

którzy ukończyli 
przygotowanie 

do wykonywania 
określonej pracy 

Kwota jaką  
wypłacono 

pracodawcom 
w ramach 

dofinansowania 

Wysokość dotacji 
pozyskanej 

od Wojewody 
Mazowieckiego 

9 8 1 67093,39 zł 67093,39 zł 
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VII.  FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
 

Realizacja zadań bezpośrednio lub pośrednio związanych z oświatą wspierana była poprzez 

zewnętrzne środki finansowe. W roku szkolnym 2018/2019 pozyskano na ten cel następujące środki 

finansowe: 

Nazwa projektu Cel projektu 
Szkoła 

realizująca 
projekt 

Kwota 
dofinansowa

nia 
(w zł) 

Źródło 
dofinansow

ania 

„Klucz do przyszłości”  
– projekt realizowany dla 
uczniów gminy Siedlce 
przez UPH w Siedlcach 

Przeprowadzenie przez UPH 
w Siedlcach zajęć 
edukacyjnych, badawczych i 
popularyzatorskich dla 
uczniów klas III gimnazjów i 
ich rodziców  

 
wszystkie 

szkoły  

środki 
pozyskane 
i rozliczane 
przez UPH  
w Siedlcach 

UE  
w ramach 

EFS 

„Jak zostać odkrywcą ?” – 
projekt realizowany dla 
uczniów gminy Siedlce 
przez UPH w Siedlcach 

Rozwijanie u uczniów kl. IV i 
VII kompetencji pozwalających 
na rozbudzenie ich ciekawości 
poznawczej i umożliwiających 
rozwój umiejętności 
matematyczno-przyrodniczych 
i ICT, kreatywności, 
umiejętności uczenia się i 
pracy zespołowej 

wszystkie 
szkoły 

środki 
pozyskane 
i rozliczane 
przez UPH  
w Siedlcach 

UE  
w ramach 

EFS 

„Szkoły kluczowych 
kompetencji” 

Poprawa, jakości kształcenia 
w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych 
uczniów, doskonalenie 
umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli, 
doposażenie szkół w sprzęt 
ICT i pomoce dydaktyczne 
do 30.06.2020 r. 

wszystkie 
szkoły 

1.000.000 zł 
UE  

w ramach 
EFS 

 „Owoce, warzywa i mleko 
w szkole” 

Kształtowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych 

wszystkie 
szkoły 

rozliczenie 
poza 

budżetem 
szkoły 

Krajowy 
Ośrodek 
Wsparcia 
Rolnictwa 

Rządowy program 
rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych – 
„Aktywna tablica” 

Wyposażenie w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne 

ZO w Nowych 
Iganiach  

ZO w Stoku 
Lackim 

27900 zł MEN 

„Szkolny Klub Sportowy” 
Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych w szkole 

ZO w 
Pruszynie 

5440 zł 

Unia 
Związków 

Sportowych 
Warszawy i 
Mazowsza 

 

     Wójt  

          dr inż. Henryk Brodowski 

 

Opracowała:  

Ewa Samborska – inspektor ds. oświaty 


