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INFORMACJA  

o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 

2016/2017 

w tym o wynikach:  

1) egzaminu gimnazjalnego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakie-

rowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego;  

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w 

szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań wła-

snych jednostki samorządu terytorialnego. 
 

(Zgodnie z art. 264 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) do informacji o stanie realizacji zadań  

oświatowych jst za rok szkolny 2016/2017 stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty –  art. 5a ust. 4)  

Zadania oświatowe gminy 

1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy 

do zadań własnych gminy – art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawo-

wych i gimnazjów – ustawa o systemie oświaty. 

3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla działalności – ustawa o systemie oświaty. 

4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej – ustawa 

o systemie oświaty. 

5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli – Karta  

Nauczyciela. 

6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Karta Nauczyciela. 

7. Realizacja zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych  

programów wychowawczych – ustawa o systemie oświaty. 

8. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –

ustawa o systemie oświaty. 

9. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce – ustawa o systemie oświaty. 
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I.     Stan organizacji i baza lokalowa 

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Leszno była organem prowadzącym dla 2 szkół 

podstawowych i 2 gimnazjów oraz dla 2 przedszkoli samorządowych. Stan organizacji szkół 

podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 obrazuje tabela nr 1. 

Tabela nr 1.  Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 

2016/2017 wg. stanu na 30.09.2016.  

  Wyszczególnienie 
Liczba od-

działów 

Liczba 

uczniów* 

w tym: 

„0” I II III IV V VI 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Batorego w Lesznie 
23 475 - 36 95 93 79 86 86 

2 Gimnazjum w Lesznie 9 183  63 52 68    

3. Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców 1863 Roku w 

Zaborowie 

13  232 0 13 59 62 33 27 38 

4. Gimnazjum w Zaborowie 4 73  13 27 33    

  Razem 36 707  SP  49 154 155 122 115 124 

  13 256  G   76 79 101   

  Ogółem 49  963*               

*) Według stanu liczby uczniów 963 została naliczona kwota subwencji oświatowej dla  

Gminy Leszno na 2017 rok. ( na rok 2016 na 1028 uczniów, na rok 2015 na 963 uczniów) 

Stan organizacji przedszkoli samorządowych w Gminie Leszno w roku szkolnym 2016/2017 

obrazuje tabela nr 2. 

Tabela nr 2.  Stan organizacji przedszkoli publicznych  

wg. stanu na 30.09.2016r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów 
Liczba wycho-

wanków 

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie 9 204 

 oddziały zamiejscowe w Czarnowie 0  0 

2. Publiczne Przedszkole w Zaborowie 6 143 

3. 
Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Zaborowie 
0 0 

Ogółem:  15 347 
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Tabela nr 3.  Liczba uczniów zamieszkałych w obwodach szkół prowadzonych przez 

Gminę Leszno, podlegających obowiązkowi szkolnemu w roku szk. 

2016/2017. (dane na podst. ark. org. szkół – stan kwiecień 2016) 

Szkoła w obwodzie 

liczba uczniów 

podlegająca 

obowiązkowi 

szkolnemu 

liczba uczniów 

realizująca obo-

wiązek w szkole 

w obwodzie 

której uczeń 

mieszka 

liczba uczniów 

realizująca obo-

wiązek w szkole 

poza obwodem 

liczba dzieci pod-

legająca obowiąz-

kowi rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego 

1 2 3 4 5 

Szkoła Podstawowa w 

Lesznie 
566 446 120 59 

Gimnazjum  w Lesznie 219 175 44  

razem: 785 621 164  

Szkoła Podstawowa w 

Zaborowie 
288 224 24 40 

Gimnazjum w Zabo-

rowie 
133 69 64  

razem: 421 293 171  

Ogółem: 1339 914 335 99 

W roku szk. 2016/2017 w klasach pierwszych szkół podstawowych naukę rozpoczęło 

tylko 49 uczniów – 36 w SP w Lesznie i 13 w SP w Zaborowie. 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej 

gminnej oświaty.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finan-

sowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej, sprawności technicznej i 

dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki przebywających tam 

osób. Stan bazy lokalowej obiektów oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 uwzględniono 

w tabeli Nr 4.  

Wszystkie dzieci ubiegające się o przyjęcie do gminnych przedszkoli – rozpoczęły wychowa-

nie przedszkolne od 1września 2017 roku w wybranych placówkach.  Po rozbudowie siedziby 

Publicznego Przedszkola w Lesznie, która dobiegła końca jeszcze przed rozpoczęciem roku 

szk. 2016/2017, liczba miejsc w przedszkolach uległa zwiększeniu.  

W okresie wakacji poprzedzających rok szkolny 2016/2017 wykonano niezbędne prace re-

montowe w szkołach. Wszystkie placówki w gminie mają dostęp do internetu. (trzy – łącza 

światłowodowe pow. 10 Mbit, jedna – łącze telef. do 10 Mbit.)  Stan wyposażenia w urządze-

nia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę obrazuje tabela Nr 5. 
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Tabela nr 4.  Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2016/2017. wg. stanu na 31.03.2017 

Wyszczegółnienie 

Powierz-

chnia nie-

ruch. grun-

towej (w 

m²) 

W tym: po-

wierzch. te-

renów zielo-

nych (w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale lek-

cyjne 

Pracownie 
Sale 

gimna- 

styczne 

Gabinety 

pomocy 

przedlekar-

skiej 

Gabinety 

specjali-

styczne 

Świetlice Komp- 

uterowe 

Ję-

zyk. 

1. 
Publiczne Przedszkole w 

Lesznie (31.08.2016r.) 
9900 4017 9 

- - 1 - 2 - 

2. 
Publiczne Przedszkole w 

Zaborowie 8240 
2939 

1020 pl.zab. 
5 

- - 1 - 1 - 

  Razem 18140  14  

3. 
Zespół Szkół Publicznych 

w Lesznie  10200 4500 27 2 2 2 1 5 
1 - oraz sale lek-

cyjne wg. potrzeb 

4. 
Zespół Szkół Publicznych 

w Zaborowie  13000 
4067 

1738 sport 
16 1 0 1 1 3 2 

  Razem 23200  43 3 2 3 2 8 3 

  Ogółem 41340  57 3 2 5 2 11 3 
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Tabela nr 5.  Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych (wg stanu na 31.03.2017r.) 

Wyszczególnienie 

Komputery/laptopy (szt.)  Projektory 

multimedial-

ne/tablice inte-

raktyw-

ne/projektory 

Odtw. DVD/ 

rzutniki/ te-

ewizory (szt.) 

 

Drukarki, urz. 

wielofunkcyj-

ne, kserografy 

Zbiory bi-

blioteczne 

(woluminy) 

Kamery  mo-

nit. Ogółem 

w tym: 

do użytku 

uczniów 

 w tym: z 

dostępem do 

internetu 

1. Przedszkole 

w Lesznie 
7 - 7 1 projektor 1 rzutnik 8 484 8 

2. Przedszkole  

w Zaborowie 5 - 5 1 projektor (TV – 1) 3 395 
(umowa monit. 

systemu alar-

mowego) 

Razem: 12 - 12 2 1/1 11 879 - 

1. ZSP w Lesznie  103/22 

(stan:11.07. 

2017r. 

59 103/22 
projektory – 17 
tabl. interak. - 4 

DVD – 20 

rzutniki - 1 

TV – 19 (likw.1 

szt. 31.05.2017r) 

druk. – 14 

urz. wielofunkc. 

–  7 

kserografy -3 

10.082 SP 

4395 G (bez 

podręczników) 

11 

2. ZSP w Zaborowie 
75 44 75 

projektory - 16 

tabl. interak. - 1 
DVD – 6  

TV – 3 
druk. – 9 

Xsero – 2 
8.752 16 

Razem: 178/22 103 178/22 35/5 26/1/23 23/11/5 13.229 27 

Ogółem 190 103 190 40 50 46 14.108 35 



                                                                                                                                                     6 

II.    Kadra 

W roku szkolnym 2016/2017 w gminnych przedszkolach publicznych, szkołach pod-

stawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę pracowało 133 nauczycieli oraz 77 pra-

cowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje 

tabela Nr 6.  

Tabela nr 6.  Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 (wg. 

arkuszy organizacyjnych i SIO wg. stanu na 30.09.2016r.) 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

Pracownicy peda-

gogiczni 

Pracownicy niepedagogicz-

ni (na podst. ark. org.) 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole w 

Lesznie  
46,63 49 19,63 18+4 27 27 

2. Przedszkole w 

Zaborowie 
28 30 11,67 11+2 16,33 17 

3. ZSP w Lesznie 77,76 80 57,01 55+4 20,75 21 

4. ZSP w Zabo-

rowie 
47,96 51 35,96 31+8 12 12 

Ogółem 200,35 210 124,27 133 76,08 77 

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 

2016/2017 obrazuje tabela Nr 7. 

Tabela nr 7.  Stopnie awansu zawodowego nauczycieli wg. stanu zatrudnienia na dzień  

31.03.2017r. (źródło SIO) wraz z danymi w latach 2013-2016 

Lata 
Nauczyciele wg. stopni awansu zaw. (w osobach) 

Bez stopnia Stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem  

2017 1 10 35 36 53 135 

2016 4 11 39 36 53 143 

2015 4 9 34 36 53 136 

2014 2 10 33 40 42 127 

2013 5 3 39 39 39 123 

 Nauczyciele wg. stopni awansu zaw. w etatach / procentowy udział w ogólnej liczbie 

2017 0,51 0,4% 7,98 6,3% 33,48 26,5% 33,89 26,8% 50,52 40% 126,38 

2016 2,30 2% 9,51 7% 34,99 27% 33,06 26% 49 38% 128,86 

2015 3,21 3% 7,52 6% 31,78 26% 31,16 25% 49,17 40% 128,86 

2014 0,72 0,4% 10 8,6% 30,12 26% 34,60 30% 40,51 35% 115,95 

2013 3,3 2,9% 2,56 2,3% 35,02 31,3% 35,18 31,5% 35,70 32% 111,76 
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*) Jest to ogólna liczba nauczycieli, którzy pozostawali w zatrudnieniu na dzień 31.03.2017 roku. Są 

wśród nich również nauczyciele, którzy nie realizowali swoich obowiązków z powodu urlopów dla 

poratowania zdrowia, urlopów macierzyńskich, urlopów uzupełniających lub długotrwałych zwolnień 

lekarskich. W tej liczbie są również nauczyciele, którzy zostali zatrudnieni na zastępstwo za nieobec-

nych nauczycieli oraz osoby bez stopnia awansu zawodowego. 

 

Wykres nr 1. Zatrudnienie nauczycieli. Procentowy udział poszczególnych grup zatrud-

nionych według stopni awansu zawodowego w latach 2013 – 2017. (źródło SIO). 

W roku szkolnym 2016/2017 organ prowadzący przeprowadził jedno postępowanie o nadanie 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Stopień nauczyciela kontraktowego 

w postępowaniach przeprowadzonych przez dyrektorów, uzyskało 6 nauczycieli. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie 

z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Na 2016 rok środki planowane na ten cel zostały ustalone na poziomie 0,5 % 

kwoty środków planowanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Gminie Leszno. Na-

tomiast na rok 2017 już na poziomie 1%, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. (Obniżka do 

0,5 % była dopuszczalna do końca 2016 roku.) Nakłady na dokształcanie i doskonalenie za-

wodowe w latach 2016-2017 przedstawia tabela nr 8. 

Tabela nr 8.  Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2016-2017. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 

(w zł) 

1. Planowane wydatki 29087,00 60836,00 

2. 
Realizacja wydatków w 

placówkach 
26023,81  

2,3% 

8,6% 

6,0% 7,0% 6,3% 

31,3% 

26,0% 26,0% 27,0% 26,5% 

31,5% 
30,0% 

25,0% 26,0% 26,8% 

32,0% 

35,0% 

40,0% 
38,0% 

40,0% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

2013 2014 2015 2016 2017 

stażyści 

kontraktowi 

mianowani 

dyplomowani 
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W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy pla-

cówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu 

kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe.  

III. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie egza-

minów zewnętrznych. W 2017 roku odbył się tylko egzamin gimnazjalny.  

 

Egzamin gimnazjalny 

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

 •    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka 

 polskiego 

•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu 

 matematyki. W części matematyczno-przyrodniczej wyodrębniono przedmioty przyrodnicze 

i matematykę. Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmują biologię, chemię, 

fizykę i geografię. 

•    z języka obcego nowożytnego.  

Uczeń może  wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązko-

wego.  Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek 

 przystąpić każdy gimnazjalista.  gzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko 

 dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole 

 podstawowej.  

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia  gimnazjum, ale nie określa się mini-

malnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż  egzaminu nie można nie zdać.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazywane są w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

- języka polskiego, 

- historii i wiedzy o społeczeństwie, 

- matematyki, 

- przedmiotów przyrodniczych, 

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla języka obcego, 

którego nauka jest kontynuowana w gimnazjum, 

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – w wypadku, gdy uczeń przystąpił 

do egzaminu z języka, którego nauka została rozpoczęta w gimnazjum.  

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 99 uczniów, 67 w Gimnazjum w Lesznie i 32  

w Gimnazjum w Zaborowie (arkusz podstawowy) oraz 3 uczniów z niepełnosprawnościami 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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Tabela nr 9.  Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 

dla arkusza standardowego (w procentach punków i w skali staninowej). 

Rodzaj egzaminu Gimnazjum 

w Lesznie  

(GL) 

Gimnazjum 

w Zaboro-

wie (GZ) 

Średni wynik 

dla Gminy 

Leszno 

Średni wynik 

dla powiatu 

W-Z 

Część humanistyczna GH-H historia 

i wiedza o społeczeństwie 
63,2 

 

(stanin 6) 

62,0 

 

(stanin 6) 

62,8 64,7 

Część humanistyczna GH-P język 

polski 
76,8 

 

(stanin 7) 

75,0 

 

(stanin 7) 

76,2 75,6 

Część matematyczno-przyrodnicza 

GM-M matematyka 
51,3 

 

(stanin 6) 

59,8 

 

(stanin 7) 

54,1 52,2 

Część matematyczno-przyrodnicza 

GM-P przedmioty przyrodnicze 
57,0 

 

(stanin 7) 

56,0 

 

(stanin 7) 

56,7 56,1 

Język obcy GA-P język angielski 

poziom podstawowy 
68,9 

 

(stanin 6) 

72,1 

 

(stanin 6) 

69,9 73,6 

Język obcy GA-R język angielski 

poziom rozszerzony 
49,5 

 

(stanin 6) 

49,1 

 

(stanin 6) 

49,4 54,3 

 

Wynik w staninach 

Aby odnieść wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego do wyników uzyskanych w po-

przednich latach stosuje się skalę staninową.  

Centralna Komisja  gzaminacyjna przygotowała skale staninowe dla wyników szkół biorąc 

pod uwagę średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów z każdej szkoły. Skala staninowa 

zawiera 9 stopni (najniższy, bardzo niski, niski, niżej średni, średni, wyżej średni, wysoki, 

bardzo wysoki, najwyższy). 

Wyniki staninowe pozwalają również na ocenę wyników szkół w porównaniu do wy-

ników osiągniętych przez inne szkoły. 

 

IV.     Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów. 

Dowożenie uczniów do szkół 

Realizując obowiązki określone w art. 14a i 17 ustawy o systemie oświaty, dowożono 

do szkół i przedszkoli dzieci i uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół i 

przedszkoli, dowożono także uczniów niepełnosprawnych lub zwracano rodzicom koszty 

dowożenia w przypadku gdy dowożenie zapewniali rodzice. Tabela Nr 10 przedstawia stan 

realizacji tego obowiązku w roku szkolnym 2016/2017. 
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Tabela nr 10. Dowożenie uczniów do szkół. 

Wyszczególnienie 

2016/2017 

w tym: 

  uczniowie: Dowożeni na podsta-

wie umowy z prze-

woźnikiem 

Umowa z rodzicami 

(zwrot kosztów dowo-

żenia) 

1. Niepełnosprawni dowożeni 17 11 6 

2. 

Zamieszkujący w znacznym 

oddaleniu od szkoły - dowo-

żeni (bilety miesięczne) 

 

626   

Razem-dowożeni 643 11 6 

3. 

Koszt biletów miesięcznych 

dla  uczniów i opiekunów  

(r. 2016) 

380907,92 zł 

  

Koszty: 

9000,00 zł śr./mies.  

Koszty z tytułu zawar-

tych umów w roku szk. 

2016/2017 wyniosły 

16508,51 zł  

 

4 

Koszt biletów miesięcznych 

dla  uczniów i opiekunów  

(r. 2017) 

437751 zł  

 

Pomoc materialna dla uczniów 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 

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

formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawo-

wych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. 

Od września 2015 roku postępowania w sprawach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie (zgodnie z Uchwałą Rady Gmi-

ny Leszno nr X/53/2015 z dnia 23.06.2015r.). Stypendia i zasiłki przyznawane są na podsta-

wie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Leszno – Uchwała Rady Gminy Leszno nr LII/345/2014.  

O przyznanie stypendium złożono 25 wnioski  oraz 1 wniosek o zasiłek szkolny. Na powyż-

sze zadanie w skali roku szkolnego 2016/2017 wykorzystano dotację z budżetu państwa w 

kwocie 4850,81 zł. oraz środki własne w kwocie 2098,99 zł. Szczegółowo środki wydatko-

wane na pomoc materialną  przedstawia Tabela Nr 11.  Tabela Nr 12 pokazuje liczbę przy-

znanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 z wyszczególnieniem typów 

szkół, w których uczniowie pobierali naukę. 
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Tabela nr 11.  Środki wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów w roku szk. 

2016/2017  

Lp. wyszczególnienie IX – XII 2016 I – VIII 2017 

1. Stypendia i 

zasiłki 

szkolne 

śr. z dotacji z bu-

dżetu państwa 

2383 2467,81 

środki własne 1481,13 616,96 

2. Razem: 3864,13 3084,77 

3. Ogółem: 6948,90 

w tym: śr. z dotacji z bu-

dżetu państwa 
4850,81 

 

środki własne 2098,99 

 

Tabela nr 12.  Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

4. Liczba zrealizowanych stypendiów  22 

w tym dla 

uczniów: 

szkół podstawowych 12 

gimnazjów 4 

szkół ponadgimnazjalnych 6 

6. Liczba wniosków o zasiłek szkolny/liczba wypłaconych zasiłków 1/1 

7. Nakłady finansowe (w zł) 6948,90zł 

 

„Wyprawka Szkolna – 2016”  

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna – 2016”. Z tej formy po-

mocy skorzystał tylko 1 uczeń ze szkół prowadzonych przez Gminę Leszno na kwotę 

350,00zł., ponieważ pomoc była skierowana wyłącznie do uczniów z niepełnosprawnością 

(posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). W roku szkolnym 2016/2017 

Gmina Leszno realizowała również w ramach programu „Wyprawka szkolna 2016” zwrot 

kosztów zakupu podręczników dla uczniów uczących się w szkołach Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Lesznie (podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawo-

dowej, szkole przysposabiającej do pracy). Do dofinansowania uprawnionych było 121 

uczniów, łączna wartość pomocy to kwota 37714,10zł. Środki finansowe na dofinansowanie 

zakupu podręczników pochodziły z budżetu państwa. Ogółem wartość zrealizowanego pro-

gramu przez Gminę Leszno wyniosła 38064,10zł. 
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Dożywianie  

Szczególną formą działalności na rzecz uczniów jest finansowanie posiłków dla 

uczniów szkół i przedszkoli, którzy zostali objęci przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesz-

nie pomocą w zakresie dożywiania. Z tej formy pomocy skorzystało w roku szk. 2016/2017 

53 uczniów w szkołach i przedszkolach gminnych (dane na podst. SIO na 31.03.2017r.).  

W okresie IX – XII 2016r. wydatkowano na ten cel 25670,50 zł, w tym 18012,00 środków 

własnych oraz 7658,50 zł  z dotacji z budżetu państwa. W okresie od stycznia do czerwca 

2017 roku dożywianiem było objętych 47 uczniów w szkołach i przedszkolach gminnych oraz 

3 uczących się w innych szkołach, ale będących mieszkańcami Gminy Leszno. W okresie I – 

VI 2017r. wydatkowano na dożywianie 26895,50 zł, w tym 21912 zł ze środków własnych 

oraz 4983,50 zł z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.   

 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki  

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 była kontrola obo-

wiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2016/2017 

podlegali uczniowie w wieku od 7 lat (urodzone w 2009 roku), do ukończenia gimnazjum (16 

lat). Dzieci sześcioletnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego , 

które może być realizowane w przedzkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wy-

chowania przedszkolnego. Po ukończeniu gimnazjum – obowiązkowi nauki podlega młodzież 

do ukończenia 18 roku życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy 

szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a kontroli spełniania obowiązku nauki 

– gmina. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku szkolnego zawiera tabela 

nr 3, a obowiązku nauki tabela nr 13. 

Tabela nr 13. Kontrola obowiązku nauki. 

Lp.  Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów urodzonych w latach 1998-2000 (16-18 lat) (za-

meldowanych na terenie gminy) 

342  

w tym 162 dz. 

2. Liczba uczniów spełniających jeszcze obowiązek szkolny (z wier-

sza powyżej) 

105 

w tym 54 dz. 

3. Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 194 

w tym 96 dz. 

4. Liczba uczniów w wieku 17-18 lat, co do których brak informacji o 

realizacji ob. nauki (zameldowanych, także nie zamieszkałych na 

terenie Gminy Leszno) 

20  

w tym 9 dz. 
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Wspieranie uczniów w nauce    

Wspieranie uczniów odbywało się poprzez pomoc pedagogiczną, psychologiczną i lo-

gopedyczną oraz zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne oraz zaję-

cia rewalidacyjne i terapeutyczne. Te zajęcia należą do zajęć specjalistycznych. W gminnych 

szkołach i przedszkolach zatrudnieni są nauczyciele pedagodzy, psycholodzy i logopedzi.  

Od stycznia 2016 roku w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych zatrudnia się także na-

uczyciela wspomagającego lub specjalistę albo pomoc nauczyciela, jeżeli w oddziale znajduje 

się uczeń z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera lub z autyzmem.  

W roku szkolnym 2016/2017 łączne zatrudnienie wszystkich specjalistów wynosiło: 

10,69 et. w szkołach i przedszkolach, w tym 3,00 et. w przedszkolach. Ponadto zajęcia specja-

listyczne: korekcyjno kompensacyjne oraz logopedyczne (w tym jako rewalidacyjne) realizo-

wane były także przez innych nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich 

prowadzenia – łączny wymiar takich zajęć specjalistycznych realizowanych jako godziny 

ponadwymiarowe wynosił tygodniowo: w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie – 53 godzi-

ny, w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie – 7 godzin. 

 

 

Tabela nr 14.  Rodzaj zajęć (pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 

 

Lp. Rodzaj zajęć (opieka specjalistów)  Liczba uczniów objęta pomocą psy-

chologiczno-pedagogiczną (stan na 

30.03.2017r.) 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie 

1.  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 150 

2.  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 107 

3.  Zajęcia logopedyczne 80 

4.  Zajęcia terapeutyczne 15 

5.  Zajęcia rewalidacyjne  2 

Gimnazjum w Lesznie 

1.  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 39 

2.  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 27 

3.  Zajęcia logopedyczne 3 

4.  Zajęcia terapeutyczne 4 

Szkoła Podstawowa w Zaborowie 

1.  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 29 

2.  Zajęcia logopedyczne 41 

3.  Zajęcia terapeutyczne 3 

4.  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 10 

5.  Zajęcia rewalidacyjne 0 

Gimnazjum w Zaborowie 

1.  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 19 

2.  Zajęcia rewalidacyjne 1 

3.  Zajęcia logopedyczne 5 

4.  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 5 

Publiczne Przedszkole w Lesznie 
1. 1. Zajęcia o charakterze terapeutycznym 42 

2. 2. Zajęcia logopedyczne 98 
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3. 3. Zajęcia rewalidacyjne  

(Zajęcia z psychologiem 

Zajęcia z logopedą 

Zajęcia z pedagogiem) 

4 

Publiczne Przedszkole w Zaborowie 
1.  Zajęcia logopedyczne 43 

2.  Zajęcia terapeutyczne 12 

 

 

W minionym roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Leszno realizowano 

również nauczanie indywidualne dla kilku uczniów, zgodnie z orzeczeniami poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej. 

Ponadto, w Szkole Podstawowej w Lesznie i w Szkole Podstawowej w Zaborowie realizowa-

no dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców – po 2 godziny/tydzień. 

 

 

Stypendia za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 

 

Za osiąganie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2016/2017 wpłacono uczniom 

stypendia. Zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty, szkoła może udzielać stypendium za 

wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres 

(semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może 

być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 

(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać 

się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szko-

ły. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

W Zespole Szkól Publicznych w Lesznie stypendia otrzymało 46 uczniów za wysokie wyniki 

w nauce oraz 18 uczniów za osiągnięcia sportowe – łącznie na kwotę 5978 zł.  

W Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie stypendia otrzymało 39 uczniów na kwotę  

łączną 7994 zł. Stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe są finansowane w ca-

łości ze środków własnych gminy. 

 

V. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 

 

Nadzór Mazowieckiego Kuratora Oświaty polega na wizytowaniu placówek i prze-

prowadzaniu kontroli. Kontrole mogą mieć charakter doraźny lub planowany w tzw. „Planie 

Kontroli MKO”. W roku szkolnym 2016/2017 szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę 

Leszno nie były ujęte w Planie Kontroli Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nie przeprowa-

dzano także kontroli o charakterze doraźnym. 
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VI. Placówki niepubliczne 

Na terenie Gminy Leszno w okresie minionego roku szkolnego funkcjonowały trzy 

placówki niepubliczne wychowania przeszkolnego – dwa niepubliczne przedszkola oraz jeden 

niepubliczny punkt przedszkolny będący inną formą wychowania przedszkolnego. Jedno z 

niepublicznych przedszkoli zakończyło działalność z dniem 31 marca 2017r. 

Od stycznia 2017 roku przedszkola niepubliczne, zgodnie z ustawą o systemie oświa-

ty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu gminy w wysokości 75% podsta-

wowej kwoty dotacji obowiązującej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmi-

nę Leszno, w przeliczeniu na jednego wychowanka. Niepubliczny punkt przedszkolny otrzy-

muje dotację na każdego wychowanka w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji. W 

okresie roku szkolnego 2016/2017 dotacje na wychowanków niepublicznych placówek wy-

chowania przedszkolnego, które zostały wypłacone z budżetu Gminy Leszno stanowią kwotę    

264.123,10 zł. (66.698,49 w 2016 r. i 197.424,61 w 2017r.). (W roku szk. 2015/2016 było to: 

219.727,20 zł). 

 

VII.     Pozostałe działania Gminy  

W okresie minionego roku szkolnego 2016/2017 realizowano zadania wynikające z 

obowiązków nałożonych na organ prowadzący w zakresie analizy wynagrodzeń nauczycieli. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

zostało przekazane, zgodnie z obowiązkiem, wszystkim podmiotom – również Radzie Gminy 

Leszno – 20 stycznia 2017 roku.  

Średnie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w 

Gminie Leszno w 2016 roku przekraczały wymagany minimalny poziom, wynikający z prze-

pisów ustawy Kata Nauczyciela, we wszystkich grupach nauczycieli według stopni awansu 

zawodowego.  

 

 

Wynosiły one w 2016 roku średnio: 

 

- nauczyciela stażysty: 2728,74 zł; wymagane min.: 2717,59 zł 
(w 2015: 2958,56 zł; w 2014: 2849,80 zł; w 2013: 2775,56 zł;  

w 2012: 2.669,76 zł) 

- nauczyciela kontraktowego: 3494,82 zł; wymagane min. 3016,52 zł 
(w 2015: 3228,45 zł; w 2014: 3070,46 zł; w 2013: 3186,05 zł;  

w 2012: 3.080,70 zł) 

- nauczyciela mianowanego: 4261,70 zł; wymagane min.: 3913,33 zł 
(w 2015: 4649,18 zł; 2014: 4330,19 zł; w 2013: 4133,20 zł;  

w 2012: 4.139,48 zł) 

- nauczyciela dyplomowanego: 5539,25 zł;; wymagane min.: 5000,37zł 
(w 2015: 5410,84 zł; 2014: 5454,65 zł; w 2013: 5438,86 zł;  

w 2012: 5.307,74 zł) 

 

Wymagane w 2016 roku minimalne kwoty wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awan-

su zawodowego obowiązują w niezmienionych wysokościach od września 2012 roku. 
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Wykres nr 2. Zestawienie średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Leszno w latach 

2011-2016 (oprac. własne) 

 

Na wynagrodzenia w kwotach brutto dla nauczycieli w 2016 roku z budżetu Gminy 

Leszno wydatkowano kwotę 6.287.647,84 zł. (w 2015r. było to 5.947.820,16 zł). Kwota ta 

nie uwzględnia tzw. „pochodnych” ponoszonych przez pracodawcę (składek z tytułu ubezpie-

czeń społecznych i na Fundusz Pracy, które stanowią ponad 19,5% kwoty wynagrodzenia 

brutto). 

 

 

Działania legislacyjne w związku z wdrażaniem reformy oświaty 

W związku z wdrażaniem reformy oświaty w roku 2017 podejmowano działania legislacyjne 

prowadzące do wprowadzenia z dniem 1 września 2017 roku nowego ustroju szkolnego.  

Zgodnie z zaplanowanym kalendarzem zadań określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 

roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), 

Rada Gminy Leszno podjęła niezbędne uchwały. 
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VIII.    Finansowanie zadań oświatowych 

Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 odbyło się że środków 

własnych, ze środków z dotacji przekazanych z Budżetu Państwa oraz z subwencji oświato-

wej.  

W 2016 roku Gmina otrzymała dotacje: (rozdział 801 – oświata i wychowanie) 

1. Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i mate-

riały ćwiczeniowe (zadanie zlecone): 73800,47 zł. 

2. Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego:  

439770 zł.  

W roku 2016, roczne wydatki na oświatę, wraz z wydatkami na świetlice i stołówki 

szkolne i przedszkolne, wyniosły w Gminie Leszno 18.173.277,75 zł. (wydatki na prowadze-

nie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, utrzymanie stołówek, świetli-

ce szkolne, pomoc materialną dla uczniów). 

W tej kwocie środki zewnętrzne (dotacje z budżetu państwa, opłaty za korzystanie z usług 

przedszkoli i za wyżywienie, pokrycie przez inne gminy kosztów dotacji oraz kosztów wy-

chowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na terenie Gminy Lesz-

no dzieci będących mieszkańcami tych gmin) wynosiły 1.423.373,45zł. Subwencja oświato-

wa na 2016 rok wynosiła 8.175.354 zł. Gmina Leszno w 2016 roku pokryła z własnych 

środków wydatki na kwotę 8.574.550.30 złotych. Subwencja oświatowa zasadniczo przezna-

czona jest na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez Gminę Leszno szkół podsta-

wowych i gimnazjów, ale nie pokrywa wszystkich kosztów wykonywania zadań oświatowych 

nałożonych na gminę w tym zakresie. Subwencja oświatowa jest naliczana z uwzględnieniem 

dzieci z niepełnosprawnościami, które uczęszczają do przedszkoli – jest to kwota na zadania 

pozaszkolne i w 2016 roku wynosiła 109.961,50zł. 

W bieżącym roku wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 

ponad 31% planowanych ogólnych wydatków budżetu gminy.  

Według planów budżetu na 2017 rok (stan na 04.10.2017r.), planowane roczne wydatki na 

oświatę i wychowanie (wraz z wydatkami na świetlice i stołówki w szkołach i w przedszko-

lach) to kwota 16.847.232 zł (w tym 479.500 zł na wydatki majątkowe). W tej kwocie plano-

wany udział środków zewnętrznych (wpływy z: dotacji z budżetu państwa, opłaty za korzy-

stanie z usług przedszkoli i za wyżywienie, pokrycie przez inne gminy kosztów dotacji oraz 

kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na terenie 

Gminy Leszno dzieci będących mieszkańcami tych gmin) wynosi 1.503.364 zł plus kwota 

subwencji oświatowej dla Gminy Leszno na rok 2017: 8.210.719 zł – łącznie 9.714.083 zł.  

W związku powyższym należy stwierdzić, że w bieżącym roku Gmina Leszno z wła-

snych środków sfinansuje wszystkie zadania na oświatę i wychowanie w kwocie ponad  

7 milionów złotych (w tym wydatki inwestycyjne). Szczegółowe rozliczenie poniesionych 

wydatków na zadania oświatowe stanowi treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

rok 2016 oraz plan budżetu na rok 2017. 
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