
 

 
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADA Ń OŚWIATOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 
 
Jednym z zadań własnych gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych 
przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, w innych formach wychowania przedszkolnego, 
tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym  
z oddziałami integracyjnymi. 
Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji 
nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie  
o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność.  
 
Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę, w tym w szczególności sprawuje 
nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi 
podlega: 
- prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz 
pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, 
- przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
i uczniów, 
- przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki. 
 
Na  podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z późn.zm.), Wójt Gminy Marcinowice przedstawia informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 

I. Organizacja szkół, dowożenie uczniów do szkół, realizacja przez uczniów obowiązku 
szkolnego i nauki.  

W roku szkolnym 2013/2014 gmina Marcinowice była organem prowadzącym dla dwóch szkół 
podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach oraz jednego publicznego gimnazjum w 
Marcinowicach. 

W roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów w szkołach podstawowych w klasach I-VI wynosiła 315  
osób. W oddziałach przedszkolnych klas „0” liczba dzieci wyniosła 64 dzieci. W oddziałach poniżej 
klasy „0” liczba dzieci wyniosła 27 dzieci. W klasach I-III gimnazjum liczba uczniów wyniosła  198 
osób.  

Liczba uczniów w klasach I-VI szkół podstawowych i w klasach I-III gimnazjum to 513 osób. Łączna 
liczba uczniów wyniosła 604 osoby. 

Liczebność oddziałów i liczbę uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Marcinowice przedstawia tabela nr 1. 

 

 

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum (wg SIO spis na 30.09.2013r.). 

  Wyszczególnienie Liczba Liczba w tym liczba uczniów: 



oddziałów uczniów 0 I  II  III  IV  V VI  

1. Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 14 268 48 30 40 38 35 31 46 

2. Szkoła Podstawowa im. K. K. 
Baczyńskiego w Strzelcach 

7 111 16 16 11 20 14 18 16 

  Razem 21 379 64 46 51 58 49 49 62 

3. Publiczne Gimnazjum im. K.Przerwy-
Tetmajera w Marcinowicach 

10 198 --- 67 62 69 -------------- 

  Razem 10 198 --- 67 62 69 ------------ 

  Ogółem 31 577 
 ------------------------------------ 
  

W szkole podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonował jeden oddział 
sześciolatków z liczbą 16 dzieci oraz dwa oddziały pięciolatków z łączną liczbą 27 dzieci.  

W szkole podstawowej w Marcinowicach do oddziałów klas „0” uczęszczało 34 dzieci pięcioletnich i 
14 dzieci sześcioletnich. 

Do szkół w Marcinowicach i Strzelcach w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczały dzieci spoza 
obwodu danej szkoły. Uczniowie należący do obwodu szkoły realizowali obowiązek szkolny w 
innych szkołach. Dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 2. 

Tabela Nr 2. Liczba uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły. 

 Uczniowie spoza obwodu 
uczęszczający do szkoły 

Uczniowie z obwodu szkoły 
uczęszczający do innej szkoły 
( w tym do szkoły za granicą) 

Szkoła Podstawowa w 
Marcinowicach 

50 88 

Szkoła Podstawowa w 
Strzelcach 

9 43 

Publiczne Gimnazjum w 
Marcinowicach 

19 58 

Razem 78 189 

Realizowanie przez wychowanków przedszkoli wychowania przedszkolnego i uczniów szkół 
obowiązku szkolnego w placówkach oświatowych w ościennych gminach jest wynikiem  
uwarunkowań rodzinnych związanych m.in. z pracą rodziców czy realizowaniem przez uczniów, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązku szkolnego w szkołach 
specjalnych. 

Realizacja obowiązku szkolnego przez  uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w roku 
szkolnym 2013/2014 była na bieżąco sprawdzana i monitorowana przez dyrektorów szkół w 
obwodach, w których uczniowie zamieszkują. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach za zadanie priorytetowe w roku szkolnym 2013/2014 uznał 
bieżącą wymianę sprzętu komputerowego w związku z wprowadzeniem w placówce dziennika 
elektronicznego oraz szkolenia nauczycieli. 



W Szkole Podstawowej w Strzelcach, w ramach realizacji priorytetowych zadań, dyrektor położył 
nacisk na zwiększenie efektów kształcenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz współpracę z 
rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie gminy Marcinowice funkcjonowała także jedna szkoła 
niepubliczna w Wirach, której organem prowadzącym jest Caritas Diecezji Świdnickiej.  

Ponadto 29.11.2013r. do prowadzonej przez Wójta Gminy Marcinowice ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych dokonano wpisu placówki pn. Katolicki Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji 
Świdnickiej „JUTRZENKA” przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Wirach.   

Stan organizacji placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice w roku 
szkolnym 2013/2014 przedstawia tabela nr 3. 

Tabela Nr 3. Stan organizacji szkół niepublicznych (wg SIO spis na 31.03.2014.). 

Lp.  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów  
Liczba 

uczniów  

1. 
Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im.J.Pawła 
II w Wirach (klasy I-VI) 6 

       56 

 

2. 
Katolicki Punkt Przedszkolny „JUTRZENKA” przy Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Wirach 

1 21 

Ogółem: 7 77 

W Szkole Podstawowej w Wirach do oddziału klasy „0” uczęszczało również 8 dzieci co daje łączną 
liczbę dzieci w szkole: 64 osoby. 

Dotacje udzielone szkołom niepublicznym w roku 2013 w I półroczu roku 2014 przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela Nr 4.  Dotacje udzielone placówkom niepublicznym. 

l.p. 

 

Wyszczególnienie Kwota dotacji (w zł) 

Rok 2013 
1. Katolicka Szkoła Podstawowa w 

Wirach 
502.997,16 (+ oddziały 
przedszkolne 40.604,56) 

2. Katolicki Punkt Przedszkolny 
„JUTRZENKA” przy Katolickiej 
Szkole Podstawowej w Wirach 

5.441 

 

 

 

 
Rok 2014 I półrocze 

1. Katolicka Szkoła Podstawowa w 
Wirach 

244.090  

(+ oddziały przedszkolne 



13.261,92) 
2. Katolicki Punkt Przedszkolny 

„JUTRZENKA” przy Katolickiej 
Szkole Podstawowej w Wirach 

25.135,36 

W 2013 roku dokonano także zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Marcinowice do 
przedszkoli w innych gminach w wysokości 85.174,16zł. 

Natomiast w I półroczu 2014 roku  na podstawie stosownych umów gmina Marcinowice przekazała 
dotację dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy Marcinowice w 
wysokości 36.858,11zł.  

Zgodnie z wymogiem ustawy o systemie oświaty, w roku szkolnym 2013/2014, uczniom zapewniono 
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkół znajdujących się na terenie gminy.  

Informację na temat liczby dowożonych dzieci oraz poniesionych nakładów związanych z 
zapewnieniem uczniom bezpłatnego transportu przedstawia tabela Nr 5. 

Tabela Nr 5. Dowożenie uczniów do szkół. 

Wyszczególnienie 
2012/2013 2013/2014 

  uczniowie 

1. 
Liczba uczniów dowożonych do szkół znajdujących się na terenie gminy 

Marcinowice 
564 410 

Nakłady (w zł) 282.989,76 294.150,04 

2. 
Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych lub ośrodków 

14 16 

Nakłady (w zł) 91.506,44 126.108,00 

Razem dowożeni 578 426 

Razem nakłady (w zł) 374.496,20 420.258,04 

W roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Marcinowicach, Szkoły Podstawowej w Strzelcach i 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wirach dowożono 410 dzieci. Nakłady poniesione na 
dowożenie uczniów do szkół wyniosły 294.150,04 zł i jest to o 11.160,28 zł więcej niż w roku 
szkolnym 2012/2013. 

Na podstawie art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty gmina zapewniła uczniom niepełnosprawnym 
bezpłatny transport i opiekę w czasie transportu do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjanych. Uczniowie dowożeni byli do szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczych znajdujących się w Świdnicy i Wrocławiu. 

 
Koszty związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych wyniosły w roku szkolnym 2013/2014 
126.108,00 zł. W kosztach tych ujęci się uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez firmę 
transportową, rodziców (własnym środkiem transportu) oraz publicznymi środkami transportu.  

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o systemie oświaty Wójt kontrolował realizację obowiązku nauki przez 
młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na pobyt stały na terenie gminy Marcinowice. Młodzież z 
rocznika 1998 w ilości 76 uczniów to w większości uczniowie III klas gimnazjum lub uczniowie szkół 



podstawowych realizujący obowiązek szkolny. Młodzież w wieku 17 lat (rocznik 1997) i 18 lat 
(rocznik 1996) to uczniowie, którzy realizowali obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Informację o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież zameldowaną na pobyt stały na terenie 
Gminy Marcinowice w wieku 16-18 lat przedstawia tabela Nr 6. 

Tabela Nr 6. Realizacja obowiązku szkolnego i nauki. 

Lp.  Wyszczególnienie (roczniki: 1998, 1997, 1996)  

1. Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej obowiązek szkolny  89 

2. Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek nauki  ogółem 

w tym: 

141 

w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej 125 

przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju  14 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy, co do 
której brak informacji o spełnianiu b ądź niespełnieniu obowiązku nauki 

2 

 Ogółem liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej obowiązek szkolny i 
obowiązek nauki 

230 

 Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, zameldowanej na terenie Gminy Marcinowice 230 

W roku szkolnym 2013/2014 nie prowadzono egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji związanej z niespełnieniem przez uczniów obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki. Co do 2 uczniów nie uzyskano informacji o spełnianiu obowiązku nauki ze względu 
na to, że uczniowie ci zameldowani byli na terenie gminy ale na terenie gminy nie mieszkali.  

II. Baza do działalności oświatowej, pomoce dydaktyczne, bieżące remonty. 

Stan bazy lokalowej szkół przedstawia tabela Nr 7. 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 7. Stan bazy lokalowej szkół w roku szkolnym 2013/2014. 



Wyszczególnienie Pomieszczenia, w tym: 

 sala 

lekcyjna 

pracownia 

komputerowa 

pracowanie 

(językowe, 

przyrodnicze, 

komputerowe) 

sala, hala 

gimnastyczna 

boisko 

sportowe 

świetlica, 

biblioteka 

Zespół Szkół w 
Marcinowicach 

22 2 1  2 1 2 

Szkoła Podstawowa 
w Strzelcach 

6 1 3  1 1 2 

W roku szkolnym 2013/2014 do szkół zakupiono następujące pomoce dydaktyczne oraz wykonano 
następujące bieżące remonty: 

Zespół Szkół w Marcinowicach:  wyposażenie w sprzęt: 84.771 zł w tym m.in.: meble i krzesła 
biurowe, szafki ubraniowe, monitor i 2 komputery, 2 drukarki, programy i urządzenia komputerowe, 
tablety do pracowni multimedialnej, 6 notebook’ów, pomoce do muzyki, pojemniki do segregacji 
śmieci; 

bieżące remonty: 14.358 zł w tym m.in.: malowanie dwóch pracowni komputerowych, wymiana 
podłogi w gabinecie wicedyrektora gimnazjum, remont sali lekcyjnej oraz szatni wraz z 
pomieszczeniem toalety, remonty bieżące pomieszczeń;     

Szkoła Podstawowa w Strzelcach: wyposażenie w sprzęt:  26.296zł w tym m.in.: stoliki i krzesełka 
do oddziału przedszkolnego, zabudowa meblowa do oddziału przedszkolnego komputery i 
oprogramowanie, monitor, radiomagnetofon, zamiatarka do boiska szkolnego, program antywirusowy, 
wykładzina dywanowa, termosy dla dzieci, stojaki do segregacji śmieci, piłki siatkowe, nożne, 
lekarskie, szachy, kaski ochronne;  

bieżące remonty: 19.572 zł w tym m.in.: naprawa pieca c.o., montaż i instalacja RTV, 
przystosowanie sali do oddziału pięciolatków, mycie i uszczelnianie okien w sali gimnastycznej. 

Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzelcach wykonano usługi remontowo-budowlane w wysokości 
8.687 zł w celu wdrożenia projektu POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie 
Marcinowice”: montaż pralki, zmywarki, umywalki, zlewozmywaka, kuchenki elektrycznej, prace 
hydrauliczne i elektryczne, demontaż starych i montaż nowych płytek ściennych i podłogowych  
(zakupiono 20m² płytek). W/w prace nie były przewidziane w budżecie szkoły na rok 2014 w związku 
z tym kwota do zapłaty została rozłożona na II raty. I rata w wysokości 3.687 zł została zapłacona, 
natomiast II rata zostanie zapłacona w 2015r. po zatwierdzeniu planu finansowego szkoły. 

Dokonano również wycinki dwóch drzew (dębu i akacji), które stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa 
życia i zdrowia dzieci. Kwota zadania wyniosła 9.500 zł, a kosztorys obejmował: usunięcie koron 
drzew, ścięcie pni drzew, odkopanie korzeni oraz pozostałości pni, zasypanie i wyrównanie terenu 
oraz porządkowanie terenu po wycince drzew. 

III. Struktura zatrudnienia w szkołach, system doskonalenia zawodowego, awans zawodowy. 

W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych pracowało 33 nauczycieli i 10 pracowników 
administracji i obsługi. W gimnazjum odpowiednio 24 nauczycieli i 10 pracowników obsługi i 
administracji. 



Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 
obowiązkowych oraz dodatkowych, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności 
szkoły. Stan zatrudnienia w poszczególnych szkołach przedstawiono w tabeli Nr 8. 

Tabela Nr 8. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 (stan na koniec roku 
szkolnego). 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym:  

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa w 
Marcinowicach 

22,67 23 17,67 18 5 5 

2. Szkoła Podstawowa w 
Strzelcach 

19,25 20 14,25 15 5 5  

Razem 41,92 43 31,92 33 10 10 

3. Publiczne Gimnazjum 
w Marcinowicach 

32,5 34 22,54 24 10 10 

Razem 32,5 34 22,54 24 10 10 

Ogółem 74,42 77 54,46 57 20 20 

Liczba godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół w Marcinowicach 
wynosiła tygodniowo: 173, w Szkole Podstawowej w Strzelcach: 36. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, w każdej 
szkole, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele korzystali 
z różnych form kształcenia w tym: kursy kwalifikacyjne, seminaria, szkolenia i studia podyplomowe. 

Zespół Szkół w Marcinowicach na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2013 roku przeznaczył 
kwotę 11.047 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Strzelcach kwotę 5.338 zł.  

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada 
kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.   

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia tabela nr 9. 

Tabela Nr 9. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli.  

 Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa w 
Marcinowicach 

1 3 3 11 

Szkoła Podstawowa w 
Strzelcach 

0 3 1 11 

Publiczne Gimnazjum 

w Marcinowicach 

1 3 3 17 



Zapisy powyższej tabeli pozwalają stwierdzić, że nauczyciel dyplomowany jest najliczniejszym 
stopniem awansu zawodowego wśród nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
gminę Marcinowice.  

W roku szkolnym 2013/2014 Wójt Gminy Marcinowice powołał do pracy komisję egzaminacyjną dla 
nauczyciela języka angielskiego zatrudnionego w Zespole Szkół w Marcinowicach, ubiegającego się o 
stopień nauczyciela mianowanego. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 15.05.2014r. W wyniku 
postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zdał egzamin i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. 

Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela przeprowadzono analizę, poniesionych w 2013 roku, 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Marcinowice. 

W związku z tym, że w 2013 roku nieosiągnięto średnich wynagrodzeń nauczycieli określonych w 
ustawie Karta Nauczyciela, ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na 
wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. Kwota różnicy wypłacona została nauczycielom stażystom w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

Wydatki poniesione przez gminę Marcinowice w 2012 i 2013 roku na wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Strzelcach i Zespole Szkół w Marcinowicach w składnikach 
wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia przedstawione 
zostały w tabeli nr 10. 

Tabela Nr 10. Wydatki poniesione na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art.30 ust. 1 
Karty nauczyciela. 

Stopień awansu 
zawodowego 

Wydatki poniesione w 
2012r. (w zł) 

Wydatki poniesione w 
2013r. (w zł) 

stażysta 50.039 106.145 
kontraktowy 237.170 221.390 
mianowany 377.070 295.151 
dyplomowany 2.311.033 2.445.099 

IV. Poziom nauczania. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i 
aspiracji ale także od środowiska rodzinnego. Formą badania postępów edukacyjnych i osiągnięć 
uczniów są sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej przedstawia tabela 
Nr  11. 

 

 

 

 



Tabela Nr 11.  Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych. 

Rok szkolny Szkoła 

Podstawowa w 

Marcinowicach 

Szkoła 

Podstawowa 

w Strzelcach 

gmina powiat województwo 

2010/2011 27,5 23,3 24,6 Brak danych 24,8 

2011/2012 24,2 24,1 22,9 22,7 22,5 

2012/2013 22,9 25,7 22,7 22,9 23,6 

2013/2014 22,2 25,2 22,6 25,1 25,3 

W roku szkolnym 2013/2014 wynik osiągnięty przez Szkołę Podstawową w Strzelcach oscylował 
wokół średniej wojewódzkiej. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Strzelcach uzyskali bardzo dobre 
wyniki ze sprawdzianu adekwatnie do swoich możliwości. Uczniowie otrzymali wyniki wyższe od 
średniej wojewódzkiej z kluczowych umiejętności takich jak: pisanie, czytanie, korzystanie z 
informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Na niski wynik sprawdzianu w Szkole Podstawowej 
w Marcinowicach wpłynęła duża dysproporcja między osiągnięciami edukacyjnymi dwóch 
równoległych klas - duża liczba uczniów słabych z opiniami o potrzebie dostosowania wymagań do 
indywidualnych potrzeb oraz uczniów o niskich aspiracjach edukacyjnych.  

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, którego wyniki przedstawia 
tabela nr 12. 

Tabela nr 12. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego. 
  
W roku szkolnym 2013/2014 wyniki egzaminów w gimnazjum kształtują się następująco: 

 
1. Część humanistyczna 

 Język polski Historia i WOS 
Gimnazjum 70,6 62,3 
Powiat 65,4 57,1 
Województwo 65,6 57,7 
 

2. Część matematyczno-przyrodnicza 
 Matematyka Przedmioty przyrodnicze 
Gimnazjum 48,1 53,3 
Powiat 43,8 50,7 
Województwo 45,7 50,9 
 

3. Języki obce 
Język angielski 
 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
Gimnazjum 65,1 42,7 
Powiat 64,7 45,2 
Województwo 66,3 48,5 
 
Język niemiecki 
 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 
Gimnazjum 53,3 30,9 
Powiat 49,1 31,5 
Województwo 54,1 36,9 
 



Wyniki z egzaminu gimnazjalnego pozwalają stwierdzić, że wyniki te, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania, w jakich pracuje szkoła, są zadowalające. 
W części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej gimnazjum znajduje się w staninie wyżej 
średniego, natomiast w części językowej w staninie średnim.  

V. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole. 

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach realizowano 
zadania wynikające z przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. 

W ramach zajęć związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów:  

- w Zespole Szkół w Marcinowicach prowadzono:  

w Szkole Podstawowej: 

- zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowujące do sprawdzianu, korekcyjno-kompensacyjne, 
terapeutyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne; 

w Publicznym Gimnazjum:  

- zajęcia: przygotowujące do konkursów i egzaminu gimnazjalnego, dydaktyczno-wyrównawcze, 
rewalidacyjne oraz o charakterze terapeutycznym, profilaktyczne; 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach prowadzono: 

- zajęcia artystyczne muzyczne, dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, 
korekcyjno-kompensacyjne, matematyczno-przyrodnicze, gimnastyka korekcyjna, SKS, koło 
humanistyczne, biblioterapia z elementami socjoterapii, koło przyrodnicze, a także zajęcia 
dziennikarskie, nauczanie indywidualne, zajecia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne. 

W ramach inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych 
realizowano następujące programy:  

- w Zespole Szkół w Marcinowicach: „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „W sieci”, 
„Mały Mistrz”, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”; 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach: „Przygotowanie Szkoły Podstawowej do reformy obniżającej 
wiek rozpoczęcia nauki szkolnej”, „Ortograffiti”, „Szkoła w ruchu”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, 
„Sprawny Dolnoślązaczek”, „Mały Mistrz”, „W sieci”, „Szachy w szkole”, Szklanka mleka”, „Owoce 
i warzywa w szkole”, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”.  

Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2013/2014 realizowano następujące 
projekty edukacyjne: „Jestem zdolny”, „Mam talent”, „Życiowe pasje”, „Szansa na sukces”, 
„Indywidualni – niepowtarzalni”, „Niezwykłe urodziny klas”, „Sprawny przedszkolak na torze 
przeszkód”, „Zerówka na start”, „Kierując się wartościami osiągnę w życiu sukces”.   

W szkołach, w ramach zajęć edukacyjnych, godziny do dyspozycji dyrektora oraz dodatkowe godziny 
pozostające do rozdysponowania przez organ prowadzący zostały przeznaczone m.in. na język polski, 
matematykę, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, język niemiecki, język angielski, koło 
ponadprzedmiotowe, SKS.  



Szkoły ściśle współpracowały z takimi instytucjami jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Kurator Oświaty, Kurator Sądowy, Policją, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Urząd Gminy w Marcinowicach, Miejski Dom Kultury w Świdnicy, DODN Wrocław, 
KRUS Świdnica, Caritas Diecezji Świdnickiej, Ślężański Park Krajobrazowy, Telewizja Wrocław, 
Fundacja Góra Grosza. Szkoły współpracowały także ze społecznością lokalną i rodzicami uczniów.  

Realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę, okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i 
wyposażenia szkół. Stan urządzeń i pomieszczenia szkół spełniają wymogi i warunki bezpieczeństwa. 
Szkoły są czyste i zadbane. W szkołach realizowana jest także na bieżąco edukacja dla 
bezpieczeństwa.  

VI. Sukcesy uczniów. 

W roku szkolnym 2013/2014 wielu uczniów uczestniczyło w konkursach przedmiotowych, 
przeglądach i rywalizacji sportowej uzyskując znaczące osiągnięcia na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim.  
Najważniejsze sukcesy uczniów przedstawia tabela nr 13. 
 
Tabela Nr 13. Najważniejsze sukcesy uczniów w roku szkolnym 2013/2014. 

 

Zasięg Zespół Szkół  w Marcinowicach Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

zasięg 
rejonowy, 
powiatowy 

1. Etap powiatowy Konkurs humanistyczny 
zDolny Ślązak 
2. Liga Naukowa udział 
3. IX edycja Powiatowego konkursu „Arsenał 
Pamięci” II miejsce 
4. zDolny Ślązak Gimnazjalista cz.przyrodnicza 
etap powiatowy 
5. zDolny Ślązak Gimnazjalista jęz. angielski 
etap powiatowy 
6. Powiatowy finał w siatkówce dziewcząt IV 
miejsce 
7. Finał strefy wałbrzyskiej Unihokej chłopców 
II miejsce 
8. Finał dolnośląski Unihokej chłopców VII 
miejsce 
9. Finał powiatu świdnickiego w piłce halowej 
chłopców do lat 15 II miejsce 
10. Finał strefy wałbrzyskiej w piłce halowej 
chłopców do lat 15 II miejsce 
11. Strefowy etap turnieju piłkarskiego LZS 
„Piłkarska Kadra czeka” V miejsce 
12. Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 
chłopców III miejsce 
13. Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej do 
lat 13 chłopców III miejsce 
14. Powiatowy Konkurs Piosenki w Jęz. 
Angielskim III miejsce 
15. Wyróżnienie w eliminacjach powiatowych 
XIX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik” 
 
 
 
 
 

1. Gminny Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej I miejsce 
2. Rejonowy Konkurs „A ja wolę moją 
mamę” wyróżnienie 
3. Powiatowy Konkurs Matematyczny 
udział 
  



zasięg 
wojewódzki 

1. Wojewódzki konkurs na dzieło 
surrealistyczne 

1. Konkurs Recytatorski „Pegazik”  
finał 
2. Konkurs „Mam 6 lat”  wyróżnienie 
3. Konkurs KRUS  finał 

zasięg 
ogólnopolski 

1. Etap powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” III miejsce 
2. Wyróżnienie dla Zespołu Szkół w 
Marcinowicach za wysoki poziom prac 
uczestników III Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Grafika i 
okolice” 
3. Wyróżnienie w konkursie „Plejada Świętych- 
etap diecezjalny i ogólnopolski 
4. VI Ogólnopolski konkurs multimedialny o 
Janie Pawle II- Jak interpretujesz słowa Jana 
Pawła II- kwalifikacja do grona 12 –stu 
finalistów ogólnopolskiego konkursu 
5. Wyróżnienie w kategorii Rysunek-Grafika w 
XXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym z 
cyklu „Ziemia jest jedna” 
6. Ogólnopolskie Biegi Przełajowe „Bieg 
Pamięci Gross Rosen 2014 Rogoźnica – miejsca 
I, II i III 

 

 
Na podstawie uchwały Rady Gminy Marcinowice nr XXXI/183/05 z 23.09.2005r. Wójt Gminy 
przyznał uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie 
gminy Marcinowice stypendia za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i artystycznej. Za rok szkolny 
2013/2014 przyznano łącznie 107 stypendiów. Wysokość kwot stypendiów wyniosła od 100 zł do 
1.000 zł. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 22.200 zł. 
 
VII. Pomoc materialna. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 uczniom, którzy zamieszkiwali na terenie gminy Marcinowice i 
uczęszczali do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponagdimnazjanych, udzielono pomocy 
materialnej w formie wypłaconych stypendiów szkolnych.  
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy to kwota 456 zł na jednego członka 
rodziny. Wysokość stypendiów szkolnych dla jednego ucznia w roku szkolnym 2013/2014 wyniosłą 
od 145 zł do 160 zł.  
 
Stypendia wypłacano na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców faktur za zakupione dla 
ucznia np. pomoce dydaktyczne, artykuły szkolne, stroje do ćwiczeń gimnastycznych, zielone szkoły, 
itp. 
 
Na powyższe zadanie od 01.09.2013r. do 31.08.2014r. wydatkowano środki finansowe w wysokości: 
74.797,37 zł z czego kwota 59.837,90 zł pochodziła z dotacji udzielonej przez Wojewodę 
Dolnośląskiego, a kwota w wysokości 14.959,47 zł to środki własne gminy.   
 
Tabela Nr 14 przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2013/2014 z 
wyszczególnieniem typów szkół, do których uczniowie uczęszczali. 

 

 

 



Tabela Nr  14. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2013/2014. 

Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Liczba wniosków ogółem 196 

w tym 
uczniowie: 

szkół podstawowych 99 

gimnazjów 63 

szkół ponadgimnazjalnych 34 

W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” w roku 
szkolnym 2013/2014 uczniom uczęszczającym do szkół znajdujących się na terenie gminy 
Marcinowice udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego. Pomoc udzielona została uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w 
klasach I-III lub V szkoły podstawowej. Z pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”  
skorzystało łącznie 46 uczniów, w tym: 

10 uczniów w klasach I szkoły podstawowej,  

7 uczniów w klasach II szkoły podstawowej,  

12 uczniów w klasach II szkoły podstawowej,  

17 uczniów w klasach V szkoły podstawowej. 

Ponadto w ramach Rządowego  programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2013/2014 z 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego skorzystało także 2 
uczniów słabowidzących, jeden uczeń niesłyszący oraz jeden uczeń z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu znacznym, który otrzymał dofinansowanie do podręczników do kształcenia specjalnego.   

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Wojewoda Dolnośląski zawiadomieniami z 
dnia 05.09.2013r. i 16.10.2013r. przyznał dotację w łącznej wysokości 13.795 zł z czego na 
dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczono: 

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Marcinowicach kwotę 7.064,96 zł, dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Strzelcach kwotę 3.510,00 zł, a dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w 
Wirach  kwotę 1.826,78 zł.  Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

Wartość pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu 
„Wyprawka szkolna” 2013r. dla ucznia w klasie I-III szkoły podstawowej nie mogła przekroczyć 
kwoty 225 zł, a dla ucznia klasy V szkoły podstawowej nie mogła przekroczyć kwoty: 325 zł.   

W związku ze stratami poniesionymi w 2013r. w wyniku powodzi z dniu 25.06.2013r., w roku 
szkolnym 2013/2014 w ramach Rządowego programu, dzieciom realizującym obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum 
znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice udzielono pomocy w formie „zasiłku losowego”. 
Jednorazowe zasiłki losowe w wysokości 500 i 1.000 zł wypłacono 39 uczniom poszkodowanym w 
powodzi (5 uczniom po 500 zł, 34 uczniom po 1.000 zł). Łączna kwota przyznanej i wydatkowanej 
dotacji wyniosła 36.500 zł (dotacja przyznana zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr 
KO.ZFK.3146.91.3.2013 z 16.10.2013r.).   



W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie od września do 
grudnia 2013r. pomocą w zakresie dożywiania objęto 5 dzieci w wieku przedszkolnym, 20 uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych i  9  uczniów uczęszczających do gimnazjum. 

Natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2014r. objęto programem 3 dzieci w wieku przedszkolnym, 15 
uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i 8 uczniów uczęszczających do gimnazjum. 

Na koniec czerwca 2014r. z „suchego prowiantu” tj. mleko, bułka, kanapka skorzystało 18 uczniów, w 
tym: w wieku przedszkolnym 2 uczniów, w szkole 9 uczniów, w gimnazjum 7 uczniów. 

Z „pełnego obiadu” skorzystało 3 dzieci w wieku  przedszkolnym i 1 uczeń uczęszczający do 
gimnazjum znajdującego się poza gminą Marcinowice. 

Na koniec czerwca 2014r. pomocą w zakresie dożywania objęto 26 uczniów.  

W 2013r. opłacono dożywianie dla dzieci  na kwotę 20.707 zł. Na realizację programu Wojewoda 
Dolnośląski przyznaje corocznie gminie Marcinowice dotację celową.  

VIII. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
 
Na podstawie art.70b ustawy o systemie oświaty w 2013 roku pracodawcom, którzy kształcili 
młodocianych pracowników w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy, gmina Marcinowice wypłaciła dofinansowanie poniesionych przez pracodawców kosztów 
kształcenia. 
W ramach nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy trzem pracodawcom za 
wykształcenie trzech uczniów wypłacono dofinansowanie w wysokości 21.954,25 zł.  
W ramach nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące jednemu pracodawcy za 
wykształcenie jednego ucznia wypłacono dofinansowanie w wysokości 4.587 zł.  
Natomiast w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy, trzem pracodawcom za 
wykształcenie trzech uczniów wypłacono dofinansowanie w wysokości 21.082,00 zł.  
W 2013r. ze środków Funduszu Pracy przekazywanych gminie Marcinowice za pośrednictwem 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wypłacono pracodawcom środki finansowe w wysokości  47.623,25 
zł.    
 
IX. Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez szkoły. 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.03.2014r. do 30.09.2014r. w 
Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej w Strzelcach realizowany był projekt 
pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Marcinowice”. Projekt współfinansowany  
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu opiewa na kwotę 340.333,94 
zł. Projekt nie przewiduje wkładu własnego Gminy. W ramach projektu doposażone zostały cztery 
oddziały przedszkolne w w/w szkołach. Zakupiono m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, 
pomoce dydaktyczne, wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo, wyposażenie kuchni, szatni oraz 
sprzęt elektroniczny. 
 
W ramach programu realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy pn. „Mały Mistrz” szkoły 
podstawowe w Marcinowicach i Strzelcach otrzymały sprzęt sportowy o wartości 1.500 zł (każda 
szkoła) na realizację dodatkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach I szkoły podstawowej. 
W ramach udziału w projekcie pn. „Program nauczania przedszkolnego IBM Kid Smart” Szkoła 
Podstawowa w Marcinowicach otrzymała sprzęt komputerowy oraz drukarkę na realizację programu 
nauczania początkowego. 
Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach w październiku 2013r. zostało zgłoszone do projektu „Młody 
naukowiec”, celem którego jest modernizacja bazy dydaktycznej w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych. 



Realizując zapisy ustawy o systemie oświaty, pozyskano dotację celową na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego 
nowożytnego w następujących wysokościach: 
- Szkoła Podstawowa w Marcinowicach: 3.199 zł,  
-Szkoła Podstawowa w Strzelcach: 1.374 zł,  
- Katolicka Szkoła Podstawowa w Wirach: 699 zł. 
 
Zespół Szkół w Marcinowicach pozyskał dodatkowe środki finansowe z wynajmu hali sportowej, 
prowizji PZU. Zespół pozyskał także sponsorów, którymi były zarówno osoby prywatne jak i firmy.  
 
X. Finansowanie zadań oświatowych. 
 
Wydatki na oświatę w 2013r. wyniosły 31,5 % ogólnych wydatków budżetu gminy Marcinowice. 
Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych przez gminę Marcinowice na oświatę stanowi treść 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za rok budżetowy 2013 i I półrocze 2014r. 
 
 
Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Marcinowice, 16.10.2014r. 

 
 

 

 

 


