
Zarządzenie Nr 55/2012  

Wójta Gminy Czernikowo  

z dnia 26.10.2012 r. 
 

 

 

 

w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 
 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
/ Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ 

 
 

Wójt Gminy Czernikowo 
zarządza, co następuje; 

 

§ 1  
 

Przedłożyć Radzie Gminy Czernikowo informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. 

§ 2  
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia 

 

§ 3  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2012 

Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 26.10.2012 r. 

 

 

 

Informacja 

o stanie realizacji zadań 

oświatowych 

w Gminie Czernikowo 

w roku szkolnym 2011/2012 

 

 

 

(art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czernikowo, październik 2012  
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I. Zdania oświatowe gminy Czernikowo 
 

Zdania oświatowe gminy Czernikowo zostały zdefiniowane w szczególności w trzech  

ustawach: 

 

 

1. Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity 

z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ 

 

Zapisano w niej , iż zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie edukacji publicznej. 

 

2. Ustawie z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, /Tekst jednolity z 2004r. 

Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ 

W tym akcie prawnym ustawodawca wskazał, iż zadaniem gminy jest m.in. 

-zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 

-zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej 

-wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych 
 

- zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym adrninistracyjno-obsługowej 

3. Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, /Tekst jednolity z 

2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./ 

Wśród zadań gminy wymieniono m.in. poniższe zadania: 

-stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli 

- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
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II. Stan organizacji, dane dotyczące uczniów 
 

W roku szkolnym 2011/2012 gmina Czernikowo była organem prowadzącym 1 przedszkole 

publiczne, 5 szkół podstawowych i Zespół Szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum oraz 

liceum ogólnokształcące. Stan organizacji powyższych placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2011/20112 obrazuje tabela 1 oraz 2. 

 

Tabela 1. Stan organizacji szkół 
 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI 

1. Szkoła Podstawowa 

im.K.K.Baczyńskiego w 

Czernikowie 

21 450 73 56 76 58 58 62 67 

2. Szkoła Podstawowa w 

Makowiskach 
7 80 18 14 7 10 9 11 11 

3. Szkoła Podstawowa w 

Mazowszu 
7 106 19 22 19 9 11 9 17 

4. Szkoła Podstawowa w 

Steklinie 
7 89 22 14 15 8 9 7 14 

5. Szkoła Podstawowa w 

Osówce 
7 136 21 16 16 20 25 19 19 

 
Razem 49 861 153 122 133 105 112 108 128 

8. Zespół Szkół w 

Czernikowie – Gimnazjum 
18 384 

 

130 130 124  

9. Zespół Szkół w 

Czernikowie – Liceum 

Ogólnokształcące 

3 58 19 20 19  

 
Razem 21 442  149 150 143  

 
Ogółem 70 1303   
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Tabela 2 Stan organizacji przedszkola 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów 

1. Przedszkole Publiczne w Czernikowie 

2 43 

 

 

 

Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowało 5 niepublicznych punktów 

przedszkolnych: w Czernikowie, Osówce, Steklinie, Mazowszu, Makowiskach oraz 

niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Czernikowie dzięki projektom „ Edukacja 

przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno” oraz „ Unijne  

przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie” realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej. Gmina Czernikowo, jako Partner Projektu 

zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 15% wartości 

projektu, w postaci poniesionych kosztów utrzymania sal przedszkolnych i pomieszczeń 

przeznaczonych do korzystania przez dzieci oraz kosztów osobowych sprzątania sal. 

 

Na lata następne zaplanowany jest projekt dotyczący kontynuacji działalności punktów 

przedszkolnych w Czernikowie, Osówce oraz w Steklinie. 

 

 

 

III. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów 

i szkół. 
 

W roku szkolnym 2011/2012 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. 

 

Ważnym zadaniem mającym wpływ na organizację pracy szkół ma dowożenie uczniów. 

Dowóz uczniów odbywa się zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty. Powyższe zapisy wskazują, iż obowiązkiem gminy jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej w przypadku, gdy droga do szkoły przekracza: 
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- 3 km - w przypadku uczniów I-IV szkół podstawowych, 

- 4 km – w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. 

Na terenie Gminy Czernikowo zorganizowany jest dowóz do następujących placówek: 

- Szkoła Podstawowa w Mazowszu 

- Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

- Szkoła Podstawowa w Osówce 

- Zespół Szkół w Czernikowie 

Do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 wykorzystywano 4 pojazdy będące 

w posiadaniu Urzędu Gminy: busy 19-osobowe IVECO i CRAFTER, 40-osobowy GIMBUS 

KAPENA oraz samochód osobowy FIAT BRAVA. Do obsługi tych pojazdów zatrudnionych 

jest trzech kierowców. Ponadto w ramach sprawowania opieki nad dowożonymi dziećmi 

Gmina zatrudnia w ramach prac interwencyjnych 11 opiekunek. 

Wśród stałych zadań wykonywanych przez IVECO, CRAFTERA i FIATA były codziennie 

dowożone obiady do Szkoły Podstawowej w Mazowszu , Steklinie 

i Makowiskach. Wyżej wymienione pojazdy dokonywały również wyjazdów poza teren 

gminy na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy artystyczne. Autobusem 

40-osobowym organizowane były wyjazdy na basen; korzystały z niego też oddziały 

przedszkolne ( wyjazdy do kina, teatru). 

Ponadto w dowozie uczniów do placówek oświatowych naszej gminy uczestniczyły 

4 autokary przewoźnika zewnętrznego ( Firma INTERBUS ) wyłonionego w drodze przetargu 

nieograniczonego. Koszt dowozu przez firmę zewnętrzną w roku szkolnym 2011/2012 

wyniósł– 426 097,20 zł 

W roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty zwracane były 

koszty przejazdu uczniom niepełnosprawnych ze względu na brak możliwości zapewnienia 

dowozu przez gminę. 

 

 

Tabela 3 Zwrot kosztów dojazdu uczniom niepełnosprawnym 
 

Uczniowie: Liczba dowożonych w 

2011/2012 

1.   Niepełnosprawni dowożeni 15 

Na refundację kosztów dojazdu do szkoły dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczona 

została kwota 43 000,00 zł. 
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Ponadto na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Gmina 

Czernikowo płaciła za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we 

Wielgiem. W roku szkolnym 2011/2012 gmina zapłaciła za ten do wóz 27 646,85 zł. 

 

W świetle przepisów rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty gmina wypełnia swoje zadania 

związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Jest to 

pomoc skierowana do uczniów z najbiedniejszych rodzin. Ma na celu wyrównywanie szans 

edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest 

także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im 

możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. 

 

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 

podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

 

 

Tabela 4 Stypendia szkolne w roku szkolnym 2011/2012 
 

Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 
Nakłady 

finansowe 

Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych - ogółem 
379 476 024,00 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

szkół 

podstawowych 
173 217 288,00 

gimnazjów 101 126 856,00 

szkół 

ponadgimnazjalnych 
101 126 856,00 

innych 4 5 024,00 
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Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" 

 

Tabela 5 Dofinansowanie podręczników 
 

Liczba uczniów  

Kwota przyznanego 

dofinansowania 

 

 

 

Wnioskujących o 

dofinansowanie 

podręczników 

 

 

Otrzymujących dofinansowanie podręczników 

Spełniających 

kryterium dochodowe 

programu 

Nie spełniające 

kryterium 

dochodowego 

177 172 5 35 569,00 

 

 

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo, rozpatrywano zgodnie 

z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali 

egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 

Tabela 6 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione 

wydatki z tego tytułu. 

 

Tabela 6 Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów. 
 

Liczba 

pracodawców 

którzy 

otrzymali 

dofinanso-

wanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: 
Wysokość 

dotacji 

pozyskanej 

od 

Wojewody 

Kujawsko-

pomorskiego 

Kwota jaką w 

2011 r. 

wypłacono 

pracodawcom w 

ramach 

dofinansowania 
 

ogółem 

12 9 66 541,00 97 441,00 
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Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2011/2012 była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież 

zamieszkałą na jej terenie, co wynika z art. 19 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie 

wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych 

dokonywana jest weryfikacja danych. 

Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto poniższej tabeli 

 

Tabela 7 Kontrola obowiązku nauki. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki 377 

 

2. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki 

w gimnazjum 122 

w szkołach ponadgimnazjalnych 191 

u pracodawców 26 

w ośrodku dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

  głębokim 
0 

w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym 4 

w szkole w innym kraju 4 

3. Brak informacji o spełnianiu obowiązku nauki 29 
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IV. Nauczanie i wychowanie. 
 

 

W naszych założeniach system oświaty na terenie Gminy Czernikowo powinien: 

1. zapewnić dobry poziom realizacji podstawy programowej określonej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

2. wspierać rozwój uczniów oraz stwarzać możliwości skutecznego przeciwdziałania 

zjawiskom negatywnym, 

3. oferować dodatkowe programy wynikające z: uzdolnień i zainteresowań młodzieży, 

potrzeb współczesności, naturalnych warunków gminy itp. 

4. stwarzać młodzieży możliwości do angażowania się w życie społeczności lokalnej, 

 

Podstawowym celem kształcenia jest: 

1. stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka, 

2. eliminowanie zjawisk zagrażających temu rozwojowi. 
 

Założone cele osiągane są dzięki: 

1. profesjonalnej kadrze zarządzającej placówkami oświatowymi, 

2. kompetentnej kadrze pedagogicznej (nauczyciele – wychowawcy), 

3. prawidłowej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za 

przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym (szkoła, rodzice, policja itd.), 

4. prawidłowym warunkom technicznym i właściwemu stanowi budynków, odpowiedniemu 

wyposażeniu, prowadzonym corocznie w miarę najważniejszych potrzeb remontom 

i modernizacjom, dostępności obiektów sportowych, 

 

Stawiając wysokie cele przed gminną oświatą, należy zdawać sobie sprawę 

z ograniczonych środków na ich realizację. Dlatego środki publiczne angażuje się w to 

co konieczne, trwałe i efektywne. Gmina Czernikowo starała się wykorzystywać możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Dzięki działaniu 3.1 RPO WK-P udało się przyczynić do poprawy edukacyjnego zaplecza 

czernikowskiego Zespołu Szkół. „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej 

w Zespole Szkół w Czernikowie” pozwoliło kwotę 85 444,41 zł (z dofinansowaniem 

w wysokości 55 364,53 zł) przeznaczyć na zakup m.in. projektorów multimedialnych, 

ekranów projekcyjnych, mikroskopów, profesjonalnych stołów demonstracyjnych oraz 
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uczniowskich, kanału zasilająco-maskującego do pracowni chemicznej, biologicznych 

szkieletów, wyciągu chemicznego oraz szafy na odczynniki. 

Wymieniając   realizowane   przez   gminę   inwestycje   nie   sposób   nie   wspomnieć 

o „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok 

w przyszłość”, dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka kwotą 3 241 628,67 zł, przy całkowitej wartości projektu 3 851 454,10 zł. 

Informatyczna inwestycja zapewniła oprócz dostępu do szerokopasmowego Internetu 

i sprzętu komputerowego czterdziestu rodzinom, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym 

z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności także edukacyjnym jednostkom 

organizacyjnym Gminy, a więc pięciu szkołom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi 

Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm bibliotekom. Dzięki temu placówki oświatowe 

wzbogaciły się o nowe pracownie informatyczne. 

Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania – zarówno ze środków UE jak 

i budżetu Państwa, stanowi duże wsparcie dla budżetu samorządu lokalnego , a przy tym 

wpływa na wyższą jakość kształcenia i wychowania na każdym poziomie edukacyjnym. 

 

 

 

 

 

V. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 
 

 

 

 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 

wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. 

Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. 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 zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną 

w rozporządzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych 

przedmiotów i poziomów nauczania. 
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Tabela 8 Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2011/2012 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty etaty etaty 

1. Przedszkole 

Publiczne w 

Czernikowie 

7,09 4,09 3 

Razem 7,09 4,09 3 

2. Szkoła Podstawowa 

w Czernikowie 46,21 35,21 11 

3. Szkoła Podstawowa 

w Makowiskach 14,88 11,38 3,5 

4. Szkoła Podstawowa 

w Mazowszu 15 11 4 

5. Szkoła Podstawowa 

w Steklinie 15,36 12,36 3 

6. Szkoła Podstawowa 

w Osówce 19,63 14,63 5 

Razem 111,08 84,58 26,5 

7. Zespół Szkół w 

Czernikowie 56 42 14 

Razem 56 42 14 

Ogółem  167,08 126,58 40,5 

 

W obecnym stanie prawnym każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień awansu 

zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, stażem prący, doświadczeniem 

i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu. 

 

 

Tabela 9 Na dzień 30 września 2011 r. struktura awansu zawodowego przedstawiały sie: 
 

Stopień  awansu 

zawodowego 

Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Nauczyciele/ 
  etaty 0 4 14,95 51,81 59,91 
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VI .Poziom nauczania. 
 

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

zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego oraz wielu innych czynników. Badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 

sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

 

Egzaminy stanowią istotny element oceny jakości pracy szkoły. Zauważyć jednak należy, że 

na wyniki ze sprawdzianu czy egzaminu maja istotny wpływ czynniki indywidualne 

( uzdolnienia, frekwencja, dodatkowe zajęcia) oraz środowiskowe ( sytuacja rodzinna 

i materialna, wykształcenie rodziców, dostęp do wiedzy). Dlatego też wyniki muszą być 

analizowane z uwzględnieniem wielu różnorodnych czynników. 

 

Tabela 10. Średnie wyniki ze sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2011/2012 
 

Szkoła Średni wynik sprawdzianu klasy 

szóstej 

Średnia Gmina Czernikowo 

Szkołą Podstawowa w 

Mazowszu 
21,11 

21,79 

Szkołą Podstawowa 

Steklinie 
23,57 

Szkoła Podstawowa 

Makowiskach 
19,45 

Szkoła Podstawowa w 

Czernikowie 
23,04 

Szkoła Podstawowa w 

Osówce 
20,75 

 

Tabela 11 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012 r. w % 

 
GH-P GH-H GM-M GM-P JA-P JN-P Wyniki szkoły 

Standard 59 51,2 38,3 43,3 50,1 43 47,5 

Spec. „L” 47,5 69,3 49,3 50 50,5 58 54,1 
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Uczniowie szkół podstawowych i Zespołu Szkół rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje 

zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju 

i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez gminę Czernikowo 

były również organizatorami imprez kulturalnych. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno- 

wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego uzyskiwali znaczące osiągnięcia 

w rywalizacji sportowej. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego 

wkładu pracy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców. 

 

Szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych i Zespole Szkół 

pobudziły w uczniach aktywność ukierunkowaną na rozwój osobisty i podnoszenie poziomu 

kształcenia. Oferta placówek oznaczała dla uczniów możliwość rozszerzenia wiedzy, 

rozwinięcia zdolności i doskonalenia umiejętności, a także wykształcenie umiejętności 

stosowania wiedzy w praktyce. 

 


