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I. Wprowadzenie  

 

 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, 

wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego za poprzedni rok szkolny wynika z dyspozycji art. 11 ust. 

7 ustawy Prawo oświatowe, w związku z art. 264 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające - Prawo 

oświatowe.   

 Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania  i  opieki 

w publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, a także w szkołach podstawowych 

oraz gimnazjach. 

 Realizacja  zadań  organu  prowadzącego  wobec  szkół  wymaga  właściwej organizacji,  

zarówno funkcji nadzorczych, jak i roli, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie 

o systemie oświaty. 

 Zadaniem organu prowadzącego szkołę lub placówkę jest zapewnienie jej podstaw 

funkcjonowania. W szczególności do jego zadań należy: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 

placówki. 

 W  ustawie  Karta  Nauczyciela,  wśród  zadań  gminy  wymieniono m.in. następujące zadania: 

1) zapewnienie  średniego  wynagrodzenia  nauczycieli  w  poszczególnych grupach awansu 

zawodowego, 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 
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Wstęp 

  

Mijający rok szkolny w edukacji to głównie początek zmian w strukturze szkół. Ustawa z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe rozpoczęły wprowadzanie reformy oświaty, polegającej m.in. na 

wygaszaniu gimnazjów, wydłużeniu czasu nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat i 

przekształcaniu szkół ponadgimnazjalnych w ponadpodstawowe. Harmonogram i zakres zmian 

został zawarty w ww. ustawach. Przedmiotowe przepisy nałożyły na organy jednostek samorządu 

terytorialnego obowiązek przygotowania i  uchwalenia do 31 marca 2017 r. obowiązującej od 1 

września 2017 r. sieci szkół.   

Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę nr 270/XXIX/2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kłobuck do nowego ustroju 

szkolnego. W uchwale tej zawarto projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych  

klas gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych i klas gimnazjów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Zawarto również 

projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół 

od dnia 1 września 2019 r. Określone w niej zostały także warunki włączenia gimnazjów do 

ośmioletnich szkół podstawowych i przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową 

Dnia 21 marca 2017 r. Rada Miejska w Kłobucku Uchwałą Nr 286/XXX/2017 w sprawie: 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe – ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice 

obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz plan sieci 

klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz 

granice obwodów tych klas gimnazjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r., a także określiła warunki przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku w 

ośmioletnią szkołę podstawową. 

W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie szkoły podstawowe publiczne stały się szkołami 

podstawowymi ośmioklasowymi. Gimnazja w Kamyku, Łobodnie, Białej i Libidzy włączone zostały  

od dnia 1 września 2017 r. jako klasy gimnazjalne odpowiednio do szkół podstawowych w Kamyku, 

Łobodnie, Białej i Libidzy. Dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku zostało 

przekształcone w szkołę podstawową. 
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Analiza demograficzna 

 

 Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w 

systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie 

budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego 

powodu znajomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci 

placówek, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na 

utrzymanie przedszkoli i szkół. 

 Poniższy wykres  zawiera dane, co do liczby dzieci urodzonych w latach 2001 – 2018 

zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck. Z poniższego wykresu wynika, że na przełomie lat 2002-

2008 wahania w zakresie demografii utrzymywały się na podobnym poziomie. Po roku 2009 nastąpił 

znaczny wzrost liczby urodzeń, który utrzymał się jedynie do 2010 roku. Od 2012 roku widać 

natomiast znaczny spadek liczby urodzeń. 
 

 
 

*Stan na dzień 30.09.2018 r. 

 

 

II. Finansowanie oświaty w Gminie Kłobuck 
 

Subwencja oświatowa 

 

 Gmina Kłobuck boryka się z koniecznością uzupełnienia subwencji oświatowej 

otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych z dochodów własnych. Jest to 

spowodowane nie tylko niżem demograficznym, ale również brakiem zabezpieczenia przez budżet 

państwa środków finansowych adekwatnych do skali prowadzonych przez gminę zadań oświatowych, 

w tym obowiązku spełnienia przez nich średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli, 

konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek 

wiejski i mieszkaniowy (z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono przepis Karty Nauczyciela przyznający 
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prawo do dodatku mieszkaniowego), dowożenia uczniów itp. 

 Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć 

do nich należy: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek 

udzielania pomocy materialnej uczniom, inne formy zajęć dodatkowych, funkcjonowania na terenie 

gminy publicznej i niepublicznej placówki oświatowej. 

 Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną, a częścią 

oświatową subwencji ogólnej przekazywanej przez państwo w różnych latach przedstawiały się w 

zmienny sposób. 

 

Poniższa tabela przedstawia udział subwencji oświatowej do kosztów utrzymania 

 w latach 2012 – 2017 

 

Rok Wydatki bieżące (zł) Subwencja (zł) Wydatki majątkowe (zł) Wydatki wykonane (zł) 

2012 25 564 507,00 13 278 959,00 423 414,61 25 987 921,61 

2013 26 372 875,54 13 543 101,00 394 558,50 26 767 434,04 

2014 27 813 046,93 13 569 210,00 131 886,06 27 944 932,99 

2015 29 439 489,47 14 653 962,00 227 696,62 29 667 186,09 

2016 28 777 484,19 15 060 568,00 1 753 218,22 30 534 702,41 

2017 30 620 588,96 15 260 805,00 798 865,97 31 419 454,93 

 

 Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest corocznie jako 

załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Naliczanie subwencji odbywa 

się na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

bądź dotowanych przez daną JST, skorygowanych o wagi dla wybranych kategorii uczniów 

(wychowanków) oraz wskaźnika korygującego Di. Otrzymana w ten sposób liczba uczniów 

przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy standard A podziału subwencji. Dane o liczbie 

uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone są w ramach Systemu 

Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i stanowią podstawę naliczenia kwot 

części oświatowej subwencji ogólnej. 

 W Gminie Kłobuck ze subwencji oświatowej finansowane są przedszkola (dzieci 

sześcioletnie), szkoły podstawowe oraz szkoły prowadzone przez SPSK z Częstochowy.  

 

Wydatki na oświatę 

 

 Zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętym modelem finansowania edukacji, cześć 

oświatowa subwencji ogólnej nie jest jedynym źródłem finansowania oświaty i wychowania. W 

finansowaniu tego zadania znaczący udział mają środki pochodzące z budżetu państwa, ale nie są one 

jedyne: władze lokalne ponoszą dodatkowe wydatki ze swoich dochodów własnych. 

 Oświata w przeciwieństwie do innych zadań własnych samorządu z uwagi na swoją specyfikę 

jest trudna do oszacowania na etapie planowania budżetu gminy na kolejny rok budżetowy. Wynika 

to m.in. z faktu, że dany rok budżetowy obejmuje 2 różne stany organizacyjne oświaty tj. wrzesień-

grudzień i styczeń-sierpień. W przypadku stanu organizacyjnego oświaty styczeń-sierpień większa 

część wydatków (wynagrodzenia nauczycieli) zostaje ustalona już w maju w roku poprzedzającym 

realizację danego budżetu JST, znacznie wyprzedzając etap planowania budżetu danej gminy. 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym arkusze organizacyjne szkół i placówek 
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oświatowych są zatwierdzane przez organ prowadzący (JST) do 29 maja danego roku, a te 

determinują 8 miesięcy wydatków na oświatę roku następnego. Z kolei co się tyczy okresu wrzesień 

– grudzień, trudność w zaplanowaniu optymalnych wydatków jest spowodowana niemożnością 

dokładnego przewidzenia naboru do szkół, a tym samym ustalenia liczby oddziałów szkolnych, 

mających wpływ na liczbę godzin nauczycielskich. Jednocześnie wiele wydatków jest zupełnie 

nieprzewidywalna i pojawia się w trakcie realizacji budżetu (np. dodatkowe godziny z nauczania 

indywidualnego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, awans zawodowy nauczycieli czy urlopy 

dla poratowania zdrowia). Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie przedszkoli i szkół, ale 

również zadań pozaszkolnych. Należą do nich m.in. koszty działalności m.in. świetlic, stołówek 

szkolnych, dowożenie uczniów, a także koszty ponoszone w związku z przebywaniem nauczycieli na 

urlopach dla poratowania zdrowia. 

 Wydatki na oświatę od wielu już lat mają bardzo duży udział w ogólnych wydatkach budżetu 

Gminy Kłobuck. Finanse oświaty przedstawiają poniższe wykresy i tabele: 
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Wydatki na oświatę pokryte z budżetu gminy w roku 2017 (1) oraz od I-IV 2018 roku (2) 

 

(1) 

Przedszkola Wydatki ogółem bez 

remontów 

Wydatki: płace i 

pochodne 

Wydatki: wiejski 

mieszkaniowy ZFŚS 

Liczba dzieci Dotacja z podziałem na 

przedszkole 

Różnica między 

wydatkami 

a dotacją 

PG 1 w Kłobucku 1 453 680,29 1 185 795,55 65 646,46 96 128 003,78 1 581 686,07 

PG 2 w Kłobucku 1 009 277,46 798 449,63 41 316,80 69 91 430,00 917 847,46 

PG 4 w Kłobucku 1 254 107,03 1 025 278,25 48 542,96 78 107 490,00 1 146 617,03 

PG 5 w Kłobucku 1 222 252,48 976 642,62 50 997,46 100 133 354,00 1 088 898,48 

PG Kamyk 695 633,35 518 512,78 45 474,91 71 94 552,00 565 081,35 

PG Łobodno 415 670,79 327 600,73 26 566,91 32 42 816,00 372 854,79 

Oddział Biała 118 258,46 98 996,93 11 072,66 13 16 952,00 101 306,46 

Oddział Libidza 135 668,04 117 322,58 10 958,04 15 19 628,00 116 040,04 

Tęczowe 

Przedszkole 

0 0 0 21 27 652,00 0 

Mila i Przyjaciele 0 0 0 6 8 025,78 0 

SPSK Witosa 0 0 0 16 21 856,37 0 

SPSK Lgota 0 0 0 29 39 243,00 0 

Razem: 

 

 

6 268 547,90 5 048 597,07 300 576,20 546 731 002,93 5 537 544,97 

Stołówki Wydatki ogółem 

bez remontów 

Wydatki: płace i 

pochodne 

 

SP 1 w Kłobucku 190 785,18 97 842,24 
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SP 2 w Kłobucku 185 580,86 126 136,41 

SP 3 w Kłobucku 176 388,07 104 501,10 

SP Biała 20 481,71 0 

SP Libidza 8 851,50 0 

ZSP Kamyk 106 819,34 71 460,02 

ZSP Łobodno 24 301,15 0 

Razem: 713 207,81 399 939,77 

 

 

(2) 

Przedszkola Wydatki ogółem bez 

remontów 

Wydatki: płace i 

pochodne 

Wydatki: wiejski 

mieszkaniowy ZFŚS 

Liczba dzieci Dotacja z podziałem na 

przedszkole 

Różnica między 

wydatkami 

a dotacją 

PG 1 w Kłobucku 798 021,12 643 149,30 50 318,66 113 

 

77 405,00 720 616,25 

PG 2 w Kłobucku 561 933,79 442 416,82 31 395,85 73 50 005,00 511 928,79 

PG 4 w Kłobucku 673 134,26 536 809,37 38 993,65 73 50 005,00 623 129,26 

PG 5 w Kłobucku 682 756,24 534 873,62 37 982,69 79 56 115,00 628 641,24 

PG Kamyk 339 238,67 274 092,44 24 605,95 74 50 690,00 288 548,67 

PG Łobodno 211 569,21 153 578,32 14 613,65 32 21 920,00 189 649,21 

Oddział Biała 185 630,71 53 454,04 5 537,16 12 8 220,00 177 410,71 

Oddział Libidza 70 677,26 63 600,00 5 993,84 14 9 590,00 61 087,26 

Tęczowe 

Przedszkole 

0 0 0 20 13 700,00 0 
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Mila i Przyjaciele 0 0 0 8 5 480,00 0 

SPSK Witosa 0 0 0 11 7 535,00 0 

SPSK Lgota 0 0 0 34 23 290,00 0 

Razem: 

 

 

3 522 961,39 2 701 974,69 209 441,45 543 371 955,00 3 151 006,39 

Stołówki Wydatki ogółem 

bez remontów 

Wydatki: płace i 

pochodne 

 

SP 1 w Kłobucku 111 708,08 54 943,21 

SP 2 w Kłobucku 95 642,68 51 189,98 

SP 3 w Kłobucku 112 628,19 64 025,65 

SP Biała 10 615,00 0 

SP Libidza 0 0 

ZSP Kamyk 60 115,52 39 846,32 

ZSP Łobodno 14 175,50 0 

Razem: 404 884,97 210 005,16 
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Finansowanie oświaty w Gminie Kłobuck za okres 2017 (1) rok oraz I – VI 2018 roku (2) 

 

(1) 2017 rok 

Szkoła Wydatki ogółem 

bez remontów 

Wydatki: płace 

i pochodne 

Wydatki: wiejski  

mieszkaniowy 

ZFŚS 

Liczba dzieci 

(wg sio z 

30.09.2017r. 

oraz 

31.03.2017.) 

Wydatki na 

ucznia 

Subwencja 

z podziałem na szkoły 

Różnica 

pomiędzy 

wydatkami 

a subwencją 

Subwencja na dzieci 

niepełnosprawne 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Kłobucku 
3 477 315,88 2 871 625,83 158 347,71 392 8 870,70 2 461 978,57 1 015 337,31 181 577,07 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Kłobucku 
3 008 226,38 2 572 735,39 149 289,10 315 9 549,92 2 160 412,06 847 814,32 322 036,69 

Szkoła Podstawowa nr 3 

 w Kłobucku 
1 094 248,88 894 300,98 42 365,79 246  1 886 060,74  189 145,87 

Gimnazjum w Kłobucku 2 469 118,13 2 126 281,99 122 611,00 

SP 3/Gim 3 563 367,01 3 020 582,97 164 976,79 246 14 485,23 1 886 060,74 1 677 306,27 189 145,87 

Zespół Szkolno-Przedszkolny                              

w Łobodnie 
1 833 067,87 1 530 965,55 164 474,96 144 12 729,63 1 170 903,01 662 164,86 0 

Zespół Szkolno-Przedszkolny                              

w Kamyku 
2 566 878,88 2 090 679,18 251 123,82 215 11 938,97 2 028 979,79 537 899,09 378 449,54 

 Szkoła Podstawowa  w Białej 1 663 725,83 1 375 165,32 146 809,17 108 15 404,86 1 019 295,45 644 430,38 120 734,22 

 Szkoła Podstawowa w Libidzy 1 777 341,45 1 489 613,75 161 517,05 112 15 869,12 944 708,26  832 633,19 55 078,44 

Razem 

 

17 889 923,3 14 951 367,99 1 196 538,6 1532 - 5 163 886,51 4 354 433,79 1 247 021,83 
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(2) I – VI 2018 roku 

Szkoła Wydatki ogółem 

bez remontów 

Wydatki: płace 

i pochodne 

Wydatki: wiejski  

mieszkaniowy 

ZFŚS 

Liczba dzieci 

(wg sio z 

30.09.2017r.) 

Wydatki na 

ucznia 

Subwencja 

z podziałem na szkoły 

Różnica pomiędzy 

wydatkami 

a subwencją 

Subwencja na 

dzieci 

niepełnosprawne 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Kłobucku 
1 793 553,56 1 552 821,71 116 172,54 400 4 483,88 1 279 555,8579 513 997,7021 106 086,2947 

Szkoła Podstawowa nr 2 

 w Kłobucku 
1 574 637,90 1 363 206,87 114 863,92 314 5 014,77 1 079 523,2564 495 114,6436 158 439,0546 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Kłobucku 
1 888 423,99 1 602 734,19 129 000,37 301 6 273,83 1 049 053,8125 839 370,1775 141 273,0436 

Zespół Szkolno-Przedszkolny                              

w Łobodnie 
930 233,76 788 325,45 86 556,41 137 6 790,02 604 017,0262 326 216,7338 16 950,4272 

Zespół Szkolno-Przedszkolny                              

w Kamyku 
1 390 547,95 1 157 157,92 146 512,40 209 6 653,33 1 019 482,33 371 065,62 132 768,6051 

 Szkoła Podstawowa  w Białej 883 490,78 74 9903,31 85 404,74 112 7 888,31 557 941,6934 325 549,0866 77 475,1425 

 Szkoła Podstawowa w Libidzy 889 652,44 75 3602,52 89 344,62 109 8 161,94 553 999,4392 335 653,01 36 852,5668 

Razem 

 

 

9 350 540,38 7 967 751,97 767 855,00 1582 - 6 143 573,4156 3 206 966,9736 669 845,1345 



 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych                                                                                              14 

 

Wysokość przyznanej subwencji oświatowej w roku 2017 

 

Nazwa placówki Subwencja 

z podziałem na placówki (zł) 
Subwencja na dzieci 

niepełnosprawne (zł) 

SP Nr 1 w Kłobucku 2 461 978,57 181 577,07 

SP Nr 2 w Kłobucku 2 160 412,06 322 036,69 

Gimnazjum w Kłobucku 1 886 060,74 189 145,87 

SP w Kamyku 1 244 385,33 197 200,04 

Gimnazjum w Kamyku 784 594,46 181 249,50 

SP w Łobodnie 801 140,66 0,00 

Gimnazjum w Łobodnie 369 762,35 0,00 

SP w Libidzy 615 132,82 16 621,40 

Gimnazjum w Libidzy 329 575,44 38 457,04 

SP w Białej 686 686,72 93 652,79 

Gimnazjum w Białej 332 608,73 27 081,43 

SP SPSK w  Kłobucku 359 347,97 22 872,76 

Gimnazjum w SPSK Kłobuck 169 016,26 60 686,18 

SP SPSK w Lgocie 920 827,86 329 199,26 

Gimnazjum w SPSK Lgota 343 955,81 14 408,03 

Tęczowe Przedszkole 38 884,32 0,00 

Mila i Przyjaciele 473 181,87 454 514,50 

PG Nr 1 w Kłobucku 222 936,77 50 117,57 

PG Nr 2 w Kłobucku 133 934,88 0,00 

PG Nr 4 w Kłobucku 305 313,92 201 622,40 

PG Nr 5 w Kłobucku 202 313,68 57 182,47 

Oddz. przedszkolny w Białej 55 993,42 0,00 

Oddz. przedszkolny w Libidzy 32 662,83 0,00 

PG w Kamyku 114 060,67 0,00 

PG w Łobodnie 57 030,34 0,00 

Oddz. SPSK w Lgocie 41 996,41 0,00 

Oddz. SPSK w Kłobucku 19 010,11 0,00 

Ogólna wysokość subwencji na 

rok 2017 
15 162 805,00 zł 2 437 625,00 zł 

Standard A podziału 

subwencji 

5 292,78 zł 5 292,78 zł 
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Wysokość przyznanej subwencji oświatowej w roku 2018 

 

Nazwa Placówki Subwencja z podziałem 

na placówki(zł) 

Subwencja na dzieci 

niepełnosprawne (zł) 

 
SP Nr 1w Kłobucku 2 559 111,7194 212 172,5894 

SP Nr 2 w Kłobucku 2 159 046,5128 316 878,1093 

SP Nr 3 w Kłobucku 2 098 107,6251 282 546,0873 

ZSP w Łobodnie 1 208 034,0524 33 900,8545 

ZSP w Kamyku 2 038 964,6678 265 537,2103 

SP w  Białej 1 115 883,3868 154 950,285 

SP w Libidzy 1 107 998,8785 73 705,1336 

PG 1 w Kłobucku 213 049,3356 50 851,2817 

PG 2 w Kłobucku 113 977,0108 0 

PG 4 w Kłobucku 358 004,7134 204 574,122 

PG 5 w Kłobucku 211 295,8431 40 330,3269 

Tęczowe Przedszkole 30 686,1183 0 

Mila i Przyjaciele 762 886,1258 0 

SPSK Kłobuck 911 993,2035 0 

SPSK Lgota 1 543 445,7963 0 

Ogólna wysokość subwencji na 

rok 2018 

16 432 484,9896 1 635 446,00 

Standard A podziału subwencji 5 409,1141  

 

Zwiększenie subwencji oświatowej 

 

 W związku z możliwością składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o 

zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy celowej Gmina 

Kłobuck złożyła następujące wnioski: 

 

 

Wnioski Kwota 

wnioskowana 

Kwota 

przyznana 

Z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą 

odpraw dla zwalnianych emerytów. 

65 475,00 50 000,00 

Z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 

podstawowych. 

42 821,00 38 258,00 
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Dotacja przedszkolna 

 

 Głównym celem tzw. „ustawy przedszkolnej”, wprowadzającej dotację dla przedszkoli, jest 

zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego. Jedną z takich barier jest bariera 

ekonomiczna. Dlatego „ustawa przedszkolna” wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie 

opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę, 

ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Środki z dotacji mogą być wykorzystane na pokrycie 

wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego. 

 Celem dotacji jest wyrównanie szans dzieci z uboższych rodzin. 

 Wysokość dotacji celowej na rok 2017 obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej 

na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.827 z późn. zm) i liczby dzieci korzystających z 

wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu 

Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji. 

            Wysokość dotacji celowej na rok 2018 obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej 

na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Finansowaniu zadań 

oświatowych oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach 

wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według 

stanu na dzień 30 września roku bazowego. 

 

Dotacja przedszkolna na 2017 rok 

 

Dotacja na 1 dziecko (w wieku 2,5 - 5 lat) w okresie styczeń-grudzień 2017 r.  – 1 338,00 zł. 

 

Liczba dzieci wg sprawozdania SIO z 30 września 2016 r. 

 

Nazwa placówki Liczba dzieci 

Przedszkole Gminne Nr 1 104 

Przedszkole Gminne Nr 2 66 

Przedszkole Gminne Nr 4 84 

Przedszkole Gminne Nr 5 93 

Zespół Szkół w Białej 13 

Zespół Szkół w Libidzy 15 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku 69 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie 32 

Tęczowe Przedszkole – Megan Crow 21 

Mila i Przyjaciele 5 

PSPSK w Kłobucku 19 

PSPSK w Lgocie 27 

Ogółem 548 

 

 

548 x 1 338,00 zł  = 733 224,00 zł. 
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Dotacja przedszkolna na 2018 rok 

 

Dotacja na 1 dziecko (w wieku 2,5-5 lat) w okresie styczeń-grudzień 2018 r.  -  1 370,00 zł. 

 

Liczba dzieci wg sprawozdania SIO z 30 września 2017 r. 

 

 

Nazwa placówki Liczba dzieci 

Przedszkole Gminne Nr 1 113 

Przedszkole Gminne Nr 2 73 

Przedszkole Gminne Nr 4 73 

Przedszkole Gminne Nr 5 79 

SP w Białej 12 

SP w Libidzy 14 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku 74 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie 32 

Tęczowe Przedszkole – Megan Crow 20 

Mila i Przyjaciele 8 

PSPSK w Kłobucku 11 

PSPSK w Lgocie 34 

Ogółem 543 

 

543 x 1 370,00 zł = 743 910,00 zł. 

 

 

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 na podstawie art. 22af ustawy o systemie oświaty gminie 

przyznana była dotacja celowa na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej, społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego i na materiały 

edukacyjne. W roku szkolnym 2017/2018 uprawnieni do otrzymania dotacji byli uczniowie klas I - 

VII  szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy II i III gimnazjum. W ramach dotacji zakupiono 

podręczniki i ćwiczenia do kształcenia ogólnego, ale także podręczniki i ćwiczenia dostosowane do 

potrzeb uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Wysokość dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji 

celowej w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Szkoły 

podstawowe 

 

Gimnazja 

 

Uczniowie 

niepełnosprawni 

Razem 

SP Nr 1 w Kłobucku 44 893,08 zł 0,00 zł  44 893,08 zł 

SP Nr 2  w Kłobucku 36 466,80 zł 0,00 zł  36 466,80 zł 

SP 3 w Kłobucku 17 578,31 zł 26 437,08 zł  44 015,39 zł 

ZSP w Kamyku 18 250,22 zł 9 602,85 zł 2 191,64 zł 30 044,51 zł 
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ZSP w Łobodnie 13 702,45 zł 4 880,80 zł  18 583,25 zł 

SP w Libidzy 10 821,44 zł 4 105,83 zł  14 927,27 zł 

SP w Białej 10 608,38 zł 5 796,65 zł  16 603,03 zł 

SPSP Smugi 6 591,15 zł 2 455,60 zł  9 046,75 zł 

SPSP Lgota 10 242,15 zł 4 609,02 zł 319,87 zł 15 171,04 zł 

Razem wykorzystana dotacja 169 153,98 zł 57 887,83 zł 2 511,31 zł 229 551,12 zł 

Razem wykorzystana dotacja 

łącznie z 1% 

170 845,51 zł 58 464,69 zł 2 536,42 zł 231 846,62 zł 

 

Stypendia Burmistrza Kłobucka 

 

 Najzdolniejsi uczniowie z Gminy Kłobuck otrzymali Stypendia Burmistrza Kłobucka. Celem 

Stypendium jest wspieranie uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz 

posiadających znaczne osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i sztuki. W sumie w roku szkolnym 

2017/2018 przyznano 87 stypendiów: 

• 40 dla uczniów szkół podstawowych, 

• 42 dla uczniów gimnazjum, 

• 4 dla uczniów szkół średnich 

• 1 dla ucznia szkoły wyższej. 

 

III. Stan organizacji i baza lokalowa 

 

 Organizację  szkół  i  placówek  oświatowych  określają arkusze organizacji, których  projekty  

na kolejny rok szkolny przygotowują  dyrektorzy tych  jednostek, w terminie do dnia 21 kwietnia. 

Projekty arkuszy zostają zatwierdzone przez Burmistrza Kłobucka po ich uprzedniej weryfikacji  

dokonanej  przez Kuratorium Oświaty. 

 Ostateczną organizację pracy poszczególnych placówek określają aneksy do arkuszy  

opracowywane w związku ze zmianami wynikającymi z ostatecznej rekrutacji  

wychowanków/uczniów na dany rok szkolny oraz zmianami organizacyjnymi  spowodowanymi  m.in. 

wprowadzeniem  nauczania  indywidualnego czy dłuższym zastępstwem nauczycielskim. 

 

Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 

 

 Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest 

obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka. W roku szkolnym 2017/2018 dzieci 6-letnie podlegały 

obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu. 

 Przedszkola publiczne realizują programy uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie 

krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje 

oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

 Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Kłobuck należy uznać za dobry. 

Gmina prowadzi 6 przedszkoli w tym na terenie miejskim 4 z dwoma oddziałami integracyjnymi i 2 

przedszkola na terenie wiejskim. Poza tym w dwóch szkołach podstawowych prowadzone są oddziały 

przedszkolne. 
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Nazwa przedszkola Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Przedszkole Gminne nr 1 w Kłobucku 7 156 

Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku 4 98 

Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku 5 110 

Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku 6 122 

Przedszkole Gminne w Kamyku w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. Gen. Józefa Bema 

w Kamyku 

4 91 

Przedszkole Gminne w Łobodnie w Zespole 

Szkolno–Przedszkolnym im. M. Konopnickiej 

w Łobodnie 

2 42 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  

w Białej 

1 24 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  

im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy 

1 25 

 

 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018    

 

 Od 1 września 2017 r. zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, 

który składał się z 6 – letniej szkoły podstawowej i 3 – letniego gimnazjum uległ przekształceniu. 

 

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali 

się uczniami 8 – letniej szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 

ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczęli naukę w klasie VII szkoły podstawowej. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej będą 

funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum (II i III) do czasu wygaszenia kształcenia w tym 

typie szkoły. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym. Egzamin 

gimnazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku 

2018/2019. 

 

Od 1 września 2017 r. weszła również w życie nowa podstawa programowa kształcenia 

ogólnego dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie realizują dotychczasową 

podstawę programową. 

 

Czas nauki został podzielony na dwa etapy: 

– I etap edukacyjny obejmujący klasy I -III- tzw. Edukacja wczesnoszkolna, 

– II etap edukacyjny obejmujący klasy IV - VIII.   

 

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin końcowy. W latach 

szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech 

przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 

2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, 
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fizyka, geografia lub historia. 

 

  Gmina Kłobuck jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych. Trzy szkoły 

zlokalizowane są na terenie miejskim i cztery na terenie wiejskim. W 5 z nich w roku szkolnym 

2017/2018 funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum (II i III). 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły 

w Kłobucku 

19 398 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza 

w Kłobucku 

16 314 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku 15 300 

w tym gimnazjum 9 186 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. Gen. Józefa Bema w Kamyku 

17 270 

w tym gimnazjum 4 61 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno–Przedszkolnym  

im. M. Konopnickiej w Łobodnie 

9 137 

w tym gimnazjum 2 32 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w  Libidzy 9 109 

w tym gimnazjum 2 27 

Szkoła Podstawowa w Białej 8 112 

w tym gimnazjum 2 34 

 

 

Stan bazy lokalowej 

 

 Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie, jak i dostępne dla 

uczniów obiekty sportowe, stanowią majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i 

nauczycieli, których stan wpływa zarówno na warunki nauczania, jak i pośrednio również na jego 

efekty. 

 Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo – 

rekreacyjnych uznać należy za dobry. Jest to rezultat stałych, znacznych nakładów finansowych 

corocznie przeznaczanych na ten cel z budżetu Gminy. Dyrektorzy zarówno szkół, jak i przedszkoli 

również nieustannie dbają o to, by zapewnić swym uczniom i wychowankom bezpieczne oraz 

estetyczne warunki, a także by bezpośrednie otoczenie było uporządkowane i atrakcyjne, a budynki 

ciepłe, suche i czyste. Stan ten nie budził większych zastrzeżeń służb sanitarnych, budowlanych oraz 

Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 We wszystkich jednostkach na bieżąco wyposaża się sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, 

biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, zgodne 

ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi, choć w niektórych sprzęt informatyczny 

jest już zużyty i zasługuje na wymianę.
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Stan bazy lokalowej placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Powierzchnia 

nieruchomości 

gruntowej 

(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 

Lekcyjne 

Pracownie Sale 

Gimnastyczne 

Gabinety 

lekarskie 

Świetlice-

biblioteka 

Stołówki 

Komputerowe Językowe 

PG nr 1 w Kłobucku 2 514,00 7 - - - - - - 

PG nr 2 w Kłobucku 2 914,00 4 - - - - - - 

PG nr 4 w Kłobucku 3 148,00 5 - 1 - - - - 

PG nr 5 w Kłobucku 5 715,00 6 - - - - - - 

SP Nr 1 w Kłobucku 12 410,00 16 1 1 1 1 1/1 1 

SP Nr 2  w Kłobucku 5 978,00 13 1 - 1 1 1/1 1 

SP NR 3 w Kłobucku 8 723,00 15 2 2 2 1 1 1 

ZSP w Kamyku 12 093,00 12 1 1 2 1 1/1 1 

ZSP w Łobodnie 32 100,00 9 1 1 1 1 1/1 1 

SP w Libidzy 9 282,00 7 1 - 1 1 1 - 

SP w Białej 16 531,00 9 1 - 1 1 1/1 1 
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Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Komputery Tablice 

interaktywne 

Projektory 

multimedialne 

Telewizory  Kamery 

Video 

Odtwarzacze 

DVD 

Ksero Woluminy Kamery-

monitoring 
Ogółem W tym 

do 

użytku 

uczniów 

PG nr 1  

w Kłobucku 

2 1 1 1 - - - - - - 

PG nr 2  

w Kłobucku 

2 - - - 1 - 1 1 - - 

PG nr 4  

w Kłobucku 

3 - - - 2 - 2 1 - - 

PG nr 5 

w Kłobucku 

2 - - - - - - 1 - - 

SP Nr 1  

w Kłobucku 

21 19 3 4 2 - 4 2 23 028 19 

SP Nr 2  

w Kłobucku 

30 22 4 3 - - 2 2 10 785 6 

SP NR 3 

w Kłobucku 

42 27 4 5 5 1 5 3 10 858 16 

ZSP w Kamyku 29 15 4 5 3 - 2 2 2 465 15 

ZSP w Łobodnie 28 26 6 8 2 - 1 1 973 8 

SP w Libidzy 13 10 3 9 2 - - 1 9 578 6 

SP w Białej 13 12 3 4 2 - 3 1 4 507 8 
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 W okresie sprawozdawczym czyniono stałe nakłady finansowe na poprawę 

sprawności i estetyki wszystkich obiektów przedszkoli i szkół. Do zadań zrealizowanych o większym 

zaangażowaniu finansowym zaliczyć należy: 

 

 Zestawienie środków finansowych na remonty i zakupy w placówkach oświatowych                

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki 

 

 

Zrealizowane remonty i zakup wyposażenia 

 

 

Kwota ogółem 

 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. W. Sebyły 

w Kłobucku 

1. Remont dachu – 5 596,50 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 909,79 zł 

2. Malowanie korytarza –  19 457,10 zł 

3. Montaż zasilania elektrycznego do 

pomieszczenia w którym przebywa Pani 

przeprowadzająca uczniów przez ulicę –  

1 899,99 zł 

4. Zakup lektur do biblioteki – 2 691,20 zł 

5. Montaż drzwi i podłączenie pod instalację wodn-

kan. urządzeń dydakt. do pracowni fizycznej – 

 3 321,00 zł 

6. Wymiana bębna w kserokopiarce – 1 316,00 zł 

7. Zakup telefonu – 1 360,00 zł 

8. Zakup i montaż sprzętu TIK – projekt „Aktywna 

tablica” - 17 500,00 zł (14 000,00 zł- środki 

pozyskane, 3 500,00 zł -wkład własny) 

9. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni 

przedmiotowych biologiczno-geograficznej i 

fizyczno-chemicznej oraz przygotowanie sal – 

28 768,00 zł  

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. A. Mickiewicza 

w Kłobucku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wykonanie instalacji i rozprowadzenie internetu 

do sal lekcyjnych – 7 682,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Remont sali – przygotowanie do zielonej 

pracowni – 6 236,03 zł 

3. Remont dachu szkoły – 54 500,00 zł 

4. Remont sali fizyczno-chemicznej – 5 470,38 zł 

5. Remont sali korekcyjnej – 4 503,45 zł 

6. Remonty i naprawy w salach – 2 509,47 zł 

7. Zakup sprzętu multimedialnego – 31 811,50 zł 

(w tym projekt „Aktywna tablica” - 17 500,00 zł 

(14 000,00 zł- środki pozyskane, 3 500,00 zł -wkład 

własny) 

8. Zakup mebli do sal – 26 695,94 zł 

 

9. Zakup pomocy naukowych – 16 732,10 zł 
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10. Zakup książek do biblioteki –  5 011,54 zł 

(środki pozyskane - 4 000,00 zł, wkład własny-

1 011,54 zł)  

 

 

 

166 026,41 zł 

 
11. Wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej – 

4 874,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II  

w Kłobucku 

1. Remont instalacji elektrycznej na małej sali 

gimnastycznej - 1 599,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 669,00 zł 

 

2. Remont świetlicy - 7  910,00 zł 

3. Remont podłogi w sali - 2 490,00 zł 

4. Malowani klasopracowni 15,22,23 - 5 170,00 zł 

5. Zakup książek do biblioteki –  15 000,00 zł 

(pozyskane środki - 12 00,00 zł, wkład własny - 

3 000,00 zł) 

6. Zakup i montaż sprzętu TIK – projekt „Aktywna 

tablica” - 17 500,00 zł (14 000,00 zł- środki 

pozyskane, 3 500,00 zł -wkład własny) 

Szkoła Podstawowa 

 w Białej 

1. Montaż bojlera, wymiana umywalek, baterii (12 

sztuk),wymiana kratek ściekowych, wykonanie 

otworów w przewodach kominowych – 19 499,80 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

56 053,21 zł 

2. Zakup krzeseł i stolików (Rada Rodziców) – 

7 709,23 zł 

3. Wyposażenie gabinetu lekarskiego – 2 016,00 zł 

4. Projektor z głośnikami (Rada Rodziców) – 

1 500,00 zł 

5. Zakup blatów do stolików – 1 630,98 zł 

6. Zakup komputera (sekretariat) – 1 197,20 zł 

7. Zakup i montaż sprzętu TIK – projekt „Aktywna 

tablica” - 17 500,00 zł (14 000,00 zł- środki 

pozyskane, 3 500,00 zł -wkład własny) 

8. Zakup książek do biblioteki –  5 000,00 zł 

(środki pozyskane - 4 000,00 zł, wkład własny-

1 000,00 zł) 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

im. M. Konopnickiej 

w Łobodnie 

1. Wymiana drzwi wejściowych od strony boiska – 

4 773,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

46 135,00 zł 

2. Wymiana grzejników wraz z montażem zestawu 

pompowego wspomagającego ogrzewanie sali 

gimnastycznej – 23 862,00 zł 

3. Zakup i montaż sprzętu TIK – projekt „Aktywna 

tablica” - 17 500,00 zł (14 000,00 zł- środki 

pozyskane, 3 500,00 zł -wkład własny) 
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Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

im. Gen. Józefa Bema 

w Kamyku 

1. Zakup i montaż sprzętu TIK – projekt „Aktywna 

tablica” - 17 500,00 zł (14 000,00 zł- środki 

pozyskane, 3 500,00 zł -wkład własny) 

 

 

 

 

 

 

41 517,50 zł 

2. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w dwóch 

salach – 5 690 zł 

3. Remont łazienki – 13 100 zł 

4. Wykonanie kabin do toalet – 5 227,50 zł 

Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza 

w Libidzy 

1. Boisko wielofunkcyjne – 549 264,65 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 183,13 zł 

 

2. Siłownia na powietrzu – 52 305,54 zł 

3. Wyposażenie gabinetu lekarskiego – 3 752,13 zł 

4. . Zakup i montaż sprzętu TIK – projekt 

„Aktywna tablica” - 17 500,00 zł (14 000,00 zł- 

środki pozyskane, 3 500,00 zł -wkład własny) 

5. Zakup bujaka na plac zabaw – 1 045,50 zł 

6. Zakup laptopa – 1 400 zł (zakupiony ze środków 

Rady Rodziców)  

7. Zakup kosiarki do trawy – 1 500,01 zł 

(zakupiona ze środków Rady Rodziców) 

8. Zakup drukarki – 520,00 zł (zakupiona ze 

środków Rady Rodziców) 

9. Wymiana rozdzielni głównej i wyniesienie 

wyłącznika głównego budynku szkoły –  

14 895,30 zł 

10. Monitoring – 8 000,00 zł 

Przedszkole Gminne 

Nr 1 w Kłobucku 

1. Malowanie hollu II etap (tapeta natryskowa) 

 – 1 766,21 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 317,71 zł 

2. Wykonanie i montaż drzwi p/pożarowych 

(wyjście ewakuacyjne, sala zajęć) 

- 6 027,00 zł 

4. Gipsowanie i tapeta natryskowa na klatce 

schodowej – 3 064,00 zł 

5. Modernizacja pionu kuchennego – montaż 

zasobnika ciepłej wody i instalacja butli gazowych 

propan-butan – 1 906,50 zł 

6. Zakup szafy biurowej – 1 154,00 zł 

7. Zakup obieraczki do ziemniaków do gastronomii 

– 2 400,00 zł 

Przedszkole Gminne 

Nr 4 w Kłobucku 

1. Wymiana blatów do stolików w gr. 3-latków – 

790,00 zł 

 

 

9 290,00 zł 
2. Remont kominów – 8 500,00 zł 

 



 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych                                                                                              26 

Przedszkole Gminne 

Nr 5 w Kłobucku 

1. Płytkowanie wewnętrznej klatki schodowej – 

1000,00 zł 

 

1 000,00 zł 

 

KWOTA OGÓŁEM 

 

1 118 101,75 zł 

  

 

IV. Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 

 
 Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. 

Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

 Ocenianie zewnętrzne pozwala dyrektorowi szkoły na diagnozowanie osiągnięć uczniów, 

monitorowanie poziomu nauczania w szkole, a także dostarcza obiektywnych i porównywalnych 

informacji na temat jakości kształcenia. Udziela nauczycielom szkoły informacji niezbędnych do 

zaopiniowania właściwych oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

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

i aspiracji uczniów, ale także od środowiska rodzinnego. Wyniki muszą być czytane łącznie z analizą 

czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów w tym : 

– czynników indywidualnych (uzdolnień, aspiracji i frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, 

czasu poświęconego nauce), 

– czynników środowiskowych (sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców, statusu 

materialnego rodziny, stosunku rodziców do obowiązków szkolnych). 

 

Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie gimnazjalnym 

 

 Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych 

przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę 

pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Egzamin gimnazjalny 

przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a w sytuacji gdy uczeń nie przystąpi do 

egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do 

niego w roku następnym. 
 Na terenie województwa śląskiego egzamin organizuje i nadzoruje Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna (OKE) w Jaworznie. W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły. 
 Egzamin odbywa się w kwietniu i każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. 

Egzamin ten składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i części 

dotyczącej języka obcego nowożytnego. 

 Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu 

historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub 

otwartą (wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna), z 

historii i wiedzy o społeczeństwie jedynie formę zamkniętą. 

 Część matematyczno – przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz z zadań z 

zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają 

formę zamkniętą lub otwartą, natomiast zadania z przedmiotów przyrodniczych tylko i wyłącznie 

formę zamkniętą. 

 W części, która dotyczy języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego 

z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego 

i ukraińskiego od roku szkolnego 2013/2014. Gimnazjalista może wybrać tylko i wyłącznie ten język, 

którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa 
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poziomy: podstawowy i rozszerzony. 

 O uzyskanych przez siebie wynikach uczeń dowiaduje się poprzez otrzymanie odrębnego 

zaświadczenia z OKE. 

 

 

 

93

31

16

13

14

Liczba uczniów, którzy zdawali egzamin gimnazjalny 
w 2018 r.

SP Nr 3 w Kłobucku ZSP w Kamyku ZSP w Łobodnie SP w Libidzy SP w Białej
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 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2018 r. 
 

Nazwa placówki Liczba 

uczniów 

j. polski Historia 

i wiedza o 

społeczeństwie 

Matematyka Przed. 

przyrodnicze 

j. angielski 

poziom 

podstawowy 

j. angielski 

poziom 

rozszerzony 

j. niemiecki 

poziom 

podstawowy 

j. niemiecki 

poziom 

rozszerzony 

Oddział gimnazjalny  

w Szkole Podstawowej 

Nr 3 im. Jana Pawła II 

w Kłobucku 

93 70,18% 62,38% 57,72% 59,97% 70,35% 53,23% 98,00% - 

Oddział gimnazjalny  

w Zespole Szkolno-

Przedszkolny  

im. Gen. Józefa Bema  

w Kamyku 

 

31 

 

69,90% 

 

55,60% 

 

58,00% 

 

61,60% 

 

59,60% 

 

37,80% 

 

- 

 

- 

Oddział gimnazjalny 

w Zespole Szkolno–

Przedszkolny  

im. M. Konopnickiej  

w Łobodnie 

 

16 

 

66,50% 

 

 

60,06% 

 

 

49,31% 

 

 

50,81% 

 

 

65,50% 

 

 

46,18% 

 

 

- 

 

- 

Oddział gimnazjalny  

w Szkole Podstawowej 

im. Henryka 

Sienkiewicza 

w Libidzy 

 

13 

 

73,20% 

 

61,70% 

 

61,60% 

 

58,10% 

 

67,30% 

 

49,00% 

 

- 

- 

Oddział gimnazjalny  

w Szkole Podstawowej  

w Białej 

14 70,78 % 69,30 % 55,57% 61,28% 80,25% 60,74 % 35,00% - 
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Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

 

 Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez 

odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa w różnych olimpiadach, konkursach 

przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. W tym zakresie nasze szkoły mogą poszczycić się 

różnymi osiągnięciami swoich uczniów. 
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turniej tenisa stołowego II miejsce  Powiatowy 

Bieg Długoszowski Szlakiem Jana Długosza 

„WIENIAWA” 

IV miejsce Powiatowy 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcia Zasięg 

konkurs plastyczny „Narkotykom mówię NIE” I miejsce 

III miejsce 

Gminny 

konkurs recytatorski im. Władysława Sebyły I miejsce Gminny 

konkurs literacki „STORY CUBES” II miejsce Gminny 

konkurs plastyki obrzędowej „Wiosna 2018” I miejsce 

II miejsce 

Powiatowy 

konkurs plastyczny „Księżniczka Nadzieja” I miejsce 

III miejsce 

Powiatowy 

konkurs plastyczny „Malowane wiersze Juliana 

Tuwima” 

I miejsce Powiatowy 

matematyka z kaktusem I miejsce Powiatowy 

konkurs literacki „Tworzę własne opowiadanie” I miejsce Powiatowy 

konkurs piosenki harcerskiej i patriotycznej 

„HARFA” 

III miejsce Powiatowy 

konkurs plastyczno - literacki z j. angielskiego 

„Szekspir w cytatach” 

III miejsce Powiatowy 

konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej I miejsce 

III miejsce 

Powiatowy 

konkurs plastyczny “Papierowy świat” II miejsce Wojewódzki 

konkurs na kartkę świąteczną zorganizowany 

przez Muzeum Etnograficzne w Chorzowie 

I miejsce Wojewódzki 

konkurs na szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową  I miejsce 

II miejsce 

Wojewódzki 

konkurs plastyczny „Zaczarowany Ogród” I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Wojewódzki 

konkurs przedmiotowy z języka polskiego finalistka Wojewódzki 

konkurs plastyczny im. Władysława Sebyły I miejsce 

III miejsce 

Ogólnopolski 

konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy-

upadkom zapobiegamy” 

finał wojewódzki  

III miejsce 

Ogólnopolski 
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konkurs twórczości dzieci i młodzieży „Szlakiem 

Orlich Gniazd” 

wyróżnienie Ogólnopolski 

konkurs wiedzy na temat zdrowia „MEDITEST” wyróżnienie Ogólnopolski 

konkurs na temat wiedzy ekologii i ochrony 

środowiska „EKOTEST” 

wyróżnienie Ogólnopolski 

olimpiada przedmiotowa „OLIMPUS” wyróżnienia  

laureaci 

Ogólnopolski 

olimpiada przedmiotowa „ALBUS” wyróżnienia  

laureaci 

Ogólnopolski 

mały konkurs recytatorski w Starachowicach I miejsce Ogólnopolski 

„Olimpiada Wiedzy Archimedes” laureat Ogólnopolski 

konkurs „Kangur Matematyczny” wyróżnienie Międzynarodowy 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 

 

A. Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

turniej szachowy I miejsce 

II miejsce 

Gminny 

mistrzostwa SZS - minipiłka nożna chłopców II miejsce Gminny 

mistrzostwa SZS -zbijak amerykański dziewcząt I miejsce Gminny 

mistrzostwa SZS – minipiłka siatkowa chłopców I miejsce Gminny 

mistrzostwa SZS -minipiłka halowa chłopców II miejsce Gminny 

mistrzostwa SZS – czwórbój chłopców II miejsce Gminny 

mistrzostwa SZS – minipiłka koszykowa II miejsce Gminny 

mistrzostwa SZS – sztafetowe biegi przełajowe 

dziewcząt 

II miejsce Gminny 

mistrzostwa SZS – minipiłka siatkowa dziewcząt I miejsce Gminny 

turniej warcabowy II miejsce 

III miejsce 

Gminny 

turniej szachowy 

indywidualne mistrzostwa szachowe „ Grad Prix” 

IV miejsce 

IV miejsce 

Rejonowy 

XVIII Powiatowy Bieg Polny I miejsca 

II miejsca 

III miejsca  

Powiatowy 

mistrzostwa SZS w Kłobucku w minipiłce 

siatkowej 

I miejsce chłopcy Powiatowy 
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mistrzostwa SZS w Kłobucku - 

zbijak amerykański 

I miejsce chłopcy Powiatowy 

mistrzostwa SZS w Kłobucku - 

zbijak amerykański 

I miejsce dziewczęta Powiatowy 

mistrzostwa SZS w Kłobucku w piłce halowej |III miejsce chłopcy Powiatowy 

turniej szachowy 

 

I miejsca 

II miejsca 

III miejsca 

Powiatowy 

 

mistrzostwa SZS w Kłobucku w minipiłce 

siatkowej 

III miejsce Powiatowy 

 

1/4 finału mistrzostw SZS w  minipiłce siatkowej III miejsce Wojewódzki 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową wyróżnienie Gminny 

konkurs plastyczny "Narkotykom mówię NIE!" I miejsce 

wyróżnienie 

Gminny 

konkurs ortograficzny "Z ortografią za pan brat" 

 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Gminny 

konkurs ortograficzny "Szukamy Mistrza" I miejsce Rejonowy 

konkurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy  

i zasad ruchu drogowego 

II miejsce 

 

Rejonowy 

konkurs kaligraficzny III miejsce Powiatowy 

konkurs ornitologiczny  II miejsce Powiatowy 

konkurs plastyki obrzędowej "Wiosna 2018" II miejsce Powiatowy 

konkurs plastyczny „Ozdoby Wielkanocne”                                                           II miejsce 

III miejsce 

Powiatowy 

konkurs „Jakie to drzewo” I miejsce 

II miejsce 

Powiatowy 

konkurs czytelniczo – plastyczny „Niepodległa  

w wierszu” 

I miejsce 

 

Powiatowy 

konkurs wokalny piosenki angielskiej  

i niemieckiej 

I miejsce 

 

Powiatowy 

konkurs wiedzy „Wiem, umiem, rozumiem” III miejsce Powiatowy 

konkurs „Bezpieczna droga” III miejsce Powiatowy 

konkurs literacki „Dokończ opowiadanie” I miejsce Powiatowy 

konkurs przedmiotowy z historii laureat Wojewódzki 
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konkurs recytatorski poezji św. Jana Pawła II wyróżnienie Wojewódzki 

konkurs plastyczno- literacki „I ty możesz zostać 

Mickiewiczem” 

III miejsce 

III miejsce 

Wojewódzki 

konkurs plastyczny ,,Zaczarowany Ogród” II miejsce 

III miejsce 

Wojewódzki 

konkurs recytatorski poezji lwowskiej i kresowej 

„Ojczyźnie na urodziny” 

II miejsce Wojewódzki 

konkurs wiedzy o prawie I miejsce Wojewódzki 

jurajski przegląd twórczości plastycznej dzieci i 

młodzieży „Świat w kolorach – świat ze snów” 

II miejsce 

III miejsce 

Ogólnopolski 

„Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. 

Matematyka Plus” 

laureaci  

II, IV i V stopnia 

Ogólnopolski 

„Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Lingua 

Plus” 

laureaci I, II, III, IV i V 

stopnia 

Ogólnopolski 

dyktando szkolne laureaci i wyróżnienia Ogólnopolski 

konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” wyróżnienie Ogólnopolski 

konkurs matematyczny "KANGUR" wynik bardzo dobry 

wyróżnienia 

Międzynarodowy 

konkurs „Wiosna z programowaniem” I miejsce Międzynarodowy 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku 

 

A. Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

noworoczny turniej  piłki nożnej dziewcząt V miejsce Rejonowy 

mistrzostwa dziewcząt w piłce ręcznej V miejsce Powiatowy 

zawody w tenisie stołowym  I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Powiatowy 

sztafetowe biegi przełajowe chłopców i dziewcząt V miejsce 

VI miejsce 

Powiatowy 

biegi przełajowe chłopców III miejsce Powiatowy 

indywidualne biegi przełajowe dziewcząt I miejsce 

II miejsce 

IV miejsce 

Powiatowy 

mistrzostwa SZS w tenisie stołowym chłopców 

indywidualnie 

I miejsce Powiatowy 

halowy turniej piłki nożnej chłopców I miejsce 

II miejsce 

Powiatowy 
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halowy turniej piłki nożnej dziewcząt II miejsce 

V miejsce 

Powiatowy 

turniej piłki nożnej chłopców- boisko Orlik II miejsce 

V miejsce 

Powiatowy 

turniej piłki nożnej dziewcząt – boisko Orlik II miejsce 

V miejsce 

Powiatowy 

¼  finału wojewódzkich zawodów w tenisie 

stołowym chłopców (zawody rejonowe) 

III miejsce Wojewódzki 

 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

konkurs „Prawa Człowieka” 2 laureatów Powiatowy 

konkurs międzyprzedmiotowy blok mat- przyr. 2 laureatów Powiatowy 

konkurs „Zjawiska fizyczne i przemiany 

chemiczne” 

3 laureatów Powiatowy 

konkurs „Nasze rady na odpady” 4 laureatów Powiatowy 

konkurs literacko- internetowy 1 laureat Powiatowy 

konkurs literacki „Opowieści z dreszczykiem” 1 laureat 2 wyróżnienia Powiatowy 

konkurs  plast. – liter. „Wolontariusz…” 3 laureatów Powiatowy 

konkurs recytatorski w Lgocie 2 laureatów Powiatowy 

konkurs recytatorski twórczości A. Mickiewicza 1 laureat Powiatowy 

konkurs ekologiczny pod patronatem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Katowicach 

3 laureatów Powiatowy 

konkurs „ Motywy przyrodnicze w ubiorze” wyróżnienie Powiatowy 

konkurs ornitologiczny 1 laureat Powiatowy 

konkurs fotograficzny „Ekospotkania z przyrodą” 3 laureatów Powiatowy 

konkurs „Bliżej Lasu” 1 laureat Powiatowy 

konkurs recytatorski  1 laureat Powiatowy 

amatorski przegląd artystyczny UAPA 1 laureat grupowy- grupa 

teatralna 

Powiatowy 

konkurs przedsiębiorczości „Pieniądz w 

gospodarce” 

2 laureatów grupowych 

6 indywidualnie 

Powiatowy 

konkurs informatyczny „Pocztówka świąteczna” 1 laureat 

1 wyróżnienie 

Powiatowy 
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konkurs ”Mój ulubiony przebój” 1 laureat Powiatowy 

konkurs kolęd i pastorałek  2 laureatów 

1 wyróżnienie 

Powiatowy 

konkurs pieśni patriotycznej 1 laureat 

2 wyróżnienia 

Powiatowy 

plener tatuaży  2 laureatów grupowych Powiatowy 

konkurs j. niemieckiego  1 laureat Powiatowy 

konkurs „Woda = Życie” 1 laureat Regionalny 

konkurs dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy” 3 laureatów Regionalny 

turniej przyrodniczo- łowiecki 4 laureatów Regionalny 

konkurs informatyczny 2 laureatów Regionalny 

spotkania z poezją 1 laureat Regionalny 

konkurs piosenki niemieckojęzycznej 1 laureat Regionalny 

konkurs przedmiotowy z WOS 1 laureat 

1 finalista 

Wojewódzki 

kuratoryjny 

konkurs przedmiotowy z biologii 1 laureat Wojewódzki 

kuratoryjny 

konkurs przedmiotowy z geografii 1 laureat Wojewódzki 

kuratoryjny 

konkurs przedmiotowy z matematyki  1 finalista Wojewódzki 

kuratoryjny 

konkurs recytatorski poezji św. JP II 1 laureat Wojewódzki 

konkurs informatyczny „CHIPSET” 12 finalistów Wojewódzki 

konkurs plastyczno-fotograficzny 1 laureat Wojewódzki 

konkurs plastyczny „Zaczarowany Ogród” 2 laureatów Wojewódzki 

konkurs polonistyczny „ALBUS” 1 wyróżnienie Ogólnopolski 

„Olimpiada Wiedzy Archimedes – Historia” 12 laureatów Ogólnopolski 

konkurs z wiedzy o JP II 51 laureatów Ogólnopolski 

konkurs „Multitest” edycja jesienna 3 laureatów 

1 wyróżnienie 

Ogólnopolski 

konkurs „Edi Panda” z matematyki 1 wyróżnienie Ogólnopolski 

konkurs „Edi Pingwin” z matematyki 1 laureat Ogólnopolski 

konkurs „Galileo” z matematyki 2 laureatów 

3 wyróżnienia 

Ogólnopolski 

konkurs „Albus” z matematyki 3 laureatów 

6 wyróżnień 

Ogólnopolski 
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konkurs „ALBUS” z fizyki 1 wyróżnienie Ogólnopolski 

„Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Biologia 

Plus” edycja jesienna 

3 laureatów Ogólnopolski 

„Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Biologia 

Plus” edycja wiosenna 

8 laureatów Ogólnopolski 

konkurs „Mój Las” 2 laureatów Ogólnopolski 

konkurs „Galileo” z biologii 3 laureatów Ogólnopolski 

konkurs „Wszczep sobie zdrowie” 1 laureat Ogólnopolski 

konkurs „ALCHEMIK” dla gimn. 1 laureat Ogólnopolski 

konkurs „ALCHEMIK” dla SP 2 laureatów Ogólnopolski 

konkurs „OLIMP SCHOOL” 2 laureatów Ogólnopolski 

konkurs twórczości plastycznej 2 laureatów Ogólnopolski 

konkurs „Autoportret – czyli portret własny” 1 laureat Ogólnopolski 

konkurs z j. angielskiego 1 laureat Ogólnopolski 

konkurs „Archimedes Plus Lingua” Plus ang. 3 laureatów Ogólnopolski 

konkurs „Galileo” z j. angielskiego 3 laureatów 

2 wyróżnienia 

Ogólnopolski 

„Kangur Matematyczny” 1 laureat 

2 wyróżnienia 

Międzynarodowy 

konkurs plastyczny „Przyroda w kolorach”  4 wyróżnienia Międzynarodowy 

konkurs muzyczny 1 laureat Międzynarodowy 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku 
 

A. Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

turniej w piłce nożnej chłopców I miejsce  Gminny 

turniej w piłce nożnej dziewcząt  I miejsce  Gminny 

turniej w halowej piłce nożnej chłopców I miejsce   Gminny 

turniej w piłce ręcznej chłopców I miejsce  Gminny 

turniej „Dobra zabawa w duchu fair play”- piłka 

nożna  - chłopcy  

I miejsce    Gminny 

turniej „Dobra zabawa w duchu fair play”- piłka 

siatkowa dziewczęta 

I miejsce  Gminny 

turniej w piłce nożnej - chłopców (Gim.) V miejsce Powiatowy 

turniej w piłce siatkowej - dziewcząt (III kl. Gim.) III miejsce Powiatowy 
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turniej w piłce nożnej - dziewcząt (Gim.) III miejsce Powiatowy 

turniej w piłce ręcznej - chłopców (Gim.) III miejsce Powiatowy 

turniej w piłce nożnej - dziewcząt (Gim.) V miejsce Powiatowy 

turniej w halowej piłce nożnej – chłopców (Gim.) V miejsce Powiatowy 

turniej w piłce  ręcznej - chłopców (Gim.) III miejsce Powiatowy 

turniej tańca towarzyskiego w Krakowie, 

Gogolinie, Oleśnie, Bieruniu. 

I miejsca Ogólnopolski 

turniej tańca towarzyskiego w Mysłowicach. II miejsce Ogólnopolski 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

konkurs czytelniczo-plastycznym pt. "Urodziny 

Andersena" 

II miejsce Gminny 

konkurs plastyczny „Moja choinka jest 

najpiękniejsza” 

I, II, III miejsca Gminny 

turniej szachowy w kategorii klas IV – V I miejsce Gminny 

turniej szachowy zorganizowany pod patronatem 

Burmistrza Kłobucka 

I miejsce Gminny 

konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym „Bezpieczna droga do szkoły” 

I miejsce Gminny 

konkurs wiedzy „Sówka” Wyróżnienie Gminny 

konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową Wyróżnienie Gminny 

konkurs literacki „Kości zostały rzucone” I miejsce Gminny 

konkurs recytatorski Władysława Sebyły III miejsce,wyróżnienie Gminny 

konkurs plastyczny ,,Poznaję świat przez dotyk” I miejsce Gminny 

konkurs dla klas 1-6 SP „Jakie to drzewo?” II miejsce Powiatowy 

konkurs „Bukiet jesienny” I miejsce Powiatowy 

konkurs informatyczny „Eniac” III miejsce Powiatowy 

konkurs literacki ,,Tworzę własne opowiadanie” III miejsce, wyróżnienie Powiatowy 

konkurs wokalny piosenki angielskiej i 

niemieckiej dla szkół podstawowych i gimnazjum 

III miejsce, wyróżnienie Powiatowy 

konkurs recytatorski „Twórczość Marii 

Konopnickiej” 

III miejsce Powiatowy 

międzyszkolny drużynowy konkurs czytelniczy 

pod hasłem „Sienkiewicz czytany być musi” 

II miejsce Powiatowy 

olimpiada zdrowego stylu życia wyróżnienie Powiatowy 

konkurs plastyczny „Zaczarowany Ogród” I, II, II, III miejsca Wojewódzki 
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konkurs plastyczno-literacki pt.” I Ty możesz 

zostać Mickiewiczem” 

III miejsce Wojewódzki 

konkurs plastyczno – literacki III miejsce Wojewódzki 

konkurs na ,,Szopkę , gwiazdę, ozdobę 

choinkową, wieniec adwentowy i podłaźniczkę” 

I miejsce Wojewódzki 

konkurs przedmiotowy z historii Laureat Wojewódzki 

konkurs wiedzy historycznej „Reformacja – 500 

lat działalności w województwie śląskim i  

w Polsce” 

laureat, 

III miejsce 

Wojewódzki 

konkurs „Stypendiada Wczesnoszkolna” (konkurs 

czytelniczy) 

3x II miejsce Ogólnopolski 

konkurs „Stypendiada Wczesnoszkolna” (konkurs 

matematyczny). 

I,II miejsce Ogólnopolski 

konkurs matematyczny ,,Olimpus” 12,13 miejsce Ogólnopolski 

konkurs wiedzy o zdrowiu „Madi Test” 11,12 miejsce Ogólnopolski 

konkurs matematyczny „Kangur” wyróżnienie Ogólnopolski 

konkurs plastyczny „Orzeł Biały - Nasza Duma”, 

zorganizowany przez Kancelarię Senatu RP 

I miejsce w okręgu 

częstochowskim 

Ogólnopolski 

konkurs na temat ekologii – EkoTest 23,24 miejsce Ogólnopolski 

 

Zespół Szkolno–Przedszkolny im M. Konopnickiej w Łobodnie 

 

A. Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

turniej warcabowy II miejsce 

III miejsce 

Gminny 

zawody szachowe  I miejsce Powiatowy 

zawody warcabowe I miejsce 

II miejsce 

Powiatowy 

biegi przełajowe I miejsce Powiatowy 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

konkurs recytatorski „Zima w utworach  dzieci” I miejsce 

II miejsce 

Gminny 

„Bezpieczna droga do szkoły” I miejsce 

III miejsce 

Gminny 

konkurs plastyczny „Zwierzęta naszego regionu” II miejsce 

III miejsce 

Gminny 



 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych                                                                                              43 

konkurs wiedzy „Sówka” II miejsce Gminny 

konkurs plastyczny MOK Kłobuck III miejsce Gminny 

konkurs „Urodziny Andersena” III miejsce Gminny 

konkurs plastyczny „Moja Choinka” II miejsce Gminny 

konkurs literacki „Tworzę własne opowiadanie” II miejsce 

III miejsce 

Powiatowy 

konkurs komputerowy na kartkę świąteczną I miejsce Powiatowy 

konkurs języka  angielskiego „List do św. 

Mikołaja” 

I miejsce Powiatowy 

konkurs „Nasza niepodległa” I miejsce Powiatowy 

konkurs literacki „Od Herberta do Pulitzera” I miejsce Powiatowy 

konkurs recytatorski „Twórczość M. 

Konopnickiej” 

I miejsce 

II miejsce 

Powiatowy 

konkurs literacki  „W kręgu tolerancji wobec 

niepełnosprawnych” 

I miejsce Powiatowy 

konkurs przedmiotowy z języka polskiego 1 uczeń 

zakwalifikowanie do 

etapu rejonowego 

Wojewódzki 

konkurs przedmiotowy z języka angielskiego 1 uczeń 

zakwalifikowanie do 

etapu rejonowego 

Wojewódzki 

konkurs plastyczny „Zaczarowany ogród” III miejsce Wojewódzki 

konkurs literacko- historyczny „Prawda i kłamstwo 

o Katyniu” 

finalistka 

laureat 

Wojewódzki 

konkurs logicznego myślenia 9 miejsce tytuł mistrza 

Log-Myślenie 

Ogólnopolski 

literacki  SMS finalista Ogólnopolski 

konkurs matematyczny „ALBUS” wyróżnienie Ogólnopolski 

konkurs historyczny „KRĄG” wynik bardzo dobry Ogólnopolski 

konkurs matematyczny „KANGUR” wyróżnienie Międzynarodowy 

konkurs  artystyczny III miejsce Międzynarodowy 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy 

 

A. Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

zawody piłki koszykowej  II miejsce Gminny 

zawody strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości III miejsce Powiatowy 
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mistrzostwa strzeleckie LOK w Kłobucku III miejsce 

indywidualnie 

III miejsce drużynowo 

Powiatowy 

zawody strzeleckie LOK „Ku pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” 

I miejsce drużynowo 

III miejsce 

indywidualnie 

Powiatowy 

mistrzostwa strzeleckie LOK z okazji „Dnia 

Zwycięstwa” 

I miejsce , III miejsce 

indywidualnie 

I miejsce drużynowo 

Powiatowy 

Złaz Leśny III miejsce SP 

III miejsce Gimnazjum 

Powiatowy 

Bieg Szlakiem  J. Długosza „Wieniawa” II miejsce Ogólnopolski 

festiwal tańców Break Dance i Street Dance I miejsce Ogólnopolski 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

konkurs ornitologiczny dla przedszkolaków I miejsce 

II miejsce 

Gminny 

konkurs „Narkotykom mówię NIE” wyróżnienie Gminny 

konkurs dendrologiczny dla przedszkolaków II miejsce Gminny 

konkurs na najciekawszą budowlę z klocków 

LEGO 

II miejsce Gminny 

konkurs recytatorski „Zima w utworach dzieci” II miejsce Gminny 

konkurs ortograficzny wyróżnienie Gminny 

konkurs plastyczny „Moja choinka jest 

najpiękniejsza” 

wyróżnienie Gminny 

konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową wyróżnienie Gminny 

ozdoby plastyczne – wielkanocne I miejsce Powiatowy 

konkurs literacki na list w kręgu tolerancji wobec 

niepełnosprawności 

III miejsce Powiatowy 

konkurs plastyczno-literacki „Moje jedyne 

marzenie” 

wyróżnienie Powiatowy 

konkurs na szopkę, gwiazdkę, ozdobę choinkową I miejsce Wojewódzki 

konkurs plastyczny „Zaczarowany ogród” II miejsce Wojewódzki 

konkurs z języka angielskiego „Archimedes plus” laureat II stopnia Ogólnopolski 

konkurs „Młody Lingwista” Wyróżnienie – 9 miejsce Ogólnopolski 

konkurs wiedzy biblijnej zakwalifikowany do 

etapu rejonowego 

Ogólnopolski 

 



 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych                                                                                              45 

Szkoła Podstawowa w Białej 

 

A. Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

mistrzostwa w piłce nożnej szkół podstawowych  III miejsce Gminny 

drużynowy turniej sportowy 

„Dobra zabawa w duchu fair play” 

udział Gminny 

Bieg Szlakiem  J. Długosza „Wieniawa” kategoria 

chłopcy - przedszkola   

I miejsce 

IV miejsce 

Gminny 

turniej warcabowy III miejsce Gminny 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2016/2017 

Nazwa Konkursu Osiągnięcie Zasięg 

konkurs dendrologiczny  II miejsce Gminny 

przedszkolny konkurs plastyczny "Coś z niczego"  II miejsce  Gminny 

międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek  I miejsce 

III miejsce 

Gminny 

konkurs plastyczny "Rośliny chronione"  I miejsce 

III miejsce 

Gminny 

konkurs plastyczny „Moja choinka jest 

najpiękniejsza” 

wyróżnienie Gminny 

konkurs recytatorski „Zima w utworach dla 

dzieci ”  

wyróżnienie Gminny 

konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” III miejsce  Gminny 

konkurs wiedzy „Sówka” III miejsce  Gminny 

drużynowy turniej „Las moim przyjacielem” III miejsce  Gminny 

minifestiwal piosenki dziecięcej dla 

przedszkolaków  

wyróżnienie Rejonowy 

konkurs wokalny "Śpiewobranie"  I miejsce Rejonowy 

jurajski festiwal piosenki "Mój ulubiony przebój"  III miejsce Rejonowy 

konkurs piosenki "Marcowe nutki"  I miejsce Rejonowy 

konkurs matematyczny „Matematyka z Kaktusem” III miejsce Powiatowy 

konkurs plastyczno-literacki  

„Moje jedyne marzenie” 

III miejsce Powiatowy 

konkurs języka angielskiego „Easy English”  udział Powiatowy 

konkurs recytatorski twórczości Adama 

Mickiewicza  

udział Powiatowy 

konkurs literacki „Od Herberta do Pulitzera”  II miejsce Powiatowy 
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konkurs wokalny piosenki angielskiej i niemieckiej  I miejsce Powiatowy 

jesienny festiwal piosenki "Złota Polska Jesień"  

w Katowicach 

II miejsce Wojewódzki 

 

 

Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej 

 

 Zgodnie z wymogami prawa, a także potrzebami szkolnymi, w roku szkolnym 2017/2018 we 

wszystkich szkołach realizowano zadania programów wychowawczych i programów 

profilaktycznych. 

 W ramach programów wychowawczych odbyły się wybory do samorządów klasowych i 

szkolnych, kontynuowano współpracę z rodzicami. Rodzicom przekazywano informacje o postępach 

w nauce i zachowaniu uczniów, organizowano dla nich również szereg spotkań o różnorodnej 

tematyce w celu pedagogizacji. Dla uczniów zorganizowano różne formy pomocy edukacyjnej i 

materialnej. 

 Programy profilaktyczne obejmowały natomiast zagadnienia, które służyły poprawie 

bezpieczeństwa w szkole, eliminowaniu przejawów agresji i nietolerancji oraz dostarczenia uczniom 

informacji o zagrożeniach towarzyszących nadużywaniu alkoholu i zażywaniu substancji 

uzależniających. Realizowano także programy, które propagowały zdrowy styl życia poprzez 

aktywny odpoczynek i zbilansowaną dietę. 

 Szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo zarówno dzieci w przedszkolach jak i 

uczniów w szkołach. Okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i 

wyposażenia szkół i przedszkoli, a wszelkie nieprawidłowości czy usterki były niezwłocznie 

usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. Ponadto Dyrektorzy szkół i przedszkoli 

okresowo przekazują protokoły kontroli BHP w zakresie sprawności urządzeń. Podkreślić również 

należy, iż we wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach zainstalowane są programy chroniące 

przed dostępem do niepożądanych treści. 

 Zainstalowany w większości szkół monitoring wizyjny (kamery wewnątrz, jak i na zewnątrz 

szkół) pozwolił w wielu przypadkach na szybką reakcję ze strony nauczycieli i wykrycie uczniów 

zakłócających pożądany porządek i dewastujących mienie szkolne. 

 Zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni w ramach swoich kompetencji (oprócz zadań w 

zakresie ogólnej profilaktyki) szczególną opieką pedagogiczną otoczyli dzieci i młodzież tzw. trudną. 

W ramach działań wspomagających uczniów rozpoznawano ich środowisko zamieszkania i o ile to 

było możliwe udzielano stosownej pomocy. 

 We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck funkcjonują 

gabinety profilaktyki zdrowotnej. Tym samym spełniony jest wymóg ustawy  Prawo oświatowe tj. 

zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

 W gabinetach o higienę dbają higienistki szkolne. Na bieżąco prowadzone są też akcje 

profilaktyczne, takie jak: 

• badania przesiewowe, 

• fluoryzację, 

• sprawdzanie czystości, 

• pogadanki dla uczniów klas IV – VI dotyczące okresu dojrzewania, zdrowego odżywiania, 

znaczenia drugiego śniadania w szkole, szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu oraz 

niebezpieczeństw wynikających z uzależnień, 

• pedagogizację rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. 
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Projekty/programy, w których uczestniczyły przedszkola/szkoły 

 w roku szkolnym 2017/2018 oraz środki zaangażowane w projektach/programach 

 

Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku 

Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

„Wiem co jem” Świadomość, że odżywianie ma wpływ na 

dalszy rozwój fizyczny i kształtowanie 

postaw zdrowotnych 

2017/2018 - 

„Żywienie na wagę 

złota” 

Przekonanie o wpływie „Dobrych kalorii” i 

skutkach zdrowego odżywiania 

2017/2018 - 

„Czyste powietrze 

wokół nas” 

Zanieczyszczanie powietrza i jego wpływ na 

zdrowie, walka ze „SMOGIEM” 

2017/2018 - 

Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku 

Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

„Cała Polska Czyta 

Dzieciom” 

Propagowanie czytelnictwa 2017/2018 - 

„Żywienie na wagę 

złota- Klub 

zdrowego 

przedszkolaka” 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, 

prawidłowego odżywiania 

2017/2018 - 

„Czyste Powietrze 

Wokół  Nas” 

Edukacja ekologiczna 2017/2018 - 

„Mamo, Tato  wolę 

wodę” 

Podkreślenie roli wody w żywieniu 2017/2018 - 

„Kubusiowi 

Przyjaciele Natury” 

Propagowanie zdrowego stylu życia 2017/2018 - 

Kampania społeczna 

pod patronatem 

Hospicjum w 

Częstochowie  

"Żonkilowe Pola 

Nadziei" 

Uwrażliwianie dzieci, zachęcanie do pomocy 

ludziom chorym, cierpiącym 

2017/2018 - 

„Cała Góra Grosza” Pomoc dzieciom nie wychowującym się we 

własnych rodzinach 

 XI-XII 

2017 

- 

Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku 
Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

,,Czyste powietrze 

wokół nas” 

Wzrost świadomości rodziców w zakresie 

ochrony dzieci przed szkodliwością dymu 

tytoniowego 

 

2017/2018 - 



 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych                                                                                              48 

,, Mamo, tato wolę 

wodę” 

Promowanie zdrowych nawyków 

żywieniowych 

2017/2018 - 

,,Szkoła czystych rąk” Jaki wpływ na nasze zdrowie ma właściwa 

higiena rąk 

 2017/2018 - 

,,Kubusiowi 

przyjaciele natury’ 

Proekologiczna edukacja najmłodszych  2017/2018 - 

,, Klub zdrowego 

przedszkolaka” 

Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia u 

dzieci 

V. 2018 - 

,,Pięknie mówić się 

staramy, o poprawę 

mowy dbamy’’ 

Kształtowanie prawidłowej mowy dzieci  2017/2018 - 

,,Cała Góra Grosza” Pomoc dzieciom na rzecz dzieci które nie 

wychowują się we własnej rodzinie 

I. 2018 - 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. W. Sebyły w Kłobucku 

Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

„Owoce w szkole” Zdrowe żywienie dzieci V. 2018 Finansowane 

przez 

 UE  i ARR 

„Mleko w szkole” Zdrowe żywienie dzieci V. 2018 Finansowane 

przez 

UE  i ARR 

„Aktywna Tablica” Rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie TIK 

XII.2017 Pozyskane – 

14 000,00 zł, 

własne -

3500,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku 

Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

Narodowy Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

Doposażenie biblioteki szkolnej, rozwój 

czytelnictwa w szkole 

XII. 2017 Pozyskane –  

4 000,00 zł, 

 własne –  

1 011,54 zł 

„Mleko w szkole” Zdrowe żywienie dzieci VI. 2018 Finansowane 

przez 

UE i ARR 

„Owoce w szkole” Zdrowe żywienie dzieci VI. 2018 Finansowane 

przez 

UE i ARR 

„Aktywna Tablica” Rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie TIK 

XII.2017 Pozyskane – 

14 000,00 zł, 

własne -

3500,00 zł 
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Zaprogramuj 

przyszłość 

Nauka kodowania i programowania VI.2018 Pozyskane -  

tablety i 

pomoce na 

kwotę 

5 487,45zł 

Edukacja przez 

szachy w szkole 

Nauka gry w szachy VI.2019 Pozyskane 

pomoce do gry 

w szachy – bez 

wyceny 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Pawła II w Kłobucku 

Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

Narodowy Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

Celem „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest 

stwarzanie warunków 

do wzrostu czytelnictwa w Polsce. 

31.V.2018 Pozyskane - 

12 000,00 zł 

własne – 

3 000,00 zł 

„Aktywna Tablica” Rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie TIK 

XII.2017 Pozyskane – 

14 000,00 zł, 

własne -

3500,00 zł 

Program 

BEZPIECZNA + 

 w naszej szkole 

Działania w ramach Rządowego programu 

wspomagania organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach 

31.V.2018 11 435,00 zł 

Zespół Szkolno–Przedszkolny im M. Konopnickiej w Łobodnie 

Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

 

Program 

„Cybernauci” 

„Bezpieczeństwo w internecie” 2017/2018 - 

 

 

„Aktywna Tablica” Rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie TIK 

XII.2017 Pozyskane – 

14 000 zł, 

własne -3500 zł 

„Mleko w szkole” Zdrowe żywienie dzieci 2017/2018  Finansowane 

przez 

UE i ARR 

„Owoce w szkole” Zdrowe żywienie dzieci 2017/2018 Finansowane 

przez 

UE  i ARR 
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Szkoła Podstawowa w Białej 
Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

„Narodowy Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa” 

Wzrost czytelnictwa poprzez wzbogacenie 

księgozbioru o nowe lektury i książki 

zaproponowane przez uczniów i rodziców 

XII. 2017  Pozyskane 

4 000,00 zł, 

  własne 

 1 000,00 zł 

„Aktywna Tablica” Rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie TIK 

XII.2017 Pozyskane – 

14 000,00 zł, 

własne- 

3500,00 zł 

„Mleko w szkole” Zdrowe żywienie dzieci 2017/2018 Finansowane 

przez 

UE i ARR 

„Owoce w szkole” Zdrowe żywienie dzieci 2017/2018  Finansowane 

przez 

UE i ARR 

    

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku 

Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

„Sznupek kontra 

obcy” 

Zajęcia na temat bezpieczeństwa VI.2018 - 

„Rodzice i dzieci 

powietrze bez 

śmieci” 

Zajęcia poświęcone zanieczyszczeniom 

powietrza i sposobom na walkę z nimi 

VI.2018 - 

„Trzymaj formę” Inicjatywa propagująca zdrowy styl życia VI.2018 - 

„Lepsza szkoła – 

Sesja z plusem” 

Pomoc w przygotowaniu uczniów do 

egzaminów 

VI.2018  

Ogólnopolski 

program edukacyjny 

pt. „Trzymaj Formę” 

Głównym celem programu jest edukacja  

w zakresie trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i 

młodzieży poprzez promocję zasad 

aktywnego stylu życia i zbilansowanej 

diety. W związku z powyższym w szkole i 

przedszkolu podjęto szereg  tj. 21 działań 

prozdrowotnych prowadzących do poprawy 

zdrowia i sprawności fizycznej dzieci 

 Program 

trwa od IX 

do VI 

powtarzany 

każdego 

roku 

- 

Projektu „Wzorowa 

Łazienka” 

Celem Programu była promocja edukacji w 

zakresie higieny oraz promocja estetycznej 

aranżacji szkolnych łazienek 

Od X-VI 

każdego 

roku 

- 

„Owoce i warzywa” ;  

„Mleko w szkole” 

Celem projektu jest propagowanie zasad 

zdrowego odżywiania, spożywania na drugie 

śniadanie w szkole owoców i warzyw oraz 

picie mleka 

Od X do VI 

każdego 

roku 

 

Finansowane 

przez 

UE  i ARR 
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„Smaki życia – 

debata o 

dopalaczach” 

Program profilaktyczny przeciwko nowym 

narkotykom 

VI.2018 - 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

Program profilaktyczny przeciwko paleniu 

tytoniu 

VI.2018 - 

„Aktywna Tablica” Rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie TIK 

XII.2017 Pozyskane – 

14 000,00 zł, 

własne -

3500,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Libidzy 
Nazwa 

projektu/programu 

Cel projektu Termin 

zakończenia 

 Zaangażowane 

środki 

 

„Aktywna Tablica” Rozwój szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie TIK 

XII.2017 Pozyskane – 

14 000,00 zł, 

własne – 

3500,00 zł 

„Mleko w szkole” Zdrowe żywienie dzieci VI.2018 Finansowane 

przez 

UE i ARR 

„Owoce i warzywa  

w szkole” 

Zdrowe nawyki żywieniowe VI.2018 Finansowane 

przez UE  i ARR 

    

 

Gimnastyka Korekcyjna 

 

 Gimnastyką korekcyjną objęci są uczniowie: 

• zakwalifikowani na podstawie testów przesiewowych do grupy dyspanseryjnej, 

• zakwalifikowani na podstawie profilaktycznych badań lekarskich do grupy dyspanseryjnej, 

• z obniżoną sprawnością fizyczną związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju 

somatycznego lub motorycznego, oraz 

• z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających z 

długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych z powodu 

przebytych chorób i urazów. 

 Organizację gimnastyki korekcyjnej w szkole ustala dyrektor w porozumieniu z lekarzem, 

pielęgniarką szkolną, nauczycielem zajęć ruchowych klas I – III lub nauczycielem wychowania 

fizycznego. Dokonuje tego na podstawie testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich 

lub specjalistycznych badań lekarskich. 

 Zajęcia dla uczniów odbywają się w grupach, a wymiar godzin tych zajęć ustala dyrektor w 

arkuszu organizacyjnym. Zajęcia te prowadzone są przez zatrudnionych w placówkach nauczycieli, 

którzy posiadają stosowne kwalifikacje, tj.: ukończyli odpowiednie kursy z zakresu gimnastyki 

korekcyjnej. 

 Formy zajęć gimnastyki i metody pracy dostosowane są do możliwości i potrzeb dziecka, 

poziomu jego sprawności i wydolności, stopnia zaawansowania odchylenia w prawidłowej budowie 

i postawie ciała, a także wszelkich zaleceń lekarskich. 

 Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych placówkach oświatowych 

Gminy Kłobuck przedstawia się następująco: 
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Nazwa placówki Liczba uczniów 

uczęszczających 

Tygodniowa liczba godzin 

gimnastyki korekcyjnej 

PG Nr 1 w Kłobucku - - 

PG Nr 2 w Kłobucku - - 

PG Nr 4 w Kłobucku - - 

PG Nr 5 w Kłobucku - - 

SP Nr 1 w Kłobucku 70 7 

SP Nr 2 w Kłobucku 51 6 

SP Nr 3 w Kłobucku - - 

ZSP w Kamyku 33 6 

ZSP w Łobodnie 34 6 

SP w Libidzy 22 3 

SP w Białej 13 3 

 

 

Kształcenie specjalne 

 

 Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być 

prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, 

szkołach lub oddziałach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. 

 W zależności od rodzaju oraz stopnia zaburzeń i odchyleń, dzieciom i młodzieży organizuje 

się usprawnianie zaburzeń funkcji, rewalidację, kształcenie, które stosownie do potrzeb umożliwia 

naukę w dostępnym dla nich zakresie. Wymaga to od szkoły stosowania wobec uczniów 

niepełnosprawnych specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

 Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i 

społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

 Rewalidacja to proces wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniający wiedzę 

teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; to usprawnianie zaburzonych funkcji 

rozwojowych i intelektualnych. 

 Wszystkie zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są przez 

nauczycieli – specjalistów, posiadających odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tego typu 

zajęć. 
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Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, rewalidacją  w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

 

Nazwa placówki 

Nauczanie 

indywidualne 

Rewalidacja 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin w 

tygodniu 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

przyznanych 

godzin w 

tygodniu 

PG Nr 1 w Kłobucku - - 3 5 

PG Nr 2 w Kłobucku - - - - 

PG Nr 4 w Kłobucku - - 5 10 

PG Nr 5 w Kłobucku - - 2 4 

SP Nr 1 w Kłobucku 2 15 8 16 

SP Nr 2 w Kłobucku 1 8,5 9 18 

SP Nr 3 w Kłobucku 2 20 6 12 

ZSP w Kamyku 1 10 9 18 

ZSP w Łobodnie - - 2 4 

SP w Libidzy - - 3 6 

SP w Białej - - 4 8 

 

V. Wyniki nadzoru sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
 

 Nadzór pedagogiczny definiuje się jako czynności sprawowane przez administrację 

oświatową różnych szczebli administracyjnych w celu kontrolowania oraz oceny jakości pracy 

instytucji placówek edukacyjnych, głównie szkół oraz zatrudnionych w nich nauczycieli, a także 

wspomagania ich w pracy i zawodowym doskonaleniu. 

 Głównym celem nadzoru pedagogicznego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, 

wychowania i opieki w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

 W rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego określono formy nadzoru 

pedagogicznego, do których należą: 

1) ewaluacja działalności szkół i placówek – rozróżniamy ewaluację zewnętrzną (prowadzoną przez 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny) i wewnętrzną (prowadzoną przez dyrektora szkoły lub 

placówki we współpracy z nauczycielami); 

2) kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego; 

3) wspomaganie – działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w przedszkolu, innej 

formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce procesów służących poprawie i 

doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków. 

 W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 im Władysław Sebyły w Kłobucku, 

Szkole Podstawowej Nr 3 im J. Pawła II w Kłobucku oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 

Gen. Józefa Bema w Kamyku zostały przeprowadzone kontrole o zróżnicowanym charakterze. 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im Władysław Sebyły w Kłobucku 

Liczba przeprowadzonych kontroli przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 

Ewaluacja zewnętrzna 0 

Kontrole planowane 1 

Kontrole doraźne 1 

Zalecenia pokontrolne 1 

Czy zalecenia zostały zrealizowane tak 

Czy sprawdzono realizację wydanych wcześniej zaleceń tak 

Wyniki kontroli Brak uwag 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im J. Pawła II w Kłobucku 

Liczba przeprowadzonych kontroli przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 

Ewaluacja zewnętrzna 0 

Kontrole planowane 0 

Kontrole doraźne 1 

Zalecenia pokontrolne 0 

Czy zalecenia zostały zrealizowane - 

Czy sprawdzono realizację wydanych wcześniej zaleceń - 

Wyniki kontroli Brak uwag  

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku 

Liczba przeprowadzonych kontroli przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 

Ewaluacja zewnętrzna 0 

Kontrole planowane 1 

Kontrole doraźne 8 

Zalecenia pokontrolne bez zaleceń 

Czy zalecenia zostały zrealizowane - 

Czy sprawdzono realizację wydanych wcześniej zaleceń - 

Wyniki kontroli pozytywne 

 

VI. Kadra pedagogiczna i system doskonalenia zawodowego nauczycieli 
 

 

Kadra kierownicza szkół i przedszkoli 

 

 Kadrę kierowniczą szkół i przedszkoli tworzy: 

• grupa 11 nauczycieli, którym Burmistrz Kłobucka powierzył sprawowanie stanowisk 

dyrektorów, 

• grupa 4 nauczycieli, którym dyrektorzy powierzyli stanowiska wicedyrektorów, 
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• grupa 3 nauczycieli, którym dyrektorzy powierzyli inne stanowiska kierownicze (kierownik 

świetlicy). 

 Wszyscy dyrektorzy w roku szkolnym 2017/2018 posiadali stopień nauczyciela 

dyplomowanego, nadto spełniając wymagania formalne określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 

października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 

publicznych placówek, posiadają ukończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu 

zarządzania oświatą. 

 W roku szkolnym 2017/2018 upłynął okres powierzenia stanowiska dwóm dyrektorom tj. 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Marii Konopnickiej w Łobodnie oraz Przedszkola Gminnego 

nr 2 w Kłobucku. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Marii Konopnickiej w Łobodnie 

przystąpił do konkursu na stanowisko dyrektora, wygrał je i w wyniku tego na kolejne 5 lat szkolnych 

została mu powierzona funkcja dyrektora. W procedurze konkursowej wyłoniono również dyrektora 

Przedszkola Nr 2 w Kłobucku. 

  

Kadra pedagogiczna 

 

 W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 

wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych potrzeb ale i problemów, z którymi borykają się 

uczniowie. 

 Istotny w całym procesie zawodowym nauczyciela jest element samokształcenia. Dobór kadry 

pedagogicznej do właściwej realizacji procesu dydaktycznego należy do kompetencji dyrektora 

placówki. 

 We wszystkich placówkach oświatowych pracują nauczyciele zatrudnieni zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami. 

 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 

obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji i 

obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia bloku żywieniowego. 

 

Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

PG nr 1 w Kłobucku 13 13 3 1,28 16 14,28 

PG nr 2 w Kłobucku 7 7 3 0,67 10 7,67 

PG nr 4 w Kłobucku 9 9 5 1,15 14 10,15 

PG nr 5 w Kłobucku 9 9 4 1,59 13 10,59 

PG w Kamyku 5 5 - - 5 5 

PG w Łobodnie 2 2 3 0,72 5 2,72 

OP w Białej 1 1 1 0,36 2 1,36 

OP w Libidzy 1 1 0 0 1 1 
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Kadra nauczycielska zatrudniona w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

SP Nr 1 w Kłobucku 39 39 8 2,93 47 41,93 

SP Nr 2  w Kłobucku 32 32 5 2,17 37 34,17 

SP Nr 3 w Kłobucku 35 35 7 3 42 38 

ZSP w Kamyku 30 30 5 1,2 35 31,20 

ZSP w Łobodnie 14 14 13 5,27 27 19,27 

SP w Libidzy 14 14 9 7,4 23 21,40 

SP w Białej 15 15 12 3,42 27 18,42 

 

 

Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego  

w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Liczba 

nauczyc

ieli 

ogółem 

Liczba nauczycieli Procent do nauczycieli ogółem 
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n
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k
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w

y
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w
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n
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w
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n

y
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p
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m
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w
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n

y
 

PG nr 1 

w Kłobucku 

16 1 5 3 7 6,25% 31,25% 18,75% 43,75% 

PG nr 2 

w Kłobucku 

10 0 2 2 6 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 

PG nr 4 

w Kłobucku 

14 1 2 2 9 7,14% 14,29% 14,29% 64,28% 

PG nr 5 

w Kłobucku 

13 0 6 2 5 0,00% 46,16% 15,38% 38,46% 

PG w Kamyku 5 0 0 1 4 0,00% 00,00% 20,00% 80,00% 

PG w Łobodnie 2 0 0 0 2 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

OP w Białej 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

OP w Libidzy 1 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego  

w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Liczba 

nauczycieli 

ogółem 

Liczba nauczycieli Procent do nauczycieli ogółem 

sta
ży

ści 

k
o
n

tra
k

to
w

y
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n
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SP Nr 1 w Kłobucku 47 1 3 4 39 2,13% 6,38% 8,51% 82,98% 

SP Nr 2  w Kłobucku 37 1 1 3 32 2,70% 2,70% 8,10% 86,50% 

SP Nr 3 w Kłobucku 42 0 1 5 36 0,00% 2,38% 11,90% 85,72% 

ZSP w Kamyku 35 1 4 8 22 2,86% 11,43% 22,86% 62,85% 

ZSP w Łobodnie 29 0 2 2 25 0,00% 6,90% 6,90% 86,20% 

SP w Libidzy 23 0 2 4 17 0,00% 8,70% 17,39% 73,91% 

SP w Białej 28 0 1 5 22 0,00% 3,57% 17,86% 78,57% 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono pięć postępowań egzaminacyjnych na stopień 

nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną i uzyskali 

stopień nauczyciela mianowanego. 

 

  

Kadra niepedagogiczna 

 

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminnych jednostkach zatrudnieni 

byli pracownicy administracji i obsługi. 

 

Liczba pracowników administracji i obsługi w placówkach w roku szkolnym 2017/2018 

 

Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku  

 Przedszkole Szkoła podstawowa  

Pracownicy administracji 1 -  

Pracownicy obsługi 12,25 -  

Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku  

Pracownicy administracji 1 -  

Pracownicy obsługi 7,5 -  

Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku  

Pracownicy administracji 1 -  

Pracownicy obsługi 10 -  
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Przedszkole Gminne Nr 5 w Kłobucku  

Pracownicy administracji 1 -  

Pracownicy obsługi 11 -  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im.W. Sebyły w Kłobucku  

Pracownicy administracji - 3  

Pracownicy obsługi - 7,5  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.A. Mickiewicza w Kłobucku  

Pracownicy administracji - 3  

Pracownicy obsługi - 7  

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku  

Pracownicy administracji - 3  

Pracownicy obsługi - 11 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku  

Pracownicy administracji - 3  

Pracownicy obsługi 5 6  

Zespół Szkolno–Przedszkolny im M. Konopnickiej w Łobodnie  

Pracownicy administracji 1 1  

Pracownicy obsługi 4 4  

Szkoła Podstawowa w Białej  

Pracownicy administracji - 1  

Pracownicy obsługi - 4  

Szkoła Podstawowa w Libidzy   

Pracownicy administracji - 2  

Pracownicy obsługi 1 5  

 

Nakłady na doskonalenie nauczycieli 

 

 Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela środki na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w wysokości 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

 Wyodrębnione środki są przeznaczane na wspieranie form doskonalenia, takich jak: kursy, 

szkolenia, warsztaty, zakup materiałów szkoleniowych itp., a także na dofinansowanie opłat 

pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz na delegacje 

związane z dokształcaniem. 

 Prowadzone doskonalenie i dokształcanie nauczycieli pozwala zdobyć dodatkowe 

kwalifikacje w celu prowadzenia zajęć wynikających z potrzeb szkoły. Dzisiaj większość nauczycieli 

posiada przygotowanie do nauczania dwóch i więcej przedmiotów oraz do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych. 
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Nakłady finansowe poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2017/2018 

 

Placówka Dopłata do 

czesnego 

Szkolenia rady 

pedagogicznej 

Kursy, 

szkolenia 

Koszty 

materia-

łów 

Zwrot za 

delegację 

Razem 

PG Nr 1 

w Kłobucku 

4 500,00 - 2 300,00 zł - - 6 800,00 zł 
(2 300,00 zł -

wkład własny, 

4 500,00 – 

dofinansowanie z 

Urzędu Pracy) 

PG nr 2 

w Kłobucku 

- - 842,00 zł - - 842,00 zł 

PG nr 4 

w Kłobucku 

1 900,00 zł - 600,00 zł - - 2 500,00 zł 

PG nr 5 

w Kłobucku 

- 1 258,00 zł 500,00 zł - - 1 758,00 zł 

SP Nr 1 

w Kłobucku 

3 500,00 zł 250,00 zł 1 256,00 zł - - 5 006,00 zł 

SP Nr 2 

w Kłobucku 

4 900,00 zł 250,00 zł 598,00 zł - - 5 748,00 zł 

SP Nr 3 

w Kłobucku 

- - 8 478,00 zł - - 8 478,00 zł 

ZSP w Kamyku 2 000,00 zł 1 850,00 zł 1 738,00 zł - 1 405,00 zł 6 993,00 zł 

ZSP w Łobodnie 3 640,00 zł 200,00 zł 858,00 zł - 200,00 zł 4 898,00 zł 

SP w Białej 1 320,00 zł 200,00 zł 747,00 zł - - 2 267,00 zł 

SP w Libidzy 2 800,00 zł 200,00 zł          -         -        - 3 000,00 zł 

Razem 24 560,00 zł 4 208,00 zł  17 917,00 zł - 1 605,00 zł 48 290,00 zł 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 dofinansowaniem było objętych 92 nauczycieli. 

 

 Nauczyciele realizowali kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe na kierunkach takich jak:  

 

Studia podyplomowe – „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”,  „Edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z 

ASD”, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia”, 

„Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna”, „Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum 

autyzmu”, Nauczanie geografii, Nauczanie biologii, „Fizyka w szkole i Technika w szkole”, „Chemia 

w szkole, „Doradztwo zawodowe”, „Edukacja w sztukach plastycznych”, „Język angielski w 

edukacji przedszkolnej”, „Wiedza o Społeczeństwie”. 

 

Kursy: j, angielski, zarządzanie oświatą, „Instruktor Turystyki Kwalifikowanej specjalność: 

Turystyka Piesza Górska”, „Instruktor Turystyki Kwalifikowanej specjalność: Turystyka Piesza 
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Nizinna”, „Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii komputerowych w 

praktyce”, „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”, trener UEFA, „Kierownik wycieczek 

szkolnych”. 

 

Szkolenia:  bhp i ppoż,, procedury i sposoby działania w przypadkach zagrażających zdrowiu oraz 

życiu dziecka „system przeciwdziałaniu zagrożeniom”, „Zmiany w przepisach prawa oświatowego” 

„Trudny rodzic jako klient szkoły -  Jak go rozumieć i jak z nim współpracować”, system 

elektroniczny LIBRUS SYNERGIA – dziennik elektroniczny, „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi 

zachowaniami uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji”, „Kształtowanie kompetencji 

społecznych i komunikacyjnych u uczniów z Zespołem Aspergera”, „Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna”, „Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne – biblioterapia III stopnia”, 

„Uczeń bezpieczny w sieci”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych”. 

 

Nakłady na dokształcenie i doskonalenie zawodowe w roku 2017/2018 wyniosły 48 290,00 zł. 

 

VII. Stan realizacji innych zadań oświatowych 
 

Dowóz uczniów do szkół 

 

 Zadaniem gminy jest zapewnienie dowozu dziecka do szkoły co zostało wyrażone w treści 

art. 39 ustawy Prawo oświatowe. W świetle powołanego przepisu, droga dziecka z domu do szkoły 

nie może przekraczać: 

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

2) 4 km –w  przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych. Jeżeli droga dziecka z domu do 

szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 

a) przekracza wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie przewozu  dziecka  albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji 

publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot 

kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej; 

b)  nie przekracza wymienionych  odległości,  gmina  może  zorganizować  bezpłatny  transport,  

zapewniając  opiekę  w  czasie  przewozu. 

 Ponadto obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego 

transportu i  opieki  w  czasie  przewozu  do  najbliższej  szkoły  podstawowej, a  uczniom z  

niepełnosprawnością  ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. 

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch 

formach dowozu zbiorowego lub dowozu indywidualnego. W Gminie Kłobuck dzieci 

niepełnosprawne dowożone są samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych. 

  

Liczba uczniów dowożonych do szkół w roku szkolnym 2017/2018 

 

Nazwa placówki Liczba uczniów dowożonych do szkoły 

w roku szkolnym 2017/2018 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku 17 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku 69 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku 39 
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Szkoła Podstawowa w Libidzy 34 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku 65 

 
Wydatki ogółem: 624 819,88 zł 

 

 

Liczba uczniów dowożonych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Nazwa placówki Liczba uczniów dowożonych 

 do szkół specjalnych  

VIII Liceum Ogólnokształcąco-Samorządowe 

w Częstochowie 

2 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie 3 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 45 w Częstochowie 2 

Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny  

Mila i Przyjaciele w Łobodnie 

1 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych  

im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie 

3 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Fundacji Mozaika w Częstochowie 

2 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 

PINOKIO w Częstochowie 

1 

 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

 

 Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kłobuck przysługuje pomoc materialna o 

charakterze  socjalnym, w  formie stypendium  szkolnego. 

Pomoc  materialna jest finansowana w 80% z budżetu państwa oraz w  20% ze środków własnych 

gminy. 

 Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

wynikającej z niskich  dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania,  

brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych lub gdy rodzina jest  

niepełna. 

 Zasady przyznawania ww. świadczenia są szczegółowo opisane w art. 90d ustawy o systemie 

oświaty. 

 W roku szkolnym 2017/2018 wydano łącznie 177 decyzji przyznających prawo do 

stypendium szkolnego. Kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 203 741,93zł. 
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Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

1 Liczba wniosków 178 

2 Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych -ogółem 177 

W tym odnoszących się do 

uczniów 

Szkół podstawowych 101 

gimnazjum 28 

3 Liczba wydanych decyzji 177 

4 Kwota wypłaconego stypendium 203 741,93zł 

 

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 realizowany był Rządowy program pomocy uczniom 

„Wyprawka szkolna”, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych  i  wspieranie rozwoju  

edukacyjnego uczniów, poprzez pomoc w formie  dofinansowania zakupu  podręczników. 

 Zgodnie z rozporządzeniem programem pomocy w formie dofinansowania do zakupu 

podręczników zostali objęci uczniowie: 

1) słabowidzący, 

2) niesłyszący, 

3) słabosłyszący, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej; 

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno 

– Pedagogiczną, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:  

klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 

I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 

stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły 

baletowej, lub liceum plastycznego. 

 W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 

niepełnosprawności była niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: – klasy II i III 

szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 

technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, program zakładał także wsparcie w 

zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających 

podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub 

elektroniczną. W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Kłobuck nie występowała taka sytuacja. 

 Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” jest kolejnym 

zadaniem o charakterze pomocy materialnej realizowanym przez Gminę Kłobuck. W roku szkolnym 

2017/2018 z tej formy pomocy skorzystało 16 uczniów. Na realizację zadania pozyskano od 

Wojewody Śląskiego środki finansowe w kwocie 4 517,53 zł. 
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Liczba uczniów korzystających z dofinansowania do podręczników szkolnych 

w ramach realizacji Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” 

 w roku szkolnym 2017/2018 

 

klasa Liczba uczniów uprawnionych na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

Klasa II dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonej w 

branżowej szkole I stopnia 

1 

Klasa III dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonej w 

branżowej szkole I stopnia 

2 

Klasa I branżowej szkoły I stopnia 3 

Liceum Ogólnokształcące 5 

Technikum 5 

Razem: 16 

 

 

 „Wyprawka szkolna” - poniesione koszty 

 

Klasa Dotacja dla uczniów uprawnionych na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

Klasa II dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonej w 

branżowej szkole I stopnia 

275,30 zł 

Klasa III dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonej w 

branżowej szkole I stopnia 

383,00 zł 

Klasa I branżowej szkoły I stopnia 1 058,70 zł 

Liceum Ogólnokształcące 1 289,53 zł 

Technikum 1 511,00 zł 

Razem: 4 517,53 zł 

 

 

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte 

były wszystkie dzieci urodzone w 2011 roku (sześcioletnie). W omawianym roku szkolnym 

obowiązek ten rozpoczynał się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
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dziecko kończyło 6 lat i spełniany był poprzez systematyczne jego uczęszczanie na zajęcia do 

wybranej przez rodzica placówki wychowania przedszkolnego. 

 Dziecko w wieku 6 lat było obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego. 

Zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego mogło być dziecko, które 

wcześniej przyjęte zostało do szkoły podstawowej. 

  W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny dziecka spełniany był poprzez uczęszczanie 

do szkół podstawowych i gimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych, natomiast obowiązek 

nauki rozpoczynał się po ukończeniu gimnazjum poprzez uczęszczanie do publicznej lub 

niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u 

pracodawcy. W omawianym roku szkolnym obowiązek szkolny dziecka rozpoczynał się z 

początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończyło 7 i  trwał do 

ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Oznaczało to, że osoba, 

która ukończyła 18 lat nie mogła uczęszczać do gimnazjum, natomiast jeśli miała opóźnienie w cyklu 

nauki, to mogła do 18 roku życia realizować obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do gimnazjum. 

Obowiązek nauki dotyczył uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i nie ukończyli 18 lat. 

 Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogło także rozpocząć dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończyło 6 lat, pod warunkiem, że wykazywało psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły 

podstawowej podejmował jej dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej było zwolnione z 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 Ważnym zadaniem realizowanym w Gminie Kłobuck w roku szkolnym 2017/2018 była 

kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a także obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegali uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia 

gimnazjum (15 lat) natomiast obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat. 

 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, któremu podlegał określony obwód, 

sprawował kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku 

szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły i gimnazjum. W tym celu sekretarz szkoły 

w imieniu Dyrektora Szkoły zamieszczał w księdze ewidencji wykaz dzieci zgodnie z aktualnym 

stanem podanym przez organ prowadzący ewidencję ludności, a także dokonywał adnotacji w księdze 

ewidencji, wpisując informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w danej lub innej 

szkole. Zaś w przypadku przyjęcia ucznia mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej 

powiadamiał jej dyrektora o przyjęciu ucznia do swojej szkoły i informował go o spełnianiu przez 

ucznia obowiązku szkolnego. 

 W przypadku obowiązku nauki za jego kontrolę odpowiedzialna jest gmina, która na 

podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek 

ponadgimnazjalnych dokonuje weryfikacji danych, a uzupełnienie informacji następuje w wyniku 

dostarczenia informacji bezpośrednio od rodziców ucznia/prawnych opiekunów. Podstawowe 

informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w poniższej tabeli*. 
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Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 16 lat 17 lat 18 lat ogółem 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek szkolny 163 0 0 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba 

młodzieży 

spełniająca 

obowiązek nauki 

w publicznej lub niepublicznej szkole 

ponadgimnazjalnej 

0 167 186 353 

przez realizowanie przygotowania zawodowego u 

pracodawcy 
0 0 0 0 

przez realizację indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego dla osób ze sprężonymi 

niepełnosprawnościami w ośrodku rewalidacyjno-

wychowawczym 

0 0 0 0 

przez udział w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły przy polskich 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 

RP 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły za granicą na 

podstawie dwustronnych umów zawieranych przez 

właściwe jednostki samorządu terytorialnego 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły przy 

przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego 

państwa 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły, w kraju w którym 

przebywają 
0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły europejskiej 

działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły wyższej 0 0 0 0 

przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe 
0 0 0 0 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie 

gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu 

obowiązku nauki 

0 0 40 40 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 34 11 0 45 

Ogółem 197 178 226 601 

Liczba Młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie gminy 197 178 226 601 
 

* Dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2018 r. 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 liczba młodzieży w wieku 16 - 18 lat zameldowanej na terenie 

gminy wynosiła 601 z tej liczby 40 nie zamieszkiwało na terenie gminy i nie udało się ustalić miejsca 

ich pobytu. 
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Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

 Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck w roku szkolnym 2017/2018 rozpatrzono 14 

wniosków pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych. 

 Zrealizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy polega przede wszystkim na pracy 

młodocianego pracownika połączonej z odbywaniem praktycznej nauki zawodu i dokształcaniem 

teoretycznym. Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 rok życia, a nie 

przekroczyła 18 lat. 

 Przygotowanie zawodowe odbywa się w dwóch formach: nauki zawodu (36 m-cy) i 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy (od 6 do 22 miesięcy). Po zakończeniu przygotowania 

zawodowego i zdaniu przez młodocianego egzaminu pracodawca jest uprawniony do otrzymania 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest 

w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Wypłacone dofinansowanie na kształcenie uczniów młodocianych   

w roku szkolnym 2017/2018 

 

1 Tabela nr 1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

Liczba młodocianych 

pracowników 

Liczba 

pracodawców 

Środki: 

Uczęszcz. 

do szkoły 

Nieuczęszcz. 

do szkoły 

razem przyznane Wykorzystane 

(wypłacone) 

Razem 1 - 1 1 3 048,00 zł 3 048,00 zł 

       

1 Tabela nr 2. Nauka zawodu 

Liczba młodocianych 

pracowników 

Liczba 

pracodawców 

Środki: 

Uczęszcz. 

do szkoły 

Nieuczęszcz. 

do szkoły 

razem przyznane Wykorzystane 

(wypłacone) 

Razem 13 - 13 13 92 121,82 zł 92 121,82 zł 

  

 

Ogółem 
tabela 1 

+ 

tabela 2 

14 - 14 14 95 169,82 zł 95 169,82 zł 

 

 

 

 



 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych                                                                                              67 

 

 

System dotowania placówek prowadzonych przez organy inne niż gmina 

 

 W myśl przepisów ustawy Prawo oświatowe Gmina Kłobuck jest zobowiązana do dotowania 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, oraz szkół 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. 

Ponadto Gmina Kłobuck prowadzi rejestr placówek niepublicznych zlokalizowanych na jej terenie. 

 

Typ i rodzaj placówki Data 

rozpoczęcia 

działalności 

Liczba dzieci wg 

SIO z dnia 

30.09.2017 roku 

1. Szkoły i placówki publiczne w tym:   

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Kłobucku 

01.09.2005 rok 74 

w tym gimnazjum 15 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Lgocie 

01.09.2005 rok 117 

w tym gimnazjum 34 

Oddział Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Lgocie 

17.11.2014 rok 43 

Oddział Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Kłobucku 

17.11.2014 rok 14 

2. Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego  

w tym: 

  

Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny ,,Mila i Przyjaciele” 01.07.2014 rok 14 

Tęczowe Przedszkole – Centrum Językowe ,,Megan Crow” 01.09.2013 rok 27 

 

 Stosownie do Uchwały Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 

2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i 

innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Kłobuck, niepublicznym 

przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75 % wydatków wykonanych 

ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 

Kłobuck. 

 W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty szkoły, 

prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, otrzymywały na 

każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej wydatkom 

bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych 

przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. 
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Dotowanie szkół niepublicznych i publicznych  

prowadzonych  przez osoby fizyczne lub prawne w roku szkolnym 2017/2018 

 

Typ i rodzaj placówki Liczba 

dotowanych placówek 

Łączna kwota dotacji 

1. Szkoły  i placówki publiczne w tym: 4 3 806 143,25 

a) szkoły dla dzieci i młodzieży w tym:    

- oddziały przedszkolne  419 462,70 

- szkoły podstawowe 2 2 688 004,56 

- gimnazja 2 698 675,99 

2. Niepubliczne placówki wychowania 

przedszkolnego w tym: 

2  

985 746,30 

- przedszkola 1 195 347,44 

- inna forma wychowania przedszkolnego 1 790 395,86 

 

 

VIII. Zakończenie 
            

 Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, niektóre 

z nich traktuje w sposób ogólny. Realizacji zadań oświatowych nie służy ciągła zmiana przepisów i 

brak stabilizacji w oświacie. Wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest  do obowiązujących 

zasad  i  warunków  funkcjonowania oświaty w odniesieniu do nowych standardów oświatowych. 

Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie Kłobuck w  zakresie finansowania, 

organizacji, kadry  pedagogicznej,  wyposażenia  oraz  o wynikach uczniów  osiąganych na 

egzaminach. 

 

 

 

Opracowała:       Burmistrz Kłobucka 

 

Sylwia Piątkowska          Jerzy Zakrzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


