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WSTĘP

Rok  2021  to  kolejny  rok,  w  którym  Wójt  Gminy  Sokolniki  jest  zobligowany

przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie

realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Sokolniki  za  rok  szkolny  2020/2021.  Obowiązek

sporządzenia  i  przedstawienia Radnym  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych

w danym roku szkolnym wynika bezpośrednio z przepisu  art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

U.  z  2021  r.  poz.  1372)  edukacja  publiczna  jest  zadaniem  własnym  gminy,  a  organ

prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Przez pojęcie „organ prowadzący szkołę”

należy rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje zostały rozdzielone

pomiędzy organ stanowiący (radę gminy)  i  organ wykonawczy (wójta).  Do zadań organu

prowadzącego należy w szczególności:

1) zapewnienie  warunków  działania  szkoły,  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 i obsługi

organizacyjnej szkoły;

5) wyposażenie szkoły 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;

7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży informacji o podmiotach wykonujących

działalność  leczniczą  udzielających  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  leczenia

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych; 
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8) zapewnienie  kształcenia,  wychowania  i  opieki,  w  tym  kształcenia  specjalnego

i  profilaktyki  społecznej  w  przedszkolach  oraz  w  innych  formach  wychowania

przedszkolnego, a także w szkołach;

9) zapewnienie  dodatkowej,  bezpłatnej  nauki  języka  polskiego dla  osób  niebędących

obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które

nie  znają  języka  polskiego  albo  znają  go  na  poziomie  niewystarczającym do  korzystania

z nauki;

10) stanowienie  o  niektórych  składnikach  wynagrodzenia  nauczycieli,  wspieranie

nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz zapewnienie środków na

dokształcanie i doskonalenie zawodowe, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz.2203, poz.2245 oraz z 2019 r.

poz.730 i poz.1287).

Gmina jako organ prowadzący odpowiada za część finansową i administracyjną, natomiast

organ nadzoru pedagogicznego – kuratorium oświaty, za proces dydaktyczny.

Podstawa prawna realizowanych zadań oświatowych Gminy Sokolniki:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327),

3) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910),

4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),

5) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z
2020 r., poz. 17 z późn. zm.),

6)  przepisy wykonawcze do tych ustaw i przepisy prawa miejscowego.

Rok szkolny 2020/2021 był  drugim z  kolei,  w którym edukacja  –  z  uwagi  na  pandemię

koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. W trakcie trwania roku

szkolnego wprowadzano obostrzenia, które miały wpływ na prowadzenie zajęć dydaktyczno -

wychowawczych w szkołach i przedszkolach na terenie kraju, w tym również naszej gminy.

Od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej do 16 maja 2021 r. –

odbywali kształcenie na odległość, natomiast klasy I-III szkoły podstawowej od 9 listopada

2020 r. do 17 stycznia 2021 r. 
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Z  uwagi  na  zmieniające  się  warunki  epidemiologiczne  panujące  w  kraju  okresowo

zawieszano  zajęcia  stacjonarne  w  szkołach  i  przedszkolach.  Czasowe  ograniczenie

funkcjonowania  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  trwało  praktycznie  do  końca  zajęć

dydaktycznych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021. Sytuacja przedstawiała się

następująco:

1) od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych 
w całym kraju odbywali kształcenie na odległość;

2) od 12  kwietnia  do  25  kwietnia  2021  r.  –   kształcenie  w szkołach  podstawowych
odbywało się na odległość;

3) od 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięto przedszkola;

4)  od 19 kwietnia 2021 r. – przedszkola powróciły do pracy stacjonarnej;

5) od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. – lekcje w klasach I-III w szkołach podstawowych
odbywały się dalej na odległość;

6) od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie
stacjonarnym;

7) od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie
szkół ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym;

8) od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.

Ministerstwo  Edukacji  i  Nauki  przygotowało  przepisy,  dzięki  którym  dyrektorzy  szkół

i  placówek  mogli  swobodnie  organizować  naukę  z  wykorzystaniem  metod  i  technik

kształcenia  na  odległość.  Dyrektor  otrzymał  możliwość  zawieszenia  zajęć  tradycyjnych

stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości

organizacyjnych. Bez pomocy nie zostali też uczniowie z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy

zostali  zobowiązani,  aby  na  prośbę  rodziców  organizować  nauczanie  stacjonarne  lub

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W przypadku

szkół  specjalnych,  zajęcia  mogły być prowadzone w szkole,  a  decydował o tym dyrektor

szkoły.  Przygotowano  również  zalecenia  i  wytyczne  przeciwepidemiczne.  Celem  tych

wytycznych było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół

i  placówek,  a  także  wsparcie  organów prowadzących oraz  dyrektorów w zorganizowaniu

pracy w czasie epidemii COVID-19. Szkoły otrzymały również płyny do dezynfekcji i maski

medyczne dla personelu szkolnego.

6



I. STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1.1 Plan sieci szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli  prowadzonych przez Gminę
Sokolniki

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Rada gminy

w formie uchwały ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez

gminę,  a  także  określa  granice  obwodów publicznych  szkół  podstawowych,  z  wyjątkiem

specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. Obecnie obowiązujący kształt sieci szkół

podstawowych oraz sieci przedszkoli został określony uchwałą Nr XII/71/19 Rady Gminy

Sokolniki z dnia 17 lipca 2019 r., która obowiązuje od 1 września 2019 r. Granice obwodu

szkół zostały przedstawione w tabeli 1.  

Tabela 1. Sieć szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokolniki.

Lp. Nazwa szkoły

Nazwa jednostki

organizacyjnej, 

w skład której wchodzi

szkoła

Adres siedziby Granice obwodu szkoły od dnia

1 września 2019r.

1. Szkoła Podstawowa 

w Pichlicach 

Zespół Szkół 

w Pichlicach 

Pichlice 1

98-420 Sokolniki

Borki Pichelskie, Borki 

Sokolskie, Góry, Pichlice, Prusak 

– strona północna miejscowości 

od drogi ekspresowej S-8, Ryś, 

Siedliska, Szustry, Wyglądacze

2. Szkoła Podstawowa 

w Starym Ochędzynie

Zespół Szkół 

w Starym Ochędzynie

Stary Ochędzyn 55

98-420 Sokolniki

Nowy Ochędzyn, 

Stary Ochędzyn

3. Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II

w Sokolnikach 

Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II 

w Sokolnikach 

ul. Szkolna 1

98-420 Sokolniki 

Bagatelka, Gumnisko, Kopaniny, 

Sokolniki, Zagórze, Zdzierczyzna,

Tyble

4. Szkoła Podstawowa 

Specjalna 

w Tyblach

Tyble 50A

98-420 Sokolniki

Nie dotyczy

5. Szkoła Podstawowa

 im. 32 Eskadry 

Rozpoznawczej 

Lotnictwa Armii „Łódź”

w Walichnowach 

Zespół Szkół 

w Walichnowach 

ul. Szkolna 28A

Walichnowy

98-420 Sokolniki

Maksymów, Malanów, Prusak - 

strona południowa miejscowości 

od drogi ekspresowej S-8, 

Walichnowy, Wiktorówek

Źródło: opracowanie własne
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Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sokolniki:

1) Przedszkole Samorządowe w Pichlicach należące do Zespołu Szkół w Pichlicach,  

adres: Pichlice 1, 98-420 Sokolniki

2) Przedszkole  Samorządowe  w  Starym  Ochędzynie  należące  do  Zespołu  Szkół

w Starym Ochędzynie, adres: Stary Ochędzyn 55, 98-420 Sokolniki

3) Przedszkole  Samorządowe  w  Walichnowach  należące  do  Zespołu  Szkół

w Walichnowach, adres: ul. Szkolna 28A, Walichnowy, 98-420 Sokolniki

4) Przedszkole  Samorządowe im.  Jana  Pawła  II  w Sokolnikach należące  do  Zespołu

Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, adres: ul. Parkowa 10, 98-420 Sokolniki.

1.2 Liczba uczniów i  oddziałów w szkołach,  dla  których organem prowadzącym jest
Gmina Sokolniki. 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokolniki

uczęszczało 404 uczniów skupionych w 39 oddziałach. Liczba uczniów w poszczególnych

szkołach została ukazana w tabeli 2. 

Tabela 2. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów

1. Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach

8 79

2. Szkoła Podstawowa w Starym
Ochędzynie 

7 50

3. Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Sokolnikach

8 177

4. Szkoła Podstawowa im. 
32 Eskadry Rozpoznawczej

Lotnictwa Armii Łódź 
w Walichnowach 

7 81

5. Szkoła Podstawowa Specjalna 
w Tyblach

9 14 + (3 ZRW)

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Stan liczebny uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych.

Lp Nazwa szkoły Liczba dzieci w klasach

kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII Razem

1.
Szkoła Podstawowa
 w Pichlicach

5 18 9 6 7 10 17 7 79

2. Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

7 5 7 6 0 8 13 4 50

3.

Szkoła Podstawowa im. 32 
Eskadry Rozpoznawczej 
Lotnictwa Armii "Łódź" 
w Walichnowach

9 9 9 13 0 14 12 15 81

4.
Szkoła Podstawowa  im. 
Jana Pawła  II 
w Sokolnikach 

24 20 26 20 0 30 36 21 177

Źródło: opracowanie własne

1.3 Oddziały i klasy funkcjonujące w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach wraz 
z opisem i liczebnością. 

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach uczęszczało 17

uczniów. Dla potrzeb uczniów z  niepełnosprawnościami zostały utworzone takie oddziały jak

klasa  edukacyjno-terapeutyczna,  klasa  dla  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną

w stopniu lekkim oraz zespół rewalidacyjno-wychowawczy.

Klasa  edukacyjno-terapeutyczna  skupiała  uczniów  z  niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W roku szkolnym 2020/2021 istniały

trzy  klasy  edukacyjno-terapeutyczne,  które  skupiały  uczniów  na  dwóch  etapach

edukacyjnych.  Do  powyższych  klas  uczęszczali  uczniowie,  którzy  posiadali  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną

w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  w  tym  dwoje  uczniów  posiadało  orzeczenie

o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane ze  względu na niepełnosprawność  sprzężoną:

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i autyzm oraz niepełnosprawność

intelektualna  w  stopniu  umiarkowanym  i  niepełnosprawność  ruchową.  W  klasach

edukacyjno-terapeutycznych  uczniowie  realizowali  naukę  z  następujących  przedmiotów:

zajęcia funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia

rozwijające komunikowanie się, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia rewalidacyjne oraz

lekcje  religii.  Poza  tym,  uczniowie  z  powyższych  klas  mieli  zapewnione  zajęcia
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specjalistyczne, takie jak zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem

oraz  inne  zajęcia  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  –  zajęcia  integracji

sensorycznej. Zajęcia te przeznaczone były dla uczniów adekwatnie do zaleceń wydanych

przez  zespół  orzekający  poradni  psychologiczno-pedagogicznej.  Klasy  edukacyjno-

terapeutyczne realizowały również godziny do dyspozycji dyrektora.

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole  Podstawowej  Specjalnej  w Tyblach istniał

oddział edukacji wczesnoszkolnej - klasy I-II dla uczniów posiadających niepełnosprawność

intelektualną  w  stopniu  lekkim.  W powyższym  oddziale  uczniowie  posiadali  orzeczenie

o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  z  uwagi  na  niepełnosprawność  intelektualną

w  stopniu  lekkim.  Dwoje  uczniów  z  wyżej  opisywanego  oddziału  posiadało  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną –

niepełnosprawność  intelektualna  w  stopniu  lekkim  oraz  autyzm. W  oddziale  edukacji

wczesnoszkolnej uczniowie objęci zostali edukacją wczesnoszkolną, edukacją informatyczną,

edukacją  języka  angielskiego,  lekcjami  wychowania  fizycznego  oraz  lekcjami  religii.

W  oddziale  tym  realizowano  zajęcia  rewalidacyjne.  Poza  tym  w  oddziale  realizowano

zalecenia zawarte  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  wydane przez zespół

orzekający poradni  psychologiczno-pedagogicznej  –  były to  zajęcia  logopedyczne,  zajęcia

z  psychologiem,  zajęcia  z  pedagogiem  oraz  inne  zajęcia  z  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej  –  zajęcia  integracji  sensorycznej.  Oddział  ten  realizował  także  godziny do

dyspozycji dyrektora.

Uruchomiono również  oddział  klasy IV-VIII,  który  skupiał  uczniów posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną

w stopniu lekkim. W powyższym oddziale jeden uczeń posiadał niepełnosprawność sprzężoną

z  uwagi  na  niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  lekkim  oraz  słabosłyszący

i  słabowidzący.  W oddziale  klasa  IV-VIII  uczniowie  realizowali  ramowy plan  nauczania

zgodny dla danej klasy, w tym wypadku były to zajęcia edukacyjne dla klasy IV i dla klasy

VIII. Uczniowie z powyższych klas poza tym realizowali zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia

specjalistyczne,  wynikające  bezpośrednio  dla  danego  ucznia  z  jego  indywidualnego

orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego.  W  powyższym  oddziale  były  to  zajęcia

logopedyczne,  zajęcia  z  psychologiem oraz  zajęcia  z  pedagogiem. Oddział  ten realizował

godziny do dyspozycji dyrektora.
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W ubiegłym  roku,  uczniowie  pobierali  naukę  również  w  oddziale  rewalidacyjno-

wychowawczym.  Do  oddziału  rewalidacyjno-wychowawczego  uczęszczały  dzieci

posiadające  orzeczenie  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  zespołowych,

posiadające  niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  głębokim.  Poza  tym  istniało

nauczanie  indywidualne  jednego  dziecka,  które  posiadało  orzeczenie  o  potrzebie  zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych (ze względu na stan zdrowia). W oddziale

rewalidacyjno-wychowawczym  realizowano  zajęcia  usprawniające  dużą  i  małą  motorykę,

funkcje komunikacji werbalnej i niewerbalnej, funkcje percepcji wzrokowej i słuchowej.

1.4 Liczba uczniów i oddziałów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym

jest Gmina Sokolniki.

W  roku  szkolnym  2020/2021  do  przedszkoli  prowadzonych  przez  gminę  Sokolniki

uczęszczało 162 dzieci skupionych w 7 oddziałach. Liczbę oddziałów i uczniów w podziale

na poszczególne przedszkola przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021.

Lp Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów

1.
Przedszkole Samorządowe 

w Pichlicach
1 25

2.
Przedszkole Samorządowe 

w Starym Ochędzynie
2 37

3.
Przedszkole Samorządowe im.
Jana Pawła II w Sokolnikach

3 75

4.
Przedszkole Samorządowe 

w Walichnowach
1 25

Źródło: opracowanie własne
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1.5 Odpłatność za korzystanie z przedszkoli. 

Zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXXV/200/2018 Rady  Gminy  Sokolniki z  dnia  26  marca 2018r.

w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym

kończą 6 lat  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki  (Dz. Uz.

Woj. Łódzkiego poz.2018) publiczne przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowa-

nie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Zgodnie z powyższą uchwałą oraz przepisem art.

59 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z

2020  r.  poz.  2029  z  późn.  zm.)  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego

w czasie przekraczającym 5 godzin rodzic uiszcza opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpo-

czętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

1.6 Godziny pracy przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.

Z przepisów prawa oświatowego wynika,  że każde dziecko, niezależnie od tego, w której

godzinie zostanie przyprowadzone przez rodziców do przedszkola, ma prawo do korzystania

z bezpłatnej  edukacji  przedszkolnej  w wymiarze co najmniej  5  godzin  dziennie.  Zgodnie

z  dyspozycją  przepisu  art.  102 ust.  1  pkt  10  ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016 r.  -  Prawo

oświatowe, czas pracy przedszkola określa się w statucie przedszkola,  a jest  on  ustalany

przez  organ  prowadzący  na  wniosek  dyrektora  przedszkola,  w  uzgodnieniu  z  radą

przedszkola,  a  w  przypadku  braku  rady  przedszkola  -  z  radą  rodziców.  Czas  pracy

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Godziny pracy przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki. 

Nazwa Godziny pracy przedszkola

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
w Sokolnikach

7:00 – 15:45

Przedszkole Samorządowe w Pichlicach 8:00 – 15:00

Przedszkole Samorządowe w Starym
Ochędzynie

7:45 – 14:45

Przedszkole Samorządowe w Walichnowach 8:00 – 15:00

Źródło: opracowanie własne
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II. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Gmina Sokolniki wspiera uczniów najzdolniejszych przyznając stypendia naukowe.

W gminie utworzony został program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki, na podstawie którego

w dalszej kolejności określone zostały szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom  

i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów. 

Na stypendia za rok szkolny 2020/2021 przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Wnioski złożone

przez  Dyrektorów  Szkół  dotyczą  21  najlepszych  uczniów  pobierających  naukę

w gminie Sokolniki z wyróżniającymi się osiągnięciami. Z uwagi na panujący stan epidemii

koronawirusa nie podjęto jeszcze decyzji  o formie przekazania listów gratulacyjnych oraz

stypendiów  naukowych.  Liczbę  wniosków  złożonych  przez  poszczególnych  Dyrektorów

Szkół przedstawia tabela 6. 

Tabele 6. Liczba wniosków w sprawie przyznania stypendium edukacyjnego. 

Lp. Nazwa szkoły Liczba wniosków

1. Szkoła Podstawowa w Pichlicach 2

2. Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie 7

3. Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry Rozpoznawczej
Lotnictwa Armii "Łódź" w Walichnowach

5

4. Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła  II w Sokolnikach 7

Źródło: opracowanie własne

III.  ZAPEWNIENIE  WARUNKÓW  UMOŻLIWIAJĄCYCH  STOSOWANIE
SPECJALNEJ  ORGANIZACJI  NAUKI  I  METOD  PRACY  DLA  DZIECI  
I MŁODZIEŻY OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Kształcenie specjalne, jako integralna część systemu oświaty może być realizowane w każdej

szkole  i  placówce  funkcjonującej  w tym systemie.  Obecnie  w polskim systemie  oświaty

funkcjonują trzy modele organizacji kształcenia specjalnego: 

 edukacja dzieci z niepełnosprawnością w szkołach i placówkach specjalnych, 
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 edukacja dzieci z niepełnosprawnością w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami 

w szkołach i oddziałach integracyjnych, 

 oraz model włączający . 

Gmina Sokolniki wspiera w rozwoju nie tylko dzieci zdolne,  ale zapewnia także fachową

opiekę  dzieciom  wymagającym   specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy.  Specjalna

organizacja  nauki  i  metod  pracy  przeznaczona  jest  dla  dzieci  niepełnosprawnych,

niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym  oraz  dzieci

i  młodzieży  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  głębokim  objętych  zajęciami

rewalidacyjno-wychowawczymi.  Podstawą  organizacji  kształcenia  specjalnego  jest

odpowiednie  orzeczenie  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej.  W  roku  szkolnym

2020/2021 do szkół prowadzonych przez gminę Sokolniki uczęszczało 27 dzieci objętych

kształceniem specjalnym:

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach – 14 + (3 ZRW);

Szkoła Podstawowa w Pichlicach – 7;

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolnikach – 2;

Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach

– 1. 

IV. ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE DZIAŁAJĄCE W SZKOŁACH

W szkołach mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne

organizacje,  a  w  szczególności  organizacje  harcerskie,  których  celem  statutowym  jest

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej,  opiekuńczej  i  innowacyjnej  szkoły  lub  placówki.  Funkcjonowanie  takiej

organizacji wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu

warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. Już od wielu

lata  w  naszych  placówkach  działają  organizacje  młodzieżowe prowadzone  głównie  przez

nauczycieli, ich wykaz stanowi tabela 7. 
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Tabela 7. Wykaz organizacji działających w poszczególnych szkołach. 

Nazwa szkoły Organizacje młodzieżowe
działające w szkole

Liczba uczniów skupionych 
w organizacjach

Zespół Szkół w
Walichnowach

Szkolne Koło Turystyczno-
Krajoznawcze PTTK

14

Szkolny Klub Wolontariatu 15

Zespół Szkół  im. Jana Pawła
II w Sokolnikach

Szkolne Koło Turystyczno-
Krajoznawcze PTTK

15

Uczniowski Klub Sportowy
„GROM”

20

Samorząd Uczniowski 10 (rada samorządu)

Zespół Szkół w Starym
Ochędzynie

------------------------ ---------------------------

Zespół Szkół w Tyblach -------------------------- ---------------------------

Zespół Szkół w Pichlicach
Sekcja wolontariatu w

Samorządzie Uczniowskim
10

Źródło: opracowanie własne

Szkolne  koło  Turystyczno  –  Krajoznawcze  PTTK  jednostka  organizacyjna  oddziałów

PTTK działających na terenie kraju. Koła działające na terenie szkół, zrzeszające uczniów

zainteresowanych poznawaniem kraju, uprawianiem różnych dyscyplin turystyki. Opiekunem

koła są nauczyciele pracujący w danej jednostce.

Uczniowski  Klub  Sportowy  „GROM”  –  klub  sportowy  prowadzony  przez  nauczyciela

wychowania fizycznego. Celem klubu jest  aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci

i  młodzież.  Początkowo  działalność  opierała  się  głównie  na  rozwijaniu  zainteresowań

lekkoatletycznych.  Od  2003  roku  działalność  klubu  rozszerzono  o  biegi  na  orientację

i radioorientację sportową. 

Samorząd Uczniowski - organizacja działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów.

Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań

politycznych.  Samorząd  reprezentuje  interesy  uczniów  wobec  nauczycieli,  rodziców,

15



administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły,

może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty stanowi, że

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

V. BAZA DO DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ

Stan techniczny i  funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych z roku na rok podlega modernizacji. Działania te powodują, że baza lokalowa

spełnia określone standardy i normy użytkowe. Czynnikiem warunkującym stopień natężenia

prac  remontowych  w  głównej  mierze  są  finanse  gminy  Sokolniki.  W miarę  możliwości

finansowych w roku szkolnym 2020/2021 wykonano niezbędne remonty i modernizacje oraz

dokonano  zakupów.  Tabela  8.  przedstawia  wykaz  najważniejszych  inwestycji,  remontów

i zakupów zrealizowanych w roku szkolnym 2020/2021.

Tabela 8. Wykaz inwestycji, remontów i zrealizowanych zakupów. 

Lp. Remont, inwestycja, zakup wyposażenia Wartość

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie

1. Zakup artykułów malarskich 3 310,99 zł

Zespół Szkół w Pichlicach

1.
Zakup strojów sportowych 800,00 zł

2. Zakup piłek na zajęcia WF 2 062,00 zł

3.
Zakup aparatu fotograficznego 1 005,61 zł

4.
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 1 399,97 zł

5.
Zakup i montaż oprawy awaryjnej 899,99 zł

Zespół Szkół w Walichnowach

1. Zakup akcesoriów  komputerów 380,01 zł

2.
Zakup dywanów 1 699,80 zł

3. wyposażenie kuchni (sztućce,talerze) 546,00 zł

4. Zakup części do pieca c.o. 3 000,00 zł
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5.
Zakup oprawy awaryjnej wraz z montażem i 
demontażem.

1 526,07 zł

6. Zakup hydrantu i gaśnicy 1 126,40 zł

7. Zakup szatni  i wyposażenia do przedszkola 2 758,10 zł

8. Naprawa instalacji elektrycznej 782,00 zł

9.
Opracowanie opinii technicznej dotyczącej spełnienia 
wymagań ochrony Ppoż.

3 690,00 zł

10. Zakup wyposażenia eko-pracowni 43 112,12 zł

11. Zakup art. remontowych(farby, pędzle, taśmy itp.) 687,59 zł

12.
Zakup materiałów do modernizacji i okablowania sieci 
teleinformatycznej oraz energetycznej

808,60 zł

13. Zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

1. Usługa montażu stolarki okiennej 11 483,05 zł

2. Zakup artykułów malarskich i budowlanych 9 824,18 zł

3. Zakup dywanów 1697,00 zł

4. Zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni 10 459,79 zł

5. Naprawa dachu 1 783,50 zł

6. Zakup tablicy 240,00 zł

7. Zakup komputera 2 995,58 zł

8. Wyposażenie Ekopracownii 42 182,48 zł

9. Zakup zabawek 4 152,80

10. Zakup drzwi 1 190,82

11. modernizacja pomieszczenia 3 100,00

12. szlifowanie lastrico 830,25

13. Zakup firan, rolet, karniszy 2 917,69

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach 

1. Zakup wiertarki i wiertarko-wkrętarki 1 380,99 zł

2. Zakup przepływowego ogrzewacza wody (2szt.) 523,00 zł

3. Pranie wykładzin 875,00 zł
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Gmina  Sokolniki  zrealizowała  w  2020  roku  zadanie  w  ramach  rządowego  programu

rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie

technologii  informacyjno  –  komunikacyjnych  „Aktywna  Tablica”  –  edycja  2020-2024.

W ramach tego zadania zakupiono do szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi

potrzebami  edukacyjnymi,  łącznie  28  laptopów  wraz  ze  sprzętem  umożliwiającym

przetwarzanie  wizerunku  i  głosu  udostępnianego  przez  ucznia  lub  nauczyciela  w  czasie

rzeczywistym  za  pośrednictwem  transmisji  audiowizualnej.  Kwota  wsparcia  dla  gminy

Sokolniki wyniosła 67 741,44 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 21 781,65 zł.

W  czerwcu  2020  roku  gmina  Sokolniki  przystąpiła  do  konkursu  ogłoszonego  przez

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi  pn.  „Nasze

ekologiczne pracownie”. Wniosek złożony przez gminę dotyczył dwóch zadań: „Utworzenia

ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach” oraz „Utworzenia

ekopracowni w Szkole Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź

w Walichnowach”. W miesiącu grudniu 2020 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie

ze środków WFOŚiGW w Łodzi powyższych zadań. Stąd też z początkiem roku 2021 w obu

szkołach rozpoczął się cykl przedsięwzięć w ramach projektu, którego celem było między

innymi polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i  pomysłowych
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nowych pracowni edukacyjnych w szkołach.  Wartość całkowita przedsięwzięcia  w Szkole

Podstawowej  im.  32  Eskadry  Rozpoznawczej  Lotnictwa  Armii  Łódź  w  Walichnowach

wyniosła  43 311,87  zł,  w  tym  kwota  dofinansowania  ze  środków  WFOŚiGW  w  Łodzi

w wysokości 38 977,00 zł i  kwota wkładu własnego w wysokości 4 334,87 zł.  W ramach

projektu  pracownia  została  wyposażona  w  sprzęt  audiowizualny,  sprzęt  komputerowy,

nagłaśniający,  tablicę  multimedialną  oraz  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne,  które

uatrakcyjnią  zajęcia  z  zakresu  przyrody,  chemii,  biologii,  fizyki  i  geografii.  Wyposażenie

pracowni  dopełniły  meble  oraz  rośliny.  Ponadto  w  pracowni  dokonano  wymiany

dotychczasowych  źródeł  światła  na  energooszczędne  i  ekologiczne.   Wartość  całkowita

przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach wyniosła 42 078,66

zł, w tym kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 37 865,00 zł

oraz kwota wkładu własnego w wysokości 4 213,66zł. W ramach projektu również i ta szkoła

została  wyposażona  w  sprzęt  audiowizualny,  sprzęt  komputerowy,  nagłaśniający,  tablicę

multimedialną  oraz  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne,  które  umożliwią  przeprowadzenie

zajęć  lekcyjnych  o  różnej  tematyce  poruszającej  zagadnienia  przyrodnicze,  ekologiczne,

biologiczne, geograficzne, chemiczne i fizyczne. Pracownię wyposażono również w meble

oraz mapy i plansze ścienne.

VI. KADRA NAUCZYCIELSKA I PRACOWNICY OBSŁUGI

6.1 Dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli.

Dla nauczyciela, niezależnie od sposobu nawiązania z nim stosunku pracy, pracodawcą jest

szkoła  lub  zespół  szkół,  a  jej  dyrektor  jest  kierownikiem  dla  zatrudnionych  w  szkole
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nauczycieli  i  pracowników  niebędących  nauczycielami.  Obowiązujące  przepisy  nie  dają

organom  jednostek  samorządu  terytorialnego  prawa  do  przejmowania  kompetencji

pracodawcy  i  decydowania  w  sprawach  związanych  z  zatrudnianiem  pracowników

w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych. Nauczycielem może zostać jedynie

osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie i spełnia warunki określone w przepisach

prawa.  Zatrudnienie nauczycieli  w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych  

i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela  9.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Zespole  Szkół  
w Pichlicach. 

Zespół Szkół w Pichlicach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 17 0 1 3 9 4

Razem etaty: 12,25 0 0,89 2,71 6,88 1,77

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2020 r.

Tabela  10.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Szkole
Podstawowej Specjalnej w Tyblach. 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 15 0 1 1 9 4

Razem etaty: 10,13 0 0,10 1 6,53 2,50

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2020 r.

Tabela 11. Kadra pedagogiczna z podziałem na stopnie awansu zawodowego w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Sokolnikach. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM Zatrudnienie 26 0 1 3 8 14

Razem etaty: 19,45 0 0,17 2,08 5,7 11,50

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2020 r.
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Tabela  12.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Zespole  Szkół  
w Walichnowach.

Zespół Szkół w Walichnowach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 18 0 0 1 7 10

Razem etaty: 14,07 0 0 0,50 5,50 8,07

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2020 r.

Tabela  13.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Zespole  Szkół  
w Starym Ochędzynie. 

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 19 0 0 3 8 7

Razem etaty: 11,93 0 0 3 5,48 3,45

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2020 r.

6.2 Dane dotyczące zatrudnianych pracowników administracji i obsługi.

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r, nr 256,

poz.  2572,  z  późn.  zm.)  status  prawny  pracowników  niebędących  nauczycielami

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  jednostki  samorządu

terytorialnego  określają  przepisy  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach

samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). Pracownicy administracji

i obsługi są zatrudnieni na stanowiskach pracowników samorządowych na podstawie umowy

o pracę. Do pracowników administracji nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela,

w tym dotyczące wynagrodzeń. Z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy uchwały Nr II/13/18

Rady Gminy Sokolniki  z dnia 5 grudnia 2018r. jednostką obsługującą szkoły stał się Zespół

Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach. 
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Tabela 14. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poszczególnych jednostkach.

Lp. Nazwa zespołu Zatrudnienie w etatach

w szkole w przedszkolu

1. Zespół Szkół w Pichlicach 2,75 0

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach 2,50 0

3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach 11,80 3,75

4. Zespół Szkół w Walichnowach 3,75 1,75

5. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie 1,67 1,50

RAZEM: 22,47 8,00

Źródło: dane na dzień 31.08.2021 r. 

VII. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. i został przeprowadzony

w formie pisemnej.  Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości  i  umiejętności określone

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów

nauczanych  w  klasach  I–VIII.  W 2021  r.  –  podobnie  jak  w  ubiegłym  roku  –  egzamin

ósmoklasisty  obejmował  wiadomości  i  umiejętności  określone  w  wymaganiach

egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do

niego  przystąpić,  aby  ukończyć  szkołę.  Nie  jest  określony  minimalny  wynik,  jaki  uczeń

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Każdy ósmoklasista

przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki

oraz języka obcego nowożytnego – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,

rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy

się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7.1 Wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach
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Tabela 15. Wyniki egzaminów z języka polskiego. 

Nazwa Liczba
zdających

Średnie wyniki egzaminów w % w 
szkole gminie powiecie województwie kraju

Szkoła Podstawowa 
w Sokolnikach

21 63%

63,50 % 59% 58% 60%
Szkoła Podstawowa 
w Walichnowach 

15 60%

Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach 

5 56%

Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

4 75%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Tabela 16. Wyniki egzaminów z matematyki. 

Nazwa Liczba
zdających

Wyniki egzaminów w % w
szkole gminie powiecie województwie kraju

Szkoła Podstawowa 
w Sokolnikach

21 48%

48 % 46% 48% 47%
Szkoła Podstawowa 
w Walichnowach 

15 48%

Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach 

5 29%

Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

4 67%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Tabela 17. Wyniki egzaminów z języka angielskiego. 

Nazwa Liczba
zdających

Wyniki egzaminów w % w
szkole gminie powiecie województwie kraju

Szkoła Podstawowa 
w Sokolnikach

21 58%

53,50% 59% 65% 66%
Szkoła Podstawowa 
w Walichnowach 

15 46%

Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach 

5 45%

Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

4 65%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
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7.2 Porównanie  wyników  egzaminów  z  innymi  gminami  z  terenu  powiatu
wieruszowskiego

Tabela 18. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminach z terenu powiatu wieruszowskiego w roku 2021

Nazwa obszaru Liczba zdających Średni wynik w %

Gmina Bolesławiec
35

58,31

Gmina Czastary 
30

58,97

Gmina Galewice 
24

64,04

Gmina Lututów
46

50,80

Gmina Łubnice 
28

49,21

Gmina Sokolniki
45

53,13

Gmina Wieruszów 
140

63,69

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

VIII. SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli

na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653), zgodnie z którym dyrektorzy określają na rok

szkolny potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a następnie składają do

organu  prowadzącego  wnioski  o  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli

w następnym roku kalendarzowym. 

Głównym  celem  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  jest  wzrost  efektywności

pracy szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej.

Doskonalenie w szkołach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. Konkretne potrzeby

i  sposoby,  w  jakich  mogą  być  one  zaspokajane,  będą  się  zmieniać  w  zależności  od

wprowadzanych zmian, predyspozycji osobistych i zawodowych nauczycieli oraz specyfiki

szkoły. Realizując zadanie wynikające z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
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Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. z 2019r. poz.2215) organ prowadzący przeznaczył środki -

wyodrębniając z budżetu każdej placówki kwotę - na realizację w/w zadania.

Tabela 19.  Środki  przeznaczone do doskonalenie zawodowe nauczycieli  w Zespole Szkół  im.  Jana
Pawła w Sokolnikach 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Szkolenie rady pedagogicznej Rozumienie matematyki koncepcja 
ucznia

 1 500,00 zł 

Szkolenie rady pedagogicznej  625,00 zł 

Szkolenie rady pedagogicznej – zarządzanie ryzykiem  500,00 zł 

Warsztaty Złota rybka – przedszkole  860,00 zł 

Szkolenie Teams Microsoft  500,00 zł 

Dostęp do portalu oświatowego  219,92 zł 

Dofinansowanie do studiów nauczyciela  2 630,00 zł 

Doskonalenia i dokształcania zawodowego pracowników  970,00 zł 

Szkolenie kodowanie w przedszkolu  440,00 zł 

Szkolenie rady pedagogicznej  800,00 zł 

Webinarium - ocenianie motywów do pracy uczniów  1 258,80 zł 

Szkolenie rady pedagogicznej  600,00 zł 

Szkolenie rady pedagogicznej  800,00 zł 

Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych  600,00 zł 

Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych  600,00 zł 

Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych  600,00 zł 

RAZEM:  13 503,72 zł 

Tabela  20.  Środki  przeznaczone  do  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  w  Zespole  Szkół  
w Walichnowach 

Zespół Szkół w Walichnowach

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Szkolenie Rady Pedagogicznej z prowadzenia e-dziennika 625,00 zł

Roczny dostęp do portalu oświatowego 219,92 zł

Szkolenie w zakresie optymalizacji wydatków w Gminie Sokolniki 2 780,00 zł

Szkolenie ORKE 1 259,00 zł
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Szkolenie pracowników pedagogicznych-,,Ruch kadrowy w szkole i 
przedszkolu''

600,00 zł

Szkolenie - ,,Organizacja szkół i przedszkoli w tym planowanie czasu 
pracy''

600,00 zł

Szkolenie kadry pedagogicznej z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

600,00 zł

RAZEM 6 683,92 zł

Tabela 21. Środki przeznaczone do doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Pichlicach 

Zespół Szkół w Pichlicach

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Szkolenie Rady Pedagogicznej z prowadzenia e-dziennika 625,00 zł

Dostęp do szkoleń zdalnych -materiałów szkoleniowych dla Rady 
Pedagogicznej

500,00 zł

Roczny dostęp do portalu oświatowego 219,94 zł

Szkolenie w zakresie optymalizacji wydatków w Gminie Sokolniki 1 600,00 zł

Szkolenie ,,Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej'' 549,90 zł

Szkolenie pracowników pedagogicznych-,,Ruch kadrowy w szkole i 
przedszkolu''

600,00 zł

Szkolenie - ,,Organizacja szkół i przedszkoli w tym planowanie czasu 
pracy''

600,00 zł

Szkolenie z obsługi programu do e-świadectw 850,00 zł

Szkolenie kadry pedagogicznej z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

600,00 zł

RAZEM 6 144,84 zł

Tabela 22. Środki przeznaczone do doskonalenie zawodowe nauczycieli  w Zespole Szkół w Starym
Ochędzynie.

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Szkolenie rady pedagogicznej  625,00 zł 

Dostęp grupowy do szkoleń zdalnych  500,00 zł 

Materiały szkoleniowe  400,00 zł 

Dostęp do portalu oświatowego  219,92 zł 

Koszty doskonalenia i dokształcania zawodowego pracowników  2 997,00 zł 

Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych  600,00 zł 
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Szkolenie – Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej  549,90 zł 

Szkolenie- Organizacja szkół i przedszkoli na 2021/22, czas pracy  600,00 zł 

Kurs doskonalenia zawodowego  850,00 zł 

Doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych  600,00 zł 

Szkolenie webinarium – Odbuduj zespół klasowy  181,65 zł 

RAZEM  8 123,47 zł 

Tabela  23.  Środki  przeznaczone  do  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  w  Szkole  Podstawowej
Specjalnej w Tyblach 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach 

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Roczny dostęp do portalu oświatowego 219,92 zł

Szkolenie w zakresie optymalizacji wydatków w Gminie Sokolniki 1 453,00 zł

Szkolenie pracowników pedagogicznych-,,Ruch kadrowy w szkole i 
przedszkolu''

600,00 zł

Szkolenie - ,,Organizacja szkół i przedszkoli w tym planowanie czasu 
pracy''

600,00 zł

Szkolenie kadry pedagogicznej z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

600,00 zł

RAZEM 3472,92

IX. ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W 2020 ROKU

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego w terminie do 20

stycznia  każdego  roku  są  zobowiązane  do  przeprowadzenia  analizy  poniesionych

w  poprzednim  roku  kalendarzowym  wydatków  na  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  do

31  stycznia  roku  kalendarzowego  następującego  po  roku,  dla  którego  wyliczono  kwotę

różnicy  –  dodatek  ten  wypłacić.  Jednorazowy  dodatek  uzupełniający  zostaje  ustalony

proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia nauczyciela na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Z  dokonanej analizy wynika,  że w gminie Sokolniki nie osiągnięto w roku podlegającym

analizie wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na stopniu awansu zawodowego -
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nauczyciel  dyplomowany,  co  oznacza,  że  gmina  musiała  dopłacić  do  wynagrodzeń

nauczycieli dyplomowanych kwotę 105 855,48 zł. 

Tabela  24.  Średnie  wynagrodzenia  nauczycieli  w  2020  r.  na  poszczególnych  stopniach  awansu
zawodowego 

Lp.

Stopnie
awansu

zawodowego

Średnie wynagrodzenie Średnioroczna
liczba etatów

Suma iloczynów
siedmiorocznej
liczby etatów 

i średnich
wynagrodzeń, 

o których mowa w
art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz

art.14 ust.1 ustawy
z dnia 13 czerwca
2019 r. o zmianie
ustawy – Karta

Nauczyciela oraz
niektórych innych

ustaw

8x (kol.3 x kol.5) + 4 x
(kol.4 x kol.6)

Wydatki
poniesione 
w roku na

wynagrodzenie w
składnikach

wskazanych w art.
30 ust. 1 Karty
Nauczyciela

Kwota
różnicy

(kol.8-kol.7) 

Od 1
stycznia do
31 sierpnia

Od  1
września

do 31
grudnia 

Od 1
stycznia

do 31
sierpnia

Od 1
września

do 31
grudnia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Nauczyciel 
stażysta 3 337,55 3 537,80 2,85 1,16 92 511,53 105 908,60 13 397,07

2
Nauczyciel 
kontraktowy 3 704,68 3 926,96 7,44 8,83 359 202,78 413 563,02 54 360,24

3
Nauczyciel 
mianowany 4 806,07 5 094,43 29,26 28,09 1 697 415,02 1 834 255,27 136 840,25

4
Nauczyciel 
dyplomowany 6 141,09 6 509,55 29,60 26,17 2 135 629,81 2 029 774,33 -105 855,48

X.  REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY

10.1 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z

2020  r.,  poz.  910  z  późn.  zm.)  sieć  publicznych  szkół  podstawowych  powinna  być

zorganizowana  w  sposób  umożliwiający  wszystkim  dzieciom  spełnianie  obowiązku
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szkolnego.  Sieć  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  gminę,  a  także

granica obwodów tych szkół, jest ustalana na podstawie uchwały rady gminy. 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,

 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

Obowiązek  zorganizowania  dowozu  ucznia  pojawia  się,  gdy  droga  ucznia  do  szkoły

przekracza wymienione odległości. W takim wypadku 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. W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza

wymienionych odległości, gmina nie ma obowiązku organizowania bezpłatnego transportu,

ale  ma  możliwość  jego  zorganizowania,  jeżeli  dysponuje  możliwościami  technicznymi  

i finansowymi.

Realizując  obowiązki  określone  w  ustawie  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  -  Prawo

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w roku szkolnym 2020/2021 dowożono do dwóch

szkół w Pichlicach i w Sokolnikach na zajęcia lekcyjne łącznie 78 uczniów. W minimalnym

stopniu uczniowie korzystali z transportu na zajęcia sportowe lub kulturalne. Począwszy od

roku szkolnego 2019/2020 w gminie obowiązuje program wyrównywania szans edukacyjnych

dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i  przedszkoli,  dla których

organem prowadzącym jest gmina Sokolniki. Na mocy tego programu określono regulamin

udzielania wsparcia materialnego dla dzieci i młodzieży. Wyrównywanie szans edukacyjnych

ma  formę  częściowej  dopłaty  do  zakupu  biletów  miesięcznych  środkami  komunikacji

publicznej,  dla  uczniów  szkół,  dla  których  organ  prowadzący  nie  ma  obowiązku

organizowania  transportu.  Tak jak w roku ubiegłym, dzieci  dowożono do szkół  środkiem

transportu zapewnionym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wieluniu na

podstawie zawartej umowy.

10.2 Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie  z  art.  39  ust.  4  pkt  1  ustawy Prawo oświatowe  obowiązkiem gminy  jest

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na
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podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły

podstawowej,  a  uczniom  z  niepełnosprawnością  ruchową,  w  tym  z  afazją,

z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  także  do

najbliższej  szkoły  ponadpodstawowej,  do  końca  roku  szkolnego  w roku  kalendarzowym,

w którym uczeń kończy 21. rok życia.

Uczniowie, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe,

to  uczniowie  objęci  kształceniem  specjalnym  –  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawne,

niedostosowane  społecznie  i  zagrożone  niedostosowaniem  społecznym,  wymagające

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Zapisy  art.  39  ust.  4  pkt  1  wprowadzają  zasadę  organizowania  dowozu  uczniów  ze

specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  niezależnie  od  odległości,  jaka  występuje  między

domem ucznia a szkołą.  Co istotne,  obowiązek gminy nie dotyczy szkoły najbliższej,  ale

takiej,  która  najpełniej  odpowiada  na  potrzeby  ucznia  niepełnosprawnego.  W  ramach

posiadanego przez gminę środka transportu dowożono do Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Tyblach  14 dzieci.  Dowóz uczniów niepełnosprawnych odbywał się własnym środkiem

transportu, który jest w posiadaniu Gminy. 

10.3 Pomoc socjalna dla uczniów

Wśród form pomocy  socjalnej  kierowanej  do  dzieci  w wieku przedszkolnym i  szkolnym

znalazły się:

 Dożywianie, które odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego

programu wspierania  finansowego gmin w zakresie  dożywiania  „Posiłek  w szkole

i  w  domu”  na  lata  2019-2023.  Pomoc  w  formie  dożywiania  dzieci  w  szkole

przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie

przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na

osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 Stypendia szkolne, które polegają na przyznaniu świadczenia dla uczących się dzieci 

i  młodzieży.  Świadczenie  to  stanowi  formę  pomocy  materialnej  dla  rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń

ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków,

poprawę  dostępności  kształcenia  na  wyższych  poziomach  edukacji  dla  dzieci

i  młodzieży  z  uboższych  środowisk. Podstawową  przesłanką  do  otrzymania
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stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ustalona na podstawie

art.  8  ust.  1  pkt  2  ustawy  o  pomocy  społecznej.  W  roku  szkolnym  2020/2021

miesięczna  wysokość  dochodu  (z  miesiąca  poprzedzającego  złożenie  wniosku)  na

osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie

mogła  być  większa  niż  kwota  528,00 zł  netto.  Stypendium szkolne  udzielane  jest

poprzez  zakup  lub  refundację  poniesionych  przez  wnioskodawcę  kosztów  na  cele

edukacyjne  na  dany  rok  szkolny,  po  przedłożeniu  oryginałów  dowodów

potwierdzających  poniesione  koszty  zakupów  (faktury,  rachunki,  umowy,

zaświadczenia).

 Zasiłek  szkolny  -  forma  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym.  Takie

świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji

materialnej  z  powodu  zdarzenia  losowego,  np.  których  sytuacja  materialna  uległa

pogorszeniu  i  z  powodu  śmierci  rodzica.  Zasiłek  szkolny  może  być  przyznawany

w formie  świadczenia  pieniężnego na  pokrycie  wydatków związanych z procesem

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek

szkolny  może  być  przyznawany  raz  lub  kilka  razy  w  ciągu  roku,  niezależnie  od

otrzymywanego  stypendium  szkolnego.  Zasiłek  szkolny  nie  może  przekroczyć

jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko

w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003

roku o świadczeniach rodzinnych.

Pomoc socjalna dla uczniów realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sokolnikach została przedstawiona w poniższych tabelach. 

Tabela 25. Stypendia szkolne wypłacone w roku szkolnym 2020/2021.

Liczba złożonych
wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego

Liczba
przyznanych
stypendiów 

Kwota wypłaconych
stypendiów szkolnych
za okres IX-XII 2020r.

Kwota wypłaconych
stypendiów szkolnych za

okres I-VI 2021 r.

24 18 12 153,00 zł 12 936,00 zł

                                                     

                                                                                        Razem: 25 089,00 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach
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Tabela 26. Stypendia szkolne wypłacone w roku szkolnym 2020/2021.

Liczba złożonych
wniosków o

przyznanie zasiłku
szkolnego

Liczba
przyznanych

zasiłków szkolnych 

Kwota wypłaconych
zasiłków szkolnych za

okres IX-XII 2020r.

Kwota wypłaconych
zasiłków szkolnych za

okres I-VI 2021 r.

0 0 0,00 zł 0,00 zł

                                                          

                                                                                         Razem: 0,00 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Tabela 27. Koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w poszczególnych placówkach (w zł) w roku
szkolnym 2020/2021.

Przedszkole
Sokolniki

Przedszkole
Walichnowy

Przedszkole
Pichlice

Przedszkole
Stary

Ochędzyn

SP Pichlice SP
Sokolniki

SP Stary
Ochędzyn

SP
Walichnowy

8 955,00 zł 1 165,50 zł 1 652,00 zł 5 248,00 zł 1 304,00 zł 752,00 zł 582,75 zł 416,30 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

10.4 Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

W roku  szkolnym 2020/2021  kontynuowano  wyposażenie  szkół  w  bezpłatne  podręczniki

i materiały ćwiczeniowe w ramach środków z dotacji celowej. Kwota wydatkowana na ten cel to

48.069,46  zł.  Ogółem   nowe  podręczniki  i  materiały  ćwiczeniowe  w  gminie  Sokolniki  w  roku

szkolnym 2020/2021 otrzymało 394 uczniów.

10.5 Młodociani pracownicy

Jednym z wielu zadań oświatowych jest refundacja kosztów kształcenia pracowników

młodocianych. Wysokość dofinansowana jest zależna od rodzaju kształcenia młodocianego

pracownika.  W przypadku  nauki  zawodu  dofinansowanie  wynosi  8081,00  zł  w  sytuacji,

w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie

ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn
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niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą

kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby

miesięcy  prowadzonej  przez  nich  nauki  zawodu.  Natomiast  w przypadku przyuczenia  do

określonej  pracy  dofinansowanie  wynosi  254,00  zł  za  każdy  miesiąc  kształcenia.  Kwota

dofinansowania jest jednak należna wyłącznie za każdy pełny miesiąc.

W okresie od 1 września 2020 r.  do 31 sierpnia 2021 r. rozpatrzono ogółem 7 wniosków

dotyczących zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Łącznie

przygotowano  i  wydano  7  decyzji  o  przyznaniu  pomocy  de  minimis  w  zakresie

dofinansowania  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników  na  kwotę  53.461,36  zł.

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

10.6 Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Gmina  kontroluje  spełnianie  obowiązku  nauki  przez  młodzież  zamieszkałą  na  jej

terenie, co wynika z art. 41 ustawy Prawo oświatowe. Na podstawie wykazów z ewidencji

ludności  oraz  informacji  uzyskanych  z  placówek  ponadpodstawowych  dokonywana  jest

weryfikacja  danych,  a  uzupełnienie  informacji  następuje  poprzez  pisma  kierowane

bezpośrednio  do  rodziców  ucznia.  Dyrektorom  publicznych  szkół  podstawowych

przekazywane są informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży

w wieku 3-18 lat w formie wydruków z ewidencji ludności. Dane pozyskiwane są 2-3 razy

w roku lub na wniosek dyrektora placówki w dodatkowym terminie.

XI. DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425) gminie

Sokolniki  została  udzielona  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań
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w  zakresie  wychowania  przedszkolnego.  Dotacja  może  być  wykorzystana  wyłącznie

na  dofinansowanie  wydatków  bieżących  związanych  z  realizacją  zadań  w  zakresie

wychowania przedszkolnego. Dotacja przekazana gminie Sokolniki w 2020 r. wyniosła 170

715,00 zł. 

XII. KONTROLE PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH

Tabela 28. Kontrole w Zespole Szkół w Starym Ochędzynie.  

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data
przeprowadzenia

kontroli

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 marca 
1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z
2021r., poz. 195) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.
U. z 2021r., poz. 861)

10.05.2021r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego szkoły
10.05.2021r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny

Ocena realizacji w roku szkolnym 2020/21 
programu profilaktycznego pt. „Trzymaj formę!” 17.06.2021r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny

Ocena realizacji w roku szkolnym 2020/21 
programu profilaktycznego pt.”Czyste powietrze 
wokół nas”

17.06.2021r.

Tabela 29. Kontrole w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach 

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data
przeprowadzenia

kontroli

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

 Rekontrola wykonania decyzji – cyklinowanie
i malowanie parkietów. 

 Ocena  przygotowania  szkoły  do  rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. 

26.08.2020
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 Kontrola  stosowania  nakazów  i  zakazów,
ograniczeń  w  związku  z  COVID-19  w
przedszkolu i szkole.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Kontrola prowadzona w związku z podejrzeniem
choroby zawodowej u byłego pracownika.

05.03.2021

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły  oraz  stosowania
wytycznych przeciwepidemicznych w związku z
COVID-19.

10.05.2021

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Wizytacja  programów  profilaktycznych,  które
były realizowane w placówce.

17.06.2021

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena  przygotowania  szkoły  do  rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2021/2022.

27.08.2021

Tabela 30. Kontrole w Zespole Szkół w Walichnowach 

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data 

Państwowy
Powiatowy Inspektor

Sanitarny w
Wieruszowie

Bieżąca ocena stanu sanitarnego placówki.

20.08.2021

Komisja i inspektor
bhp

Kontrola obiektów pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów szkolnych.

07.09.2021

Uprawniony
projektant w
specjalności

konstrukcyjno-
budowlanej

- okresowy przegląd
elektryczny

Okresowy przegląd elektryczny. 
Pomiar wyłączników różnicowo-prądowych. 02.03.2021

Uprawniony zakład
usługowy

Kontrola sieci hydrantowej. 
31.08.2021
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Tabela 31. Kontrole w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach 

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data
przeprowadzenia

kontroli

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

kontrola  przygotowania  pracy  szkoły  pod
względem zabezpieczenia w środki dezynfekujące
oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w
okresie trwania epidemii.

28.08.2020;
05.03.2021;

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Kontrola  przygotowania  budynku  szkoły  oraz
placu  zabaw  do  użytku  przez  uczniów  i
pracowników.

28.08.2020;
05.03.2021;

BHP – kontrola
wewnętrzna

Kontrola  przeprowadzona  pod  względem
przestrzegania przepisów BHP na terenie szkoły.  wrzesień 2020

Kuratorium
Oświaty w Łodzi,

Delegatura w
Sieradzu 

Monitorowanie frekwencji uczniów klas 1-3 oraz
uczniów klas 4-8 podczas trwania epidemii. Kilka razy w roku

szkolnym 2020/2021

XIII. PROGRAMY, PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE

13.1 Projekty realizowane w szkołach  

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Udział w akcjach i projektach:

 „Czyste  powietrze  wokół  nas”  program  edukacji  antynikotynowej  –  Przedszkole

Samorządowe w Sokolnikach;

 „Dopalaczom  mówimy  STOP  –  wybieramy  zdrowie”  Wojewódzka  kampania

edukacyjna – klasa VIII SP;

 „Bieg po zdrowie” program edukacji antynikotynowej, klasa IV SP;

36



 „BAKCYL” Program – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży” klasa VII a 

i b, VIII;

 „Utworzenie  ekopracowni  w  Szkole  Podstawowej  w  Sokolnikach”  –  Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

 „Aktywna  tablica”  –  rządowy  program   rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz

kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno  –

komunikacyjnych;

 zbiórka plastikowych nakrętek – współpraca z GOKSiT Sokolniki;

 cykliczne  „Akcje  Głośnego  Czytania”  w  szkole  organizowane  przez  bibliotekę

szkolną;

 projekt edukacyjny klasy IV – „Nasze zwierzaki”;

 Obchody Dnia Ziemi – sadzenie drzew przez członków Samorządu Uczniowskiego;

 konkurs fotograficzny „Oznaki wiosny w mojej okolicy”;

 konkurs na ozdobę wielkanocną;

 konkurs literacki – „I ja jestem patriotą” - z okazji Święta Konstytucji 3 maja;

 konkurs  plastyczny  na  okładkę  książki  Marii  Konopnickiej  „O  krasnoludkach  

i sierotce Marysi”;

 ,,Odwiedzamy Nangijalę i Karmaniakę”;

 ,,Reklama ulubionej książki”;

 ,,Komiksy, komiksy, magiczne obrazki”.

Uroczystości organizowane w szkole: 

 ślubowanie klasy I i Święto Patrona (stacjonarnie);

 lekcje z okazji Narodowego Święta Niepodległości (zdalnie);

 wieczór wróżb andrzejkowych (zdalnie);

 mikołajki (zdalnie);

 lekcje z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja (zdalnie).

Konkursy i zawody, w których udział brali uczniowie: 

 średniodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO –Szydłowiec, II miejsce, uczestniczyło

6 zawodników;

 klubowe  Mistrzostwa  Polski  w  BnO  –  Włocławek,   sztafeta  dziewcząt  zajęła  IV

miejsce, uczestniczyło 7 zawodników;
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 puchar Ślęży w BnO – Tąpadło, II miejsce, uczestniczyło  7 zawodników;

 mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym BnO, uczestniczyło 3 zawodników; 

 dziecięce Mistrzostwa Polski w BnO –„Puchar Najmłodszych”;

 zawody w BnO –„Od przedszkola do seniora” – Osowa;

 udział w Ogólnopolskim konkursie: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS

wypadkom zapobiegamy” – uczestniczyły 2 uczennice klasy I;

 X  Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny  „Bezpiecznie  na  wsi:  nie  ryzykujesz,  gdy

zwierzęta znasz i szanujesz” ( KRUS) – udział 2 uczennic z klasy I,  2 uczennice

zakwalifikowały się do etapu regionalnego;

 udział  w  Ogólnopolskim  konkursie  plastycznym   #NaszaFlagaPL  „230  rocznica

uchwalenia Konstytucji 3 maja”;

 „Moje drzewo genealogiczne” – konkurs międzypowiatowy - II, II miejsce;

 ,,Znów  dobrze  się  czuję,  gdy  o  bezpieczeństwie  rymuję”  udział  –  konkurs

ogólnopolski;

Zespół Szkół w Walichnowach  

 program „Szklanka Mleka”;

 program „Owoce w szkole;

 warsztaty z doradztwa zawodowego;

 konsultacje z doradcą zawodowym;

 I udział w zajęciach w ramach programu zapobiegania chorobom układu krążenia;

 akcja charytatywna ,,I Ty możesz zostać świętym Mikołajem";

 projekt edukacyjny  ,,Ocalić pamięć o II wojnie światowej”;

Zespół Szkół w Pichlicach

Udział w akcjach i projektach:

 akcja ekologiczna  „Sprzątanie Świata”;

 zbiórka nakrętek i baterii;

 program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

 program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”;

 akcja „Szkoła pamięta”;
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 akcja „ Szkoła do hymnu”;

 zbiórka: „Góra Grosza”;

 ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” - klasy IV-VIII 

 udział w programie „Sesja z plusem”;

 udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – zbiórka pieniędzy przez sekcję

wolontariatu SU;

 akcja  edukacyjna „Lekcje z klimatem”;

 akcja profilaktyczna „Biała zima”;

 program edukacyjny „Dobrze jemy”;

 udział  w  wydarzeniu  patriotyczno-edukacyjno-sportowym  pn.  Lututowski  Bieg

Powstańczy 1863;

 kampania czytelnicza „Mały Człowiek-Wielka Sprawa”;

 zajęcia i konkurs (KRUS) „ Bezpieczna praca i zabawa w gospodarstwie rolnym”;

 ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS 

wypadkom zapobiegamy”;

 program edukacyjny  „Bezpieczeństwo w sieci”;

Realizacja programów profilaktycznych:

 Dziecko i ruch drogowy;

 Trzymaj formę;

 Dopal dopalaczom;

 Wolni od narkotyków - kreatywni w życiu;

 Czyściochowa Akademia;

 Czyste powietrze wokół nas;

 Gminny Konkurs Plastyczny p.t. Gmina Sokolniki smogowi mówi NIE (Urząd Gminy

w Sokolnikach i firma EKO- REGION Bełchatów);

 Ogólnopolski konkurs plastyczny EKOchoinka ( firma Ekocykl Wrocław);

 XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30

lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

 Gminny Konkurs Plastyczny Autyzm. Rozumiem i wspieram ( GOKSiT Sokolniki);

 X Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia;

 Bezpieczna praca i zabawa w gospodarstwie rolnym;
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 Wiersz dla Mamy;

 Konkurs języka angielskiego dla klas 2 i 3. „My Dreamed holiday”.

Uroczystości organizowane w szkole i przedszkolu: 

 rocznica napaści ZSRR i Niemiec na Polskę;

 Dzień chłopca (wybory Mistera Szkoły);

 Ślubowanie klasy I;

 Narodowe Święto Niepodległości  (Szkoła Pamięta, Szkoła do Hymnu);

 Święto Babci i Dziadka- klasy I-III – on-line;

 Zabawa Noworoczna klasy I-III;

 Dzień kobiet – klasy I-III;

 Dzień Rodziców -klasy I-III- wirtualnie;

 Dzień Dziecka – pikniki klasowe i rajdy rowerowe;

 Zakończenie roku szkolnego;

 Dzień Pluszowego Misia;

 spotkanie z Mikołajem;

 zabawa karnawałowa;

 Dzień Babci i Dziadka;

 Zakończenie roku przedszkolnego;

 akcja Przedszkole  Do Hymnu;

 konkurs plastyczny „Pejzaż Zimowy”;

 zbiórka plastikowych nakrętek i baterii;

 ,,Góra grosza".

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie

Udział w akcjach

 Sprzątanie Świata;

 Góra Grosza;

 Dzieło Nowego Tysiąclecia;

 charytatywnych „Daj się wkręcić”  (zbiórka nakrętek dla Maksia);

 ekologicznych (zbiórka zużytych baterii);

 wolontariatu (pomoc na rzecz schroniska dla zwierząt „Psia Ostoja”);
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 Międzynarodowy  Dzień  Praw  Dziecka  (SU  zorganizował  konkurs  na  filmik

przedstawiający prawa dziecka, uczniowie obejrzeli prezentację przygotowaną przez

 nauczycielkę);

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania;

 Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”;

 Dzień Zwierząt;

 Dzieci Uczą Rodziców;

 Dzień Bezpiecznego Internetu;

 Dzień Dziecka (integracyjny piknik szkolny: zabawy sportowe na szkolnym boisku,

wycieczka piesza do lasu, gry i zabawy integracyjne);

 Dzień  Życzliwości  i  Tolerancji  (SU  zorganizował  konkurs  na  królową/króla

Życzliwości  oraz  konkurs  plastyczny  pod  hasłem  „Zarażać  się  warto  jedynie

życzliwością!”);

 akcja MEN „Szkoła do hymnu”;

 Europejski  tydzień  Sportu  -  odbyły  się  w  naszej  szkole  zawody  w  biegach  na

orientację: bieg sprinterski, bieg klasyczny oraz sztafeta;

 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej;

 udział  w  akcji  charytatywnej  „Ile  waży  Św.  Mikołaj”  (z  Fundacją  Szczęśliwe

Dzieciństwo);

 w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu wzięto udział w sportowej akcji

charytatywnej „Ćwiczymy i pomagamy!!!” zorganizowanej przez Fundację Pho3nix

pod hasłem „Wspólnie przez sport wspieramy WOŚP”.

Realizacja programów i projektów:

 Akademia Bezpiecznego Puchatka;

 Kubusiowi Przyjaciele Natury;

 Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie;

 Trzymaj Formę;

 Czyste powietrze wokół nas;

 projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany ze środków Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN;

 Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu;

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;
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 organizacja  Pierwszego Dnia  Wiosny (konkurs  wiedzy z  j.  polskiego,  matematyki,

geografii  oraz z zakresu sportu „Omnibus”,  obejrzenie prezentacji  przygotowanych

przez uczniów z kl. VI, VII i VIII nt. „Jak obchodzony jest I Dzień Wiosny w innych

krajach”

 zakwalifikowanie się naszej szkoły do udziału w konkursie „Ćwicz z Pho3nix Kids  

i wygrywaj” organizowanym przez Fundację Pho3nix, (która zajmuje się zachęcaniem

i popularyzowaniem uprawiania sportu przez dzieci i młodzież), w ramach którego 13

naszych  najaktywniejszych  uczniów  zostało  nagrodzonych  sportowymi  opaskami

Huawei Band 4;

 opieka nad lokalnymi miejscami pamięci;

 organizacja apeli oraz uroczystości szkolnych np. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień

Chłopca,  Dzień  Kobiet,  Dzień  Babci  i  Dziadka  (nagranie  filmu  dla  Dziadków),

Mikołajki (SU zorganizował akcję „Czapka Mikołaja zwalnia od pytania”);

 obchody  Narodowego  Święta  Niepodległości  (  wykonywanie  kokard,  kotylionów  

w  barwach  narodowych,  kartek  okolicznościowych,  na  których  zamieszczano

życzenia dla Ojczyzny, prac plastycznych pod hasłem „Kocham Cię Polsko”);

 udział uczniów w  obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa;

 zorganizowanie przez SU konkursu fotograficznego na przebranie za postać kojarzącą

się ze Świętami Bożego Narodzenia;

 udział w projekcie socjalnym „Rodzina Razem”;

 udział w akcji profilaktycznej organizowanej przez GOPS „Biała Zima” i zajęcie I

miejsca w konkursie i uzyskanie tytułu „Pogromców złych nawyków”;

 udział w konkursie plastycznym „Gmina Sokolniki smogowi mówi NIE”;

 udział w konkursie plastycznym „Oszczędzajmy wodę”;

 udział w konkursie „Stwórz grę planszową z Otylią Jędrzejczak”;

 realizacja w kl. VII szkolnych projektów „Kompozycja Kwiatowa”, „Żywe obrazy”;

 udział w konkursie „Pokażcie swoje artystyczne dusze”;

13.2 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 Zajęcia kółka bibliotecznego;

 Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego;
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 Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i

matematyki;

 Zajęcia sportowe – dla uczniów;

 Zajęcia SKS;

 Zajęcia z BnO;

 Indywidualne konsultacje dla uczniów  IV – VIII– pomoc w opanowaniu materiału

nauczania, zaliczeniu klasówki itp.;

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy I – III;

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klasy IV-VIII;

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klasy II-III, IV-V, VII-VIII ;

 Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształce-

nia specjalnego;

 Trening Umiejętności Społecznych;

 Zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczennicy klasy III.

 Zajęcia teatralne – przygotowywanie inscenizacji na uroczystości szkole (w zależ-

ności od potrzeb);

 Schola muzyczna.

Zespół Szkół Podstawowych w Starym Ochędzynie 

 Zajęcia ogólnorozwojowe;

 „Matematyczne talenty”;

 „Muzyczne talenty”;

 „Myślę logicznie”;

 „Potyczki ze słowem”;

 „Eksperymenty chemiczne”;

 „Z językiem angielskim za pan brat”;

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej;

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego;

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki;

 Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego, z j. angielskiego oraz  z mate-

matyki;
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 Zajęcia logopedyczne w przedszkolu;

 Zajęcia logopedyczne w szkole;

Zespół Szkół w Pichlicach 

 zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki –klasy IV-VIII (z arkusza orga-

nizacyjnego);

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego –klasy IV-VIII (z arkusza 

organizacyjnego);

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III;

 zajęcia logopedyczne  - klasy I-III (z arkusza organizacyjnego);

 indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem ( z arkusza organi-

zacyjnego);

 wychowanie do życia w rodzinie klasy IV-VIII (z arkusza organizacyjnego)

 zajęcia z pedagogiem ( z arkusza organizacyjnego);

 doradztwo zawodowe kl VII-VIII (z arkusza organizacyjnego);

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( z arkusza organizacyjnego);

 zajęcia sportowe;

 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w ramach godzin do dyspozycji dy-

rektora ( z arkusza organizacyjnego): czytelnicze, polonistyczne, matematyczne, in-

formatyczne, ogólnorozwojowe, matematyczno-przyrodnicze;

 zajęcia plastyczne;

 zajęcia czytelnicze (wrzesień, październik) a od listopada zajęcia czytelniczo – 

multimedialne;

 zabawy w kole;

 zajęcia przyrodnicze;

 zajęcia taneczne;

 zajęcia logopedyczne.

44



XIV. FINANSOWANIE OŚWIATY W GMINIE SOKOLNIKI

Szczegółowy  obraz  wydatków,  jakie  ponosimy  na  oświatę  został  przedstawiony  

w raporcie o stanie gminy Sokolniki za 2020 rok. Dla przypomnienia poniżej prezentujemy

najważniejsze z obszarów związanych z wydatkami w oświacie.

14.1 Metryczka subwencji oświatowej 2020 rok. 

Dane z metryczki subwencji oświatowej pokazują, że gmina Sokolniki na zadania szkolne

otrzymała w 2020 roku 5.312.312,00 zł. Standard podstawowy subwencji wyniósł 5.317,8938

zł. Poza podstawowym składnikiem płatności otrzymaliśmy dofinansowanie zgodnie z waga-

mi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P46, P47, P49, P48, P50, P67, P71. Zestawienie kwot i danych

przypisanych do powyższych wag prezentuje poniższa tabela.

Di 5917,8938

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em
1 Liczba uczniów 414,000 1 439,680498577 2 601 982,50

518,000 439,680498577 2 601 982,50

P1 413 0,4 175,447387355 1 038 279,01
P2 222 0,1 23,577070214 139 526,60
P3 136 0,2 28,887221163 170 951,51
P4 4 1,4 5,947369063 35 195,90
P5 4 2,9 12,319550202 72 905,79
P6 7 3,6 26,763160783 158 381,54
P7 11 9,5 110,982154834 656 780,61

Uczniowie klas I,II,III SP P46 150 0,065 10,354794351 61 278,57
Uczniowie dodatkowa nauka języka polskiego P47 1 1,5 1,593045285 9 427,47
Uczniowie SP P49 395 0,025 10,487548124 62 064,20

383,923913613 2 404 791,19
P48 43 0,75 34,250473621 202 690,67
P50 43 0,15 6,850094724 40 538,13

Dzieci nipełnosprawne w przedszkolach P67 1 9,5 10,089286803 59 707,33
Zadania pozaszkolne gminne P71 414 0,001 0,439680499 2 601,98

41,100568345 305 538,11
864,704980535160 5 312 311,80

SUBWENCJA  2020 5 312 312

Dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tys m.

Razem zadania szkolne SOC

Razem zadania szkolne SOB
Dzieci 6-letnie w przedszkolach

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie szkół podstawowych małe szkoły.
Uczniowie niepełnosprawni
Uczniowie niepełnosprawni
Uczniowie niepełnosprawni

1,0620301898

Razem zadania szkolne SOA

Uczniowie szkół podstawowych 
Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności

Źródło: System informacji oświatowej
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14.2 Składniki subwencji oświatowej

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.

Poniższe  tabele  przedstawiają  rozliczenie  subwencji  na  poszczególne  placówki.

W rozliczeniach tych uwzględniono liczbę uczniów, rodzaje szkół oraz niepełnosprawności.

Przeliczono uczniów analogicznie jak w metryczce.

14.3 Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 – Szkoła Podstawowa w Walichnowach

SP Walichnowy Di 5917,8938 4,78
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 86 1 91,334596323 540 508,44
P1 86 0,4 36,533838529 216 203,38
P2 86 0,1 9,133459632 54 050,84
P7 1 9,5 10,089286803 59 707,33
P46 31 0,065 2,139990832 12 664,24
P49 86 0,025 2,283364908 13 512,71

Zadania pozaszkolne gminne P71 86 0,001 0,091334596 540,51
151,514537028 897 187,45

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności

Uczniowie kl. I,II,III

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczniowie niepełnosprawni 

Uczniowie SP 

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.
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14.4 Rozliczenie subwencji oświatowej 2020  – Szkoła Podstawowa w Pichlicach

SP PICHLICE Di 5917,8938 4,78
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 85 1 90,272566133 534 223,46
P1 85 0,4 36,10903 213 689,38
P2 85 0,1 9,02726 53 422,35
P3 85 0,2 18,054513227 106 844,69
P4 1 1,4 1,486842266 8 798,97
P5 2 2,9 6,159775101 36 452,89
P6 1 3,6 3,823308683 22 625,93
P7 1 9,5 10,089286803 59 707,33
P46 32 0,065 2,209022795 13 072,76
P49 85 0,025 2,256814153 13 355,59

Zadania pozaszkolne gminne P71 85 0,001 0,090272566 534,22
177,231598074 1 062 727,59

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie SP 

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie kl. I,II,III

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczn. szkół podst do 70 ucz.

Uczniowie niepełnosprawni …

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.

14.5  Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 – Szkoła Podstawowa w Tyblach/ Szkoła

Specjalna w Tyblach

SP/ SS TYBLE Di 5917,8938 4,78
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 19 1 20,178573606 119 414,66
P1 18 0,4 7,646617367 45 251,87
P4 3 1,4 4,460526797 26 396,92
P5 1 2,9 3,079887550 18 226,45
P6 6 3,6 22,939852100 135 755,61
P7 8 9,5 80,714294425 477 658,62
P46 5 0,065 0,345159812 2 042,62

Dzieci niepełnosprawne w przedsz. P67 1 9,5 10,089286803 59 707,33
Zadania pozaszkolne gminne P71 19 0,001 0,020178574 119,41

139,364911657 884 573,49

1,0620301898

Uczniowie niepełnosprawni …
Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczniowie niepełnosprawni …
Uczniowie niepełnosprawni …
Uczniowie kl. I, II, III

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.

47



14.6 Rozliczenie subwencji oświatowej 2020  – Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzy-

nie

SP STARY OCHĘDZYN Di 5917,8938 4,78
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 51 1 54,163539680 320 534,08
P1 51 0,4 21,665415872 128 213,63
P2 51 0,1 5,416353968 32 053,41
P3 51 0,2 10,832707936 64 106,82
P46 17 0,065 1,173543360 6 944,90
P49 51 0,025 1,354088492 8 013,35

Zadania pozaszkolne gminne P71 51 0,001 0,054163540 320,53
93,251560815 560 186,72

Uczniowie SP 

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności
Uczn. szkół podst do 70 ucz.

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczniowie Szkół Podstawowych

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.

14.7 Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 – Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

SP SOKOLNIKI Di 5917,8938 4,78
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 173 1 183,731222835 1 087 301,86
P1 173 0,4 73,492489134 434 920,75
P5 1 2,9 3,079887550 18 226,45
P7 1 9,5 10,089286803 59 707,33

Uczniowie klas I,II,III P46 65 0,065 4,487077552 26 554,05
P47 1 1,5 1,593045285 9 427,47

Uczniowie SP P49 173 0,025 4,593280571 27 182,55
Zadania pozaszkolne gminne P71 173 0,001 0,183731223 1 087,30

276,473009160 1 664 407,76

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie dodatkowa nauka języka polskiego

Uczniowie niepełnosprawni …

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.
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14.8 Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 – Przedszkola w Gminie Sokolniki

Przedszkole w Sokolnikach Di 5917,8938
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 25 0,75 19,91306606 117843,41
Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 25 0,15 3,982613212 23568,68

141412,09

Przedszkole w Walichnowach Di 5917,8938
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 7 0,75 5,575658496 32996,15
Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 7 0,15 1,115131699 6599,23

39595,39

Przedszkole w Pichlicach Di 5917,8938
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 4 0,75 3,186090569 18854,95
Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 4 0,15 0,637218114 3770,99

22625,93

Przedszkole w Ochędzynie Di 5917,8938
Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 7 0,75 5,575658496 32996,15
Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 7 0,15 1,115131699 6599,23

39595,39

1,0620301898

1,0620301898

1,0620301898

1,0620301898

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.

14.9 Zestawienie dochodów i wydatków Zespołów Szkół za 2020 r.
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80101 Szkoły podstawowe

80104 Przedszkola

80110 Gimnazja

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa (Biuro Obsługi Szkół)

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80150  Realizacja  zadań  wymagających  specjalnej  organizacji  nauki  i  pracy  w  szkołach
podstawowych

80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w gimnazjach

80153 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy - podręczniki

85401 Świetlice szkolne

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020r.

14.10 Wydatki na oświatę w Gminie Sokolniki – 2020

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.
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14.11 Budżet przedszkoli bez subwencji za 2020 r.

ZS W PICHLICACH ZS OCHĘDZYN ZS WALICHNOWY ZS SOKOLNIKI OGÓŁEM
80104 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58

WYDATKI 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58
80104 1 257,50 23 659,85 18 482,40 48 029,80 91 429,55

DOTACJA 30 126,18 43 037,40 7 297,60 71 729,00 152 190,18
DOCHODY 31 383,68 66 697,25 25 780,00 119 758,80 243 619,73

-115 877,77 -213 904,84 -236 739,56 -471 985,68 -1 038 507,85
Ilość wychowanków 25 37 25 75 162,00
Niedobór na wychowanka 4 635,11 -                5 781,21 -        9 469,58 -            6 293,14 -          6 410,54 -       
Koszt wychowanka 5 890,46                 7 583,84         10 500,78           7 889,93           7 914,37        

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.

14.12 Budżet przedszkoli z subwencją za 2020 r.

ZS W PICHLICACH ZS OCHĘDZYN ZS WALICHNOWY ZS SOKOLNIKI OGÓŁEM
80104 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58

WYDATKI 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58
80104 1 257,50 23 659,85 18 482,40 48 029,80 91 429,55

SUBWENCJA 22 625,93 39 595,39 39 595,39 141 412,09 243 228,80
DOTACJA 30 126,18 43 037,40 7 297,60 71 729,00 152 190,18

DOCHODY 54 009,61 106 292,64 65 375,39 261 170,89 486 848,53
-93 251,84 -174 309,45 -197 144,17 -330 573,59 -795 279,05

Ilość wychowanków 25 37 25 75 162,00
Niedobór na wychowanka 3 730,07 -                4 711,07 -        7 885,77 -            4 407,65 -          4 909,13 -       
Koszt wychowanka 5 890,46                 7 583,84         10 500,78           7 889,93           7 914,37        

Źródło: Raport o stanie gminy Sokolniki za 2020 r.
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PODSUMOWANIE

Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 powstała we

współpracy z dyrektorami szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach

oraz  w  oparciu  o  dane  ujęte  w  raportach  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w  Łodzi,

sprawozdaniach zbiorczych Systemu Informacji Oświatowej, przepisów prawnych z zakresu

oświaty, raportu o stanie gminy Sokolniki za 2020 rok.  

Przedstawione dane obrazują sytuację oświaty w naszej gminie, nie tylko pod kątem

organizacyjnym, administracyjnym ale również i finansowym. Na podstawie przedstawionych

w  raporcie  informacji  dotyczących  finansowania  oświaty  należy  stwierdzić,  że  wydatki

oświatowe  niewspółmiernie  rosną  wobec  przekazywanej  przez  Ministerstwo   subwencji

oświatowej,  co  niewątpliwe  jest  znacznym  obciążeniem  budżetu  gminy. W  celu

zminimalizowania  wydatków  systematycznie  prowadzone  są  analizy   zmierzające  do

poszukiwania  optymalnych  rozwiązań  przy  równoczesnym  dbaniu  o  wysokie  efekty

edukacyjne. 

             Opracował:                                                                                   Zatwierdził:

   Kierownik Referatu Oświaty,
 Spraw Społecznych i Promocji Wójt Gminy Sokolniki

         /-/ Bartosz Górka                                                                    /-/ Sylwester Skrzypek
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