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Zarzqilzenie nr 42 l20ll
W6jta Gminy L4ck

z dnia 28 paZdziernika 2011 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy [.qck informacji o stanie realizacji zadaf
oswiatowych w roku szkolnym 20l0l20ll wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu

gimnazjalnego.

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia l99l t. o systemie oswiaty (tekst

jednolity iz.rJ. z 2004 r. Nr 256, po2.2572 ze zm. z 2004r. Nr 273 po2.2703, Nr 281

poz.Zlgt:22005 t. Nr 17 poz. l4l, Nr 94 po2.788, Nr 122 poz'1020,Nr 131 poz-1091, Nr

\61 po". 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz' 1532, Nt 227

por.i658; z2007r.Nr42poz.273,Nr80poz'542'Nr1l5poz.791,Nrl20poz'818'Nr180
poz. 1280, Nr l8l poz.l292; z 2008 roku Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz' 917, Nr 216, poz' 1370'

i.lr235,poz. 1618,22009 r.Nr6,poz.33,Nr3l,poz-206,Nr56,po2'458'Nrl57'poz'
1241, N;219, poz. 1705;z20l0r.Nr 44, poz. 250, Nr 54, po2.320, Nr 127, poz' 857' Nr 148'

poz.991) zarz4dzam, co nastqPuje:

$l

przedstawid Radzie Gminy tr-4ck informacjg o stanie rcalizacji zadaf oswiatowych w .roku
szkolnym 2u}nul wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w brzmieniu

stanowi4cym zalqsznik nr I do zarz4dzenia.

$2

Zarz4dzerrie wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.



Zal4cmik nr I

Informacja o stanie realizacii zadai oswiatowych Gminy Lqck

za roliszkolny 20l0l20ll wraz z wynikami sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego

lzgodnie z art' 5a ust' 4 ustawy o systemie oSwiaty/

Zadania i kompetencje organu prowadz4cego wynikaj4ce w ustawy o systemie oswiaty z dnia 7

wrzeSnia l99l r. w zakresie:

I. ZAPEWNIENIE
BEZPIECZNYCH
OPIEKI

WARUNKOW DZIALANIA SZKOLY LUB PLACOWKI' W TYM

t ntcmNIcZNYCH WARUNK6W NAUKI, WYCHOWANIA I

1. Organizacja pracy plac6wek o6wiatowych

w roku szkolnym 20l0l2oll dzialalnos6 edukacyjn4 prowadzily 4 plac6wki publiczne:

- Szkola Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w tr-qcku

- Szkola Podstawowa im. Wl. St. Reymonta w Nowej Wsi

- Gimnazjum im' prof. J. Kondrackiego w Lqcku

- Przedszkole Samorz4dowego w Lqcku

oi- i pf""O*t" niepuUliczna tj. Niepubliczne Przedszkole 
"PromyczeP' 

w ZuiAzierzu

Wrokuszkolnym20|o|2ol|uczgszsza|odoszk6liprzedszkolapublicznego585uczni6w,w
tym

Szkola Liczba
uczni6w

Liczba
oddzial6w

Frednia uczni6w w
oddziale

L.p.

Przedszkole Samorz4dowe w 98 4 24,5

25 J 8,33
2. e-L^la P.rdstawnwa Nowa WieS

282 l3 21,69
J. Szkola Podstaworyq l-qc!-
n Gimnazium r80 9 20,00

Razem 585 29 20,17

2. Kadra

stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z .zatw.ierdzonel 
ptzez organ. prowadz4cy

;;";;ji;"d, a ta scisle iia"unujest t ticzuq oddzial6w na kazdym poziomie nauczania'

liczbq godzin wynikajqcq z poOziitu nu'gtupy (dotyczy 
-zajqt 

z wychowania fizycznego' jEzyk6w

"U"Vri, 
i"f*"i atykil' nleZia od lilze'bnoSci 

' 
oddriul6* klasowych oraz okredlon4 w



rozporzqdzeniu /ramowe plany nauczania/ przez Ministra Edukacji Narodowej liczbq godzin dla

poszczeg6lnych przedmiot6w i poziom6w nauczania.

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneks6w organizacji pracy szkoty w roku szkolnym

201 0120 1 I zatrudnionych bYlo:

A

Liczba stosunk6w pracy naucrycie
og6lem bez

stopnia
stazysta konfiaktowy mlanowany dyplomowany

Nauczyciele
zatrudnieni w
pelnym
wYmiarze

54 0 0 7 4 43

()

I

-9 c)Et{
:.9
6l >lNt

NI

z

liczba l9 I J 4 I l0

q)

B

6,45 n ts l)) 1,20 0,6r 3,17

Rlzem etaty 60,45 0,25 r22 8,20 4,61 46,17

sposr6d og6lu nauczycieli zatrudnionych w plac6wkach oswiatowych 76%o to nauczyciele

najwyhszym stopniu awansu zawodowego - nauczyciele dyplomowani'

b) Pracownik6w administracji - 3, w tym I pracownik na 0,5 etatu

c) Pracownik6w obslugi - l9

3. Nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

zgodnie z rcgulacjami okeslonymi w Rozporz4dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z I

girdniu 200+-.oki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.

z zou ,. Nr 260, poz. 25g3 ze zm.) postgpowanie egzaminacyjne na stopieri naucryciela

mianowanego przeprowadza organ prowadz4cy szkolg,

w roku szk"otnym 2010/2011 przeprowadzono I postgpowania egzaminacyjnego na stopieli

nauczyciela mianowanego dla nauczyciela jgzyka angielskiego z Gimnazjum w tr-4cku.



4. NauczanieindYwidualne

Organizowane jest przez dyrektora szkoly na podstawie. rozporz4dzenia Ministra Edukacji

Narodowej w sprawie .po.ouu 
-i 

trybu organiiowania indywidualnego nauczania dzieci i

mlodziezy i dotyczy tych uczn-ilw, iie"'y 
'J 

*'gtid6w zdrowotnych nie mog4 uczqs-zczz' do

vliill;t ;;;";t" ale w.bardzo ogtunitzony^ wvm.iarze' Decvzja podejmowana jest przez

dvrektora plac6wki po uzysk;;iu ;;czenia o potrzebie indywidualnego nauczania z Poradni

;:il;G;;"-Pedagogicznej, wczeSniej w. oParci u o zalecen ie lekarskie'

ill*"v"i-"ri a" pro*iariniu ,ijgi lekcyjnych w domu kieruje dyrektor szkoly maci:Prl"j

w roku szkolnym 2010/20ri ouiEtycn'uyto t4 form4 nauczania 5 uczni6w (SP l-4ck -2,

Cir"ur.i". I 3i. Spro*ud-lo siQ?"do rciliznwania przez.nauczycieli 47 godzin tygodniowo

fSi; l-U"f'- f i'g*tln, Ci.*"ium - 32 godziny). Srodki na realizacjg tej formy nauczania

zabezoieczone mstaly w pfanac['finunro*yJh wyiej wymienionych plac6wek odwiatowych.

5. Nauka jPryk6w

Obowiqzkowe zajpcia igzyka angielskiego 99b{Yaj4..si? 
juZ od klasy I szkoly podstawowej i

prowadzone sqptzez nauczydeli z odpowiednimi kwalifi kacjami'

W Gimnazjum opro", nuuri jg'yka angielskiego /zgodnie z ramowym planem nauczania/

odbywa siq nauka drugiego jPzyka - niemieckiego-'

W szkole podstawowej * Lii. w klasach IV-VI opr6cz nauki jpzyka,angielskiego lzgodnie z

,urno-*yrn piu""r nauczania/ odbywa si9 nauka drugiego jpzyka - rosyjskiego'

6. EtatY wsParcia

DzialalnoSiedukacyjna/przedmiotowa/,wychowawczo.opiekuriczaszkolpodstawowych.szk6l
;;;fi;y;h *.pi"runu.;"rioodatkowvmi godzinami' kt6re mozna podzielii na nastEpujqce

kategorie za19(, z ucznramt.
.ooiekaSwietlicowa(SPLqck.l5godzin(Swietlicadlak|asI-tI|),45godzin(Swietlicadlaklas
[V-VI), Gimnazjum - 39 godzin)
. or*i u-ifii"i.i.i szr."r"i t sp'rq"k - 30 godzin, Gimnazjum - 30 godzin, sP Nowa wied -3

godziny)
lpllu'p"duqoeu ,rkotn.so (SP t'qck - 20 godzin' Gimnazjum - 20 godzin)

dotud"a ,u*odo*y (Gimnazjum - 6 godzin)
np.

ffigodzin, SP Nowa wies - 2 godziny),

i^ittrii r"i"*cyino - kompensocvjna (SP Lqck - 6 godzin)

Ziirrio *ou*"yino"- kampensacyjnlisp r-act - o godzin' Gimnazjum - l0 godzin)

riatidacja (SP I'qck - 6 godzin, Cimnazjum - 4 godztny ) 
-

t"irii. ti*ian*ne (Gimnazjum - 2 godzinv 
' 

SP L4ck -.5 godzin)
-/oiiio 

,Z*aiio"yino wychowawcze (SP l-qck - l0- godzin) ' i. ,*irnrr"ni" nodrin ooo*iJko**h /onnud Jidit' ok"slont * olunuth nuuo"-id' no'

ksztalcenia zintegrowanego (ffi;t- 6 6d"t")-!l"Tatyki (SP tr-4ck 3 godziny' Gimnazjum -
6 eodzin), fizyki (Gimnaz.luii' --i-eodziig, ctremii (Gimnazjum - 2 godziny)' wychowanie do

,viiu * ,oaritii" (ip rqck-- z godziny, Gimnazjum - 3 godzinv)'

. -ir.iu oo-l"k"rjn.. ,or*i-iuja"e .Liller"rowaniu .oiat pott"t"Siqce *lgdte Dlt"dmiotowa'

kola zainteresowuR (sp rq"k-ie;;d'in-itn-jut- godzin 
' 

SP Nowa WieS - 2 godzinv)



. zajgcia sportowo-rekeacyjne: UKS (SP Lqck - 3 godziny, Gimnazjum - 3 godziny, SP Nowa
WieS - 2 godziny), wolty2erka (Gimnazjum - 3 godziny)

Wy2ej wymienione zajQcia rcalizowane sq na podstawie:
. wyszczeg6lnienia przyznanych godzin wsparcia w zatwierdzonym przez organ prowadz4cy
projekcie organizacj i roku szkol neg o 2009 /20 | 0.
. decyzji dyrektora szkoly o wykorzystaniu tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, okre5lonych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Rozporz4dzeniu o planach nauczania dla
poszczeg6lnych poziom6w nauczania.
Godziny te dyrektorzy przeznaczajq przede wszystkim na zwigkszenie liczby godzin
przedmiot6w obowiq3kowych, godziny dydaktyczno-wyr6wnawcze, zajgcia pozalekcyjne, w
mniejszym stopniu zajecia reedukacyjne.

Bardzo wa'Znym zadaniem jest wypelnianie funkcji opiekuriczej w stosunku do uczni6w, gl6wnie
popnez dzialalnoS6 Swietlic szkolnych. Czas pracy tych Swietlic pozwala na zapewnienie
uczniom niezbgdnej opieki przed zajgciarni lekcyjnymi, a tak2e po ich zakofczeniu. W roku
szkolnym 2010/201| w Szkole Podstawowej w l,4cku funkcjonowaly 2 Swietlice jedna dla klas I-
lll a druga dla klas IV-VI.
Wszystkie plac6wki oSwiatowe organizujq doZywianie, przede wszystkim w formie posilku
obiadowego. Wydawanych jest og6lem ok 292 obiady dziennie. Udzielanie pomocy w zakesie
do2ywiania to zadanie wlasne gminy, realizowane zgodnie z ustawq z dnia l2 marca 2004 roku o
pomocy spoleczn ej. Zadanie to realizowane jest poprzez Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej.
Jednym z kryteri6w udzielenia pomocy w postaci bezplatnego obiadu jest doch6d na I czlonka
rodziny.

Plac6wka Liczba uczni6w
spoiywajqcych
obiad

Liczba uczni6w
dotowanych
z GOPS

SP Lqck 136 49

SP Nowa WieS t6 l6

Cimnazjum 44 25

Przedszkole 96 l0

Razem 292 r00

Plac6wki szkolnictwa podstawowego organizowaly r6wnie2 przez caly rok szkolny akcjg tzw.
szklanka mleka.

7. Dowoienie uczni6w do szk6l

Zgodnie z art. l4a ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust.2 i3a ustawy o systemie o6wiaty, dla uczni6w
spetniajqcych kryterium okeSlone w tej ustawie (odleglodi z domu do szkoly dla uczni6w klas
zerowych i kfas f-lV szk6l podstawowych przeU{aczaiqca 3 km, natomiast dla uczni6w klas lV-



VI szk6l podstawowych i klas l-lll szk6l gimnazjalnych 4 km) organizowane jest dowoZenie
autobusami gminnymi.
W roku szkolnym 2010/201| dowoZono 304 uczni6w ( w tym 4 uczni6w niepelnosprawnych).
Wa2nym zadaniem gminnym, wynikaj4cym z wy2ej wymienionych artykul6w ustawy o systemie
oSwiaty byl zwrot koszt6w dojazdu do plac6wek odwiatowych dla 4 uczni6w niepelnosprawnych
i ich opiekun6w.

8. Poprawa bezpieczefstwa

Dzialania w zakresie poprawy bezpieczeristwa i zdrowia uczni6w:
- wymieniono piasek w piaskownicy przedszkolnej
- wykonano wentylacjg grawitacyjnq w jednej sali i wentylacjg w szatni w Przedszkolu
- opracowano instrukcjg bezpieczefstwa ppo2. w Szkole Podstawowej w l,4cku
- wykonano konserwacjg i naprawp odwietlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Lqcku
- wykonano aktualizacjg instrukcji bezpieczefistwa ppoZ. w Gimnazjum.

2. WYKONYWANIE REMONToW OBIEKToW SZXOIXVCH ORAZ ZADAN
INWESTYCYJNYCH W TYM ZAKRESIE

Dla poprawy bezpieczefistwa uczni6w i pracownik6w oraz stanu higienicznego, a tak2e poprawy
estetyki i wyglqdu pomieszczefi oraz budynk6w szkolnych wykonano nastQpujqce prace
inwestycyj no-remontowe :

SP Lqck
. remont lazienki dla klas l-lll (wymiana plltek, sanitariat6w, wymiana hydrauliki, zakup

kabin, grzejnik6w, odwietlenia,)
. zakup lawek na korytarz iobudowa otwor6w drzwiowych
o remont sali lekcyjnej logopedy (plytki, glad2, malowanie, lampy, grzejniki)
. wykonanie podlogi w klasie matematyczno- przyrodniczej
. zakup wykladziny dywanowej do sali zabaw w szkole
o obudowa pieca olejowego

Gimnazjum
. remont pokoju pedagoga szkolnego
o akrylowanie podl6g

Przedszkole
. remont sali przedszkolnei (wypelnianie pgknigi, malowanie)
. remont sali gimnastycznei (poloZenie gladzi, malowanie)
. malowaniepomieszczenialogopedy
. polo2ono plytki antypoSlizgowe na 3 zewngtrznych schodach w Przedszkolu
. modemizacja czg5ciowa lazienki (w tym wymiana drzwi do kabin) przy sali

przed szko ln ej



3. WYPOSAZENIE SZKOI,Y LUB PLACoWKI W POMOCE DYDAKTYCZNE I
SPRZ4T NIEZB4DNY DO PELNEJ RE ALTZAC;II PROGRAM6W NAUCZANTA,
PROGRAMOW WYCHOWAW CZY CH, PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANoW I
EGZAMINOW

SP Lqck (zakup 2 stolik6w, 4 szt krzesel i 2 szafek do sali lekcyjnej logopedy, zakup 2 stolik6w
i 12 knesel, zakup 50 szt. krzesel skladanych, zakup kserokopiarki, telewizora do dwietlicy,
zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw w szkole w ramach programu ,,,Bezpieczna Szkola',,
zakup ksiq,zek do biblioteki szkolnej)

SP Nowa WieS (zakup drukarki laserowej)

Gimnazjum (zakup projektora do pracowni geograficznej, zakup zestawu komputerowego szt.2,
zakup radiomagnetofonu, zakup ksiq2ek do biblioteki szkolnej)

Przedszkole (zakup kzesel 29 szt, stolik6w l0 szt., zakup 2 urzqdzefi na plac zabaw, zakup
sprzqtu nagladniajqcego i dw6ch mikrofon6w, zakup rolet do sali gimnastycznej ijednej sali
przedszkolnej, zakup mebli do sali gimnastycznej, zakup ekranu projekcyjnego do bajek, zakup 3
mebfokuchenek, zabawek oraz gier dla dzieci)

4, ZAPEWNIENIE OBST,UGI ADMINISTRACYJNEJ, FINANSOWEJ, W
TYM ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOSCI, O Xt6nyCH MOWA W ART.4
UST.3 PKT 2-6 USTAWY Z DNIA 29 WRZESNIA 1994 r. O RACHUNKOWOSCI

Obsluga administracyjno - finansowa plac6wek o5wiatowych, dla kt6rych Gmina l,qck jest
organem prowadzqcym realizowanajest przez Urzqd Gminy w L4cku.
Pomiqdzy ka2dq z placfwek oSwiatowych a Urzgdem zawarte zostalo porozumienie w sprawie
prowadzenia obslugi finansowo-ksiqgowej wraz z instrukcj4 obiegu dokument6w finansowo-
ksiqgowych.
W Urzgdzie prowadzona jest rachunkowodd plac6wek oSwiatowych orzu sprawy placowe
pracownik6w, zatrudnionych w tych plac6wkach.

W Urzgdzie Gminy prowadzona jest sprawozdawczoSd i rozliczanie dotacji:
W roku szkolnym 2010/201I wykonano sprawozdania:
l. System Informacji Odwiatowej - stan na l0 wrzeSnia 2010, 30 wrzeSnia 2010, 3l marca 201 lr.
2. Sprawozdania z wykonania wydatk6w: miesigczne, kwartalne i p6lroczne
3. Sprawozdania z realizacji dochod6w: miesigczne, kwartalne ipolroczne
4. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochod6w i wydatk6w budzetowych p6lroczne i roczne
4. Bilanse, rachunki zysk6w i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki za rok 2010,
6. Sprawozdania z rozliczenia dotacji:
a) dotacj i na realizacjg rz4dowego programu pomocy uczniom 2010 roku dofinansowanie zakupu
podrgcznik6w dla dzieci rozpoczynajqcych naukg w klasach llll szkoly podstawowej i I klasy
gimnazjum - skorzystalo 34 uczni6w na lqcznq kwotg 7.320,00 PLN
b) dotacji przeznaczonej na pokrycie koszt6w udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla
uczni6w o charakterze socjalnym - skorrystalo I 14 uczni6w
c) dotacji przeznaczonej na dofinansowanie koszt6w ksztalcenia mlodocianych pracownik6w:
skorzystalo: 5 pracodawc6w



5. POWOLYWANIE I ODWOLYWANIE DYREKTORoW PLACOWEK
oSwIATowYcH

Zgodnie z arl.36-38 ustawy o systemie o5wiaty W6jt powoluje i odwoluje ze stanowiska
dyrektor6w plac6wek o6wiatowych.
W roku szkolnym 2010/201l zostalo przedluZone powierzenie stanowiska dyrektora Szkoly
Podstawowej w L4cku Panu Zdzislawowi Ratajczykowi oraz dyrektora Gimnazjum Pani Donacie
Patorze do 3|.08.2016r.

6. OPIS R.EALIZACJI INNYCH ZADAN

. pomoc materialna dla uczniriw

Zadania zwi4zane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkalym na terenie gminy
wynikajq z ustawy o systemie o6wiaty (rozdzial 8a). Uszczegolowieniem zapis6w ustawy jest
regulamin przyjgty uchwal4 Rady Gminy.
Pomoc materialna mo2e byi udzielona uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasilku
szkolnego (sytuacja losowa), na podstawie wniosku zloironego do W6jta kt6ry wydaje w tej
sprawie decyzjg administracyjnq. Srodki finansowe na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji
celowej.
W roku szkolnym 2010/2011 przyznano stypendia szkolne dla I 14 uczni6w na l4cznq kwotg
40.531,00 PLN. Stypendia wyplacone zostaly w dw6ch terminach: Xl.20l0 r. oraz V.201I r., co
wynika z czestotliwoSci przekazywania transz dotacj i dla gminy.

. kontrola spelniania obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki

Gmina kontroluje spelnianie obowi4zku nauki przez mtodzie2 zamieszkalq najej terenie, co
wynika z art. l9 ustawy o systemie oSwiaty. Na podstawie wykaz6w z ewidencji ludnodci oraz
informacji uzyskanych z plac6wek ponadgimnazjalnych dokonywanajest weryfikacja danych, a
uzupelnienie informacji nastgpuje poprzez pisma kierowane bezpodrednio do rodzic6w ucznia.
Dyrektorom publicznych szk6l podstawowych i gimnazj6w przekazywane s4 informacje o
aktuaf nym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i mlodzie?y w wieku 3-18 lat w formie
wydruk6w z ewidencji ludno6ci.

. dofi nansowanie koszt6w ksztalcenia mlodocianych

Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oSwiaty pracodawcom, kt6rzy zawarli umowg z
mlodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysluguje dofinansowanie
koszt6w ksztalcenia. Na podstawie wniosku, zloaonego przez pracodawcA W6jt przyznaje
dofinansowanie w drodze decyzji. Na powy2szy cel gmina otrzymuje Srodki finansowe w postaci
dotacji celowej.
W roku szkolnym 2010/201| wydanych zostalo 5 decyzji na l4cznqkwotg 29.090,77 PLN



7. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU KLAS VI SZKOLY
PODSTAWOWEJ I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KLAS III.

WYNIKI SPRAWDZIANU SZK6L PODSTAWOWYCH
ZA ROK SZKOLNY 2OIO/2OII

Tab.l Srednie wyniki uczni6w Szk6l Podstawowych

SP tack SP Nowa Wie6 Gmina tack Powiat Wojew6dztwo Kraj
3rednia liczba punkt6w 22.14 27 .11 22,91 23,5e 2s.9€ 25.27
Max. liczba punkt6w do
csiaqniecia 40,0c 40,0( 40,0( 40,0c 40,0c 40,0(

wykonania

w por6wnaniu z poprzednim rokiem szkolnym nastqpil spadek srednich wynik6w sprawdzianu
w Szkole Podstawowej w L4cku o 3,86 punkt6w, natomiast w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
nast4pil wzrost o 6,73 punkt6w.

Szkola Podstawowa w l-qcku w roku szkolnym 20101201I uzyskala:
3,l3 punkt6w poni2ej Sredniej krajowej
3,82 punkt6w poni2ej dredniej wojew6dztwa
1,42 punkt6w poniZej Sredniej powiatu
0.77 punkt6w poniZej iredniej gminy

Szkola Podstawowa w Nowej Wsi w roku szkolnym 20101201| uzyskala:
1,84 punkt6w powyZej Sredniej krajowej
I,l5 punkt6w powy2ej Sredniej wojew6dztwa
3.55 punktow powyzej dredniej powiatu
4.20 punkt6w powyZej dredniej gminy

Wyniki sprawdzianu szk6l podstawowych
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Tab.2 Wyniki uczni6w Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi w poszczeg6lnych obszarach

czytanie pisanie rozumowant€
wykozystanae

wiedzy w
praktyce

korzystanie z
informacii

qcznie dla
arkusza

Srednia liczba punkt6w 7 .7t 6.11 I /t 4.5€ 2.85 27 .1
Vlax. liczba punkt6w do
)siagniecia 10,0( '10,0c 8,0( 8,0c 4,0( 40,0c

toziom wykonania 780/< 61./< 72o/. 5701 72o/. 68v,

100%
90%
8O'/o
70./.
60%
50./.
40o/o
30'/o
20./.
1ovo

00/o

Poziom wykonania w obszarach umiejetno6ci
SP Nowa Wies

p6anie rozlmowEnae wykotzystanie
weozy w
praktyce

trPoziom wykonania

korzystanre z
informacii

ab.3 Wvniki uczni6w Invch obszarach umiei

czytanie pisanie rozumowanre
wykorzystanie

wiedzy w
praktyce

korzystanie z
informacji

tAcznie
dla

arkusza
Srednia liczba ounkt6w 8.1 4.44 4.6i 2,82 1 .9€
Max. liczba punkt6w do
osiqgniecia 10,0( 10,0c 8,0c 8,0( 4,0c 40,0(

Poziom wykonania 82o/,. 450/< 58o/,. 35.1 50o/c 55'/,.

Poziom wykonania w obszarach umiejetnoSci
SP Lqck
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900/0
8O'/o
70'/o
600/o
50%
400/0

300/o
200/0
1Oo/o

oo/o
pisanie rozumofanie wy korzy slanie korly slanie z

$redzy 'r rdomacji
praKryce

0 fuziomwykonania



Aby ustalii jak4 pozycjg ze swoim Srednim wynikiem zajmuje dana szkola wSr6d
Srednich wynik6w innych szk6l, naleZy skorzystad z poniZszel skali znormalizowanej
przygotowanej przez Centralnq Komisjg Egzam ina cyjnqtzw. skali staninowej.

Tab. 4. Srednie wyniki szk6l podstawowych na skali staninowej

Sredni wynik Szkoty Podstawowej w Lqcku- 22,14 mie3ci sig w grupie wynik6w niskich (3
stanin). W tej samej grupie mieSci siq ze swoim drednim wynikiem l2,l%o szk6l z kraju, wy2szy
wynik ma 77,2%o szk6l, natomiast niZszy tylko 10,7o/o szk6l.

Sredni wynik Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi - 27,11 mie5ci sig w grupie wynik6w
wysokich (7 stanin). Taki sam lub zbliZony wynik uzyskalo 12,2o/o szk(rt w kraju, tylko 10,7%
szk6l uzyskalo wynik wyZszy, a wynik niZszy uzyskalo a2 77 ,lo/o szk6l.

WYNIKI EGZAMINU GIMAZJALNEGO ZA ROK SZKOLNY 2OIO/2OII

Srednieab.5 Srednie wvniki uczni6w w 9zl l9-l gBzallllllu Brrllrla/
Gimnazjum

tack Powiat Wojew6dzhvo Kraj
Srednia liczba Dunkt6w 25.85 24.ffi 27 .33 25.33
Max. liczba pkt. do osiaqnigcia 50.00 50.00 50.00 50.00
Poziom wvkonania 52Yo 49o/o 55% 51o/o

W por6wnaniu z poprzednim rokiem szkolnym w czQdci humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego nast4pil spadek Srednich wynik6w o 1,95 punkt6w.

W roku szkolnym 2010/201I w w/w czgSci egzaminu Gimnazjum uzyskalo:
0,52 punktu powyZej Sredniej krajowej
1,48 punkt6w ponizej Sredniej wojew6dztwa
1,29 punkt6w powyzej dredniej powiatu
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alnego

W por6wnaniu z poprzednim rokiem szkolnym w czg3ci matematyczno - przyrodniczej

egzaminu gimnazjalnego nast4pil wzrost drednich wynik6w o 1,88 punkt6w.

W roku szkolnym 20101201I w w/w czESci egzaminu Gimnazjum uzyskalo:
0,l6 punkt6w powyZej Sredniej krajowej
0,75 punktu poniZej Sredniej wojew6dztwa
0,97 punktu powyzej Sredniej powiatu

W por6wnaniu z poprzednim rokiem szkolnym w czgScijEzykowej egzaminu gimnazjalnego

(gzyk angielski) nastqpil wzrost Srednich wynik6w o 1,95 punkty.

W roku szkolnym 2010/201I w w/w czqSci egzaminu Gimnazjum uzyskalo:
| .68 punkt6w poniZej Sredniej krajowej
2,56 punkt6w ponizej Sredniej wojew6dztwa
2,15 punkt6w powyZej Sredniej powiatu

Wyniki egzaminu gimazjalnego
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E Srednia liczba punK6w cz.
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r Srednia liczba punKow cz.
nEt. - przyrod.

o Srednaa liczba punK6w jezyk
angielski

Tab.5 Srednie wvniki uczni6w w lnu
Gimnazjum tqck Powiat Wojew6dztwo Krai

Srednia liczba punkt6w 23,79 22.82 24.54 ZJ,OJ

Max. liczba pkt. do osiagniecia 50,00 50.00 50.00 50,00

Poziom wvkonania 48Yo 46"/o 49Yo 47o/o

inu gimnazialnego (i9zI ab.6 Srednre wynlKt ucznlow w
Gimnazjum tqck Powiat Wdew6dztwo Klaj

Srednia liczba punkt6w 26.60 24.45 29.16 28.28

Max. liczba pkt. do osiagniecia 50.00 50.00 50,00 50,00

Poziom wvkonania 53o/o 49o/o 58% 57Yo

GirmazjumLqck Fowiat Wojew 6dztw o



Tab.7 Wyniki uczni6w Gimnazjum w tr 4cku w poszczeg6lnych obszarach umiejptnoSci w cz95ci

Poziom wykonania w obszarach umiejetnoSci w czeSci

humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

100%

90%
8Oo/o

60%
50./"
400/0

30%
2oo/o

'to%

OVo

Tab.8 Wyniki

O Foziomwykonania

czytanje tworzenie w tasnego reKsru

uczni6w Gimnazjum w tr 4cku w poszczeg6lnych obszarach umiejqtnoSci w czgSci

Poziom wykonania w obszarach umiejetnoSci w czeSci

rnatematyczno - przyrodniczej egzaminu girnazjalnego

stosowanie unieietne wskazywanie i wyszukiwanie i

wedzy slosowan|e opisywanie stosowanie

termnOw faK6w infornEcji

humanistvczt lnu al

czytanie
tworzenie
wlasnsgo

tekstu

lqcznie dla
arkusza

Srednia liczba Punkt6w 15,12 10.7 4 25,85

Max. liczba Pkt. do osiqgniecia 25,00 25,00 50,00

Poziom wykonania 60% 43Yo 52%

t! Foziomwykonania



Tab.9 wyniki uczni6w Gimnazjum w l-4cku w poszczeg6lnych obszarach umiejgtnosci w czgsci
jgzykowej egzaminu gimnazjalnego (pzyk angielski)

odbi6r tekstu
sluchanego

odbi6r tekstu
czytanego

reagowanie
jezykowe

lqcznie dla
arkusza

Srednia liczba punkt6w 5.46 10.15 1 1.00 zo.ou
Max. liczba pkt. do osiaqniecia 10,00 20,00 20,00 50.00
Poziom wykonania 550/0 510/o 55Yo 53%

Poziom wykonania w obszarach umiejetnosci w czg6ci
jezykor iej egzaminu gimnazjalnego (jezyk angielski)

tr Fozromwykonania

1000/0

90%
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400/.

30./"
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00/o

odbi6r tekstu
srucnanego

odbi6r lekstu
czytanego

reagowanie

FzyKowe

Aby ustalii jakq pozyc-ig ze swoim Srednim wynikiem zajmuje Gimnazjum wSr6d
Srednich wynik6w innych szk6l, nalezy skorzystae z ponizsze.i skali znormalizlwanei
przygotowanej przez Centralnq Komisjp Egzaminacyjnq tzw. skali staninowej.

Tab. l0 Skala staninowa dla wynik6w szk6l w kraju - czgsd humanistyczna

Stanin Nazwa Przedzlal pu n ktowy Liczba szk6l w
woj.
mazowieckim

Procent szk6l w
woj.
mazowieckim

I nainiZszy 6,7-13,3 t7 1,92
', bardzo niski t3,4-19,9 56 6,33
J niski 20,0-22,r 64 7,23
4 ni2ei Sredni 22,2-24,0 In 12.,54
5 Sred n i 24,1-25,8 153 17,29
6 wyZei Sredni 2s,9-27,6 156 17,63
7 wysoki 27,7-30,1 127 14,35
8 bardzo wysoki 30,2-34,0 lt3 12,77
9 nalwyzszY 34,t -43,8 88 9,,94



Sredni wynik Gimnazjum z czg6ci humanistycznej - 25,85 punkt6w, mieSci sig w grupie
wynik6w wyiej Srednich (6 stanin). Taki sam lub zbliZony wynik uzyskalo 17,63% izk6l w
Y,raju,37,060/o szk6l uzyskalo wynik wy2szy, a wynik ni2szy uzyskalo 45,3 I % szkol.

Tab. ll skala staninowa dla wynik6w szkri'l w kraju - czgsd matematyczno-prryrodnicza

Stanin Nazwa Przedzial punktowy Liczba szk6l w
woj.
mazowieckim

Procent szk6l w
woj.
mazowieckim

I najniZsry 6,9-13,2 28 3,16
, bardzo niski r3J-r8,7 56 6J3
3 niski 18,8-20,6 88 9,94
4 niZei Sredni 20,7-22,2 152 17.18
3 Sredni 22,3-23,9 175 19.77
6 wviei Sredni 24,0-25,5 125 14,t2
7 rvysoki 25,6-27,9 t02 11,53
8 bardzo wvsoki 28,0-32,9 r02 r1.53
9 najwyiszv 33,0-46,9 5/ 6,44

Sporz4dzila:
Beata Stawska

Sredni wynik Gimnazjum z czg3ci matematyczno-prryrodn icz,ej - 23,]9 punkt6w, mieSci
sig w grupie wynik6w srednich (5 stanin). Taki sam lub zblizony wynik uzyskalo 19,77%o szkcl
w kraju, 43,620/o szk6l uzyskalo wynik wyZszy, a wynik niZszy uzyskalo 36,6lVo szkc{.


