Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013
1. Remonty i inwestycje
•
•
•

zakończono termomodernizację budynku NSP w Rokitnie Szl.;
wykonano plac zabaw w sołectwie Kuźnica Masłońska;
w okresie poprzednich wakacji wykonano częściowy remont parkietu w sali
gimnastycznej w ZS3 Chruszczobród i częściowy remont pokrycia dachowego na
budynku przedszkola przy ul. Kolejowej oraz dokończono remont uszkodzonej
kanalizacji w budynku szkoły w Ciągowicach;

+ remonty wykonywane przez Rady Rodziców we współpracy z dyrektorami placówek,
finansowane ze środków wypracowanych na ten cel w placówkach

2. Środki dodatkowe z budżetu
•

podobnie jak w roku ubiegłym większe środki przeznaczaliśmy na dodatki motywacyjne
i funkcyjne (wychowawstwo i opiekun stażu) dla nauczycieli oraz na godziny
ponadwymiarowe w celu zminimalizowania koniecznych jednorazowych dodatków
uzupełniających
dla
nauczycieli
nieosiągających
średnich
wynagrodzeń
i zrealizowaliśmy dopłaty do średnich płac nauczycieli (z KN) – wypłaciliśmy
nauczycielom mianowanym dodatki uzupełniające na łączną kwotę 56.259,06 zł, która jest
znacznie niższa niż w roku ubiegłym (97.755,02 zł). Kwota ta obciążyła budżet 2013r.
Trzeba jednak dodać jednocześnie, że w roku 2012 więcej nadpłaciliśmy nauczycielom
pozostałych stopni ponad wymagane średnie wynagrodzenie, bo była to kwota 178.519,42
zł, podczas gdy w roku ubiegłym przekroczyliśmy wymagane średnie tylko o 68.824,34 zł.
Należy jednak dodać, że na takie ukształtowanie wydatków na płace nauczycieli znaczący
wpływ miały także odprawy wypłacone nauczycielom 2 zlikwidowanych w 2012r.
placówek.

•

działały 2 oddziały integracyjne: oddział integracyjny w PP1 oraz oddział integracyjny
kl. III w SP 1 Łazy;
zajęcia na basenie (mniej godzin w ZS1 – 16, czyli o 18 godziny mniej niż
w roku ubiegłym z tytułu podziału na grupy na lekcjach nauki pływania oraz karnety na 2
bezpłatne godziny zegarowe tygodniowo dla uczniów pozostałych szkół (łącznie
z uczniami szkół niepublicznych w Rokitnie Szlacheckim, Grabowej i Ciągowicach) na
łączną kwotę 384.000 zł (wydano 941 karnetów);
profile w Gimnazjum ZS1 (we wszystkich trzech rocznikach – 26, czyli
3 godziny mniej niż w roku ubiegłym), dodatkowy podział na grupy zajęć
z informatyki w ZS 3 w Chruszczobrodzie (1 godzina więcej);
2 dodatkowe godziny z tytułu podziału na grupy zajęć j.angielskiego i informatyki w kl.
IIa integracyjnej SP 1 w ZS1 Łazy;
wydłużenie czasu pracy przedszkola (OP w Wysokiej do 7 godzin dziennie);
19 sześciolatków w kl. I (ZS3 i SP3);
podobnie jak w roku ubiegłym organizowaliśmy dowóz 16 dzieci niepełnosprawnych do
szkół specjalnych (było 23), przy czym 10 dzieci dowozimy gminnym busem, 1 uczniowi
wykupujemy bilety PKP, a 5 dzieci jest dowożonych przez rodziców własnym środkiem
transportu, za co otrzymują refundacje na podstawie zawartych umów);
zmniejszyła się o 10 (ok. 13 etatów) liczba nauczycieli zatrudnionych w gminnych

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

placówkach oświatowych i zmniejszono wymiar zatrudnienia pracowników obsługi o 3,5
etatu (ZS1 i SP3);
na poziomie ubiegłego roku szkolnego finansowaliśmy godziny na dodatkowe zajęcia dla
dzieci z problemami psychorozwojowymi i zdrowotnymi (34 godziny zajęć
rewalidacyjnych, czyli o 2 mniej, 8,5 godziny wczesnego wspomagania, czyli o 1 mniej, 10
godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu
głębokim, 29 godzin nauczania indywidualnego, czyli o 33 mniej oraz 31 godzin na
organizację dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
i w przedszkolu, czyli o 6,5 mniej);
odciążeniem budżetu gminy były nieodpłatnie realizowane przez nauczycieli godziny
wynikające z obowiązku wprowadzonego w 2009r. zapisem w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty
Nauczyciela (po 2 godziny tygodniowo od września 2010r.) z przeznaczeniem na realizację
zajęć z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, co znacznie zwiększyło ofertę
edukacyjną każdej ze szkół i odciążyło budżet gminy od konieczności łożenia dodatkowych
środków na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i korekcyjno-wyrównawcze dla
uczniów z trudnościami w nauce – było to 182 godzin tygodniowo, czyli ok. 10 etatów
nauczycielskich nie obciążających budżetu gminy;
finansujemy szkolne stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
(z końcem II sem. stypendia takie otrzymało 193 uczniów);
wypłacaliśmy gminne stypendia sportowe za wybitne wyniki ogólnopolskie
i międzynarodowe (9 zawodników w okresie wrzesień-grudzień 2012r. oraz
11 zawodników w okresie styczeń-sierpień 2013r.);
nie były w minionym roku realizowane zajęcia profilaktyczno-sportowe we wszystkich
szkołach, tzw. „Sportowe soboty”, gdyż środki z profilaktyki przeznaczyliśmy na
prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka” oraz na zabezpieczenie udziału własnego
w rządowym programie ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych pt. „Nic nie
usprawiedliwia przemocy!!!”;
finansowaliśmy zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki (ok. 11.600 zł)
w ramach programów Bezpieczne Ferie 2013 i przeznaczyliśmy 5.000 zł na Bezpieczne
Wakacje 2013;
wypłaciliśmy gminną nagrodę artystyczną dla Pana Stanisława Kwiatkowskiego;
na podstawie zawartych porozumień międzygminnych Gmina Łazy dotowała
w sumie 17 dzieci na przestrzeni całego roku szkolnego, w tym: 8 dzieci korzystało
z wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych Dąbrowie Górniczej,
3 dzieci w publicznym przedszkolu w sąsiedniej Gminie Klucze (Przedszkole w Chechle),
1-2 dzieci w przedszkolach niepublicznych w Sosnowcu oraz średnio 4 dzieci
w niepublicznym przedszkolu w Zawierciu. W zamian nasza Gmina otrzymywała zwrot
dotacji za 2 dzieci korzystających z tej samej oferty w naszych przedszkolach (od września
2012r. – z Dąbrowy Górniczej, a od kwietnia 2013r. – z Zawiercia);
wypłacaliśmy dotację z budżetu gminy na prowadzenie 4 niepublicznych placówek:
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Ciągowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz
niepublicznego punktu przedszkolnego PCZ prowadzonego przez ChSD;
wypłacaliśmy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z postanowieniami art. 72 KN,
a w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych
pracowników szkół WPS zajmował się wypłatą świadczeń zgodnie z regulaminem.
3. Pozyskane środki pozabudżetowe
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otrzymaliśmy z MEN (w ramach 0,25% rezerwy subwencji oświatowej na 2012r.)
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częściowy zwrot wydatków w wysokości 69.330,00 zł, związanych z wypłatą odpraw
emerytalnych i odpraw wynikających z realizacji art. 20 KN (zwolnienia nauczycieli
w związku z likwidacją miejsc pracy lub ograniczeniem zatrudnienia, czyli zmian leżących
po stronie pracodawcy). Środki te zasiliły budżet gminy z przeznaczeniem na wydatki
w oświacie;
przez cały rok szkolny we wszystkich szkołach podstawowych realizowane były (rozpoczęte
we wrześniu 2011r.) dodatkowe pozalekcyjne zajęcia terapeutyczne i rozwijające
umiejętności uczniów z klas I-III w ramach projektu systemowego finansowanego ze
środków PO KL pt. „Przełamać bariery – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z klas
I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy – projekt systemowy”;
w ramach projektu finansowanego ze środków PO KL również przez cały rok szkolny
prowadzone były dodatkowe zajęcia j.angielskiego i zajęcia artystyczne dla 280 dzieci 4-o
i 5-letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łazy w ramach projektu
„Aktywny przedszkolak”;
Gmina wypłacała świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(szkolne stypendia i zasiłki socjalne) - otrzymujemy na to zadanie dotację celową
z budżetu państwa i dzięki niej WPS wypłacił stypendia szkolne w całości lub
w części ogółem 118 uczniom w I sem. r.szk. i 110 uczniom w II sem.;
w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom nasza gmina korzystała
z dotacji celowej dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I–IV szkoły podstawowej,
kl. I szkoły ponadgimnazjalnej i dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, czyli tzw. „wyprawki szkolnej” - w mijającym roku szkolnym z tej formy
pomocy skorzystało 128 dzieci ze wszystkich publicznych placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę oraz ze szkół niepublicznych: z Rokitna Szl., Grabowej
i Ciągowic oraz z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, a wydatek
stanowił kwotę 25.763,01 zł.;
w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” OPS
zrefundował średnio na przestrzeni całego roku szkolnego koszty posiłków dla ok. 169
dzieci, co stanowi ok. 11% wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie gminy, z tym że
uprawnionymi są dzieci z rodzin o dochodzie w wysokości do 150% minimum socjalnego;
w drugim semestrze r.szk. 24 uczniów z SP w Wysokiej oraz 11 uczniów z kl. III SP
w Chruszczobrodzie uczestniczyło w wyjeździe na tzw. „zieloną szkołę” , ale nie
korzystali z dofinansowania do tego wyjazdu ze środków WFOŚiGW w Katowicach;
w ramach realizacji swych zadań gmina zajmowała się też obsługą zadania wynikającego
z ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym pracodawcy, o ile spełnią określone kryteria,
mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu
jego przygotowana zawodowego – w minionym roku szkolnym z dofinansowania takiego
skorzystało 6 pracodawców, a środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.
4. Inne działania wspomagające pracę szkół i przedszkola
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zorganizowaliśmy gminne egzaminy na kartę rowerową, które zdało 104 uczniów szkół
podstawowych;
już po raz dziewiąty zorganizowaliśmy okręgowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju
„Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, tym razem przy współpracy stowarzyszenia „Mała
Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”;
odbywały się jak co roku liczne konkursy wiedzy i umiejętności na poziomie gminnym
oraz gminne zawody sportowych w różnych konkurencjach sportowych;
wpieraliśmy ZS1 w Łazach w realizacji projektu Comenius – przedstawiciele szkoły
trzykrotnie wyjechali na studyjne wizyty zagraniczne do Anglii, Turcji i Włoch;
współpracowaliśmy ze szkołami w organizacji spektakli profilaktycznych, akcji
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edukacyjnych Sanepidu, ogólnopolskich programów prozdrowotnych „Trzymaj formę”,
„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Szkoła bez przemocy”;
od września 2012r. rozpoczął swą działalność Uniwersytet Dziecięcy w Łazach, pierwszy
w powiecie zawierciańskim oraz jeden z pięciu w województwie śląskim, powstały we
współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a realizowany we współpracy
z dyrektorem ZS1 w Łazach. Jest to inicjatywa, skierowana do dzieci w wieku 6-12 lat
ciekawych świata i nauki, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich
rodziców, również z gmin ościennych. Pierwszy rok akademicki ukończyło 105 małych
studentów. Środki na prowadzenie zajęć w części zostały pokryte przez Gminę.;
uzdolnione sportowo dzieci z terenu naszej gminy dzięki współpracy OSiR i UKS
„Jedynka” mogły rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w ramach APN
i Jurajskiej Ligi Pływackiej, co poskutkowało zdobyciem przez dzieci wielu sukcesów
sportowych;
kontynuował swoją działalność pierwszy w gminie i w powiecie zawierciańskim klub
dziecięcy utworzony przy Przyzakładowym Centrum Zabawy w Domu Nadziei w Łazach
i prowadzony przez ChSD w Kluczach od 22.05.2012r. Klub przyjmuje 30 dzieci w wieku
od 0,5 roku do 3 lat i i jest finansowany ze środków zewnętrznych pozyskanych przez
stowarzyszenie;
od 15.11.2012r. rozpoczął swoją działalność prywatny żłobek – Klub Malucha „Wesołe
Misie”, Panią Leonię Biesiadecką w Łazach, zarejestrowany w „Rejestrze żłobków
i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Łazy” pod nr 2/2012
z dniem 14.11.2012r. Placówka przewidziana jest dla 15 dzieci w wieku od 0,5 roku do 3 lat
i również nie korzysta z dofinansowania gminy;
po raz pierwszy w swej historii Gmina Łazy miała możliwość zorganizowania we
współpracy z ChSD śląskiej paraolimpiady, czyli III Śląskich Zawodów SportowoRekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego i pod
patronatem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, które
odbyły się na terenie hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 i Parku Wodnego „Jura” – wzięło
w nich udział prawie 400 zawodników, reprezentantów 24 drużyn z Zakładów Aktywności
Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, placówek oświatowych i stowarzyszeń
województwa śląskiego;
na bazie dwu zlikwidowanych w zeszłym roku placówek dwa stowarzyszenia („Mała Szkoła
w Rokitnie Szlacheckim” i „Przyjazna Szkołą w Ciągowicach”) utworzyły 2 nowe
placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: w Grabowej i w
Ciągowicach.
5. Uroczystości szkolne oraz ponadlokalne znaczące dla wizerunku placówek
oświatowych i Gminy
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•
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z okazji X rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Niegowonicach imienia
ks. Stefana Joniaka placówka ta zorganizowała w październiku 2012r. wzruszającą
uroczystość, w której wzięła w niej udział liczna delegacja Jabłonki, rodzinnej wsi ks.
Joniaka, w tym członkowie rodziny Księdza, Wójt Jabłonki Antoni Karlak wraz
z przedstawicielami mieszkańców oraz kapelą góralską;
również w październiku 2012r. w Szkole Podstawowej im. J.Jabczyńskiej w Wysokiej odbył
się I Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Szkoła szczyci się 213 - letnią
historią swego istnienia we wsi Wysoka i 50-letnią historią funkcjonowania w obecnym
budynku. Spośród dotychczasowych 1318 absolwentów w Zjeździe wzięło udział 180
z nich;
4 lutego 2013r. gościliśmy w naszej gminie, a przede wszystkim w ZS3 w Chruszczobrodzie
Panią Minister Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas, która wzięla udział
w konferencji regionalnej promującej ideę obniżania wieku szkolnego, w spotkaniu

•

z 6-latkami i przedszkolakami w ich klasach, ich rodzicami i przedstawicielami mediów;
z okazji uroczystości 3 Majowych w Niegowonicach odbyły się gminne obchody 150.
Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, poprzedzone przeprowadzonym przez ZS2
w Niegowonicach w marcu 2013r. powiatowym konkursem plastycznym dla młodzieży
gimnazjalnej pod hasłem „Ślady Powstania Styczniowego w powiecie zawierciańskim”.
6. W ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością placówek oświatowych:

•

•

•

•

uczestniczyliśmy wspólnie z przedstawicielami radnych, instytucji kultury, stowarzyszeń
wspólpracujących ze szkołami w prowadzonej przez zespół wizytatorów Delegatury
Kuratorium Oświaty w Sosnowcu problemowej ewaluacji zewnętrznej w 2 obszarach pracy
ZS3 w Chruszczobrodzie. Wyniki ewaluacji wykazują wysoki i bardzo wysoki poziom
spełnienia wymagań w badanych obszarach, co wskazuje na dobry poziom edukacyjnowychowawczy szkoły;
zgodnie z procedurą we współpracy z Kuratorium Oświaty i po zapoznaiu się z opiniami rad
pedagogicznych oraz związków zawodowych dokonaliśmy oceny pracy 2 dyrektorów
szkół: Pani Teresy Kubasik (ZS2 Niegowonice) oraz Pani Alfredy Wojtali (SP3 Łazy) –
obie oceny wyróżniające;
w związku z upływem 5-letniej kadencji pracy na stanowisku dyrektorów 3 szkół gminnych
Burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia tego stanowiska dla Pani Teresy
Kubasik w ZS2 w Niegowonicach oraz Pani Alfredy Wojtali w SP3 w Łazach. Natomiast na
stanowisko dyrektora ZS3 w Chruszczobrodzie w dniu 25.06.2013r. wyłoniono kandydata w
drodze konkursu i została nim Pani Katarzyna Windys - wszyscy ci dyrektorzy otrzymali
powierzenia na najbliższe 5 lat;
w ramach planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi przeprowadziliśmy
w grudniu i w lutym kontrole 2 niepublicznych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3: Klubu Dziecięcego przy PCZ w Łazach oraz Żłobka „Wesołe Misie” w Łazach kontrole nie wykazały nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach.

