Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019
Polityka oświatowa gminy Brójce ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji uczniom
i jak najlepszego startu do szkół na poszczególnych etapach kształcenia. Informacja
o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawiana Radzie Gminy oraz lokalnej społeczności
jako jasny i zwięzły obraz, w jaki sposób Gmina Brójce wypełnia swoje zobowiązania w obszarze
oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
nakłada na gminę art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika,
że
organ
wykonawczy
jednostki
samorządu
terytorialnego,
w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok
szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Zgodnie z art. 10 wyżej przytoczonej ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę
odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy
w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub
placówki.
Z kolei też art. 11 ust. 2 w/w ustawy mówi, że zapewnienie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin –
w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa
w art. 32 ust. 2, a także w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15.
W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych
zespołów szkół i placówek wychowania przedszkolnego, które swym zasięgiem obejmują wszystkie
miejscowości gminy.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy została opracowana na podstawie
danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy
organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektorów szkół oraz na podstawie opracowań
własnych.
Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę, uwzględniającej potrzeby społeczności
lokalnej, możliwości budżetu, jest zadaniem niełatwym i złożonym, ze względu na zróżnicowanie
spraw i problemów. Uwarunkowania Gminy Brójce, którą tworzy 14 sołectw, mają bardzo istotny
wpływ tak na sieć, jak i strukturę organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, jak również na
wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Świadczą o tym
między
innymi
proporcje
nakładów
finansowych
na
tę
sferę
w stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym.
Brójce, 28.10.2019 r.
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I.

FINANSOWANIE ZADANIA „OŚWIATA I WYCHOWANIE” W GMINIE BRÓJCE LATA 2015 – 2019

1. Wykonanie dochodów gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu „oświata i wychowanie”
Rok
budżetowy
2015

Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jst (zł)
4.709.282

Dział 801
oświata i wychowanie (zł)
1.549.836 ( w tym 1.000.000

Razem dochody (zł)
6.259.118

dotacja na inwestycje)

2016

5.160.460

702.703

5.863.163

2017

5.556.269

786.195

6.342.464

2018

5.549.167

644.555

6.193.722

2019
(I 3.579.536
półrocze)

288.537

3.868.073

*dochody zaokrąglone do jednego złotego
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2. Wykonanie wydatków gminy związanych z realizacją zadań oświata i wychowanie oraz pomoc materialna dla uczniów

Rok budżetowy

Edukacyjna opieka
Wydatki
w tym między innymi:
wychowawcza
oświata
Dowożenie
i
Szkoły
Oddziały
Oddziały
Punkty
Świetlice Stypendia
Przedszkola Dokształcanie
dzieci do
wychowanie podstawowe gimnazjalne przedszkolne przedszkolne (inne gminy)
nauczycieli
szkolne
szkolne
szkół
(zł)

2015

11.521.711

7.943.126

1.472.391

592.543

477.863

118.503

22.043

613.692

86.630

41.189

2016

8.522.065

4.059.874

1.543.341

539.901

644.650

158.336

24.940

719.951

90.866

31.636

2017

8.671.984

4.434.759

1.564.724

551.945

849.845

78.851

34.319

571.468

114.377

23.364

9.038.338

5.230.534

1.011.436

665.451

879.954

108.193

34.740

592.451

175.643

25.611

4.713.847

2.985.557

321.033

358.855

482.518

26.052

8.378

329.928

145.390

14.901

2018
2019

(I półrocze)

*wydatki zaokrąglone do jednego złotego
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3. Wydatki na zadanie oświata i wychowanie na tle wydatków zrealizowanych budżetów Gminy Brójce w latach 2015 – 2018
Rok
budżetowy

Budżet Gminy Brójce wydatki zrealizowane
(zł)

2015
2016
2017
2018

II.

w tym:

Wydatki zrealizowane
na zadanie
oświata i wychowanie (zł)

23.131.581
23.366.216
25.499.538
27.708.009

11.521.711
8.522.065
8.671.984
9.038.338

Subwencja, dotacje, inne
dochody (zł)
6.259.118
5.863.163
6.324.464
6.193.722

Środki własne budżetu
Gminy Brójce (zł)
5.262.593
2.658.902
2.347520
2.844.616

Uwagi

OGÓLNA INFORMACJA O SZKOŁACH

1. Liczba oddziałów i uczniów

Nazwa placówki
oświatowej

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów/
dzieci

liczba uczniów w poszczególnych oddziałach
Oddział
przedszk.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IIIA
gimn.

IIIB
gimn.

Zespół Szkół w Kurowicach
Szkoła Podstawowa
w Kurowicach
Szkoła Podstawowa filia
w Woli Rakowej
Punkt Przedszkolny „A”
w Kurowicach

18

385

49

21

4

85

47

18

1

25

40

12

52

65

36

37

42

25

26

4

Punkt Przedszkolny „B”
w Kurowicach
Punkt Przedszkolny „C”
w Woli Rakowej
Razem:

1

24

1

25

25

544

96

39

40

12

52

65

36

37

42

25

26

-

-

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
Szkoła Podstawowa w
Bukowcu
Punkt Przedszkolny 1

16

318

1

26

Punkt Przedszkolny 2

1

24

Punkt Przedszkolny 3

1

26

19

394

Razem:

50

33

36

15

63

42

33

21

25

50

33

36

15

63

42

33

21

25

2. Stan organizacyjny placówek
Placówka
oświatowa

Zespół Szkół w Kurowicach
(łącznie z punktami przedszkolnymi)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Liczba etatów
nauczycieli

Liczba etatów
administracyjnych
(w tym obsługa)

25

544

45,11

21,88

19

394

34,52

14,00

44

938

79,63

35,88

(łącznie z punktami przedszkolnymi)

Łącznie w gminie :
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3. Biblioteki i czytelnictwo
Placówka oświatowa
Zespół Szkół w Kurowicach
Zespół Szkół w Kurowicach
Filia w Woli Rakowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

Średnia na
jednego ucznia
w szkole
SP 8,98
GIMN. 2,80

Ilość pozycji
książkowych

Liczba uczniów
korzystających

Ilość wypożyczeń

10.968

314

2.503

3.543

38

413

10,86

7.316

268

1.330

4,96
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III.

KADRA PEDAGOGICZNA - AWANS ZAWODOWY I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

1. Zatrudnienie w placówkach oświatowych
Zatrudnienie łącznie

Kadra pedagogiczna

Administracja/obsługa

Placówka oświatowa
Zespół Szkół w Kurowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

66,99

71

45,11

48

21,88

23

34,52

51

34,52

37

14,00

14

2. Poziom wykształcenia nauczycieli
Poziom wykształcenia nauczyciela wg. głównego miejsca zatrudnienia

Placówka oświatowa

mgr. z przygotowaniem
pedagogicznym

licencjat

Studium nauczycielskie

44

1

-

29

3

-

Zespół Szkół w Kurowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

3. Liczba etatów nauczycieli wg stopni awansu zawodowego
Stażysta
Kontraktowy
Placówka oświatowa
etaty
%
etaty
%
Zespół Szkół w Kurowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

Mianowany
etaty
%

Dyplomowany
etaty
%

0,22

0,49

5,67

12,57

6,97

15,45

32,25

71,49

5,00

14,48

13,29

38,50

10,56

30,59

5,67

16,43
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4. Postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym
Stopień awansu
zawodowego
nauczycieli

Placówka oświatowa

Ilość postępowań

Organ prowadzący postępowanie

Zespół Szkół w Kurowicach

0

Zespół Szkół w Kurowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu

Zespół Szkół w Kurowicach

0

Gmina Brójce

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bukowcu

5

Gmina Brójce

Kontraktowy

Mianowany
(3 zakończone)

Zespół Szkół w Kurowicach

0

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bukowcu

2

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Dyplomowany

5. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Placówka oświatowa

Wykonanie IX – XII 2018 r. (zł.)

Wykonanie I – VIII 2019 r. (zł.)

Zespół Szkół w Kurowicach

20 091,61

3 829,90

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

1.177,50

5.159,54
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6. Informacja o podjętym przez nauczycieli doskonaleniu i dokształcaniu

Placówka oświatowa
Zespół Szkół
w Kurowicach

Seminaria, warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje – wybrane tematy
Zebrania z rodzicami – jak przeprowadzić je efektywnie.
Superwizja pracy rady pedagogicznej.
Planowanie i organizacja pracy szkoły związane z nadzorem pedagogicznym dyrektora w roku szkolnym 2018/2019.
Uporządkowanie dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa wchodzące w życie 1 września 2018 r. pod kątem
awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela i nadzoru pedagogicznego. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez
dyrektora.
Jak opracować ocenę pracy nauczyciela i przygotować arkusze samooceny
Nowy rok szkolny 2018/2019 z nowym statusem nauczyciela specjalisty.
Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce oświatowej.
Współpraca w zespołach nauczycielskich
Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Aktywna tablica 2019 – jak najlepiej wykorzystać środki z projektu?
Ciekawe 45 minut. Lekcja wychowawcza nie musi być nudna.
Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów.
Wykorzystanie bezpłatnych aplikacji portali w procesie dydaktycznym na lekcjach przedmiotów mat-przyr.
Biblioterapia dla młodszych i starszych.
Cuda nie tylko z papieru-rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci w edukacji elementarnej część II (wiosna, lato).
Diagnoza przemocy rówieśniczej. Kurs dla profesjonalistów.
Matematyka w terenie.
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego.
Teatroterapia.
Jak wychować mola książkowego?
Razem zmieniamy edukację
„Polak mały” czyli teorie wychowania w pragmatyce szkolnej.
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Rugby TAG w szkołach
Organizacja pracy nauczyciela – oferta doskonalenia
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Jak bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem zorganizować wycieczkę szkolną.
Poczuj ten bit. Mikro: Bit.
Nauka logicznego myślenia poprzez programowanie i kodowanie robotów edukacyjnych.
Szachy – sztuka logicznego myślenia.
Zmień funkcje przedmiotów za pomocą Makey Makey.
Myślenie komutacyjne i jego znaczenie dla edukacji.
Uczymy pracy w grupie, obywatelstwa i kreatywności.
Podstawy kreatywnego nauczania z elementami edukacji medialnej.
Zaistnieć w sieci – autorska strona WWW dla każdego.
Szkolenie Sędziego Odysei Umysłu.
Diagnoza przemocy rówieśniczej.
Smartfon w rękach ucznia i nauczyciela.
Jak wciągnąć ucznia w lekcję z pomocą robota?
Umiem programować – aplikacje do nauki programowania.
Microsoft Office 365 w pracy z uczniem.
Algorytmika nie musi być trudna! Ciekawe i praktyczne przedstawianie algorytmów z podstawy programowej dla klas IV – VI
i VII –VII.
Zapisywanie prostych algorytmów w języku Pyton.
Doradztwo zawodowe w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 – nowe wyzwania, nowe możliwości.
Dyrektor szkoły liderem doradztwa zawodowego w szkole.
Jak wzmocnić koncentrację uczniów?
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach.
Microsoft Office 365 w pracy z uczniem.
Odczarować ciszę – mutyzm wybiórczy.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Bukowcu

Innowacje pedagogiczne w praktyce – „Szkoła inteligentna czy kreatywna
Doradztwo zawodowe w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 – nowe wyzwania, nowe możliwości.
XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na KUL „Wychowanie patriotyczne
Świąteczny czas” - ozdoby i upominki bożonardzeniowe”
Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie
„Jak pracować z dziećmi metodą kolorowej ortografii”
„Rytm, ruch, dotyk – jak budować w dziecku fundament do nauki czytania i pisania”
Ćwiczenia logopedyczne nie tylko przy stoliku – zabawy wzrokowo – słuchowo – ruchowe
„Język angielski inaczej”
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„Między schematem, a poszukiwaniem, czyli o nowych metodach i środkach dydaktycznych oraz technikach pracy
katechety”
Zakończenie stażu – sprawozdanie z efektami rozwojowymi
Jak zaprezentować własny dorobek zawodowy i przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?
„Escape room, gry dydaktyczne – skuteczne metody aktywizujące uczniów”
Sztuka oceniania. Jak oceniać osiągnięcia edukacyjne ucznia, by wspierać rozwój ucznia?
Motywowanie uczniów do samorozwoju
Warsztaty teatralne „Samograj”
Zadania domowe inaczej. Budząca się szkoła.
Matematyka bez reszty w edukacji wczesnoszkolnej – wykorzystanie
Mały informatyk – kodowanie i dekodowanie w przedszkolu i I klasie szkoły podstawowej
Warsztaty KA HOOT, Quizizz: „Tworzymy i przeprowadzamy interaktywne quizy
Organizacja pomocy psychologicznej w przedszkolu”
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki w rozwiązywaniu problemów wychowawczych jako
wymaganie na stopień nauczyciela mianowanego
Organizacja pracy pedagogów i psychologów w roku szkolnym 2018/2019
„Przemoc rówieśnicza w mojej klasie”
„Wychowanie do wolności i dojrzałości. Rozum i uczucia dziecka.”
Akademia początkującego wychowawcy
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela edukacji elementarnej
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IV. POZIOM NAUCZANIA
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - Zespół Szkół w Kurowicach
Część
humanistyczna
H
P

Część mat.przyrod.
M
P

Język angielski
P

R

Śr

Średnia ogólnopolska

59

63

43

49

68

53

55,8

Powiat łódzki wsch.

58,1

62,9

43,9

49,4

69,7

54,5

56,4

Średnia szkoły

55,5

61

44,3

53,4

63,9

50,1

54,7

Różnica kraj-szkoła

- 3,5

-2

+ 1,3

+ 4,4

- 4,1

- 2,9

-1,1

Wysoki

Średni

-

-

Stanin 2019
Stanin 2018

Niżej
średniej
Niżej
średniej

Średni
Średni

Wyżej
średniej
Wyżej
średniej

Wyżej
średniej
Niżej
średniej
Niżej
średniej

Średni

-

-

Niżej
średniej

-

-

Niski

-

-

Stanin 2017

Niski

Niski

Średni

Stanin 2016

Niski

Niżej
średniej

Średni

Minimalny wynik (%)

13

28

7

21

15

3

-

Maksymalny wynik (%)

91

100

93

96

100

100

-

Klasa III A

55,7

64

51,2

57,1

71,1

56,7

59,3

Klasa III B

55,2

58,1

37,7

49,7

57

43,8

50,2
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty – Zespół Szkół w Kurowicach
Język polski
Średnia ogólnopolska

63

Średnia szkoły

63,3

Różnica kraj-szkoła

Matematyka
45
45
-

+0,3

Minimalny wynik (%)

12

Maksymalny wynik (%)

92

Klasa VIII A

66,2

Klasa VIII B

59,6

VIII a stanin

Wyżej średniej

VIII b stanin

Niżej średniej

7
93
43,9
46,6
średni
Wyżej średniej

Język angielski

Średnia

59

55,7

57,1

55,1

-1,9

-0,6

12

-

100

-

60,2

56,8

52,9

53

Wyżej średniej

-

średni

-
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
Język polski
Średnia ogólnopolska

63

Średnia szkoły

68

Matematyka
45
64
+19

Różnica kraj-szkoła

24

Maksymalny wynik (%)

90

stanin

Wyżej średniej

Średnia

59

55,7

70

67,3

+11

+5

Minimalny wynik (%)

Język angielski

10
100
Bardzo wysoki

11,6

22

-

100

-

wysoki

-

2. Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów

Placówka oświatowa

Liczba
uczniów w
szkole

Promocja do klasy
programowo wyższej
ilość
%

Egzaminy poprawkowe
ilość

%

Niezdane egzaminy
poprawkowe
ilość
%

Szkoła Podstawowa
w Kurowicach

323

323

100

0

0

0

0

oddziały gimnazjalne

51

51

100

0

0

0

0
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

268

267

97,32

2

5,36

0

0

3. Frekwencja w placówkach – klasy od I do VII
Placówka oświatowa

Frekwencja w %

Zespół Szkół w Kurowicach

91,03

-oddziały gimnazjalne

82,67

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu

90,94

V. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NAKIEROWANE NA KSZTAŁCENIE UCZNIA
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
1. W Zespole Szkół w Kurowicach Uczniowie objęci pomocą to uczniowie zdiagnozowani w poradni psychologiczno-podagogicznej,
posiadający orzeczenie, opinie (dysleksja, obniżone możliwości intelektualne) oraz uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi, mający
trudności i wymagający uzupełnienia wiadomości i umiejętności szkolnych. W całej szkole 52 uczniów posiada opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, 4 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są następujące formy:
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zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne ,
rewalidacja;
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: edukacja wczesnoszkolna, angielski;
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język polski, matematyka, język angielski;
koła zainteresowań: matematyczno-przyrodnicze, polonistyczne, języka angielskiego, plastyczne, historyczne, ekologiczne,
biologiczne, fizyko-chemiczne, matematyczne, informatyczne, chór, SKS, RUGBY.

2. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bukowcu 80 uczniów posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a 3 uczniów posiada
orzeczenie o niepełnosprawności. Uczniów objęto różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie opinii z
poradni nauczyciele stworzyli dostosowania wymagań i warunków edukacyjnych. Specjaliści podjęli działania w zakresie: terapii
pedagogicznej, logopedii, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka
polskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, zajęcia
rewalidacyjne.
Dla uczniów zdolnych zorganizowano zajęcia rozwijające uzdolnienia z historii. Ponadto w placówce prowadzone były zajęcia dodatkowe
w postaci kół zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, matematyczne z elementami orgiami, języka angielskiego, historyczne,
sportowe. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

VI. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
1. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz konkursach ogólnopolskich i innych

Placówka oświaty

Nazwa konkursu

Osiągnięcia
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Zespół Szkół w Kurowicach

Placówka oświatowa

Uczennice klasy VIIb i VIIIb dostały się do etapu
rejonowego.
(dalej – brak wyróżnień)

Nazwa konkursu, organizator

Osiągnięcia

Międzyszkolny Konkurs
„Po schodach wierszy”

Uczennica VIIIb – II miejsce
uczennica VIa – III miejsce
uczennica Va - wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Recytatorski
„Świerszczykowe wierszyki”

uczeń IVa zakwalifikował się do etapu powiatowego.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

uczennica IVb – wyróżnienie

Zespół Szkół w Kurowicach
3 uczniów VIIIa – II miejsce
Wojewódzki Konkurs
„Statystyka w karierze”
Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny
„Ekoplaneta”

uczennica VIa – wyróżnienie (praca indywidualna)
uczeń VIa – wyróżnienie (test)

Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego
„The Big Challenge”

najlepsze wyniki w szkole:
uczeń Vb uczeń VIa, uczennica VIIb, uczeń VIIIb,
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Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
„Forget-me-not”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Zapobiegajmy pożarom”

Międzyszkolny Konkurs Pięknego Pisania

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
„Po schodach wierszy”
Orlikowa Liga Mistrzów
Rugby Tag Klasy 4-6 eliminacje
Klasy 7-8 eliminacje
Klasy 4-6 i 7-8 półfinały
Klasy 4-6 i 7-8 finał
Szkolna Liga Rugby Tag
kl. 4,5 i 6 eliminacje
klasy 6 - finały wojewódzkie

Szkolny Finał Rugby Tag
półfinał wojewódzki
finał wojewódzki
Finał XVI edycji wojewódzkiego konkursu Z WOPR-em
bezpieczniej

uczennica, kl. I – I miejsce
uczniowie IVb (duet) – II miejsce

uczennica VIIIa – I miejsce
uczeń Via - wyróżnienie
uczennica Vc – I miejsce
uczennica VIIa – II miejsce
uczennica IVb - III miejsce
Uczennica , kl. I – I miejsce
uczennica, kl. I – wyróżnienie

uczennica, kl. III – III miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce/I miejsce
II miejsce/I miejsce

kl.IV – II miejsce, kl.V – IV miejsce, kl.VI – I miejsce
II miejsce

klasy IV– II miejsce
klasy VI – II miejsce
V miejsce –J.Dubla
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Placówka oświaty

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Bukowcu

Nazwa konkursu

Osiągnięcia

1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z
Historii

do etapu rejonowego awansował
- ucz. kl. VII 80pkt/90pkt
- awans do etapu wojewódzkiego 78/90

2. konkurs kuratoryjny z historii-etap
rejonowy

-finalista - uczeń kl. VIII

-finalistka - uczennica kl. VIII
3. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z
Języka Polskiego

Placówka oświatowa

Nazwa konkursu, organizator

Osiągnięcie

1. Ogólnopolski “Olimpus” mitologiczny

laureaci:
7 m .uczennica kl. V
8m. uczeń kl. V
9m. Uczennica kl. VI
10m. uczennica kl. VI

2. II Ogólnopolski Konkurs “Jezus Chrystus
naszym Królem”

Miejsce III - kategoria: Prace literackie (wiersz),
uczennica - kl. VIa

3. Ogólnopolski Konkurs matematyczny
“Pingwin”

uczeń kl. VIII - m. 10 - dyplom wyróżnienie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
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4. Wojewódzki konkurs wiedzy HIV\AIDS i
STD
“Włączamy się do wspólnego działaniarazem przeciw AIDS

do drugiego etapu przeszła uczennica kl. VIII

5. Ogólnopolski konkurs z historii Galileo

wyróżnienie- uczennica kl. VI

6. Stypendiada
Polonistyczna dla klas IV-VIII.
Konkurs literacki “Polonus”

Mistrzowie: uczennica kl. I
uczennica kl. III
Wyróżnienie:
uczeń kl. III
laureat- 11 miejsce- uczennica kl. I

7. Międzyszkolny konkurs “Mistrz Pięknego
Czytania”

8. Ogólnopolski konkurs “Olimpusek”matematyka kl. I-III

m. 15 - uczennica kl. IV - wyróżnienie

Dyplom laureata- 11 miejsce-uczennica
kl. I

Dyplom wyróżnienia oraz nagroda książkowa dla:
1. uczennica - kl. IV
2. uczennica - kl. V
3. uczennica - kl. V
4. uczennica - kl. VIII

9. Międzynarodowy konkurs matematyczny “ Dyplom laureata:
Kangur”
uczennica kl. I - 12 miejsce
uczeń kl. III - 12 miejsce
10. Ogólnopolski konkurs “Olimpusek”- język
angielski kl. I-III

Kl.” 0”- II 1 miejsce - uczennica kl. I
kl. V- VIII- 1 miejsce - uczennica kl. VI
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11. Międzyszkolny Konkurs recytatorski “ Po
schodach wierszy patriotycznych”.

Dyplom laureata + nagroda książkowa
uczennica kl. IV (3 mce na 731)

12. Ogólnopolski konkurs biologiczny,
przyrodniczy ALBUS

Dyplom laureata
uczennica kl. V (9 mce na 640)
uczennica kl. IV (10 mce na 731)

13. Ogólnopolski konkurs historyczny ALBUS

uczeń kl. VIII - m.7 - dyplom laureata
uczeń kl. VIII - m. 10 - dyplom laureata
uczeń kl. IV - m. 14 - dyplom laureata
uczennica kl. V- m. 15 - dyplom laureata

VII. REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE
Zespół Szkół w Kurowicach
1. Program Edukacji Ekologicznej pt. "Czysta woda prawem człowieka".
Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” współfinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość projektu – 28 755,00 zł.
Wysokość dofinansowania – 25 855,00 zł
Wkład własny – 2 900,00 zł
Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci z terenu gminy Brójce poprzez uczestnictwo w warsztatach, wycieczkach i konkursach mających
na celu przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej o zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.
2. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona klasa” przy Zespole Szkół w Kurowicach
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Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Ekopracownia pod chmurką"” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość projektu – 55 733,00 zł.
Wysokość dofinansowania – 50 000,00 zł
Wkład własny – 5 733,00 zł
Celem projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką” jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły, w celu utworzenia
punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

3. „NA 100 NIEPODLEGŁA" Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa”.
Wartość projektu – 10 150,00 zł
Wysokość dofinansowania – 10 000,00 zł
Wkład własny – 150,00 zł
Projekt nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją
do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Projekt obejmuje przedsięwzięcia o charakterze
patriotyczno-edukacyjnym. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach
rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw
patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw
odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne
działania dla dobra ogółu.
4. Europejski program: " Dla szkół", który ma na celu promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz
mleko".
Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej od klasy I do VIII
Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 24.06.2019
W ramach projektu uczniowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
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W roku szkolnym 2018/2019 wzięliśmy udział w 5 projektach.
“Mały odkrywca” został przeznaczony dla 18 uczniów klas VI, którzy uczestniczyli w zajęciach poszerzających wiedzę z zakresu biologii, chemii i
fizyki. Warsztaty odbyły się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także w Centrum Nauki, Techniki i Sztuki.
Dla klas I (34 uczniów) program “Ja słyszę i mówię”, w zakresie którego przeprowadzone zostały badania przesiewowe słuchu i mowy,
indywidualna terapia logopedyczna oraz spotkanie edukacyjno - informatyczne dla rodziców.
Szkoła wzięła udział w Rządowym Programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, oferującej szkole bezpłatny i szybki dostęp do sieci internetowej.
Realizacja programu polityki zdrowotnej Zarządu Województwa Łódzkiego “Łódzkie ma pomysł na zdrowie - Łódzkie dba o zdrowy układ
krążenia”, w ramach którego zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w kl. VI - VII (54 uczniów) dotyczące układu krążenia człowieka,
zdrowego żywienia oraz uzależnień.
Program Unii Europejskiej dla Szkół - “Szkolna przerwa śniadaniowa - mleczna , z warzyw, owocowa!” - uczniowie kl. I - V (192 uczniów) otrzymują
przetwory mleczne, warzywa i owoce.

VIII. BAZA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Infrastruktura edukacyjna:
Placówka oświatowa

Zespół Szkół w Kurowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Bukowcu

Ilość sal
lekcyjny
ch

W tym:
Inne pracownie
przedmiotowe

Ilość komp.
do celów
edukacyjnych

Pracownie
komputerowe

Ilość tablic
multimedialnych

27

3

11

104

20

18

1

4

32

11
23

Infrastruktura sportowa:
Sale
gimnastyczne

Placówka oświatowa

boiska

Plac zabaw

Zespół Szkół w Kurowicach

2

3

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

1

-

4

inne

1-sala ruchowa

IX. WYKONANE REMONTY, ZREALIZOWANE ZAKUPY
Placówka oświatowa

Zakres prac/remontów





Naprawa pieca C.O.
Remont osłon kanałów wentylacyjnych
Remont dachu na budynku gospodarczym w Woli Rakowej
Malowanie klas i korytarza w Woli Rakowej

Wydatkowana kwota
1.881,90
7.599,96
3.388,61
2.357,5
26.371,20
24



Zespół Szkół w Kurowicach

Remont pomieszczeń szkolnych: malowanie sali j. angielskiego (
nr 52), sali biologicznej (nr 56), pracowni sztuki
 Wykonanie ekspertyzy dachu
 Malowanie korytarza przy hali sportowej
Z DOCHODÓW WŁASNYCH:
- konserwacja nawierzchni na
„Orliku”
- malowanie sali przedszkolnej, remont pomieszczeń: sekretariat,
wejście do szkoły, malowanie sklepiku szkolnego, wymiana okna w
sklepiku, wymiana listew przypodłogowych

RAZEM

Placówka oświatowa
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Bukowcu

-

Zakres prac remontowych
naprawa dachu i kominów
wymiana drzwi
remont łazienki dziewcząt
inne drobne remonty

2.460,00
2.961,41
2.645,00
18.717,30

68.382,88

Wydatkowana kwota
1.845,00,00 zł
350,00 zł
43.220,00 zł
741,56 zł

X. PRZEPROWADZONE W ROKU SZKOLNYM KONTROLE
Placówka oświatowa

Zespół Szkół w Kurowicach

Instytucja
1. ZUS
2. Kuratorium Oświaty w Łodzi
3. PSSE w Łodzi

Przedmiot kontroli
1. Zagadnienia związane z obszarem ZUS
2. Ocena prawidłowości tworzenia,
organizowania i funkcjonowania oddziałów
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sportowych, Kontrola Punktów
Przedszkolnych w Kurowicach i Woli
Rakowej.
3. Stan sanitarny szkoły, sklepik uczniowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu

1. Kuratorium Oświaty w Łodzi
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3. Państwo Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Łodzi
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

1. Zapewnianie uczniom bezpiecznych
warunków.
2. Prawidłowość i rzetelność rozliczania
z ZUS.
3. Kontrola sanitarna.
4. Dopuszczenie Zespołu do użytku po
zgłoszonej awarii.

XI.POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (w ramach dotacji celowej w 2019 r.)
Typ szkoły
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczniów - Stypendium socjalne
7
4
4

XII. DOWOŻENIE UCZNIÓW
Liczba dzieci dowożonych do szkół w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Kurowice – 233 dzieci
Szkoła Wola Rakowa – 30 dzieci
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Szkoła Bukowiec – 112 dzieci
Razem: 375 dzieci
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