INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Morawica
w roku szkolnym 2012/2013

Morawica, 11 października 2013 r.

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Gmina MORAWICA przedstawia Radzie Gminy Morawica
informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
I. Stan organizacji i baza lokalowa
W roku szkolnym 2012/2013 gmina Morawica była organem prowadzącym dla:
 Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy,
 Zespołu Szkół w Bilczy,
 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach,
 Zespołu Szkół w Obicach,
 Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli.
Ponadto na terenie Gminy Morawica w roku szkolnym 2012/2013 działało 5 publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia.
Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjów i liceum w roku szkolnym 2012/2013 obrazuje tabela
nr 1.
Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013.
Stan na dzień 31.03.2013 r.
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W roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Morawica funkcjonowało 9 punktów przedszkolnych oraz
1 niepubliczny punkt przedszkolny działający do 31.12.2012 r. Natomiast od 1 stycznia 2013 r. zamiast
niepublicznego punktu przedszkolnego działa niepubliczne przedszkole.
Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych Gmina Morawica przekazała środki w wysokości:
1. Punkt Przedszkolny w Bilczy
75.399,79
2. Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka” w Brzezinach
184.196,88
3. Punkt Przedszkolny w Chmielowicach
13.219,68
4. Punkt Przedszkolny w Lisowie
48.231,55
5. Punkt Wychowania Przedszkolnego w Nidzie
63.756,16
6. Punkt Przedszkolny w Obicach
67.350,71
7. Punkt Przedszkolny w Radomicach
101.478,92
8. Punkt Przedszkolny w Woli Morawickiej
137.655,64
9. Punkt Przedszkolny w Dębskiej Woli
115.074,96
10. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Szalony Brzdąc” w Bilczy do 31.12.2012 23.808,00
11. Niepubliczne Przedszkole „Szalony Brzdąc” w Bilczy od 01.01.2013 r.
73.295,25
co ogółem stanowiło

-

903.467,54 zł

Stan organizacji samorządowego przedszkola i punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2012/2013
obrazuje tabela nr 2.
Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkola i punktów przedszkolnych. Stan na 31.03.2013 r.
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1
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1
25
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3.
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Razem
Ogółem

1
w tym 0,25 kl.0
1
2
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2
w tym 0,12 kl.0
1
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II. Baza dla działalności oświatowej.
Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Morawica funkcjonowały w 10 budynkach. Stan bazy
obrazuje tabela poniżej.
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Tabela Nr 3. Stan bazy lokalowej placówek oświatowych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2012/2013.
Lp

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Nazwa placówki
oświatowej
Zespół Placówek
Oświatowych
w Morawicy
Zespół Szkół
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Zespół Szkół
w Brzezinach
Zespół Szkół
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Chmielowicach

Powierzchnia
nieruchomości
gruntowej
(w m2 )

Powierzchnia
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zielonych +
place zabaw
(w m2 )
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9.982
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Dane opracowane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2012r.
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m2

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych należy uznać za bardzo dobry, co jest
rezultatem stałych i znaczących nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę bazy
lokalowej.
Przeprowadzone remonty w szkołach w roku szkolnym 2012/2013 obrazuje tabela Nr 4
Tabela Nr 4. Przeprowadzone remonty w szkołach w roku szkolnym 2012/2013.
Lp.

1
2

3

Zakres remontu

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY
Remont pomieszczeń w podpiwniczeniu starej części kuchni szkolnej na potrzeby orkiestry
dętej – 15.909,62 zł
Izolacja fundamentów głównego budynku szkolnego i montaż koryt do odprowadzania deszczówki,
remont gabinetu pielęgniarki szkolnej, wymiana drzwi w szatniach, naprawa podłogi i malowanie
świetlicy szkolnej, malowanie łazienki uczniowskiej, wymiana oświetlenia na korytarzu obok sali
gimnastyczej, konserwacja urządzeń na placach zabaw szkoły i przedszkola – 45.000 zł

Montaż drzwi przesuwnych w przedszkolu – 2.544,26 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BILCZY
1
Malowanie klas, korytarzy, łazienek, biblioteki oraz szatni Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
2 Wymiana podłóg w dwóch klasach w Gimnazjum
3
Wykonanie dachu nad wejściem od strony kuchni
4
Wykonanie odwodnienia przy kuchni i sekretariacie oraz zrobienie nowego chodnika
5
Remont piwnic (malowanie i położenie płytek podłogowych)
Łączny koszt remontów to 69.218,99 zł
6
Odwodnienie piwnic – 10.000 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZEZINACH
1 Malowanie 2 sal lekcyjnych
2 Wykonano balustradę ze stali nierdzewnej na klatce schodowej koło wiatrołapu
3 Wykonano pochwyt przy schodach przed budynkiem szkoły
4 Wykonano zabudowę boksu w szatniach szkolnych
5 Zamontowano nowe drzwi zewnętrzne z futryną w kotłowni szkoły
6 Doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do 6 pomieszczeń i udrożnienie przewodów
kominowych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBICACH
1 Malowanie i wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBSKIEJ WOLI
1 Malowanie 4 sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, 2 sanitariatów, 3 korytarzy, klatki
schodowej
2 Remont ogrodzenia
3 Wymiana drzwi i lamp zewnętrznych – koszt:4.223,07 zł
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIDZIE
1 Ocieplenie wentylacji grawitacyjnej na stropie budynku i prawidłowe podłączenie jej do
przewodów kominowych
2 Malowanie sufitów w sanitariatach i pomieszczeniach magazynowych szkoły
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOMICACH
1 Utworzenie szkolnego boiska do piłki siatkowej, zamontowanie kosza do piłki koszykowej
2 Malowanie placu zabaw i ławeczek przed szkołą
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MORAWICKIEJ
1 Remont kotłowni wraz z odbiorem kotła c.o. i zbiornika ciśnieniowego przez UDT
2 Adaptacja zaplecza sali informatycznej na salę lekcyjną
3 Remont dachu sali gimnastycznej
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE
1 Remont schodów wejściowych do budynku szkoły
2 Malowanie szatni
3 Bieżące naprawy
Łączny koszt remontów: 5.000 zł

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELOWICACH
Zaadaptowanie dwóch pomieszczeń: szatni i kuchni na klasę szkolną (ocieplenie i montaż
sufitów, wymiana okien, wykładziny, malowanie) – łączny koszt 14.091 zł, środki pozyskane
z funduszu sołeckiego
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III. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Morawica
zatrudnionych było 201 nauczycieli oraz 61 pracowników administracji i obsługi.
Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 5.
Tabela Nr 5. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2012/2013, stan na dzień 31.03.2013 r.
Zatrudnienie
Lp.

Nazwa
szkoły/placówki/

1.
2.
3.
4.
5.

ZPO w Morawicy
ZS w Bilczy
ZS w Brzezinach
ZS w Obicach
SP w Dębskiej Woli
RAZEM
PSP w Lisowie
PSP w Woli Morawickiej
PSP w Chmielowicach
PSP w Nidzie
PSP w Radomicach
RAZEM
Punkty edukacji
przedszkolnej
OGÓŁEM

1
2.
3.
4.
5.
1

etaty
Osoby
68,36
73
52,83
54
26,45
30
17,98
25
21,37
24
186,99
206
5,60
9
9,87
13
2
2
1,5
2
4
4
22,97
30
21,46
26
231,42

W tym:
nauczyciele
pozostali
pracownicy
etaty
osoby
etaty
osoby
46,86
51
21,50
40,33
43
12,50
19,95
23
6,5
14,73
21
3,25
17,87
20
3,50
139,74
158
47,25
5,60
9
7,47
10
2,4
2
2
1
1
0,5
3
3
1
19,07
25
3,9
14,46
18
7

262

173,27

201

58,15

22
11
7
4
4
48
3
1
1
5
8
61

Nakłady i wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2012/2013, zgodnie
z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 przedstawia tabela nr 6.
Tabela Nr 6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa szkoły/placówki

Plan na rok 2014

ZPO w Morawicy
ZS w Bilczy
ZS w Brzezinach
ZS w Obicach
SP w Dębskiej Woli

6.819,00
21.300,00
9.710,00
7.000,00
6.400,00
51.229,00

Razem

Wykonanie w roku
2012/2013
4.643,05
11.096,24
5.464,24
1.307,00
5.507,00
28.017,53

Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie bardzo dobra
struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela Nr 7 oraz szeroki „wachlarz”
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form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym
ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.
W roku szkol. 2012/2013 ogółem 38 nauczycieli skorzystało z różnych form dokształcania
i doskonalenia zawodowego. Szkoły organizowały również szkolenia, w których udział brały całe rady
pedagogiczne.
Tabela Nr 7. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013, stan na dzień
31.03.2013 r.
Poziom wykształcenia ( w osobach)
WMPP*

LICENCJAT

SN**

Razem

ZPO
w Morawicy
ZS w Bilczy
ZS w Brzezinach
ZS w Obicach
SP w Dębskiej Woli
PSP w Nidzie
PSP w Chmielowicach

50

1

-

51

41
23
20
19
1
2

2
1
1
-

-

43
23
21
20
1
2

PSP w Radomicach
PSP
w
Woli
Morawickiej
PSP w Lisowie
Punkty
edukacji
przedszkolnej
Razem

3
10

-

-

3
10

9
16

2

-

9
18

194

7

-

201

* wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
** Studium Nauczycielskie
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2012/2013
posiadało 194 zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli
pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie
posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na dzień 31.03.2013 roku obrazuje tabela nr 8.
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Tabela Nr 8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013, stan na dzień
31.03.2013 roku
Wyszczególnienie Stopień awansu zawodowego nauczycieli w 2013 r.
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowa
ny

Bez
stopnia

Razem

2
4
2
2

4
9
4
3
2
-

14
8
7
7
11
1
-

31
22
12
11
5
-

-

51
43
23
21
20
1
2

1

-

1

1

-

3

2

1

6

1

-

10

9

3

8
2

1
-

4

9
18

22

26

65

84

4

201

ZPO w Morawicy
ZS w Bilczy
ZS w Brzezinach
ZS w Obicach
SP w Dębskiej Woli

PSP w Nidzie
PSP w
Chmielowicach
PSP w
Radomicach
PSP
w
Woli
Morawickiej
PSP w Lisowie
Punkty edukacji
przedszkolnej
Razem

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Morawica w roku szkolnym 2012/2013:
 stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 6 nauczycieli,
 stopień nauczyciela mianowanego uzyskało
3 nauczycieli,
 stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 2 nauczycieli.
IV. Poziom nauczania.
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania. W znacznym stopniu zależą od zdolności, a także
środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne
formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki
poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013
obrazuje Tabela nr 9.
Tabela Nr 9. Wyniki sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym
2012/2013.
Lp.
1.
2.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
w Morawicy
Szkoła Podstawowa w Bilczy

3.

Szkoła Podstawowa w Brzezinach

4.

Szkoła Podstawowa
w Dębskiej Woli
Szkoła Podstawowa w Lisowie

5.
6.

Szkoła Podstawowa
w Woli Morawickiej

Szkoła
24,61
wyżej średni
24,93
wyżej średni
26,77
wysoki
23,12
średni
25,63
wyżej średni
22,13
niżej średni
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Uczniowie klas VI ze sprawdzianu umiejętności maksymalnie mogli uzyskać 40 punktów.
Średnie wyników dla szkół podstawowych:
- w kraju
- 24,03
- województwa świętokrzyskiego - 23,72
- powiatu kieleckiego
- 23,76
- miasta Kielc
- 25,69
Tabela Nr 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.
Nazwa szkoły

Szkoła
Egz. z zakresu
jęz. polskiego

Egz. z
zakresu
historii i
wos-u

Egz. z
zakresu
matematyki

Egz. z
zakresu
przed.
przyrodni
czych

Egz. z zakresu
języka angielskiego
Poziom
podstawowy

Poziom
rozszerzon
y

Gimnazjum w Bilczy

71,40%

64,40%

50,10%

65,00%

71,70%

50,50%

Gimnazjum w
Morawicy
Gimnazjum w
Brzezinach
Gimnazjum w Obicach

66,30%

58,80%

47,20%

60,50%

63,40%

43,80%

72,50%

59,30%

58,60%

68,10%

62,20%

46,80%

56,50%

53,70%

59,40%

46,70%

województwo
świętokrzyskie
powiat kielecki
Gmina

61,80%

53,50%
41,20%
Inne średnie
57,00%
46,60%

59,00%

61,70%

42,40%

61,90%
67,70%

56,10%
60,10%

58,50%
62,20%

59,90%
65,60%

39,50%
46,80%

46,80%
49,00%

Uczniowie III klas gimnazjum z egzaminu maksymalnie mogli uzyskać z zakresu:
 języka polskiego – 32 pkt;
 historii i wos-u – 33 pkt.,
 przedmiotów przyrodniczych – 28 pkt.,
 matematyki – 29 pkt.,
 angielski poziom podstawowy – 40 pkt.,
 angielski poziom rozszerzony – 40 pkt.
V. Sukcesy uczniów.
Rok szkolny 2012/2013 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół Gminy Morawica osiągali
znaczące sukcesy na różnorodnych szczeblach w skali województwa, a nawet kraju.
Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłoby to możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli oraz
rodziców.
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Tabela Nr 11
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17

18

19
20

21

Nazwa konkursu

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY –
Szkoła Podstawowa
Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy
Wojewódzki Konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”
XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”, etap gminny
Wojewódzki Konkurs pn. „Świeć przykładem” w kategorii list
I Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Powstanie warszawskie i jego mali
bohaterowie”
IV edycja Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w liryce” Daleszyce 2013
Gminny Konkurs „Bądź eko – bądź trendy”
II edycja Konkursu Plastycznego „Las to nie wysypisko śmieci”
zorganizowanego przez Lasy Państwowe w Daleszycach
XXXI Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”
Konkurs Genealogiczny „Moja rodzina” zorganizowany przez Archiwum
Państwowe w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów
Polskich Oddział w Kielcach oraz Świętokrzyskim Towarzystwem
Genealogicznym „Świętogen”
Gminny Konkurs „Ekologia się opłaca, szkoła w sprzęty się wzbogaca”
Krajowy Turniej Młodzików Młodszych w Badmintonie w grze mieszanej:
Krajowy Turniej Młodzika Młodszego U-13 w Badmintonie w grze
pojedynczej
Krajowy Turniej Młodzika Młodszego U-15 w Badmintonie w grze podwójnej
Wojewódzkie zawody w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt, finał
wojewódzki
Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – półfinał wojewódzki w:
- mini koszykówce dziewcząt szkół podstawowych
- w mini siatkówce dziewcząt szkół podstawowych
- mini piłce ręcznej dziewcząt
Świętokrzyska Liga Szkół Podstawowych w Badmintonie:
- gra pojedyncza dziewcząt
- gra zespołowa dziewcząt
- gra pojedyncza chłopców
- gra zespołowa chłopców
Świętokrzyska Liga Szkół Podstawowych w Badmintonie. Turniej finałowy
2012/2023:
- dziewcząt
- chłopców
Powiatowe zawody w mini piłce siatkowej dziewcząt
Gminne zawody w indywidualnych biegach przełajowych:
- dziewcząt
- chłopców
Gminne zawody w sztafetowych biegach przełajowych:
- dziewcząt
- chłopców
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Lokata
konkursu

finalista
2x III miejsce,
wyróżnienia
III miejsce
III miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
I miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
Nagrody
I miejsce

II miejsce
szkoły
II miejsce
III miejsce
II miejsce
V miejsce

II miejsce
III miejsce
II miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce

IV miejsce
II miejsce
III miejsce
I i II miejsce
2 x I miejsce
I miejsce
I miejsce

22

23
23
24
25
26

27
28
29

30

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Gminne zawody w mini piłce koszykowej:
- dziewcząt
- chłopców
Gminne zawody w piłce nożnej chłopców
Gminne zawody w halowej piłce nożnej dziewcząt
Gminne zawody w mini piłce siatkowej dziewcząt
Gminne zawody w mini piłce ręcznej dziewcząt
Gminny Turniej Gier i Zabaw Sportowych
Zespół Taneczny „Piramida”
VIII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych, Suchedniów 2013
XIX Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, Małogoszcz 2013
Ogólnopolski Festiwal Tańca „Mazurski krok” w Mrągowie w kategorii:
-Inscenizacja taneczna 12-15 lat
- Inne propozycje taneczne 12-15 lat
Zespół Taneczny „Re-flex”
VIII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych, Suchedniów 2013
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORAWICY –
Gimnazjum
Wojewódzki Konkurs Biologiczny organizowany prze Kuratorium Oświaty
w Kielcach
III Świętokrzyski Turniej Matematyczny w ramach projektu Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Magia Matematyki”
I konkurs Wiedzy o Społeczeństwie „Wiem wszystko o samorządzie
terytorialnym”
XIV Powiatowe Przeglądy Artystyczne w kategorii soliści
X Jubileuszowa Edycja Konkursu Piosenki Angielskiej w Kielcach
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego pn. „ Ojczyzna mnie woła…” w kategorii:
- poezja śpiewana
- recytacja klasyczna
Powiatowy Konkurs Plastyczno – Fotograficzny „barwy Jesieni” w kategorii
fotografia
Konkurs „Serwuję. Szanuję. Prawa i obowiązki użytkowników Internetu”
w kategorii spot reklamowy
XXXVI Ogólnopolski Turniej Pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom, etap
gminny
VIII Konkurs Gminny Corrida Frazeologiczna
VIII Gminny Konkurs Profilaktyczny „Nałogom mówię – NIE”
Gminny Konkurs Historyczny z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego
Międzyszkolny Konkurs Literacki z okazji 150 rocznicy Powstania
Styczniowego w kategorii poezja
Gminne zawody w piłce siatkowej chłopców
Gminne zawody w halowej piłce nożnej dziewcząt
Gminne zawody w piłce ręcznej:
- dziewcząt
- chłopców
Gminne zawody w piłce nożnej dziewcząt
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I miejsce
III miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce

II miejsce
III miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce

finalista
I miejsce i tytuł
Mistrza
I miejsce
wyróżnienie
III miejsce

I miejsce
wyróżnienia
II miejsce
2 x II miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce
I i III miejsce
II miejsce
III miejsce
II miejsce
I miejsce
III miejsce

18 Gminne zawody w drużynowych biegach przełajowych:
- dziewcząt
- chłopców
19 Gminne zawody w sztafetowych biegach przełajowych:
- dziewcząt
- chłopców
20 Finałowy Turniej Świętokrzyskiej Ligi Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie
Chłopców
21 Świętokrzyska Liga Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie chłopców

III miejsce
III miejsce
I miejsce
III miejsce
I miejsce

I miejsce dla
Gimnazjum

22 Międzywojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych i
Młodzików w Badmintonie w Suchedniowie

zakwalifikowanie
się do gier:
pojedynczej i
podwójnej w kat.
Młodzik

23 Wojewódzki Turniej Badmintona w kategorii Młodzik w grze podwójnej
24 Gminne zawody w sztafecie pływackiej:
- dziewcząt
- chłopców
25 Drużynowe Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym dziewcząt
26 Gminne zawody w:
- biegach na 60 m dziewcząt
- biegach na 60 m chłopców
- biegach na 800 m dziewcząt
- rzucie piłką lekarską dziewcząt
- rzucie piłką lekarską chłopców
27 Turniej o „Puchar dyrektora szkoły w Zbludowicach” w kategorii Młodzik dla:
- chłopców
- dziewcząt
28 Liga Szkolna Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Zbludowicach:
- dziewcząt
- chłopców
29 Krajowy Turniej Młodzika U-15 w grze podwójnej
30 Turniej Finałowy Świętokrzyskiej Ligi Szkół Gimnazjalnych chłopców

II miejsce

31 Gminne indywidualne zawody w biegach przełajowych:
- dziewcząt
- chłopców
32 Gminne indywidualne zawody pływackie na:
 25 m stylem grzbietowym
o dziewcząt
o chłopców
 50 m stylem klasycznym
o dziewcząt
o chłopców
 25 m stylem dowolnym
o dziewcząt
o chłopców
 50 m stylem dowolnym
o dziewcząt
o chłopców

II miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
I, III i V miejsce

II miejsce
II miejsce
I, II i IV miejsce

III miejsce
III, IV, V i VII
miejsce
I, II, III,IV
miejsce
II miejsce

II miejsce
I i III miejsce
I i III miejsce
I miejsce
II miejsce
II i III miejsce
III miejsce
II i III miejsce
13

33 W konkursie „Serfuję. Szanuję. Prawa i obowiązki użytkowników” gimnazjum otrzymało tablice
interaktywną WIT
34 Zespół uczniów reprezentujących gimnazjum został Mistrzem III edycji Świętokrzyskiego
Turnieju Matematycznego. Ponadto zespół zdobył wyróżnienie za opracowanie najciekawszych
zadań matematycznych zaprezentowanych w formie zbioru zadań dla uczniów klasy pierwszej
gimnazjum pt. „Gmina Morawica w zadaniach”
35 Konkurs zorganizowany w ramach projektu „Czas na zdrowie”:
I miejsce (wśród
- etap I
105 szkół z całej
Polski)
VI miejsce w
Polsce

- etap II

36 Pani Wicedyrektor i nauczycielka zostały odznaczone „Srebrnym Medalem za Długoletnią
Służbę”
37 Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach dla nauczycielki za lekcję geografii pt.
„Tajemnicze Indie”. Lekcja była przygotowana i filmowana w ramach projektu „Efektywny
nauczyciel”
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BILCZY
Szkoła Podstawowa
1 Pięcioro uczniów z klas IV-VI osiągnęło średnią stopni 6,0
2

Wojewódzki Konkurs Humanistyczny

3
4
5

Wojewódzki Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
Ogólnopolski Konkurs „Pokaż Język” zorganizowany przez Instytut
Dziedzictwa Narodowego . Nagrany film nosił tytuł „To była ciekaw wyprawa”
XXII Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne

6

finalista

7

XI Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Tanecznych

8
9

Wojewódzki Konkurs Wierszy o Odblaskach „Świeć przykładem”
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o życiu i pontyfikacie papieża Jana Pawła II

10
11
12
13
14
15
16

Gminny Konkurs Komunikacyjny „Bądź ostrożny na drodze”
Konkurs Wiedzy Biblijnej
Biblijny Konkurs Plastyczny
Gminny Konkurs Recytatorski
Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej
Plastyczny Konkurs „Poznajemy przyrodę naszych Parków Krajobrazowych”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Twoja wiedza i czujka czadu w domu,
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie Stołowym
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym w otwartym
turnieju o Puchar Honorowego Sołtysa Wąchocka
Otwarty Turniej o Puchar Honorowego Sołtysa Wąchocka
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w tenisie stołowym w kategorii
„Żaczki”
Turniej Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Turniej II Rundy Ligi Szkolnej Tenisa Stołowego
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Morawica w tenisie stołowym
Zawody w piłce nożnej

17
18
19
20
21
22
23
24

14

finalista
5 wyróżnień
IV miejsce
III miejsce
Zespołu „Takt”
I i III miejsce
dla Zespołu
„Takt”
3 wyróżnienia
IV miejsce i
wyróżnienie
I miejsce
II etap
II etap
I miejsce
I, II i III miejsc
finał
V miejsce
I miejsce
III miejsce
V miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce

25 Mikołajkowe Zawody Pływackie w Morawicy
26 Gminne Zawody Pływackie na:
- 100 m stylem dowolnym w kategorii 9 – 10 lat
- 100 m stylem zmiennym w kategorii 9 – 10 lat
27 Najlepsza zawodniczka na zawodach pływackich w kategorii 10 lat
28 Mała Świętokrzyska Liga Pływacka:
- 50 m stylem dowolnym dziewcząt
- 50 m stylem klasycznym dziewcząt
29 Klasyfikacja Indywidualna w kategorii 10 lat i młodsi w zawodach pływackich
w Ostrowcu
30 Mikołajkowe Zawody Pływackie – Morawica 2012:
- 25 m stylem grzbietowym w kategorii 10 – 12 lat dziewcząt
- 25 m stylem dowolnym w kategorii 10 – 12 lat dziewcząt
31 Puchar Sprintu Puławy 2012:
- 50 m stylem grzbietowym dziewcząt
- 50 m stylem dowolnym dziewcząt
- 100 m stylem zmiennym
- sprint
- Puchar Sprintu dla najlepszej zawodniczki w kategorii 10 lat
32 Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSIR Kielce:
- 200 m stylem zmiennym w kategorii 11 lat dziewcząt
- 100 m stylem dowolnym
- Puchar dla najlepszej zawodniczki rocznik 2002
33 Świętokrzyska Mała Liga Pływacka w Połańcu
Statuetka dla najlepszej zawodniczki
34 Gminne zawody pływackie Morawica 2013
35 Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa w Stalowej Woli w kategorii 11 lat
36 Mistrzostwa Dzieci rocznik 2002:
- 100 m stylem klasycznym
- 200 m stylem zmienny,
- tytuł najlepszej zawodniczki w wieloboju
37 Okręgowe zawodowe pływackie w Strawczynie
Oraz tytuł najlepszej zawodniczki w drużynowym wieloboju pływackim
38 Mała Świętokrzyska Liga Pływacka 3 i 4 runda w Busku – Zdroju i
Sandomierzu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BILCZY
Gimnazjum
1 LXIV Olimpiada Matematyczna organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz
Edukacji Matematycznej Instytut Matematyki PAN
2 IX VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów organizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej Instytut Matematyki PAN
3 II Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów organizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej Instytut Matematyki
PAN-zawody indywidualne
4 II Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów organizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej Instytut Matematyki
PAN-zawody drużynowe
5 X Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa
świętokrzyskiego
6 Ogólnopolski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
7 Międzygminny Konkurs Piosenki Niemieckiej
8 Międzyszkolny Konkurs Widzy o Józefie Piłsudskim
9 Gminny Konkurs Profilaktyczny „Nałogom mówię nie”
15

II i III miejsce
I miejsce
I miejsce

I miejsce
I miejsce
I miejsce

I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce

I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
VI miejsce
I miejsce
I miejsce

fnalista
laureat
II miejsce

II miejsce

Laureat i
finalista
III miejsce
III miejsce
II i III miejsce
IV miejsce

10 Gminny Konkurs Polonistyczny

I miejsce

11 Ogólnopolskie zawody Judo
12 Wojewódzkie zawody w tenisie stołowym
13 Gminne zawody pływackie

VI miejsce
I miejsce
I miejsce

14 Gminne zawody pożarnicze

II miejsce

15 Szkolna Liga Tenisa Stołowego

1

2
3
4
5
6

7
8
9

I miejsce

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZEZINACH
Szkoła Podstawowa
Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, Dziecięca
Estrada Folkloru
- Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”,
- soliści
Wojewódzki Konkurs „Jan Patron II – patron najgodniejszy”
Konkurs Piosenki Angielskiej w Małogoszczy
III Gminny Konkurs Recytatorski w Obicach
VIII Gminny Turniej Gier i Zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w
Brzezinach
Gminne zawody w piłce siatkowej:
- dziewcząt
- chłopców
Gminny Turniej Gier i Zabaw kl. I-VI
Gminny Turniej Piłki ręcznej chłopców
Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt kl. IV

II miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce
wyróżnienie
I miejsce

II miejsce
III miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce

10 Czwórbój lekkoatletyczny chłopców

III miejsce

11 Drużynowe biegi przełajowe:
- dziewcząt
- chłopców
12 Gminne zawody lekkoatletyczne w rzucie piłką ciężką chłopców

III miejsce
II miejsce
I miejsce

1

2
3

1
2
3
4
5
6

1

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZEZINACH
Gimnazjum
Powiatowe Spotkania Artystyczne w kategorii:
- zespół
- soliści
Gminny Konkurs Historyczny „150 rocznica Powstania Styczniowego”
Gminne zawody w piłce siatkowej chłopców
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBICACH
Szkoła Podstawowa
II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
III Gminny Konkurs Recytatorski
Gminny Konkurs „Bądź eko - bądź trendy”
Gminny Konkurs komunikacyjny „Bądź ostrożny na drodze”
Gminny „Turniej gier i zabaw dla klas 0”
Gminne zawody pływackie:
- 25 m stylem dowolnym dziewcząt
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBICACH
Gimnazjum
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, etap okręgowy
16

III miejsce
II miejsce
II miejsce
I miejsce

Wyróżnienie
I i III miejsce
III miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce

III miejsce

2
3
4
5

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, etap rejonowy
Ogólnopolski Konkurs OXFORD z języka angielskiego
Ogólnopolski Konkurs Oxford z języka polskiego
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PANDA

6

Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Czysta Gmina Morawica – śmiecenie to
przeszłość”
Gminny Konkurs Corrida Frazeologiczna
Gminny Konkurs Profilaktyczny „Nałogom mówię Nie”
Gminny Konkurs Historyczny „150 rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego”
Powiatowe Zawody w piłce nożnej dziewcząt
Gminne zawody w sztafetowych biegach przełajowych:
- dziewczęta
- chłopcy
Gminne zawody w piłce nożnej:
- dziewczęta
- chłopcy
Gminne zawody w piłkę siatkową:
- dziewczęta
- chłopcy
Gminne zawody w piłce ręcznej:
- dziewczęta
- chłopcy

7
8
9
10
11

12

13

14

15 Gminne zawody w koszykówce:
- dziewczęta
- chłopcy
16 Gminne zawody w halowej piłce nożnej dziewcząt
17 Gminne zawody w pływaniu: sztafeta 4x25 m chłopców
18 Gminne zawody w tenisie stołowym, debel:
- dziewczęta
- chłopcy
19 Gminne zawody w indywidualnych biegach przełajowych chłopców
20 Gminne Indywidualne zawody lekkoatletyczne:
 bieg na 60 m:
- dziewczęta
- chłopcy
 bieg na 600m dziewcząt
 bieg na 1000 m chłopców
 rzut piłką lekarską
- dziewczęta
- chłopcy
21 Gminne drużynowe biegi przełajowe:
- dziewcząt
- chłopców
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBSKIEJ WOLI
1 18 edycja Olimpiady Wiedzy Matematyka – Oxford. Plus
2 19 edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka – Plus
3

Olimpiada Wiedzy Archimedes Język angielski – Plus
17

I miejsce

XI miejsce w
Polsce
I miejsce,
wyróżnienie
I i III miejsce
I miejsce
I miejsce
V miejsce
II miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce
II miejsce

II miejsce
I miejsce
I miejsce
III miejsce
II i III miejsce
II miejsce
I, III i IV
miejsce

II i III miejsce
I i III miejsce
II i III miejsce
I i III miejsce
I miejsce
I i II miejsce
I miejsce
I miejsce
Laureat II stopnia
Laureat II i III
stopnia
Laureat II, III, IV
i V stopnia

4
5

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny 2013”
Wojewódzki Konkurs Informatyczny organizowany przez SODMiDN w
Kielcach oraz przez WSEiP w Kielcach: „Serwuję. Szanuję. Prawa i obowiązki
użytkowników Internetu”
6 Wojewódzki Konkurs „Świętokrzyskie na rzecz edukacji”
7 Gminny Konkurs Ekologiczny „Bawimy się recyklingiem”
8 Gminny Konkurs Komunikacyjny „Bądź bezpieczny na drodze”
9 III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi –
powiedz Stop upadkom!”, etap gminny
10 Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersze dla dzieci”
11 Gminny Konkurs Ekologiczny „Bądź eko – bądź trendy”
12 Gminny Konkurs Ekologiczny pn. „Czysta Gmina Morawica – śmiecenie to
przeszłość”
13 Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy organizowany przez Kuratorium
Oświaty w Kielcach
14 Konkurs Humanistyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty
15 Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko – Graficzny Poezji Juliana Tuwima –
„Magia poezji Juliana Tuwima”
16 XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Twoja wiedza i czujka czadu w domu,
tlenek węgla nic złego nic nie zrobi nikim”, etap gminny
17 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie – kolęda w kolorach”
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

29
30

31

32
33

Konkurs powiatowy „Rymowany Mikołaj”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, etap gminny
Konkurs wiedzy pn. „Jan Paweł II – patron najgodniejszy”
Gminne zawody w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
Gminne zawody w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt
Gminne zawody w indywidualnych biegach przełajowych
Gminne zawody w piłce nożnej chłopców
Gminne zawody w mini piłce halowej:
- dziewcząt
- chłopców
Gminne zawody w mini koszykówce:
- dziewcząt
- chłopców
Gminne zawody w mini siatkówce:
- dziewcząt
- chłopców
Gminne zawody w mini piłce ręcznej:
- dziewcząt
- chłopców
Gminna Liga Piłki Nożnej
Gminne zawody w Trójboju lekkoatletycznym
- dziewczęta
- chłopcy
Gminne zawody w drużynowym czwórboju lekkoatletycznym:
- dziewczęta
- chłopcy
Wojewódzki finał mini piłki ręcznej chłopców
Ogólnopolski Turniej Piłki ręcznej – Szczypiorniak na Orlikach, finał
wojewódzki
18

wyróżnienie
wyróżnienie

II miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce,
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
udział
udział
udział
udział
udział
udział
udział
udział
I miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
II miejsce
II miejsce
IV chłopców
III miejsce
III miejsce
III miejsce
I miejsce
III miejsce
I miejsce
I miejsce
I miejsce
III miejsce
V miejsce
IV miejsce

Osiągnięcia Zespołu „Małe Wolanecki”
34 XVII Ogólnopolski Festiwal „Łukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w
kategorii:
- zespół
- solistki
35 XIV Powiatowe Przeglądy Artystyczne w Kielcach
36 XIV Wojewódzki Przeglądy Artystyczne w Jędrzejowie
37 Wojewódzka Dziecięca Estrada Folkloru 2013
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LISOWIE
1 Gminny Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Czysta Gmina”
2
3

III Ogólopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi –
powiedz Stop upadkom!” – etap gminny
Konkurs organizowany przez wydawnictwo JUKA pn. „Kreatywna klasa”

4
5
6
7
8
9
10

wyróżnienie
II miejsce i
wyróżnienie

I miejsce
II miejsce
II miejsce
II miejsce,
wyróżnienie
I i III miejsce
wyróżnienie dla
kl. I
I miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce
III miejsce

Powiatowy Turniej „Zdrowo na sportowo”
Gminne Zawody w piłce siatkowej chłopców
Gminne zawody w koszykówce chłopców
Gminne zawody w piłce ręcznej chłopców
Gminne zawody w piłce nożnej chłopców
Gminna Liga Piłki Nożnej Chłopców
Gminne indywidualne zawody lekkoatletyczne:
- bieg na 60 m,
I miejsce
- bieg na 800 m
II miejsce
- rzut piłką lekarską,
II miejsce
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOMICACH
1 Gminny Konkurs „Ekologia się opłaca, szkoła w sprzęty się wzbogaca”
III miejsce
2 III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi –
I miejsce
powiedz Stop upadkom!” – etap gminny
3 XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Twoja wiedza i czujka czadu w domu,
I miejsce
tlenek węgla nic złego nic nie zrobi nikim”, etap gminny
4 Wojewódzki Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – patron najgodniejszy”
I miejsce
5 Gminny konkurs „Bezpieczna droga”
II miejsce
6 Powiatowy konkurs ekologiczny – Zbiórka makulatury za zeszyty
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MORAWICKIEJ
1 Wojewódzki Konkurs Literacki „Magia Dziecięcej Wyobraźni”
I miejsce
2 Gminny Konkurs „Bądź eko – bądź trendy”
II miejsce
3 Gminny Konkurs „bawimy się recyklingiem”
II nagroda
4 Gminny Konkurs „czysta gmina Morawica”
III nagroda
5 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wszystkie koty są nasze”
Nagroda
6 XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
I miejsce
pożarom”, etap gminny
7 Gminny Konkurs Komunikacyjny „Bądź bezpieczny na drodze”
II miejsce
8 Gminne zawody w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
III miejsce
9 Gminne zawody w indywidualnych biegach przełajowych
I miejsce
10 Gminne zawody w drużynowych biegach przełajowych:
- dziewcząt
IV miejsce
- chłopców
III miejsce
I
miejsce
oraz
11 Gminne zawody w piłce nożnej halowej dziewcząt

tytuł najlepszej
bramkarki i
zawodniczki
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12
13
14
15
16
17
18

Gminne zawody w mini koszykówce dziewcząt
II miejsce
Gminne zawody w mini piłce siatkowej dziewcząt
III miejsce
Gminne zawody w mini piłce ręcznej dziewcząt
II miejsce
Gminne zawody w drużynowym tenisie stołowym
I i III miejsce
Gminny Turniej Gier i Zabaw dla uczniów klas I-VI
III miejsce
Gminne zawody w Trójboju Lekkoatletycznym dla klas IV, indywidualnym
I miejsce
Gminne zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym:
- dziewcząt
III miejsce
- chłopców
I miejsce
 Indywidualnym:
I miejsce
- dziewcząt
II miejsce
- chłopców
19 Gminna Liga Piłki Nożnej Chłopców
II miejsce
20 Gminne indywidualne zawody lekkoatletyczne dziewcząt w:
- rzucie piłką lekarską 2 kg
I miejsce
- biegu na 60 m
III miejsce
- biegu na 600 m
I miejsce
21 Turniej organizowany przez Związek Piłki Ręcznej „Szczypiorniak na
III miejsce
Orlikach” dziewcząt
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIDZIE
1 Uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Trzecioklasisty – poziom
wiadomości i umiejętności dał wynik 77%
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELOWICACH
1 III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi –
wyróżnienie
powiedz Stop upadkom!” – etap gminny
VI.

Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej
oraz bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich szkołach na terenie
Gminy Morawica realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów
profilaktyki. Programy wychowawcze szkół są spójne ze szkolnymi programami nauczania
i programami profilaktyki. Uwzględniają potrzeby indywidualne i rozwojowe dzieci, ich zainteresowania
oraz możliwości psychologiczne. Głównym celem programów jest wspomaganie rozwoju we wszystkich
wymiarach: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym moralnym, duchowym
i patriotycznym. Programy te opierają się na współpracy z rodzicami i środowiskiem wychowawczym.
Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Morawica przedstawiają się następująco:
Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy:
 w zakresie pracy wychowawczej zrealizował następujące zadania:
 Szkoła Podstawowa:
1. Zadania wychowawcze podejmowane są przez wszystkich nauczycieli. Zmierzają one do
wspierania rodziny w jej działaniach wychowawczych i do wykształcenia u wychowanków
następujących wartości: zdrowie, życie rodzinne, uczciwość, tolerancja, godność, poczucie
własnej wartości, otwarcie na drugiego człowieka, odpowiedzialność, wytrwałość, kultura,
wartości patriotyczne, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do pracy
zespołowej, edukacja medialna.
2. Nauczyciele systematycznie badają i rozpoznają środowisko wychowawcze uczniów poprzez:
zajęcia integracyjne ,,Poznajmy się", ,,Jesteśmy razem tu i teraz", zajęcia ,,Moje tradycje rodzinne
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3.

4.

5.

6.

7.

- rola ojca i matki w rodzinie", opłatek klasowy, rozmowy indywidualne, ankiety, wywiady,
pogadanki z uczniami i rodzicami, klasowe wyjazdy okolicznościowe, praca pedagoga szkolnego
- diagnoza zespołów klasowych, diagnoza problemów wychowawczych, badanie poziomu agresji
w zespołach klasowych, badania socjometryczne.
Szkoła wspomaga uczniów w rozwijaniu zdolności i zainteresowań poprzez: realizację projektu
,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III" ( praca w zespołach do spraw
pomocy pedagogiczno - psychologicznej; diagnoza - Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia,
opracowanie PDW - Planów Działań Wspierających); przygotowanie uczniów do udziału
w konkursie matematyczno - przyrodniczym, udział najlepszych uczennic z klas V i VI
w zajęciach ,,Trening umiejętności", udział uczniów w konkursach: recytatorskim w Daleszycach,
wewnątrzszkolnym języka angielskiego, plastycznym na temat Irlandii, przygotowanie
inscenizacji o Św. Patryku, praca w kołach zainteresowań: przyrodniczym, ekologicznym,
zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w klasach I-III, zajęciach
czytelniczo - plastycznych, udział uczniów klas I-III w zajęciach w Edu-caffe, udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania humanistyczne w kl. I-III, w zajęciach koła teatralnego, udział
uczniów w zajęciach ,,Śladami tetrapoda - dewońskiego czworonoga" w Centrum Geoedukacji
w Kielcach, udział w projekcie ,,Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze", realizacja projektu
,,Śniadanie daje moc", ,,Od grosika do złotówki", ,Poczytaj mi przyjacielu'' , ,,Świętokrzyskie
w liczbach" , przygotowanie inscenizacji bajek: Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Parada gwiazd
Tuwima (prezentacja bajek dla klas I-III i Przedszkola Samorządowego), organizacja konkursu
czytelniczego z twórczości patrona szkoły K. Makuszyńskiego, organizacja obchodów Święta
Patrona, przygotowanie spotkania czytelniczego ,,Czytanie pod chmurką", działalność łączników
bibliotecznych, przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Górnika, wycieczki: do
Kielc z przewodnikiem, do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, współpraca z Teatrem Lalki
i Aktora ,,Kubuś", oglądanie spektaklu ,,Pinokio" w Teatrze im. S. Żeromskiego, wyjazd uczniów
do Muzeum H. Sienkiewicza, redagowanie szkolnej gazetki dla najmłodszych Kornel'Ja,
uczestnictwo w spektaklu muzycznym ,,Dziadek do orzechów". Nauczyciele stosują aktywne
metody pracy.
Nauczyciele kształtują nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia, dbają o kulturę fizyczną
poprzez: udział w zajęciach na basenie i naukę pływania, udział uczniów w Turnieju Gier
i Zabaw, udział w rajdzie integracyjnym do Leśniczówki w Bilczy, udział w akcji ,,Owoce
i warzywa w szkole, ,,Szklanka mleka dla ucznia", udział w gminnych zawodach sportowych,
międzyszkolnych zawodach w pływaniu, zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, udział w różnych
sekcjach sportowych( badminton, karate), zorganizowanie akcji promującej zdrowe odżywianie
,,Szkoła uczy a nie tuczy'', zorganizowanie Szkolnego Dnia Sportu, udział uczniów w lekcjach
z pielęgniarką szkolną: ,,Dbam o swoją higienę osobistą'', ,,Zasady zdrowego odżywiania" ,
,,Higiena pracy umysłowej", ,,Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach".
Kształtowanie nawyków bezpiecznego życia poprzez: bezpieczeństwo w szkole i poza nią pogadanki, prezentacja filmów na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
udział uczniów w warsztatach profilaktycznych ,,Ja i bezpieczeństwo", ,,Uczymy się
rozwiązywania konfliktów", realizacja programu ,,Bajkowe spotkania", udział uczniów
w konkursie ,,Czujka czadu ratuje twoje życie", powołanie Rady Bezpieczeństwa.
Wzbogaca się ofertę działań opiekuńczych szkoły. Są to dyżury pedagoga, psychologa, prawnika,
wydłużenie czasu pracy świetlicy, prowadzenie,,małej świetlicy" dla dzieci najmłodszych,
współpraca z GOPS w Morawicy - dofinansowanie do,,Zielonej Szkoły", do obiadów, do innych
wyjazdów dzieci np. przeglądy taneczne. Dzieci korzystają z programów Agencji Rynku Rolnego
pijąc mleko, jedząc owoce i warzywa.
Program wychowawczy szkoły umożliwia samodzielność i samorealizację uczniom
i nauczycielom. Samorząd Uczniowski, Mały Samorząd i Samorządy Klasowe angażują się w
życie szkoły i w rozwiązywanie problemów swoich kolegów. Organizują wiele imprez, akcji
charytatywnych i pomagają uczniom w nauce. Samorząd Uczniowski zorganizował: skrzynkę
pytań i problemów, spotkanie ze świadkiem II wojny światowej z udziałem morawickiej radnej,
spotkanie Samorządu Uczniowskiego z Wójtem Gminy Morawica, zbiórkę karmy dla zwierząt
bezdomnych w Dyminach, udzielono wywiadu o dokarmianiu zwierząt zimą dla Radia Kielce.
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Uczniowie brali udział w imprezach szkolnych, na dyskotekach prowadzili zabawy, organizowali
otrzęsiny czwartoklasistów, dekorowali salę na zabawę choinkową, redagowali artykuły do
Gazety Morawickiej na temat swojej działalności. SU zorganizował konkurs pod nazwą,,Super
klasa", losowanie szczęśliwego numerka w dniu 13 każdego miesiąca. Współpracował
z pedagogiem szkolnym w obszarze praw dziecka, analizy sytuacji wychowawczej, problemów
w szkole. Uczniowie poznawali pracę instytucji samorządowych, uczestniczyli we wszystkich
imprezach okolicznościowych wg Klasowych Kalendarzy Imprez (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet,
Mikołajki, zabawa karnawałowa, walentynki, andrzejki, opłatek klasowy). Uczniowie brali udział
w comiesięcznych apelach, aktualizowali gazetki na korytarzach, brali udział w akcji ,,Góra
Grosza", zorganizowali paczki mikołajkowe dla dzieci z Domu Dziecka. W szkole odbywały się
uroczyste obchody Święta Patrona.
8. Szkoła podejmuje działania zapobiegające problemom wychowawczym: zorganizowano zajęcia
socjoterapeutyczne dla klas I-III, odbywają się rozmowy, porady i konsultacje dla uczniów
i rodziców w zakresie rozwoju emocjonalnego uczniów, gry i zabawy integracyjne, realizowano
program profilaktyczny ,,Cukierki", przestrzega się kontraktów klasowych, uczniowie brali udział
w Tygodniu Dobrego Wychowania. Należy dodać, że większe problemy wychowawcze
analizowane są na bieżąco przez zespół wychowawczy, który wspólnie z pedagogiem szkolnym
określa zakres oddziaływań wychowawczych.
9. Kształtowanie kultury ekologicznej i odpowiedzialności za otoczenie: udział uczniów w konkursie
,,Jesteś eko - jesteś trendy", w zbiórce makulatury i butelek PET, zakrętek, w zajęciach w terenie
z myśliwymi z Koła Łowieckiego ,,Hubertus", w akcji Sprzątanie Świata, w rajdzie rowerowym
mającym na celu zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci ,,Rowerowy zwiad ekologiczny",
w rajdach pieszych Świętokrzyska Baba Jaga i Siedmiomilowe buty, obchody Dnia Ziemi.
10. Szkoła wspiera rodzinę w działaniach wychowawczych: odbyła sie wywiadówka profilaktyczna,
pedagog szkolny zorganizował Punkt Konsultacyjno - Psychologiczny z PPP w Chmielniku,
zwiększono dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej w ramach współpracy
ze stowarzyszeniem ,,Nadzieja Rodzinie", współpraca z GOPS - dofinansowanie do wycieczek
i innych wyjazdów, udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych, pedagogizacja rodziców
na temat organizacji dnia pracy ucznia i technik uczenia się.
11. Rozwój wśród uczniów postaw patriotycznych i szacunku do historii narodowej poprzez: udział
w zajęciach warsztatowych w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach nt. ,,Kim
jesteśmy i gdzie mieszkamy'', zwiedzanie muzeum - dawnego więzienia, złożenie kwiatów,
palenie zniczy na płycie pamiątkowej w Morawicy poświęconej rozstrzelanym Żydom
i pomagającym im Polakom, udział w apelu z okazji Dnia Niepodległości, uchwalenia Konstytucji
3 Maja, zorganizowano wystawę poświęconą spotkaniu ze świadkiem historii, eksponowano
ważne wydarzenia historyczne na tablicy na korytarzu, udział w zajęciach ,,Cudze chwalicie,
swego nie znacie czyli to, co warto wiedzieć o naszej gminie", ,,Godło i hymn państwowy".
12. Szkoła współpracuje ze środowiskiem:
 GOPS w Morawicy,
 Straż Gminna w Morawicy,
 Komisariat Policji w Morawicy i Policja Miejska w Kielcach,
 Kuratorzy sądowi,
 PPP w Chmielniku,
 Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie",
 Zespół Interdyscyplinarny w Urzędzie Gminy w Morawicy,
 Koło Łowieckie ,,Hubertus" w Kielcach,
 Teatr Lalki i Aktora ,,Kubuś",
 Czasopismo dydaktyczne ,,Franek",
 Pływalnia ,,Koral"
 Leśniczy
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 Gimnazjum
Działania wychowawcze Gimnazjum w Morawicy w roku szkolnym 2012/2013 realizowane były
zgodnie z Planem Pracy Szkoły i Szkolnym Programem Wychowawczym.
Wizją Gimnazjum w Morawicy jest taka współpraca wszystkich organów szkoły i środowiska,
która zapewnieni naszym uczniom wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
W celu realizacji tej wizji kadra pedagogiczna szkoły podejmowała w minionym roku szkolnym
szereg inicjatyw wychowawczych. Rok szkolny 2012/2013, to trzeci rok obowiązywania Szkolnego
Programu Wychowawczego, więc kontynuowana była praca wychowawcza w następujących obszarach:
1. Kształtowanie świadomości użyteczności edukacji szkolnej.
2. Propagowanie uniwersalnych wartości moralnych.
3. Motywowanie uczniów do samodoskonalenia.
4. Odkrywanie i rozwijanie ich predyspozycji i talentów.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i szacunek dla jej tradycji.
6. Kształtowanie wzajemnych relacji w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania.
7. Poznawanie historii i kultury swojego regionu i kraju oraz umiłowanie Ojczyzny, poszanowanie
tradycji i dziedzictwa kulturowego swojego i innych narodów.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia, właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych,
znajomość zagrożeń cywilizacyjnych.
9. Odpowiednie przygotowanie ucznia do kolejnego etapu edukacyjnego.
Formy pracy wychowawczej w Gimnazjum w Morawicy w roku szkolnym 2012/2013:
W ramach pracy wychowawczej miały miejsce poniższe działania:
1. Zajęcia integracyjne, rajd integracyjny klas pierwszych oraz ,,Otrzęsiny”.
2. Wybory do samorządów klasowych i Rady Gimnazjalnej.
3. Przeprowadzenie badań w zakresie wychowania na temat relacji Uczeń – Nauczyciel.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie XIV Rajdu Świętokrzyskiego oraz XX Rajdu ,,Wiosna na
Ponidziu”.
5. Stworzenie regulaminu konkursu ,,Uczeń Roku” i przeprowadzenie wyborów ,,Ucznia Roku”.
6. Przygotowanie akademii szkolnych z okazji:
 Dnia Edukacji Narodowej,
 Święta Niepodległości,
 Jasełek szkolnych.
7. Zorganizowanie obchodów szkolnych z okazji:
 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 Walentynek,
 Dnia Kobiet.
8. Zorganizowanie zakończenia klas trzecich.
9. Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej.
10. Udział klas trzecich w targach edukacyjnych.
11. Cykl lekcji wychowawczych poświęconych technikom uczenia się.
12. Współudział Uczniowskiej Rady Gimnazjalnej w organizowaniu akcji charytatywnych .
13. Udział w akcjach charytatywnych:
 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 Wolontariat ,
 Kwesta na cmentarzu w Brzezinach.
14. Prezentacja uczniowskich talentów i osiągnięć przed każdym spotkaniem z rodzicami.
15. Organizacja imprez klasowych, np.:
 Dzień chłopaka,
 Andrzejki,
 Wigilia klasowa.
16. Przygotowanie gazetki ściennej ,,Jan Paweł II Błogosławiony - niezapomniany autorytet”.
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17. Zorganizowanie wycieczki do muzeum Auschwitz-Birkenau .
18. Zorganizowanie rajdu „Wiosna na Ponidziu”.
19. Przygotowanie i przeprowadzenie Festynu Zdrowia w ramach Dnia Sportu.
20. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-zdrowonym ,,Czas na zdrowie”
21. Organizacja apelu podsumowującego pracę uczniów. Promowanie uczniów z najlepszymi
wynikami w nauce, osiągnięciami w konkursach i zawodach sportowych.
22. Graficzna prezentacja informacji o wynikach nauczania, zachowania i frekwencji uczniów w celu
wdrażanie wniosków po analizie.
Działalność zespołu wychowawczego
Zadania realizowane oraz analiza efektów ich realizacji:
We wrześniu 2012 przy współudziale wszystkich członków powstał Planu pracy zespołu
wychowawczego na rok szkolny 2012/2013.
Pierwszym zadaniem było opracowanie w październiku, wspólnie z Radą Uczniowską, ,,Regulaminu
konkursu na Ucznia Roku”. Regulamin ten powstawał w konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, a jego
efektem jest przeprowadzenie w maju i czerwcu, po raz pierwszy w naszym gimnazjum, nowego
konkursu, którego celem jest promowanie wśród uczniów postaw godnych naśladowania oraz
motywowanie ich do samodoskonalenia.
Na początku listopada zespół wychowawczy dokonał aktualizacji procedur obiegu informacji w szkole.
Jej celem było podniesienie poziomu działalności wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej szkoły,
wdrażanie zaplanowanych projektów, programów i innych działań oraz usystematyzowanie obiegu
informacji między wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej.
W grudniu 2012 przeprowadzono badania dotyczące relacji Uczeń – Nauczyciel i Nauczyciel –Uczeń.
Ich celem była diagnoza problemu z punktu widzenia uczniów w trosce o podnoszenie jakości pracy
szkoły w zakresie wychowania. Wyniki zostały przeanalizowane przez nauczycieli na kolejnych
spotkaniach zespołu i posłużyły do analizy problemu oraz wprowadzenia działań naprawczych na
poziomie klas.
W ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli koleżanka Edyta Groszek przygotowała
i przeprowadziła szkolenie, którego tematem był ,,Portret dziecka niepełnosprawnego w stopniu lekkim”.
Udział w szkoleniu wzięli wszyscy nauczyciele naszego gimnazjum.
12 czerwca pedagog szkolna Beata Sowa wraz z wychowawcą klasy 1a koleżanką Edytą Groszek
przeprowadziły otwartą godzinę z wychowawcą, na którą zaproszeni byli wszyscy nauczyciele naszej
szkoły. Z zaproszenia tego skorzystały 4 nauczycielki. Tematem lekcji było ,,Chcemy być zgraną klasą!”,
a celem głównym integracja i podnoszenie nastroju w klasie. Obserwatorzy byli świadkami bardzo
ciekawych zajęć, pełnych ciekawych zabaw i gier integrujących, wzbogacających warsztat każdego
wychowawcy.
W II semestrze b.r.szk., w ramach prac zespołu wychowawczego przeprowadzona została ewaluacja
Szkolnego Programu Wychowawczego po 3 latach jego funkcjonowania. Wnioski i rekomendacje
przedstawione zostały na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej. W sierpniu wyniki ewaluacji posłużyły
stworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczego na kolejne 3 lata.
7 czerwca, dzięki współpracy nauczycieli gimnazjum, przeprowadzono Festyn Zdrowia, który był
podsumowaniem projektu ,,Czas na zdrowie”.
Spotkania zespołu wychowawczego w roku szkolnym 2012/13 odbywały się średnio raz w miesiącu.
Nauczyciele omawiali problemy wychowawcze oraz wspólnie starali się znaleźć najlepsze rozwiązania
dla trudnych przypadków wychowawczych.
Doskonalenie zawodowe prowadzone w ramach pracy zespołu:
Szkolenie przeprowadzone przez koleżankę Edytę Groszek ,,Portret dziecka niepełnosprawnego
w stopniu lekkim”.
 formy pracy profilaktycznej
 Szkoła Podstawowa
Szkolny Program Profilaktyki to wspomaganie ucznia w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie czynników ryzyka oraz
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wzmacnianie czynników chroniących. W myśl tak rozumianej profilaktyki w szkole zrealizowano szereg
działań, które przyniosły oczekiwane rezultaty.
Z analizy dokumentacji, obserwacji, wywiadów, ankiet wynika, że w szkole analizuje się podejmowane
działania profilaktyczne, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeby.
Ocena pracy szkoły pod kątem działań wychowawczo-profilaktycznych została wysoko oceniona przez
ewaluatorów z Kuratorium Oświaty w Kielcach/poziom B/. W tym kontekście można mówić o sukcesach
szkoły i dobrych efektach w obszarze profilaktyki.
Obszary oddziaływań profilaktycznych to:
I. Bezpieczeństwo dzieci/ fizyczne i psychiczne.
II. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.
III. Profilaktyka uzależnień.
Główne zadania profilaktyczne zrealizowane przez szkołę.
1. Po dokonaniu diagnozy środowiska szkolnego oraz ewaluacji działań profilaktycznych
realizowanych w roku szkolnym 2011/2012 opracowano harmonogram działań na nowy rok
szkolny, który zawierał działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Pedagog szkolny i wychowawcy klas dokonali rzetelnej diagnozy problemów i zagrożeń
występujących w środowisku szkolnym. Na podstawie opracowanej diagnozy sporządzili plany
pracy wychowawczo-profilaktycznej dla poszczególnych zespołów klasowych.
3. Uczniowie byli wdrażani do przestrzegania norm zachowania obowiązujących w szkole. Podjęto
działania poprawiające dyscyplinę na zajęciach oraz przerwach.
4. Organizowano warsztaty profilaktyczne, zajęcia psychoedukacyjne, wycieczki, ogniska, rajdy,
spotkania pozalekcyjne, uroczystości szkolne, imprezy rekreacyjne i sportowe w celu integracji
zespołów klasowych oraz całej społeczności szkoły.
5. Rozwijano zainteresowania uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania,
zorganizowanie przedmiotowych kół zainteresowań, sportowych, tanecznych, zespół wokalny.
6. Samorząd Uczniowski był zaangażowany do działań profilaktycznych szkoły:
 podczas spotkań z pedagogiem przedstawiał spostrzeżenia i wnioski dotyczące aktualnej
sytuacji wychowawczo-profilaktycznej szkoły;
 przygotowywał comiesięczne apele szkolne i Dzień Przeciw Przemocy.
7. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego oraz przez
profilaktyków spoza szkoły :
 ,,Razem tworzymy grupę’’ zajęcia integrujące zespół klasowy- kl. IV,
 ,,Normy zachowania w szkole – jak poprawić dyscyplinę w klasie?’’- kl. IV, V, VI,
 ,,Radzę sobie ze stresem’’- z udziałem psychologa- kl. VI,
 ,,Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym’’- kl. I - spotkanie z pracownikami Straży
Gminnej,
 ,,Poprawne zachowanie w szkole” - dla klas I,
 ,,Grzeczne dzieci. Uczymy się pozytywnych zachowań” - dla klas I,
 ,,Bezpiecznie w domu i w szkole’’- klasy II, III ,
 ,,Prawa dziecka. Korzystanie z telefonów zaufania i telefonów alarmowych’’- dla klas III,
 Warsztaty profilaktyczne na temat ,,Ja i bezpieczeństwo’’- w klasach V,
 Warsztaty umiejętności społecznych – dla klas IV, V z udziałem profilaktyka
ze Stowarzyszenia ,,Nadzieja Rodzinie’’,
 ,,Uczymy się rozwiązywania konfliktów bez przemocy’’- dla klas V, VI
 ,,Możemy mieć zgrany zespół’’- kl. VI ,
 ,,Nikotyna –legalny narkotyk”- kl. V ,
8. Wychowawcy zrealizowali następujące programy profilaktyczne:
 dla klas pierwszych-,,Leon’’,
 dla klas drugich-,,Cukierki’’,
 dla klas trzecich - ,,Bajkowe spotkania’’,
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 dla klas piątych - ,,Veto wobec przemocy ”,
 dla klas szóstych - ,,Veto wobec uzależnień”.
9. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętność radzenia sobie ze stresem.
10. Uczestniczyli w cyklu zajęć na temat asertywności i radzenia sobie z presją rówieśników,
rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
11. Przeprowadzono konkursy plastyczne z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.
12. Zorganizowano występy teatru profilaktycznego ,,Best’’ pod tytułem ,,Uważaj na Internet ”.
13. Uczniowie uczestniczyli w projekcie profilaktycznym ,,Bezpieczni w Internetowej chmurze’’.
14. Przygotowano Dzień Przeciw Przemocy – odbyła się 12 edycja tego spotkania profilaktycznego.
15. Rodzice zostali włączeni do współpracy ze szkołą. Uczestniczyli w uroczystościach szkolnych,
byli angażowani do pracy na rzecz klasy, szkoły. Współpraca odbywała się również poprzez
uczestnictwo rodziców w pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
16. Pedagogizacja rodziców prowadzona była przez wychowawców, pedagoga, psychologów w celu
doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców. Szkoła w ramach pedagogizacji rodziców
prowadziła wywiadówki profilaktyczne w zakresie radzenia sobie z problemami na temat :,,Rola
rodziny w wychowaniu dzieci’’, ,,Jak mądrze kochać dziecko’’.
17. Nauczyciele podnosili swoje kompetencje wychowawczo-profilaktyczne poprzez udział w kursie:
,,Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE”.
18. W szkole działał Punkt Konsultacyjny, w którym pełnił dyżur psycholog z PPP w Chmielniku.
19. Porad udzielał także psychoterapeuta i prawnik dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Nadzieja
Rodzinie’’.
20. Pedagog przewodniczył spotkaniom Rady Bezpieczeństwa Szkoły i utrzymywał stały kontakt z jej
członkami.
21. Szkoła współpracowała z następującymi instytucjami wspierającymi szkołę w jej działalności
profilaktycznej: PPP W Chmielniku, GOPS w Morawicy, Policją w Morawicy, Strażą Gminną,
Stowarzyszeniem ,,Nadzieja w Rodzinie”, Sądem Rodzinnym w Kielcach, kuratorami.
 Gimnazjum
Praca szkoły w obszarze profilaktyki była prowadzona planowo i systematycznie zgodnie z wnioskami
i rekomendacjami opracowanymi po dokonanej ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki w czerwcu
2013 roku. Formami ewaluacji wewnętrznej działalności profilaktycznej szkoły były:
ankiety do nauczycieli, obserwacja, wywiady z pracownikami szkoły, uczniami, wnioski ze spotkań Rady
Bezpieczeństwa Szkoły, protokoły z rad pedagogicznych, sprawozdania nauczycieli, raport SEO
z ewaluacji zewnętrznej Kuratorium Oświaty w Kielcach z grudnia 2012.
Kryteria ewaluacji obejmowały:
1. Dostosowanie zadań SPP do warunków i bazy szkoły.
2. Poziom realizacji zadań skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Efekty podejmowanych zadań.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość działań zaplanowanych na rok
szkolny 2012/2013 zrealizowano zgodnie z harmonogramem działań Szkolnego Programu Profilaktyki.
Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń były dostosowywane i modyfikowane do potrzeb szkoły
i uczniów, co zostało zauważone w Raporcie SEO opracowanym przez ewaluatorów z Kuratorium
Oświaty w Kielcach. Działania szkoły skierowane były do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Obszary oddziaływań profilaktycznych to:
I. Wagary szkolne .
II. Problem agresji i przemocy w szkole.
III. Profilaktyka uzależnień /nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia od nowoczesnych
technologii informacyjnych /.
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Główne zadania profilaktyczne zrealizowane przez szkołę.
1. Pedagog szkolny, wychowawcy i nauczyciele systematycznie diagnozowali i monitorowali
sytuację profilaktyczną szkoły poprzez badania ankietowe, obserwacje, wywiady środowiskowe,
rozmowy z pracownikami szkoły, z uczniami i rodzicami.Pierwszym etapem pracy
profilaktycznej była diagnoza zespołów klasowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na
problemy dydaktyczne występujące w zespole klasowym, sytuację rodzinną uczniów,
indywidualne przypadki uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, wykroczenia
przeciwko dyscyplinie w szkole. Wśród uczniów klas pierwszych przeprowadzono badanie
ankietowe ,,Samopoczucie i bezpieczeństwo w szkole’’ z opracowanymi wynikami ankiety
została zapoznana Rada Pedagogiczna. Systematycznie monitorowano poziom bezpieczeństwa
uczniów w szkole.
2. Wychowawcy zrealizowali programy profilaktyczne: ,,Unplugged”, ,,Veto wobec przemocy’’,,
Veto wobec uzależnień’’.
3. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Policją, które dotyczyło odpowiedzialności nieletnich za
popełniane czyny karalne oraz bezpieczeństwa w sieci. Prowadzona była edukacja prawna
młodzieży.
4. Podjęto szereg działań integrujących zespoły klasowe: biwaki, rajdy, ogniska, warsztaty
integracyjne.
5. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla młodzieży prowadzone przez profilaktyków spoza
szkoły na temat: ,,Inicjacja seksualna. Doświadczenia z alkoholem, narkotykami, a zachowania
ryzykowne w aspekcie HIV/AIDS”.
6. Zorganizowano rajd pieszy pod hasłem,,Bez wspomagania’’.
7. Rodzice w ramach podwyższania umiejętności wychowawczych mieli możliwość uczestnictwa w
wywiadówkach profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień: ,,Młodzież a narkotyki’’,
Warsztaty dla rodziców klas pierwszych - ,,Zagrożenia wieku dorastania”, ,, Jak zapobiegać
wagarom w gimnazjum?”.
8. Przy współpracy z Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną w Kielcach przeprowadzono akcję
,,Stop dopalaczom’’.
9. Zorganizowana została 12 edycja Dnia Przeciw Przemocy w szkole.
10. Funkcjonowała Rada Bezpieczeństwa Szkoły w skład, której weszli rodzice, nauczyciele
i pracownicy Straży Gminnej.
11. Profilaktyka prowadzona była również poprzez uczestnictwo uczniów w spektaklu teatru
profilaktycznego Best pt.,,Narkotyki niszczą moje życie’’- treści dotyczyły problemu uzależnienia
młodzieży od środków psychoaktywnych.
12. Prowadzono szereg działań zapobiegających nadmiernej absencji w szkole, m. innymi:
 pedagogizacja rodziców,
 konsekwentne reagowanie w przypadku wagarów szkolnych,
 prowadzenie w ciągu całego roku szkolnego konkursu na najwyższą frekwencję w szkole –
nagrodzono pozytywne zachowania uczniów.
13. Prowadzona była indywidualna praca z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze
poprzez zajęcia psychoedukacyjne, pracę z ofiarą i sprawcą przemocy, wykorzystywano metodę
kontraktu, metodę szkolnej interwencji profilaktycznej, do współpracy angażowano rodziców.
W szczególnych przypadkach uczniowie korzystali ze specjalistycznej terapii w ośrodkach
terapeutycznych.
14. Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego
prowadzonych przez nauczycieli i doradców zawodowych. Szkoła zorganizowała wyjazd na Targi
Edukacyjne w Kielcach, gdzie uczniowie poznali ofertę szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Dla rodziców przygotowano prelekcję ,,Rodzic pierwszym doradcą swojego dziecka w wyborze
szkoły i zawodu”.
15. Nauczyciele doskonalili swoje kompetencje z zakresu profilaktyki poprzez udział w szkoleniu
na temat: ,,Niebieska Karta w oświacie”, Szkolna Interwencja Profilaktyczna.
16. Szkoła współpracowała z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach
wychowawczych, profilaktycznych, socjalnych, psychologicznych: PPP w Chmielniku, GOPS
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Morawicy, Sądem Rodzinnym w Kielcach,
Komisariatem Policji w Morawicy, Strażą Gminną.


Stowarzyszeniem

,,Nadzieja

Rodzinie’’,

bezpieczeństwo w Zespole Placówek Oświatowych:
1. Szkoła jest wyposażona w monitoring wizyjny. Opracowane procedury dotyczące wykorzystania
monitoringu w pracy wychowawczej szkoły są wdrożone.
2. Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach trudnych, nauczyciele przestrzegają
opracowanych procedur bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach trudnych.
3. Upowszechnia się wiedzę o zasadach postępowania i konsekwencjach niewłaściwego zachowania
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Prowadzi się okresową diagnozę stanu bezpieczeństwa w szkole, występujących zagrożeń oraz
przestrzegania praw ucznia.
5. Uczniowie przestrzegają podziału terytorialnego.
6. Opracowano bezpieczny dla uczniów system informowania o przypadkach przemocy,,Nie
zamykaj oczu’’. Funkcjonuje skrzynka pytań i problemów.
7. Istnieje obowiązek reagowania przez uczniów, pracowników szkoły na każdy przejaw agresji i
przemocy, informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji.
8. Obowiązuje w szkole wzmożona kontrola rejonów zagrożonych przez nauczycieli dyżurujących
oraz innych pracowników szkoły.
9. Organizuje się Dzień Przeciw Przemocy w szkole– odbyła się już 12 edycja .
10. W szkole funkcjonuje Rada Bezpieczeństwa Szkoły.
11. Szkoła współpracuje z Policją oraz Strażą Gminną w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa.
Organizuje się spotkania z pracownikami policji w celu edukacji prawnej młodzieży.
Zespół Szkół w Bilczy:

 w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej zrealizował następujące zadania:
Głównym celem działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki
i pracy dla uczniów. Wszyscy nauczyciele wdrażają program profilaktyczny i program wychowawczy,
systematycznie zapobiegają niepowodzeniom szkolnym poprzez wzbudzanie motywacji do nauki,
organizowanie pomocy koleżeńskiej. Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań:
Szkoła Podstawowa
 Koło fotograficzne,
 Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”, Gromada Zuchowa „Apacze”,
 Koło Biblijne,
 Zajęcia sportowe – piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt,
 Koło charytatywne,
 Zajęcia taneczne,
 Zajęcia komputerowe,
 Harcerski zastęp śpiewający,
 Koło Młodych Redaktorów,
 Zajęcia muzyczne, wokalne,
 Zajęcia plastyczne,
 Zajęcia teatralne z języka angielskiego,
 Klub Przyrodnika,
Gimnazjum
 Koło fizyczne,
 Zajęcia charytatywne,
 Koło Młodych Ekologów,
 Koło Chemiczne,
28







Zajęcia sportowe z piłki siatkowej, z piłki ręcznej,
Zajęcia komputerowe,
Szkolny Klub Europejski,
Koło szachowe,
Koło teatralne.

W ramach pracy wychowawczej i profilaktycznej w Zespole Szkół w Bilczy podejmowane
zostały następujące działania:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, indywidualizacja nauczania, dostosowanie
metod i form pracy do możliwości i potrzeb uczniów. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach
edukacyjnych, aktywizacja uczniów słabszych (zachęcanie do działalności w kołach
zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych), udzielanie im pomocy w postaci indywidualnych
konsultacji, zajęć wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej, wykorzystywanie elementów
motywujących w systemie oceniania.
2. Nawiązywanie przez nauczycieli pozytywnych kontaktów z uczniami, określenie warunków
i zasad życia szkolnego, klasowego. Nauczyciele i wychowawcy egzekwują od uczniów
przestrzeganie regulaminów szkolnych.
3. Diagnoza środowiska uczniowskiego, która pozwala zaplanować skuteczną pracę wychowawczą.
Organizowanie dla uczniów klas I warsztatów integracyjnych.
4. Promowanie na terenie szkoły i w środowisku szkolnym uczniów zdolnych, osiągających sukcesy
w konkursach szkolnych, gminnych, ogólnopolskich. Wprowadzenie „Złotej dziesiątki uczniów
wyróżniających się”.
5. Propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia – spotkania z policjantem, pielęgniarką,
stomatologiem, udział w projekcie „Raz dwa trzy – Bądź bezpieczny i Ty”.
6. Włączanie uczniów w działalność ekologiczną – zbiórka surowców wtórnych, akcja sprzątania
świata, Dni Ziemi.
7. Udział młodzieży w konkursach – Gminny Konkurs Ekologiczny, Bezpiecznie na wsi – powiedz
STOP upadkom, konkurs komunikacyjny, Konkurs Świętokrzyskiej Komendy Policji „Świeć
przykładem”, Gminny Konkurs Profilaktyczny „Nałogom mówię NIE”
8. Działalność Gromady Zuchowej, Harcerstwa.
9. Pomoc uczniom w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej – prezentacja szkół, warsztaty,
konsultacje, spotkania z psychologiem.
10. Przygotowywanie imprez środowiskowych – zawody sportowe, akademie poświęcone ważnym
wydarzeniom, Wieczornica, Święto Szkoły. Organizacja imprez klasowych – wycieczki,
Mikołajki, dyskoteki itp.
11. Organizacja wycieczek do miejsc pamięci narodowej, rajdów, wypraw o charakterze
turystycznym.
12. Wdrażanie uczniów do samorządność poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego.
13. Aktywizacja rodziców w realizację zadań szkoły – pomoc rodziców oraz udział w imprezach
szkolnych, spotkania wychowawców z rodzicami, możliwość uczestnictwa rodziców
w procesach podejmowania decyzji na poziomie klasy czy szkoły.
14. Stosowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych wskazującą właściwą, adekwatną
do sytuacji reakcję wychowawcy, pedagoga, dyrektora w sytuacjach trudnych.
15. Uczniowie zapoznawani są z instytucjami, w których mogą otrzymać pomoc. W widocznym
miejscu na terenie szkoły wywieszone są numery do instytucji, które mogą pomóc dziecku
i jego rodzinie.
16. Przeprowadzane są spotkania i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, a także umiejętności
negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów i problemów, radzenia sobie z napięciem
emocjonalnym, asertywności. Zajęcia w ramach programu „Spójrz inaczej”. Na godzinach
wychowawczych poruszana jest problematyka tolerancji, poszanowania cudzej godności
własności. Warsztaty i pogadanki prowadzone są przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego.
Odbyły się także warsztaty prowadzone przez policjantów z Komendy Miejski w Kielcach na
temat „Odpowiedzialność karna nieletnich”, a także psychologa z ŚCPiE dotyczące radzenia sobie
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z presją grupy. Współpraca z Sądem Rejonowym – poznanie przez uczniów struktury
sądownictwa, udział w rozprawach sądowych.
17. Współpraca ze Strażą Gminną – pogadanki z uczniami.
18. Pedagog szkolny przeprowadził warsztaty integracyjne w klasach pierwszych, jak również
warsztaty „Porozmawiajmy o emocjach” – kl Va, „Dbamy o kulturę języka” – kl. Vc,
„Wulgaryzmy a kultura słowa” – kl. Vc, „Jesteśmy różni, ale podobni do siebie”- kl. Ib, „Czy
asertywność jest dla mnie?” – kl. IIb, „Ja i moja asertywność – czy potrafię powiedzieć NIE?”-kl.
IVa, „Nałogom mówię NIE” – kl.IC.
19. Przekazywanie wiedzy o zasadach zachowania i postępowania w różnych sytuacjach (pogadanki,
scenki, wypracowania, dyskusje).
20. Podejmowanie indywidualnych działań wobec uczniów niezdyscyplinowanych (ścisła współpraca
z rodzicami w tym zakresie), prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej dla uczniów
z problemami wychowawczymi.
21. Promowanie wśród uczniów przynależności i działalności w organizacjach szkolnych: SU, ZHP,
Klub Europejski, LOP, itd., udział uczniów w licznych zajęciach pozalekcyjnych.
22. Wdrażanie uczniów do działalności charytatywnej – wolontariat w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym w Bilczy, organizacja kiermaszu ozdób świątecznych, Szlachetna Paczka.
23. Zapobieganie wagarom, ścisła kontrola absencji uczniów, ścisła współpraca z rodzicami.
24. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, instytucjami i organizacjami lokalnymi,
m.in. z parafią w Bilczy, Fundacją „Kazimierz”, Ochotniczą Strażą Pożarną, Urzędem Gminy,
Nadleśnictwem, itp.. Szkoła pozostaje w ciągłym kontakcie z pracownikami Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, trwa wzajemna wymiana
informacji o zagrożeniach i zdarzeniach na terenie szkoły z Policją. Dyrekcja szkoły i pedagog
szkolny utrzymują systematyczny kontakt z kuratorem sądowym.
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów BHP:
1. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych.
2. Każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na zajęciach, reaguje na nagłe „zniknięcie” ucznia
ze szkoły.
3. W pracowniach prowadzący zajęcia: dba o przestrzeganie zasad BHP, opiekun pracowni
opracowuje regulamin pracowni i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nimi
uczniów.
4. W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich, w szkole nauczyciele pełnią dyżury według
wywieszonego na tablicy ogłoszeń grafiku, dyżury pełnione są od 7.30 do zakończenia zajęć
w szkole podczas przerw międzylekcyjnych. Ponadto działa monitoring wizyjny zewnątrz
i wewnątrz szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
5. Nauczyciele i pracownicy szkoły reagują na niewłaściwe zachowania uczniów oraz łamanie
regulaminów. W sytuacjach kryzysowych nauczyciele i pracownicy szkoły postępują zgodnie
z ustalonymi i przyjętymi procedurami.
Zespół Szkół w Brzezinach:
 formy pracy wychowawczej:
 Szkoła Podstawowa
Program wychowawczy szkoły uwzględnia potrzeby indywidualne i rozwojowe dzieci, ich
zainteresowania oraz możliwości psychofizyczne. W pełni wykorzystuje możliwości szkoły, zarówno
w zakresie potencjału ludzkiego, jak i bazy. Opiera się na współpracy z rodzicami i środowiskiem
lokalnym. Przewodnią ideą edukacji w szkole jest wdrożenie uczniów do samodzielnego uczenia się,
dążenie do tego aby w szkole panowała równowaga między wiedzą, a umiejętnościami. Praca
dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza to elementy, których nie można od siebie oddzielić, stanowią
one wzajemnie uzupełniającą się jedność i są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego program wychowawczy
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zakłada, że wychowanie młodego człowieka ma miejsce w każdym momencie edukacji. Dążenie, aby
uczniowie obok treści nauczania opanowali umiejętność zdobywania wiedzy, wykorzystywania
i stosowania jej w praktyce, aby poznali proces uczenia się. Dzięki realizacji zajęć uczniowie: odróżniają
dobro od zła, są tolerancyjni, szanują drugiego człowieka, radzą sobie z zagrożeniami współczesnego
świata, są przygotowani do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, posiadają
umiejętność uczenia się przez całe życie, aby potrafili: planować własną przyszłość, zdobywać wiedzę,
myśleć twórczo, prezentować wiedzę, oceniać stan swojej wiedzy.
Osiągamy to:






















poprzez realizację Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
udział w dobrze zorganizowanych i ciekawie prowadzonych zajęciach lekcyjnych oraz
zajęciach kół przedmiotowych i zainteresowań,
dzięki pracy w Samorządzie Uczniowskim, drużynie harcerskiej, gromadzie zuchowej, pracy
w Klubie 4H,
poprzez kultywowanie tradycji i przynależność do zespołu „Pieśni i Tańca Brzezina,
organizację i udział w imprezach, uroczystościach szkolnych i zawodach,
udział w organizowanych prelekcjach, spotkaniach z pielęgniarką, leśniczym, policją,
twórcami ludowymi,
poprzez prace w Wolontariacie (sklepik szkolny, WOŚP),
realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień ,,Wyrastamy z przeszłości - nowy styl
życia bez nałogów”,
bierzemy udział w programach rządowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej „Doskonałe mleko” klasy 0-VI, „Owoce w szkole” klasy I-III,
realizujemy projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach i-III w gminie
Morawica”,
współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę i rodzinę: Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Policją, Urzędem Gminy, GOPS-em, Ośrodkiem Zdrowia w Morawicy,
Poradnią Dla Osób z Autyzmem w Kielcach, Poradnią zdrowia Psychicznego w Kielcach,
Nadleśnictwem w Kielcach, Bilczy,
wspieramy naszych niepełnosprawnych uczniów, organizujemy zajęcia rewalidacyjne,
uczniowie rozwijają swoje talenty biorąc udział w różnych konkursach,
konkursach plastycznych: „Jesienne drzewko”; „Zdrowie w twoich rękach”, „Pożar powódź
dniem czy nocą strażak spieszy ci z pomocą”, „Ratujmy naszą planetę ziemię”,
konkursach wiedzowych: „Jan Paweł II – Patron najgodniejszy”,
konkursach ortograficznych, matematycznych, recytatorskich, bibliotecznych,
konkursach promujących zdrowy styl życia,
organizujemy różne uroczystości na, których przybliżamy
uczniom postać naszego
Błogosławionego Patrona Jana Pawła II, stawiamy go naszym uczniom za wzór do
naśladowania,
Organizujemy konkurs Międzygminny „Jan Paweł II – Patron najgodniejszy”, gminny Turniej
gier i zabaw dla klas „0”, oraz gminne zawody sportowe w różnych dyscyplinach.

Nauczyciele i wychowawcy realizując program wychowawczy:
1. Stale współpracują z rodzicami, włączają ich w życie klasy, wspierają rodziców
w procesie wychowania.
2. Odbywa się pedagogizacja rodziców. Organizowane są prelekcje poświecone
zagadnieniom wychowawczym, lekcje otwarte z udziałem rodziców.
3. Rozwiązują bieżące problemy i sytuacje konfliktowe w klasie.
4. Współpracują z innymi nauczycielami – wychowawcami.
5. Starają się rozpoznawać niepowodzenia szkolne uczniów i próbują je rozwiązywać.
6. Integrują zespoły klasowe, poprzez współorganizowanie różnych wyjazdów do kina czy
teatru, imprez klasowych, czy sportowych, udział w uroczystościach szkolnych i apelach.
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7. Systematycznie prowadzą dokumentację klasową.
Metody i formy pracy wychowawczej
1. Rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie dobra,
prawdy i piękna w świecie.
2. Budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego.
3. Kształtowanie w uczniach podstawy dialogu i przyczynianie się do tworzenia klimatu zaufania.
4. Osiąganie celów życiowych drogą rzetelnej pracy.
5. Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie
i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań.
6. Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku,
tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
7. Przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnych aspektów
życia społecznego wraz z ich zagrożeniami.
8. Dostrzeganie w każdym uczniu możliwości oraz każdych drobnych zdolności i rozwijanie ich, aby
uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych
i oddziaływań wychowawczych.
9. Rozwijanie w uczniach szacunku do historii, kultury i tradycji narodowych z jego regionalnym
bogactwem.
10. Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność.
11. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
12. Kształtowanie postawy patriotycznej.
13. pomoc uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych, ich hierarchizacja oraz
w dokonywaniu wyborów.
14. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk
zdemoralizowanych.
15. Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci.
16. Kształtowanie właściwych postaw uczniów w stosunku do kolegów.
 Gimnazjum
1. Godziny do dyspozycji wychowawcy.
2. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Chmielniku.
3. Prelekcje, pogadanki oraz indywidualne rozmowy z uczniami.
4. Spotkania klasowe z rodzicami.
5. Działalność kół zainteresowań.
6. Wycieczki przedmiotowo—dydaktyczne.
7. Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji szkolnych i ceremoniału szkolnego.
8. Realizacja projektów edukacyjnych.
 formy pracy profilaktycznej
 Szkoła Podstawowa
1. Prelekcja policyjna na temat:
 konsekwencje karne nadużyć związanych z użytkowaniem technologii
informatycznych, przeprowadzona w klasach IV-VI,
 właściwe zachowanie w przypadku kontaktu z nieznajomym, która została
przeprowadzona w klasach 0-III.
2. Zrealizowano projekt profilaktyczno – wychowawczy pn. „Wyrastamy z przeszłości –
nowy styl życia bez nałogów” w ramach, którego odbył się:
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sportowy konkurs dyscyplin sprzed lat „W co bawił się dziadek i babcia” dla klas 0VI,
konkurs wiedzy „Kocham cię Polsko – edycja szkolna” na temat nałogów, zdrowego
odżywiania oraz wiedzy historycznej dla klas IV – VI),
konkurencja rodzinna „pisanka jak ze snu”, połączona z warsztatami
przeprowadzonymi przez miejscową artystkę,
konkurencja kształtująca zainteresowania „Tropiciel Tajemnic”, stwórz kartę do
kroniki regionu dla klas III-VI,
konkurencja design „damy i dżentelmeni” – pokaz mody współczesnej i historycznej
dla klas 0-VI,
Czytanie opowiadań „Pyza na polskich dróżkach” przez zaproszonych gości,
warsztaty dotyczące polskich tradycji Wielkanocnych przeprowadzone przez Koła
Gospodyń Wiejskich z Brzezin w klasach 0-VI,
montaż słowno – muzyczny „A te nasze Brzeziny – z pyzą na polskich dróżkach”,
przygotowany przez p. Beatę Łabęcką,
wycieczka do skansenu w Tokarni,

 Gimnazjum
Program profilaktyczny obejmował trzy zakresy działań:
1. Działania w wymiarze szkoły:
 zaprezentowanie programu Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców,
 organizowanie szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności nauczycieli w obszarze
działań profilaktycznych ( Zapobieganie agresji w szkole, Praca z uczniem o specyficznych
potrzebach edukacyjnych ),
 przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych i ich
prezentacja na gazetce,
 zaangażowanie do współpracy środowiska lokalnego związanego z problematyką
profilaktyczną zorganizowanie imprez profilaktycznych o charakterze ogólnoszkolnym
( Dzień bez papierosa, konkursy o tematyce związanej z uzależnieniami ),
 udział uczniów w pozaszkolnych imprezach kulturalnych i konkursach o tematyce
profilaktycznej,
 organizowanie przez szkołę dodatkowych zajęć „wyrównawczych” z języka polskiego,
matematyki, języków obcych,
 organizowanie przez szkołę zajęć rewalidacyjnych,
 organizowanie przez nauczycieli społecznie zajęć dodatkowych.
2. Działania w wymiarze klasy:
 zajęcia o tematyce profilaktycznej na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 zapraszanie specjalistów zajmujących się tą problematyką na zajęcia,
 współpraca wychowawców klas z rodzicami, omawianie problemów związanych
z zagrożeniami podczas spotkań klasowych lub indywidualnych,
 organizowanie samopomocy klasowej.
3. Działania na rzecz indywidualnych osób: ten zakres działań dotyczył głównie uczniów
wykazujących zaburzenia w zachowaniu, ponieważ uczniowie ci są najbardziej narażeni na
uleganie wszelkiego rodzaju nałogom. Działalność profilaktyczna organizowana była we
współpracy z osobami i instytucjami wspierającymi takimi jak: GOPS, Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie, Kurator Sądowy, PPP w Chmielniku.
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W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego
W ramach działań skierowanych do uczniów wychowawcy zrealizowali następujące treści programu na
godzinach do dyspozycji wychowawcy:
Klasa I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły
Nasz zespól klasowy. Jaki jest? Jaki powinien być?
Ja wśród innych – co nas łączy?
Planuję czas w procesie uczenia się
Sposób spędzania wolnego czasu – bajka metaforyczna” W pewnej współczesnej rodzinie”
Czy jestem uzależniony od gier komputerowych?

Klasa II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

19 września - Agresja i jej przejawy
24 października - Wzorce osobowe we współczesnym świecie
31 października - Czym jest zachowanie asertywne
14 listopada - Ideał, do którego dążymy
5 grudnia - Tolerancja - staramy się zaakceptować innych takimi, jakimi są
12 grudnia - Diagnoza potrzeb ucznia - ankieta

Klasa III
1. 19.09 – O prawach człowieka
2. 10.11- Jak rozwiązywać konflikty
3. 09.01 – Jak odżywiać się w wieku dojrzewania
Ponadto zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem policji dla uczniów poświęcone wirtualnym
zagrożeniom. Przygotowano też apel w związku ze światowym dniem AIDS.
W ramach działań skierowanych do rodziców wychowawcy przygotowali następujące spotkania
z rodzicami: w klasie III :prezentacja nt.” Jak budować dobre relacje z nastolatkiem”, w klasie I prelekcja
z wykorzystaniem PP „Agresja”
W drugim semestrze zadania zawarte w programie realizowanie były poprzez wychowawców
na godzinach wychowawczych poprzez dobór określonej tematyki zajęć, organizacje zajęć dodatkowych,
organizację konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizację ogólnopolskiego projektu „Żyj smacznie
i zdrowo” w ramach którego uczniowie zapoznani zostali z tematyką o zdrowym odżywianiu, otrzymali
materiały promocyjne, oglądali filmy edukacyjne oraz przygotowali prace plastyczne na podsumowanie
projektu w ramach tygodnia profilaktyki. Ponadto klasa pierwsza przygotowała prezentację prac
plastycznych na temat „ Ja i nałogi” a klasa III na temat tolerancji.
W ramach ewaluacji programu wspólnie z liderem programu wychowawczego przygotowano
i opracowano ankietę dotyczącą działań wychowawczych w której zawarte były pytania dotyczące
profilaktyki w szkole. Uczniowie uważają, że szkoła propaguje zdrowy styl życia, przeciwdziała agresji
i uzależnieniom . W szkole przestrzegane są prawa ucznia. Członkowie zespołu do spraw profilaktyki na
bieżąco monitorowali realizację programu oraz skuteczność podejmowanych działań. Zespół do spraw
profilaktyki na bieżąco monitorował realizację programu oraz dokonywał ewaluacji swojej pracy,
co pozwoliło stwierdzić, że działania został dobrze zaplanowane i zrealizowane.
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działania poprawiające stan bezpieczeństwa w szkole:
1. Obserwacja uczniów i monitoring.
2. Analiza stanu zagrożeń występujących w szkole i poza nią.
3. Konsultacje z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, rodzicami na temat stanu
bezpieczeństwa w szkole, występujących zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia.,
4. Przestrzeganie procedur na wypadek niepożądanych zachowań uczniów w szkole.
5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych
6. Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie trwania wycieczek
7. Pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole.
8. Rozmowy indywidualne z uczniami dotyczące poczucia bezpieczeństwa w szkole.
9. Natychmiastowa reakcja i działania w sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu
w szkole (sytuacje nagłe).
10. Stała współpraca z Wydziałem Sądu Rodzinnego w Kielcach polegająca na systematycznej
wymianie informacji pomiędzy szkołą a kuratoriami sądowymi, zawiadamianie sądu
w przypadkach zachowań uczniów świadczących o demoralizacji.
11. Organizowanie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, których celem jest przekazanie
uczniom wiedzy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
12. Przeprowadzanie dwukrotnie w ciągu roku przeglądu technicznego budynku szkolnego oraz
terenu poza szkołą.
13. Przestrzeganie zasad BHP.

Zespół Szkół w Obicach:
 w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej zrealizował następujące zadania:
1. Szkolna akcja „Nałogom mówię – NIE” – VIII edycja (warsztaty dla uczniów prowadzone przez
nauczycieli – wychowawców w trzech cyklach tematycznych – narkotyki, nikotynizm ,
alkoholizm, konkurs szkolny – plakat, test wiedzy, literacki, na prezentację multimedialną).
2. Eliminacje szkolne do ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK”.
3. Udział w konkursie ogólnopolskim „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK ” - etap
rejonowy i okręgowy.
4. Organizacja VIII edycji gminnego konkursu profilaktycznego p.n.„Nałogom mówię – NIE”
(plakat, test wiedzy, zajęcia warsztatowe).
5. Szkolny konkurs profilaktyczny „Nie daj szansy AIDS”.
6. Akcja prozdrowotna „Zdrowa dziewczyna = zdrowa kobieta”.
7. Zajęcia warsztatowe dla uczniów prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Chmielniku.
8. Koła zainteresowań, SKS, wycieczki, konkursy szkolne, gminne, powiatowe.
9. Praca dla środowiska – wykonanie stroików świątecznych i przekazanie ich starszym
mieszkańcom wsi Obice, zorganizowanie I Biegu Niepodległości, przygotowanie inscenizacji
Pana Tadeusza, organizacja I Festynu Rodzinnego „Wspólne granie”, akcja „Szkoła dla
środowiska lokalnego”: obchody Dnia Matki, debata szkolna „Rozum, czy serce – co w życiu
ważniejsze”, mecz piłki nożnej OSP Obice vs Moravia Morawica.
10. Udział drużyny ZHP w akcji „ Świąteczne stroiki”, „Wielkanoc”, dbanie o miejsca pamięci
narodowej , udział w akcjach charytatywnych.
11. Udział w obchodach Roku Korczaka: poznanie sylwetki Janusza Korczaka, konkursy szkolne
(gazetka klasowa, test wiedzy, prezentacja multimedialna) debata szkolna „Autorytet Janusza
Korczaka dawniej i dziś” gminny konkurs „Janusz Korczak – życie i działalność”, wieczornica
„Minuta ciszy po Januszu Korczaku”.


w zakresie bezpieczeństwa szkoła:

1. Organizowała dyżury nauczycieli przed zajęciami, w trakcie przerw i do odwozu dzieci.
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2.
3.
4.
5.

Organizowała zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
Organizacja dowozu pod nadzorem opiekunów.
Monitoring wizyjny w szkole.
Bezpieczna droga do szkoły – pogadanka przeprowadzona przez pracowników Straży Gminnej
w Morawicy dla klas I – III SP.
6. Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne – pogadanka pracowników Straży Gminnej
dla uczniów klasy III gimnazjum.
7. Pokaz sprzętu ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożeń życia i
zdrowia – edukacja OSP w Obicach dla klas 0 – III SP.
8. Realizacja programu nauczania „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli
 w zakresie pracy wychowawczej zrealizowała następujące zadania:
1. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
2. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez:
 spotkania z kombatantami II Wojny Światowej,
 organizowanie spotkań z uczestnikami i świadkami II Wojny Światowej,
 odwiedzanie miejsc pamięci narodowych,
 przygotowywanie z uczniami apeli historycznych (m.in. Święto Niepodległości, rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja),
 przybliżanie kultury naszej małej ojczyzny w działalności zespołu „Małe Wolanecki”.
3. Przybliżanie postaci patrona szkoły – Jakuba Szelesta
 odwiedzanie grobu patrona w Brzezinach na cmentarzu,
 organizowanie spotkań z byłymi uczniami patrona,
 udział uczniów w obchodach Dania Patrona,
 udział w konkursie o patronie.
4. Organizowanie form wypoczynku, rekreacji, wycieczki po najbliższej okolicy, wycieczki
edukacyjne oraz krajoznawcze m.in. wycieczka do Kielc – zwiedzanie Katedry, Muzeum
Narodowego, wycieczka do Krakowa, Bałtowa, do Kopalni Soli w Wieliczce, Tokarni, do kina,
teatru.
5. Organizowanie ogniska integracyjnego dla uczniów,
6. Kształcenie właściwego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego,
 udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”,
 apel szkolny z okazji Dnia Ziemi – wdrażanie do współodpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego,
 prezentacja multimedialna „Przyroda i formy jej ochrony” – prowadzona przez
pracowników Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
 wycieczki, konkursy ekologiczne, spotkania z leśniczym.
7. Organizowanie życia klasy:
 wybór samorządu, obowiązki dyżurnych,
 uroczystości szkolne i klasowe m.in. Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki, Dzień
Dziecka, Andrzejki, Choinka, dyskoteki.
8. Rozwijanie zainteresowań uczniów:
 organizowanie zawodów sportowych w szkole,
 udział w zawodach sportowych poza szkołą,
 organizowanie konkursów przedmiotowych w szkole (plastyczne, literackie,
matematyczne, języka polskiego, języka angielskiego),
 udział we wszystkich konkursach organizowanych na terenie gminy Morawica,
 zorganizowanie dla uczniów klas szóstych spotkania z wójtem gminy Morawica dla
przybliżenia zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
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zachęcanie uczniów do pracy w organizacjach szkolnych , udział w akcjach
charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

w zakresie działalności profilaktycznej realizowano poniższe zadania:
1. Tydzień profilaktyki „Zdrowo i bezpiecznie podczas wakacji” (prezentacja multimedialna,
konkursy plastyczne i literackie).
2. Działalność szkolnego koła PCK i „Klubu Wiewiórka”.
3. Konkurs plastyczny w ramach PCK „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
4. Zajęcia dla uczniów klas I-VI na temat profilaktyki agresji i przemocy.
5. Zajęcia na godzinach wychowawczych dopalaczach, narkotykach, alkoholu, nikotynie oraz
uzależnieniach od komputera.
6. „Dni bezpiecznego Internetu”, zajęcia lekcyjne, konkursy plastyczne, konkurs miedzowy,
przedstawienie i apel dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu.
7. Udział w projektach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” – wdrażanie do właściwych nawyków
żywieniowych.
8. Uczestnictwo klas II-III w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku” promującym dobre
nawyki żywieniowe oraz kształtującym prozdrowotne postawy i dbanie o właściwa dietę.
9. Współpraca z środkiem Zdrowia w Dębskiej Woli – comiesięczne elmeksowanie zębów, bilans
uczniów kl. 0, III, VI.
10. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek
węgla nic złego nie zrobi nikomu”.
11. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom”



w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zrealizowano:
1. Apele szkolne i pogadanki wychowawców na temat bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do
szkoły (podczas podróży autobusem, oczekiwania na przystankach).
2. Apel i pogadanki wychowawców „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe”.
3. Tydzień profilaktyki „Zdrowo i bezpiecznie podczas wakacji”.
4. Wychowanie komunikacyjne w klasach 0-III i na lekcjach techniki w klasach czwartych.
5. Dyżury nauczycieli przed lekcjami i czasie przerw na korytarzach szkolnych.
6. Dyżury nauczycieli podczas oczekiwani uczniów na odwóz.
7. Systematyczna kontrola miejsc, gdzie odbywają się zajęcia oraz sanitariatów.
8. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego.
9. Systematyczna kontrola stanu boiska i placów zabaw.
10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
11. Oznakowanie ciągów ewakuacyjnych.
12. Udział uczniów w konkursach na temat bezpieczeństwa.
13. „Dni bezpiecznego Internetu” – zajęcia lekcyjne, konkursy plastyczne, konkurs wiedzy,
przedstawienie i apel dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu.
14. Spotkanie ze Strażą Gminną nt. bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i wakacji.

VII. Projekty realizowane przez szkoły.
W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych oraz zwiększenia swojej atrakcyjności
szkoły brały udział w licznych projektach.
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W Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy w roku szkolnym 2012/2013 realizowano poniższe
projekty:
I. Szkoła Podstawowa:
1. „Opracowanie
i
upowszechnianie
innowacyjnego
programu
nauczania,
interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych
i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”. Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” projekt Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.
3. „Klub Aktywnego Przyrodnika” projekt Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
4. „Fascynujący świat nauki, czyli o twórczym rozwiązywaniu problemów metodą projektów”
projekt Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
5. „Od grosika do złotówki” projekt dla klas II Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
6. „Śniadanie daje moc” projekt realizowany w klasach I-III Programu Edukacyjnego Partnerstwa
dla Zdrowia.
7. „Poczytaj mi przyjacielu”
8. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
9. „Ratujemy i uczymy ratować” program fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
10. Kontynuacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie
Morawica” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakończony 21 czerwca 2013 r.
II. Gimnazjum:
1. „Projekt Comenius „Let’s play together like grandpa!” – projekt finansowany z budżetu
Komisji Europejskiej. Dofinansowanie projektu wynosiło 15 tys. euro. Projekt realizowany
od 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. W projekcie uczestniczyły szkoły z: Polski, Estonii,
Słowenii, Portugalii i Belgii. Podstawowymi celami projektu jest zaproponowanie młodzieży
innych form spędzania czasu wolnego niż komputer i gry komputerowe, pozyskanie rodziców
oraz najstarszego pokolenia do wspólnej realizacja projektu, budzenie szacunku dla przeszłości
i kultywowanie tradycji lokalnych, wymiana informacji na temat krajów europejskich oraz
dorobku kulturowego, motywowanie młodzieży do nauki języków obcych. Językiem komunikacji
jest język angielski.
2. Kontynuacja programu „Modelowej Szkoły SMART Technologies (Schowcase School
Program). W styczniu 2012 r. Gimnazjum w Morawicy podpisało umowę z Smart Technologies
na okres od 25 stycznia 2012 r. do 25 stycznia 2015 r. Zgodnie z porozumieniem Gimnazjum
otrzymało prawo używania logo Szkoły Pokazowej SMART. Wiążą się z tym pewne przywileje
i obowiązki. Do podstawowych obowiązków szkoły należą: doskonalenie nauczycieli w zakresie
stosowania pracy z uczniami tablicy interaktywnej, pracowanie na lekcjach z tablicą interaktywną,
opracowanie własnych lekcji w oprogramowaniu Smart Notebook i zamieszczanie ich na
stronach: Exchange.smarttech.com oraz www.tablice.net.pl, korzystanie z lekcji zamieszczonych
na wspomnianych stronach, zainstalowanie oprogramowania Smart Notebook na każdym
komputerze wykorzystywanym w szkole, przyjmowanie gości, przygotowywanie konferencji nt.
wykorzystania w pracy dydaktycznej tablicy interaktywnej, połączonych z pokazowymi lekcjami.
Szkoła posiada nauczyciela, który posiada status Lidera Edukacji Interaktywnej Smart
w międzynarodowym programie Smart Exemplary Educator (SEE)
3. Po raz drugi Gimnazjum przystąpiło do projektu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia
nauczycieli pt. „Magia Matematyki”. W ramach projektu uczniowie przystąpili do III edycji
Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego „Matematyka – moja pasja”, który odbywał się pod
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

patronatem: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
oraz Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Główne cele projektu to:
rozwijanie u uczniów inteligencji wielorakiej ze szczególnym uwzględnieniem talentów
matematycznych; zainteresowanie młodzieży matematyką i zachęcanie ich do udziału w różnych
formach twórczej aktywności związanych z matematyką; kształtowanie u uczniów umiejętności
kluczowych, a szczególnie w zakresie edukacji matematycznej; inspirowanie nauczycieli
matematyki do opracowania materiałów dydaktyczno- metodycznych i prowadzenia zajęć
kształtujących u uczniów myślenie logiczne i twórcze w zakresie edukacji matematycznej
(z wykorzystaniem ICT oraz nieszablonowych zadań, gier i zabaw).
Udział w drugiej edycji projektu Fundacji Banku ochrony Środowiska pt. „Czas na zdrowie”,
którego celem było promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania
i aktywności fizycznej wśród młodzieży. Miał on formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Składał się z dwóch etapów:
1. Rozgrzewki, czyli etapu przygotowawczego, polegającego na: powołaniu
dziesięcioosobowych zespołów szkolnych, zdobyciu wiedzy z zakresu zrównoważonego
stylu życiu, wypromowaniu tej wiedzy na forum szkoły oraz przygotowaniu scenariusza
i promocji Festynu Zdrowia wśród społeczności lokalnej,
2. Festynu Zdrowia polegającego na organizacji ogólnokształcącego festynu z udziałem
zaproszonych gości.
Projekt realizowany był w formie konkursu prowadzonego przez Internet, a jego uczestnicy
musieli przesyłać do oceny raporty z realizacji wszystkich zadań, według terminarza. Szkoła
zwyciężyła w I etapie, zajmując I miejsce wśród 105 szkół gimnazjalnych w całej Polsce.
Natomiast w II etapie szkoła zajęła VI miejsce w kraju.
Udział w Programie Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających Unplugged
skierowanym do uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Projekt realizowany od listopada 2012
r. do stycznia 2013 r. Program ten został opracowany w ramach międzynarodowego programu
EU-Drug Abuse Prevention finansowanego przez Komisję Europejską. Jego główne cele to:
ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania.
Projekt Tesco dla Szkół – „Zdrowo najedzeni” to filmowy konkurs dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów, którego tematem jest zdrowie i racjonalne odżywianie. Był
połączeniem sztuki filmowania z lekcją o zasadach zdrowego odżywiania i świadomego
wybierania produktów. Wybrany zespół musiał nakręcić krótki filmie, który obrazował ich
własne, ciekawe pomysły, jak w praktyce zastosować wiedzę o zdrowym odżywianiu i jak
namówić innych, by dbali o to, co jedzą. Ponadto uczniowie przygotowali gazetkę szkolną –
„Zdrowo najedzeni”, „Zdrowo najedzoną Fraszkę” oraz „Zdrowo najedzone Mikołajki”.
„Na tropie elektrośmieci”, organizatorem projektu było Centrum Informacji o Środowisku
ULEP/GRID-Warszawa. Natomiast jego celem było zwiększenie wiedzy gimnazjalistów
o tym, czym są elektrośmieci, jakie znaczenie mai ich odpowiednie przechowywanie
i oddawanie do przeznaczonych do tego punktów odbioru. Składał się z dwóch etapów:
1. Edukacyjny – zadaniem uczniów było przeprowadzenie ankiet w domu i szkole na temat
posiadanych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, identyfikacja najbliższych punktów
odbioru elektrośmieci oraz wypełnienie testu wiedzy.
2. Kampania informacyjna – młodzież musiała zaplanować i przeprowadzić kampanie
informacyjną dotycząca elektorśmieci, skierowana do społeczności szkolnej i lokalnej oraz
opracować plakat promujący zaplanowana kampanię.
Udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2013, której celem było zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. Akcja trwała od
1 czerwca do 30 września 2013 r., jej organizatorami było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym.
Udział w XII edycji akcji Góra grosza, uczniowie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy
zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
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10. „Chłopska Szkoła Biznesu”, projekt będący edukacją ekonomiczną z wykorzystaniem gry
symulacyjnej pod tą sama nazwą. Projekt to połączenie przedsiębiorczości, historii, geografii oraz
matematyki. Jego głównymi celami są m.in.: kreowanie i promocja nowych standardów
i rozwiązań w tworzeniu programów edukacyjnych; wykorzystywanie interdyscyplinarnego
narzędzia
edukacyjnego
ułatwiającego
podejmowanie
zagadnień
związanych
z funkcjonowaniem gospodarki; rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży;
badanie potencjału lokalnej historii.
11. Współpraca w ramach The Big Challenge Club – który był realizowany w Gimnazjum w 2009 r.
Uczniowie utrzymują kontakty z rówieśnikami z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec
i Ukrainy. W roku szkolnym 2012/2013 w realizacji inicjatywy uczestniczyło 20 uczniów z klas
pierwszych i 2b. Współpraca pomiędzy placówkami opiera się głównie na wymianie
korespondencji, doskonaleniu umiejętności językowych oraz promowaniu edukacji
interkulturowej.
Realizacje
tych
celów
umożliwia
strona
internetowa:
http://www.thebigchallengeclub.com

Zespół Szkół w Bilczy w roku szkolnym 2012/2013 brał udział w poniższych projektach:

1. Kontynuacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie
Morawica” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – zakończenie projektu 21 czerwca 2013 roku.
2. Pilotażowy Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „ Cyfrowa szkoła” – szkoła
otrzymała dofinansowanie w kwocie 175.550,00 zł, w ramach, którego zakupiono m.in.:
25 przenośnych komputerów dla uczniów, 3 przenośne komputery dla nauczycieli, 5 tablic
interaktywnych, 7 wizualizerów, system do zbierania i analizowania odpowiedzi .
3. „Ratujmy i uczmy ratować” – projekt pod patronem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który obejmuje edukację nauczycieli, którzy w swych placówkach staną się osobami
kompetentnymi do realizowania z dziećmi zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4. Program „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” – program profilaktyczno – edukacyjny dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych. Edukacja dzieci 7-9 lat z zakresu znajomości przepisów
ruchu drogowego i podstawowych norm społecznych.
5. Projekt Comenius „Piece of a whole” – partnerskie projekty szkół, finansowane z budżetu
Komisji Europejskiej. Kraje partnerskie to: Polska, Turcja, Włochy, Francja, Hiszpania, Estonia
i Słowacja.
Zespół Szkół w Brzezinach uczestniczył w poniższych projektach:

I. Szkoła Podstawowa:
1. Kontynuacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie
Morawica”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, który zakończył się 21 czerwca 2013 roku.
2. „Owoce w szkole” program skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach,
którego otrzymywali bezpłatne owoce, warzywa i soki.
3. „Szklanka mleka” program dla uczniów klas 0-VI szkoły podstawowej, w ramach, którego
otrzymali bezpłatnie mleko bez dodatków smakowych.
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Zespół Szkół w Obicach realizował następujące projekty:

1. „Efektywny Nauczyciel” – zakończenie projektu w grudniu 2012 r
2. .Program „Szklanka mleka”.
3. „Pracownie komputerowe dla szkół” – zakończenie projektu w lutym 2013 r.
Szkoła w Dębskiej Woli realizowała następujące projekty:

Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie podczas wakacji.
Rządowy Program „Mleko w szkole” klasy 1-6.
Rządowy Program „Owoce w szkole” klasy1-3.
Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych,
innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania „Efektywny nauczyciel”.
5. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Morawica” – projekt
realizowany w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, zakończony 21 czerwca 2013 r..
6. Ogólnopolski projekt „Szkoła bez przemocy”.
7. Gminny projekt nauki pływania dla klas III.
8. Projekt „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, którego celem jest prezentowanie uczniom granych
na ży6wo spektakli teatralnych za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej.
9. „Nauczyciel Interaktywnej Klasy”, projekt dla nauczycieli realizowany przez Świętokrzyskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
10. Projekt „Kultura” organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod hasłem „Moje
miejsce, moja historia”.
11. Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod nazwą „Ratujemy i uczymy ratować”.
1.
2.
3.
4.

Natomiast projekty realizowane przez tzw. Małe szkoły w roku szkolnym 2012/2013 przedstawia
poniższa tabela.
Tabela Nr 12
Lp.
Nazwa szkoły
Nazwa projektu
1.
Realizacja
projektu
„Indywidualizacja w procesie
1.
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
nauczania” współfinansowanego w ramach
w Lisowie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. Projekt o
wartości 30.000 zł .
2. Udział w Otwartym Konkursie Ofert Urzędu
Gminy w Morawicy na „Prowadzenie świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży”. Projekt o
wartości 13.000 zł.
3. Organizacja letnich zajęć dla dzieci Wioska
Indiańska
Zaborze
2013
projekt
współfinansowany przez Gminę Morawica.
2.
Publiczna
Szkoła
Podstawowa 1. „Kubusiowi przyjaciele natury”
w Radomiach
2. „Szklanka mleka”, w projekcie udział wzięło 27
uczniów klas 0-III
3. „Owoce w szkole”, projekt realizowany w klasach
I-III wśród 17 uczniów.
4. „Czyste ręce” projekt realizowany w klasie III, w
którym uczestniczyło 8 uczniów
5. Klub Bezpiecznego Puchatka”,
projekt
realizowany w klasie I z 4 uczniami.
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3.

4.

5.

6. „5 porcji warzyw i owoców” w klasach II – III,
udział wzięło 13 uczniów.
do
realizacji
projektu
pn.
Publiczna Szkoła Podstawowa w 1. Przystąpiono
Woli Morawickiej
„Indywidualizacja nauczania i wychowania
w klasach I-III w PSP w Woli Morawickiej”,
w ramach którego przeprowadzono zajęcia
wspierające rozwój uczniów, np.: zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, terapię
pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia
z hipnoterapii i na basenie dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia dla
uczniów zdolnych – koło matematyczne, zajęcia
z psychologiem (grupowe i indywidualne).
Publiczna Szkoła Podstawowa w 1. Utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w
wieku od 8 do 16 lat – pozyskano środki w kwocie
Chmielowicach
15.000 zł.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
pn. „Chcemy się rozwijać” – projekt o wartości
29.977 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w 1. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w
Nidzie realizowała następujące
klasach I-III w Publicznej Szkole Podstawowej
w Nidzie” – pozyskanie środków w wysokości
projekty:
30.000 zł z Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki”.

VIII. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy Morawica na rzecz uczniów i szkół.
1. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 była kontrola obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia
gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku do 18 lat. Kontroli spełnienia obowiązku
szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki
gmina. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 13,
stan na dzień 31 grudnia 2012 r.
Tabela Nr 13.
Lp.
1.
2.

3.

4.

Wyszczególnienie
Liczba uczniów zobowiązanych do spełnienia obowiązku nauki
(roczniki 1995-1997)
Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem w tym:
1. spełniających jeszcze obowiązek szkolny,
2. w szkołach ponadgimnazjalnych,
3. u pracodawców,
4. centra kształcenia, zakłady kształcenia itp.
5. w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym,
6. przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju
Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie
Gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź niespełnieniu
obowiązku nauki
Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki
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569
181
376
2
9
1

2. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
Zgodnie z art. 14a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom
pięcioletnim i sześcioletnim dowóz do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, jeżeli droga przekracza
3 km. Natomiast art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu
uczniów kl. I-IV szkół podstawowych, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km.
W przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatny dowóz przysługuje
powyżej 4 km.
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono oraz refundowano
rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych.
Tabela Nr 14. Dowóz uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Morawica
w roku szkolnym 2012/2013

Lp.
1
2
3
4
5

6

Nazwa placówki oświatowej
Zespół Placówek Oświatowych
w Morawicy
Zespół Szkół w Bilczy
Zespół Szkół w Brzezinach
Zespół Szkół w Obicach
Szkoła Podstawowa w Dębskiej
Woli
Razem
Uczniowie niepełnosprawni

Ilość uczniów
dowożonych przez
Gminę Morawica
do szkół
164
61
43
73
120
461
12

Aby zapewnić uczniom prawidłowy i bezpieczny dowóz do szkół, Gmina Morawica corocznie organizuje
przetarg nieograniczony, w wyniku, którego zostają wyłonieni przewoźnicy spełniający wymogi
bezpieczeństwa.
W roku szkolnym 2012/2013 do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy dowóz zapewniał
Pan Józef Kubicki, prowadzący działalność gospodarczą: Przewóz Osób Autobusem Józef Kubicki.
Do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach i Zespołu Szkół w Bilczy dowóz zapewniał Pan Robert
Młynarczyk, prowadzący działalność gospodarczą Usługi Transportowe i Autohandel Robert Młynarczyk
Do Zespołu Szkół w Obicach i do Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli dowóz
uczniów zapewniała firma Pani Sylwii Grudzień P.T.-U. „Mega – Trans” Pani Sylwii Grudzień oraz Pan
Józef Kubicki.
Na to zadanie w roku szkolnym 2012/2013, Gmina Morawica poniosła wydatki w wysokości:
330.321,58 zł
Aby dowóz uczniów był realizowany prawidłowo, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, Gmina
Morawica w roku 2012/2013 zatrudniła 10 opiekunów, którymi są nauczyciele lub osoby posiadające
specjalny kurs dla opiekunów dowożonych dzieci i młodzieży.
Na wynagrodzenia dla opiekunów dowożonych dzieci wraz z pochodnymi, Gmina Morawica w roku
szkolnym 2012/2013 wydała: 90.446,79 zł
Gmina Morawica zapewnia również dowóz uczniów środkiem komunikacji publicznej. Z tej formy
dowozu korzystali uczniowie uczęszczający do ZPO w Morawicy, zamieszkali w miejscowości Brudzów
i Radomice oraz dwoje uczniów uczęszczających do ZS w Brzezinach. Gmina Morawica na ten cel
w roku szkolnym 2012/2013 przeznaczyła 14.709,10 zł.
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Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w roku szkolnym 2012/2013 zwracano rodzicom koszty przejazdu
dwunastu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Uczniowie ci uczęszczali do specjalistycznych
ośrodków w Kielcach odpowiadających ich schorzeniom. Gmina Morawica zwróciła rodzicom
84.829,40 zł.
Wybór form dowozu dziecka niepełnosprawnego należało do rodziców ucznia, co określa ustawa
o systemie oświaty.
3. Stypendia i zasiłki szkolne
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz uchwały Nr II/14/05 Rady Gminy
Morawica z dn. 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 118 poz. 1475
z 2005 r. ze zm.).
Z niniejszej pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych i policealnych, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy. Kryterium dochodowe
uprawniające do uzyskania pomocy do 30 września 2012 r. wynosiło 351,00 zł netto na członka rodziny,
natomiast od 1 października 2012 r. wynosi 456,00 zł netto. Na powyższe zadanie otrzymano dotacje
z budżetu Wojewody w kwocie: 68.046,00zł.
Dotacja otrzymana od Wojewody przyznawana jest w dwóch transzach na okres od stycznia do czerwca
oraz od września do grudnia danego roku budżetowego. Natomiast stypendium szkolne przyznawane jest
na dany rok szkolny, w związku z czym środki na ten cel pochodzą z dotacji przypadających na dwa
kolejne lata budżetowe. Całkowity koszt dofinansowania zadania własnego gminy związanego
z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów ze środków budżetu państwa nie może stanowić więcej
niż 80% zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. 2009
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). W związku z powyższym 20% finansuje dana gmina.
Tabela Nr 5 wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.
Tabela Nr 15. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013
Lp.
1.
2.

3.
4.

Wyszczególnienie
Liczba wniosków
Liczba wniosków pozytywnie
rozpatrzonych - ogółem
w tym
szkół podstawowych
odnoszących gimnazjów
się do
szkół ponadgimnazjalnych
uczniów:
innych
Wysokość otrzymanej dotacji (w zł)
Wysokość poniesionych wydatków,
łącznie

Stypendium
szkolne
259
222

Zasiłek
szkolny
25
20

114
10
43
4
61
6
4
0
68.046,00 zł
82.516,80
2.710,00

Liczba wydanych decyzji w sprawie stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2012/2013 przez Gminę
Morawica to 496 decyzji.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
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Stypendium szkolne w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z uchwałą § 6 ust. 1 Załącznika nr 1
do uchwały nr II/14/05 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 marca 2005, uchwały nr IV/256/05 Rady
Gminy Morawicy z dnia 29 kwietnia 2005, uchwały nr XLI/391/10 rady Gminy Morawica z dnia
29 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 118, poz. 475 z 2005
ze zm) było przyznawane do 31 października 2012 r. w wysokości 72,80 zł na jeden miesiąc zaś
od 1 listopada 2012 r. w wysokości 84,80 zł. Uczniowie otrzymali stypendium szkolne na zróżnicowaną
ilość miesięcy w zależności od wysokości dochodu na jednego członka rodziny, z przeznaczeniem na
zakup podręczników szkolnych, pomocy naukowych, artykułów szkolnych, odzieży i obuwia
sportowego, biletów miesięcznych za dowóz do szkół ponadgimnazjalnych.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z pomocy tej w roku szkolnym 2012/2013 skorzystało
20 uczniów, którym przyznano zasiłki szkolne w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego
na zakup podręczników szkolnych, pomocy naukowych, artykułów szkolnych, odzieży i obuwia
sportowego, biletów miesięcznych za dowóz do szkół ponadgimnazjalnych. Wysokość zasiłku szkolnego
była ustalana indywidualnie dla każdego ucznia i zależała od okoliczności i zdarzenia, w których znalazł
się uczeń.
4. „Wyprawka szkolna”
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Morawica realizowała Rządowy program pomocy uczniom
w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników była udzielana
dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkół podstawowych oraz dla uczniów
słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla dzieci
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwała dzieciom pochodzącym
z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.).
Wysokość dofinansowania wynosiła:
1. 180,00 zł dla uczniów klas I szkół podstawowych,
2. 180,00 zł dla uczniów klas II szkół podstawowych,
3. 180,00 zł dla uczniów klas III szkół podstawowych,
4. 210,00 zł dla uczniów klas IV szkół podstawowych,
5. 180,00 zł dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w klasach I-III szkoły
podstawowej
6. 210,00 zł dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w klasie IV szkoły
podstawowej,
7. 325,00 zł dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w gimnazjum.
Z tej formy pomocy skorzystało 134 uczniów uczęszczających do placówek oświatowych z terenu
Gminy Morawica, w tym:
- 30 uczniów z klas I szkół podstawowych,
- 33 uczniów z klas II szkół podstawowych,
- 37 uczniów z klas III szkół podstawowych,
- 24 uczniów z klas IV szkół gimnazjalnych.
- 10 uczniów niepełnosprawnych.
Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 25.482,50 zł od Wojewody
Świętokrzyskiego, które zostały wypłacane w całości.
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5. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów
Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów
kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od
okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę i wynosi:
a. 4.587,00 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b. 8.081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
c. 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej
pracy.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie kształcenia młodocianych
pracowników, od 01.09.2012 r. stało się pomocą de minimis.
Tabela Nr 16. Wysokość przyznanego dofinansowania pracodawcom przez Gminę Morawica
w roku szkolnym 2012/2013 .
Liczba
pracodawców
którzy
otrzymali
dofinansowanie

6

Liczba młodocianych,
którzy ukończyli naukę
zawodu:

Ogółem
6

w tym w cyklu
kształcenia

24
mies.
3

36
mies.
3

Liczba decyzji
odmawiających
przyznania
dofinansowania

-

Kwota jaką w
2012/2013 r.
wypłacono
pracodawcom w
ramach
dofinansowania

33.388,46

Wysokość dotacji
pozyskanej w
2012/2013 r. od
Wojewody
Świętokrzyskiego
z Funduszu Pracy

33.388,46

6. Zwrot kosztów udzielonej dotacji
Ustawa o systemie oświaty nakłada na Gminy obowiązek zwrotu kosztów udzielonej dotacji
na dzieci, które są mieszkańcami danej gminy, a uczęszczają do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, do niepublicznych
przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie innej gminy.
W związku z powyższym Gmina Morawica w roku szkolnym 2012/2013 zobowiązana była
do refundacji kosztów udzielonej dotacji dla Miasta Kielce na terenie, którego znajdowały się w/w
placówki, a do których uczęszczały dzieci mieszkające na terenie naszej gminy. Refundacja wyniosła
109.522,30 zł
Na podstawie tych samych zapisów Gmina Morawica ubiegała się o zwrot do gminy: Chęciny,
Chmielnik, Kielce, Nowiny, Pierzchnica, Strawczyn o pokrycie udzielonej dotacji na dzieci, które są
mieszkańcami powyższych gmin, a uczęszczały do punktów przedszkolnych i niepublicznego
przedszkola na terenie Gminy Morawica.
Wysokość otrzymanych zwrotów w roku szkolnym 2012/2013 obrazuje tabela nr 17.
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Tabela Nr 17
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa jst

Wysokość refundacji dotacji
w roku szkol. 2012/2013
4.179,47 zł
3.668,93 zł
10.511,86 zł
12.124,23 zł
6.730,86 zł
4.138,36 zł
41.353,71 zł

Gmina Chęciny
Gmina Chmielnik
Gmina Kielce
Gmina Nowiny
Gmina Pierzchnica
Gmina Strawczyn
Razem

6. Dotacje dla placówek oświatowych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2012/2013
Tabela Nr 18 (w załączeniu) obrazuje wysokość poniesionych kosztów na realizację zadań oświatowych
w roku szkolnym 2012/2013.
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