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Obowiązek przedstawienia Radzie Gminy, w terminie do dnia 31 października, 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie, w tym o wynikach sprawdzianu i 

egzaminów za poprzedni rok szkolny wynika z art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty. 

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 obrazuje 
tabela nr 1 (stan na 31 marca 2009 r.). 

 

Tabela 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 
uczniów 
kl. I-VI 

w tym: 

I II III IV V VI 

1. 
Szkoła Podstawowa 
w Gozdowie 

6 57 6 13 14 5 12 7 

2. 
Szkoła Podstawowa 
w Hostynnem 

6 62 11 11 8 11 6 15 

3. 
Szkoła Podstawowa 
w Malicach 

6 51 4 7 10 6 11 13 

4. 
Szkoła Podstawowa 
w Terebiniu 

6 45 7 5 10 8 10 5 

5. 
Szkoła Podstawowa 
w Turkowicach 

4 40 6 6 5 5 9 9 

6. 
Szkoła Podstawowa 
w Sahryniu 

6 52 7 8 10 6 11 10 

7. 
Szkoła Podstawowa 
w Werbkowicach 

13 288 45 44 51 44 48 56 

 Razem 47 595 86 94 108 85 107 115 

1. 
Gimnazjum 
w Sahryniu 

3 77 22 32 23 

 2. 
Gimnazjum 
w Werbkowicach 

12 280 72 107 101 

 Razem 15 357 94 139 124 

 Ogółem 62 952  
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2. Stan organizacji przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Werbkowice oraz 
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Werbkowice w roku szkolnym 2008/2009 obrazuje tabela nr 2 (stan na 
31 marca 2009 r.). 

 

Tabela 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych 
przez gminę Werbkowice. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 
dzieci 
„O” 

Liczba 
dzieci 

poniŜej 
„O” 

Razem 

1. Przedszkole Samorządowe „Bajka” w Werbkowicach 5 41 66 107 

2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gozdowie 0 0 0 0 

3. 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Hostynnem 

1 9 0 9 

4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malicach 1 5 7 12 

5. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Terebiniu 1 4 0 4 

6. 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Turkowicach 

1 6 0 6 

7. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sahryniu 2 10 11 21 

 Razem 11 75 84 159 

 

3. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 3 (stan na 31 marca 
2009 r.). 

Tabela Nr 3. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2008/2009  

Wyszczególnienie Zatrudnienie 
ogółem 

w tym: 

nauczyciele obsługa 

Lp. Nazwa szkoły etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. SP w Gozdowie 9,01 12 7,51 10 1,50 2 

2. SP w Hostynnem 14,79 18 10,29 12 4,5 6 

3. SP w Malicach 13,56 15 9,06 10 4,5 5 

4. SP w Terebiniu 8,83 11 7,33 9 1,5 2 

5. SP w Turkowicach 12,40 15 8,40 11 4 4 

6. SP w Sahryniu 10,17 16 8,67 17 1,5 2 
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Wyszczególnienie Zatrudnienie 
ogółem 

w tym: 

nauczyciele obsługa 

Lp. Nazwa szkoły etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

7. SP w Werbkowicach 35,33 38 29,33 32 6 6 

8. Przedszkole „Bajka”  

(3 osoby obsługi zatrudnione przez PUP) 17,14 18 8,14 9 9 9 

9. Gimnazjum w Sahryniu 9,30 21 8,30 19 1,0 2 

10. Gimnazjum w Werbkowicach 47,00 49 31,50 32 15,50 17 

 Razem 177,53 213 128,53 161 49 55 

 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów 
i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolu i szkołach, a pracowników 
administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia 
w przedszkolu bloku Ŝywieniowego. 
 

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szk. 2008/2009. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2008/2009, 
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w latach 2008-
2009 przedstawia tabela nr 4. 

Tabela Nr 4. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2008 - 2009. 

Wyszczególnienie 2008 r. Plan 2009 r. 

Lp. Typ szkoły w złotych 

1. SP w Gozdowie 0,00 0,00 

2. SP w Hostynnem 1350,00 3040,00 

3. SP w Malicach 2000,00 3040,00 

4. SP w Terebiniu 500,00 1944,00 

5. SP w Turkowicach 925,00 2000,00 

6. SP w Sahryniu 1619,00 2240,00 

7. SP w Werbkowicach 2200,00 500,00 

8. Gimnazjum w Werbkowicach 3668,00 3300,00 

9. Gimnazjum w Sahryniu 1201,00 2480,00 

Razem nakłady 13463 18544 
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5. Nauczycie zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez gminę Werbkowice w podziale na 
stopnie awansu zawodowego. 

 

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szk. 2008/2009 
obrazuje tabela nr 5 (stan na 31 marca 2009 r.). 

 

Tabela Nr 5. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2009r. 

Nazwa szkoły/ 
placówki 

Stopnie awansu zawodowego (w etatach) 

staŜysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

2009 % ogółu 2009 % ogółu 2009 % ogółu 2009 % ogółu 2009 

SP w Gozdowie 0 0% 1 13,32% 2 26,63% 4,51 60,05% 7,51 

SP w Hostynnem 0,50 4,86% 0 0% 1,29 12,54% 8,50 82,60% 10,29 

SP w Malicach 0 0% 1,56 17,22% 4,50 49,67% 3 33,11% 9,06 

SP w Terebiniu 0 0% 1,55 21,15% 2,56 34,92% 3,22 43,93% 7,33 

SP 
w Turkowicach 

1,29 15,38% 0,39 4,62% 6,72 80,00% 0 0% 8,40 

SP w Sahryniu 0 0% 0,50 5,77% 3,22 37,13% 4,95 57,10% 8,67 

SP 
w Werbkowicach 

0 0% 4 13,64% 7,72 26,32% 17,61 60,04% 29,33 

Przedszkole 
„Bajka” 

2 24,57% 0 0% 4 49,14% 2,14 26,29% 8,14 

Gimnazjum 
w Sahryniu 

0 0% 1 12,05% 2,34 28,19% 4,96 59,76% 8,30 

Gimnazjum 
w Werbkowicach 

0,50 1,59% 3 9,52% 6 19,05% 22 69,84% 31,50 

Razem 4,29 3,34% 13,00 10,11% 40,35 31,39% 70,89 55,16% 128,53 

 

W roku szkolnym 2008/2009 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela 
dyplomowanego oraz 2 stopień nauczyciela kontraktowego. 
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2. ZADANIA O ŚWIATOWE GMINY 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej naleŜy do zadań własnych gminy. 
Szczegółowe zadania gminy w zakresie edukacji zostały określone w przepisach prawa 
oświatowego (ustawach oraz przepisach wykonawczych do ustaw), a w szczególności w: 

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), 
zwanej dalej uoso i ustawie z dnia 26 stycznia 1981 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.) zwanej dalej KN. 

 

2. 1. Zadania Rady Gminy w świetle ustawy o systemie oświaty 
 

1) Rada gminy moŜe tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub 
organizować wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek 
(art.5 ust.9 uoso): 

Obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną szkół zapewnia utworzona 
w 2003 r. jednostka budŜetowa pod nazwą Samorządowa Jednostka Oświaty 
w Werbkowicach. Samorządowa Jednostka Oświaty w Werbkowicach od marca 2005 r. 
realizuje ponadto zadanie dowozu uczniów do szkół. 

W roku szk. 2008/2009 nie dokonywano zmian w zakresie formy organizacyjno – 
prawnej Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach. 

2) Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych (art. 14a. 1). Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a takŜe określa granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów (art. 17 ust. 4 uoso). 

W roku szk. 2008/2009 gminna sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
obejmowała 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja, tj.: 
1) Szkoła Podstawowa w Gozdowie; 
2) Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii; 
3) Szkoła Podstawowa w Malicach; 
4) Szkoła Podstawowa w Sahryniu; 
5) Szkoła Podstawowa w Terebiniu; 
6) Szkoła Podstawowa w Turkowicach; 
7) Szkoła Podstawowa w Werbkowicach; 
8) Gimnazjum w Werbkowicach; 
9) Gimnazjum w Sahryniu. 

 
Natomiast sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych przedstawiała się następująco: 
1) Przedszkole Samorządowe „Bajka” w Werbkowicach; 
2) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gozdowie; 
3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hostynnem kolonii; 
4) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malicach; 
5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sahryniu; 
6) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Terebiniu; 
7) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Turkowicach. 
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W dniu 28 sierpnia 2009 r. zostały podjęte przez Radę Gminy Werbkowice uchwały: 
nr XXXI/218/2009 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Werbkowice oraz określenia granic ich obwodów 
oraz nr XXXI/219/2009 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Werbkowice 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Obie uchwały obowiązują od nowego roku szkolnego 2009/2010. 

3) Rada Gminy podpisuje akt załoŜycielski oraz nadaje pierwszy statut szkole lub placówce (art.58 ust.6 uoso) 

W związku z utworzeniem od 1 września 2009 r. Zespołów Szkół w Werbkowicach 
i w Sahryniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. zostały podpisane dwa akty załoŜycielskie i nadane 
pierwsze statuty dla nowotworzonych zespołów, tj. dla Zespołu Szkół w Werbkowicach oraz 
Zespołu Szkół w Sahryniu. 

4) moŜe zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego (pod określonymi w ustawie warunkami) (art. 59 ust.1 
uoso) 

nie miało miejsca w okresie sprawozdawczym 

5) prowadząc szkoły róŜnych typów lub placówki, moŜe je połączyć w zespół, wyłączyć z zespołu lub włączyć 
do zespołu inne szkoły lub placówki z zastrzeŜeniem ust. 5a-5c (art.62,ust.1 i 5) 

W dniu 23 kwietnia 2009 r. podjęto uchwały o utworzenie dwóch zespołów szkół, 
tj. Zespołu Szkół w Werbkowicach i Zespołu Szkół w Sahryniu. W skład:  

1) Zespołu Szkół w Werbkowicach weszły: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Werbkowicach oraz Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach; 

2) Zespołu Szkół w Sahryniu weszły: Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny 
Trudzińskiej i siedmiu wychowanków w Sahryniu oraz Gimnazjum w Sahryniu. 

Zespoły rozpoczęły działalność z dniem 1 września 2009 r. 

6) uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminny, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym (art.90f) 

W okresie sprawozdawczym nie uchwalano nowego regulaminu udzielania pomocy 
materialnej. W roku szk. 2008/2009 obowiązywał regulamin udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym z dnia 31 marca 2005 r. przyjęty uchwałą Nr XX/208/05 Rady 
Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 120, poz. 2266). 

 

2. 2. Zadania Wójta Gminy w świetle ustawy o systemie oświaty 
 

1) analizuje zawiadomienie dyrektora szkoły o wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej, 
niezgodnej z przepisami prawa i udziela opinii w tej sprawie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 
(art.4,ust.3) 

W roku szk. 2008/2009 nie wystąpiły takie zdarzenia. 

2) odpowiada za działalność szkół i placówek oświatowych (w zakresie opisanym w art.5, ust.7), tj.:  
- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki; 
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa 
w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki;  
- wyposaŜenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania 
innych zadań statutowych. 
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Prowadzone przez gminę szkoły mają zapewnione odpowiednie warunki do działania, 
w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowywania i opieki. Zalecenia 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarno- Epidemiologicznego w Hrubieszowie są realizowane 
przez dyrektorów szkół w porozumieniu z organem prowadzącym. 

W miarę posiadanych środków w roku szk. 2008/2009 dokonywane były niezbędne 
remonty. Jako waŜniejsze naleŜy wymienić: 
1) w Gimnazjum w Werbkowicach (remont hali sportowej po awarii rury (z ubezpieczenia)) 

– 41 204 zł; 
2) w Szkole Podstawowej w Werbkowicach (remont instalacji elektrycznej, malowanie ścian 

wewnętrznych i lamperii na klatce schodowej) – 10 500 zł; 
3) w Szkole Podstawowej w Hostynnem (remont elewacji bocznej budynku szkoły) – 13 000 

zł; 
4) w Gimnazjum w Sahryniu (wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły) – 5 000 zł; 
5) w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach (wymiana części instalacji 

elektrycznej, wymian podłogi i odnowienie jednej sali po awarii ciepłowniczej, 
odnowienie placu zabaw, wymiana rynien) – 21 000 zł 

W okresie sprawozdawczym systematycznie wzbogacana była baza dydaktyczna szkół. 

3) przedstawia kuratorowi do zaopiniowania, przed ich zatwierdzeniem - arkusze organizacji publicznych 
szkół i przedszkoli (art.31,ust.1,pkt.6a) 

Arkusze organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2008/2009 zostały zatwierdzone przez 
organ prowadzący po zaopiniowaniu przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

4) uzgadnia z dyrektorem szkoły lub placówki program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania - w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania 
(art.34,ust.2) 

W roku szk. 2008/209 nie prowadzono takich uzgodnień. 

5) sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych 
(szczegółowo opisanych art.34a ust.2), tj.: 

- prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budŜetowymi oraz pozyskanymi 
przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a takŜe gospodarowania mieniem;  

- przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
i uczniów; 

- przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 

Gospodarka finansowa szkół prowadzona była w sposób prawidłowy i racjonalny, 
zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi szkół. Dyrektorzy, przy realizacji budŜetu, 
ściśle współpracowali z Samorządową Jednostką Oświaty w Werbkowicach. Gospodarka 
finansowa szkół podlegała kontroli. 

Organ prowadzący sprawował nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów 
bhp pracowników i uczniów.  

6) powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (za zgodą kuratora oświaty) osobę niebędącą 
nauczycielem (art.36,ust.2) 

W roku szk. 2008/2009 nie powołano na stanowisko dyrektora osoby niebędącej 
nauczycielem. 

7) powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, wyłania kandydata w drodze konkursu, powołuje 
komisję konkursową, ustala skład komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych, 
przedłuŜa powierzenie stanowiska dyrektora itd. (art. 36a,ust.1,2,4, 4a, 5,6,9 uoso) 
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W roku szk. 2008/2009 przeprowadzono trzy postępowania konkursowe w celu 
wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół od 1 września 2009 r.  

W wyniku posiedzeń komisji konkursowych powołanych przez Wójta Gminy, wyłoniono 
kandydatów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół w Werbkowicach, dyrektora Zespołu 
Szkół w Sahryniu oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, 
którym następnie Wójt Gminy Werbkowice powierzył stanowiska dyrektorów na pięć lat 
szkolnych, tj. do 31 sierpnia 2014 r. 

Ponadto Wójt Gminy w uzgodnieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty przedłuŜył 
powierzenie stanowiska dyrektora dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Turkowicach oraz 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gozdowie na jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2010 r. 

8) udziela opinii w sprawie wniosku dyrektora w sprawie powierzenia (i odwołania) stanowiska wicedyrektora 
szkoły lub innego stanowiska kierowniczego, jeśli takie stanowisko moŜe być utworzone - zgodnie ze 
statutem ramowym szkoły lub placówki (art.37,ust.1) 

W roku szk. 2008/2009 nie udzielano Ŝadnych opinii w przedmiotowej sprawie. 

9) odwołuje ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki (art.38,ust.1) 

W roku szk. 2008/2009 Wójt Gminy Werbkowice, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, odwołał ze stanowiska dyrektora szkoły: 

1) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach; 
2) Dyrektora Gimnazjum w Werbkowicach; 
3) Dyrektora Szkoły Podstawowej Sahryniu. 
Odwołanie ww. wymienionych dyrektorów było spowodowane utworzeniem od 

1 września 2009 r. Zespołu Szkół w Werbkowicach oraz Zespołu Szkół w Sahryniu 
i likwidacją stanowisk dyrektorów łączonych szkół podstawowych i gimnazjum. 

10) udziela zezwolenia na załoŜenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niŜ jednostka 
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeśli zadaniem własnym tej osoby jest prowadzenie tego typu 
szkół lub placówek (art.58 ust.3) 

W okresie sprawozdawczym zmieniono zezwolenia na załoŜenie szkoły publicznej 
(Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Honiatyczach) rozszerzając je o moŜliwość prowadzenia wychowania 
przedszkolnego w formie punktów przedszkolnych 

11) przejmuje dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, 
którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia 
zakończenia likwidacji (art.59,ust.3) 

nie dotyczyło w roku szk. 2008/2009 

12) przejmuje dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną 
lub fizyczną (art.59,ust.4) 

nie dotyczyło w roku szk. 2008/2009 

13) zawiera porozumienie między organami prowadzącymi szkoły dla utworzenia zespołu, w którego skład 
wchodzą szkoły lub placówki prowadzone przez róŜne organy (art.62,ust.6) 

nie dotyczyło w roku szk. 2008/2009 

14) zawiera umowę między organem prowadzącym szkołę specjalną w zakładzie opieki zdrowotnej (w tym 
opiekuńczo-leczniczym) i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a takŜe w jednostce pomocy społecznej - 
w sprawie warunków korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania (art.71c,ust.1) 

nie dotyczyło w roku szk. 2008/2009 
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15) prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne 
(art.82,ust.1,3 - 5) 

nie dotyczyło w roku szk. 2008/2009 

16) na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej 
szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeŜeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w 
przypadku szkół medycznych - takŜe opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez 
szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 (art.85,ust3.) 

nie dotyczyło w roku szk. 2008/2009 

17) na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej oraz po 
przedstawieniu pozytywnej opinii kuratora nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej (art.85,ust3) 

nie dotyczyło w roku szk. 2008/2009 

18) przyznaje pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, po stwierdzeniu 
spełnienia określonych warunków (art.70b ust.6) 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice rozpatrywano zgodnie 
z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów 
kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali 
egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.  

Tabela Nr 6 pokazuje liczbę młodocianych pracowników oraz wysokość dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 

Tabela Nr 6. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wyszczególnienie 2008 r. Plan 2009 r. 

Lp. Forma Liczba 
młodocianych 
pracowników 

Refundacja 

w złotych 

Liczba 
młodocianych 
pracowników 

Refundacja 

w złotych 

1. Przyuczenie do 
wykonywania 
określonej pracy 

0 0 2 8878,80 

2. Nauka zawodu 5 24242,29 3 21009,98 

Razem 5 24242,29 5 29888,78 

     

2. 3. Zadania własne gminy 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do zadań własnych gminy naleŜy: 

1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli 
specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół 
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych 
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich,. 

 
W roku szk. 2008/2009 gmina Werbkowice prowadziła następujące szkoły podstawowe 

i gimnazja: 
1) Szkoła Podstawowa w Gozdowie; 
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2) Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii; 
3) Szkoła Podstawowa w Malicach; 
4) Szkoła Podstawowa w Sahryniu; 
5) Szkoła Podstawowa w Terebiniu; 
6) Szkoła Podstawowa w Turkowicach; 
7) Szkoła Podstawowa w Werbkowicach; 
8) Gimnazjum w Werbkowicach; 
9) Gimnazjum w Sahryniu. 

Ponadto gmina prowadziła jedno przedszkole, tj. Przedszkole Samorządowe „Bajka” 
w Werbkowicach. W szkołach podstawowych funkcjonowały natomiast oddziały 
przedszkolne, tj.: 
1) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gozdowie; 
2) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hostynnem kolonii; 
3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Malicach; 
4) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sahryniu; 
5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Terebiniu; 
6) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Turkowicach. 
 

2) zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do spełniania obowiązku odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej oraz spełniania obowiązku szkolnego (art. 14 ust. 4 uoso), 

Wymieniona wyŜej sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zapewniała 
realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, a sieć szkół 
podstawowych i gimnazjów realizację obowiązku szkolnego. 

3) gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzieŜ zamieszkałą na terenie tej gminy 
(art. 16 uoso), 

W roku szk. 2008/2009 prowadzona była ewidencja kontroli spełniania przez młodzieŜ 
zamieszkałą na terenie gminy obowiązku nauki. Kontrolą objęto młodzieŜ urodzoną w latach 
1990-1993. 

4) Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy (art. 90p 
ust. 1). 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów 
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale takŜe szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
zamieszkują na terenie gminy Werbkowice. Kryterium dochodowe uprawniające do 
uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Na powyŜsze zadanie 
wykorzystano dotację z budŜetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 49 384 zł, w tym 
(wrzesień- grudzień 2008 – 24 684 zł, styczeń - czerwiec 2009 r. - 24 664 zł).  

Tabela Nr 7 pokazuje liczbę uczniów, którym przyznano stypendia szkolne i zasiłki 
szkolne w roku szkolnym 2008/2009 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie 
pobierali naukę. 

Tabela Nr 7. Pomoc materialna w roku szk. 2008 /2009. 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów w roku 

szkolnym 2008/2009 (IX-VIII) 

Stypendium szkolne - uczniowie szkół podstawowych 121 

Stypendium szkolne - uczniowie gimnazjów 67 
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Wyszczególnienie 
Liczba uczniów w roku 

szkolnym 2008/2009 (IX-VIII) 

Stypendium szkolne - uczniowie szkół policealnych 2 

Zasiłek szkolny - uczniowie szkół podstawowych 1 

Zasiłek szkolny - uczniowie gimnazjów 2 

Zasiłek szkolny - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bez policealnych 1 

Stypendium szkolne - uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 6 

Stypendium szkolne - uczniowie LO i LOU 27 

Stypendium szkolne - uczniowie T i TU 6 

Stypendium szkolne - uczniowie szkół specjalnych przysposabiających 
do pracy 

1 

razem 235 

 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 
podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna” Z tej formy pomocy 
skorzystało 86 uczniów. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 
11568,31 zł od Wojewody Lubelskiego. 

Tabela Nr 8. Wyprawka szkolna w roku szk. 2008/2009. 

Lp. Klasa Liczba uczniów, którym 
dokonano refundacji kosztów 

zakupu podręczników 

Ogólna kwota refundacji 

1. Kl. „O” 13 870,00 

2. Kl. I 26 3380,00 

3. Kl. II 24 3600,00 

4. Kl. III 23 3718,31 

Razem 86 11568,31 

   

5) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej - tzw. „dowóz dzieci do szkół” - dla uczniów spełniających kryteria określone 
w uoso. 

Gmina Werbkowice realizowała zadanie dowozu dzieci do szkół w formie zakupu biletów 
miesięcznych komunikacji publicznej oraz w formie zorganizowanego dowozu dzieci 
i młodzieŜy do szkół. 

Na odcinkach, na których kursują autobusy komunikacji publicznej, gmina Werbkowice 
kupowała bilety miesięczne dla uczniów spełniających kryteria do objęcia dowozem. Wybór 
firmy przewozowej dokonany był w drodze przetargu nieograniczonego. 

Ponadto Gmina Werbkowice organizowała dowóz dzieci do szkół 3 gminnymi autobusami 
szkolnymi. 

Na realizację zadania dowóz dzieci do szkół w 2008 r. wydatkowano 380 906,35 zł 
(zakup biletów miesięcznych, koszt paliwa i utrzymania autobusów szkolnych (naprawy, 
ubezpieczenia, itp.), wynagrodzenie kierowców). W 2009 r. na realizację powyŜszego zadania 
zaplanowano kwotę 474 550 zł. 
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2.4. Zadania Rady Gminy w świetle ustawy Karta Nauczyciela 
 

1) uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie stawki wynagrodzenia dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,  w drodze regulaminu (art.30,ust. 6 i 10a) 

Regulamin określający wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę 
lat, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposobu 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Werbkowice został przyjęty uchwałą nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Werbkowice z dnia 
26 lutego 2009 r. 

2) określa: zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar 
zniŜek; tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (art.42,ust.7) 

W okresie sprawozdawczym obowiązywały w przedmiotowej materii: 
- uchwała nr VI/35/2007 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie 
udzielania zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Werbkowice; 
- uchwała nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin – zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Werbkowice. 

3) ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli (art.49 ust.2) 

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXVIII/196/2009 z dnia 
26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Werbkowice. 

4) ustala wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i zasad jego przyznawania (art.54,ust.7) 

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXVIII/1972009 z dnia 
26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Werbkowice. 

5) przeznacza w budŜecie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art.72,ust.1) 

W roku szk. 2008/2009 nie zapewniono środków budŜetowych na realizację powyŜszego 
zadania. Obecnie jest opracowywany regulamin przyznawania świadczeń zdrowotnych dla 
nauczycieli. 

 

2.5. Zadania Wójta Gminy w świetle ustawy Karta Nauczyciela 
 

1) moŜe wnioskować, jako organ prowadzący, do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy jej nauczyciela 
(art.6a, ust.1 pkt.3) 

nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym 

2) ocenia pracę dyrektora szkoły (art.6a,ust.6) 

W okresie sprawozdawczym dokonano oceny pracy dwóch dyrektorów szkół. Oceny 
pracy dyrektorów dokonano w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem oświaty, na podstawie 
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oceny cząstkowej LKO, po uzyskaniu opinii Rad Pedagogicznych i zakładowych organizacji 
związkowych. Obie oceny końcowe były ocenami dobrymi. 

3) ocenianie pracy nauczycieli placówek, o których mowa w art.1, ust. 2, p. 2 ustawy KN (art.6a,ust.13) 

nie dotyczy 

4) wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi 
kontraktowemu (art. 9b,ust.3,3a,4, pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1 ) 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano Ŝadnych postępowań o nadanie stopnia 
nauczyciela mianowanego. 

5) wydaje nowy akt (nauczyciela mianowanego) nauczycielowi, jeśli ten w trakcie pracy zawodowej taki 
stopień uzyskał (art.9f,ust.1)  

W okresie sprawozdawczym wydano jeden nowy akt nauczycielowi, który w trakcie pracy 
zawodowej uzyskał wyŜszy poziom wykształcenia. 

6) powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 
(art.9g ust.2) 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano Ŝadnych postępowań o nadanie stopnia 
nauczyciela mianowanego. 

7) jako przedstawiciel organu prowadzącego uczestniczy w charakterze obserwatora w pracy komisji 
kwalifikacyjnej przyznającej stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego (art.9g,ust.3,pkt.1, ust.4) 

W okresie sprawozdawczym nie korzystano z prawa uczestniczenia w charakterze 
obserwatora w pracy komisji kwalifikacyjnej przyznającej stopień nauczyciela kontraktowego 
i mianowanego. 

8) opiniuje przeniesienia nauczyciela z innej szkoły do szkoły, dla której jest organem prowadzącym 
(art.18,ust.4) 

W okresie sprawozdawczym pozytywnie zaopiniowano przeniesienie dwóch nauczycieli 
z innej szkoły do szkoły, dla której gmina Werbkowice jest organem prowadzącym. 

9) moŜe przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły - bez jego zgody 
(art.19,ust.1) 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło. 

10) moŜe nałoŜyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach - za zgodą nauczyciela 
- w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć (art.22,ust.1) 

W okresie sprawozdawczym nałoŜono na 5 nauczycieli obowiązek podjęcia pracy w innej 
szkole – za zgodą nauczyciela – w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć. 

11) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy dyrektora szkoły w przypadkach opisanych w ust. 1 artykułu 26 
(art.26,ust.2)  

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono. 

12) wypłaca jednorazową gratyfikację pienięŜną nauczycielowi, który uzyskał tytuł profesora oświaty (art.31) 

W okresie sprawozdawczym nie wypłacano. 

13) wyraŜa zgodę na obniŜenie nauczycielowi przez dyrektora szkoły tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć na czas określony (art.42a,ust1) 

W okresie sprawozdawczym nie wyraŜano. 
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14) w przypadku likwidacji szkoły - wskazuje inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych na kaŜdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą szkoły 
zlikwidowanej (art.53,ust. 3a) 

nie dotyczy 

15) przyznaje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych na 
terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców (art.54,ust.5) 

W okresie sprawozdawczym przyznano wszystkim nauczycielom zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez gminę Werbkowice dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

16) moŜe zawiesić w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne 
lub złoŜono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art.83 ust1 i 1a) 

W okresie sprawozdawczym zawieszono w pełnieniu obowiązków dyrektora i nauczyciela 
dwóch dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Werbkowice. Zawieszeni dyrektorzy 
odwołali się od decyzji Wójta do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie 
Lubelskim, która uchyliła decyzje Wójta. Na postanowienie Komisji Wójt złoŜył zaŜalenie do 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, która utrzymała 
w mocy postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim.
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3. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWN ĘTRZNYCH 
 

3.1 Osiągnięcia uczniów kończących szkoły podstawowe prowadzone przez gminę 
Werbkowice w 2009 roku 

2 kwietnia 2009 roku uczniowie w całym kraju po raz ósmy przystąpili do 
sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej.  

Podstawą prawną przeprowadzenia sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów w szkołach publicznych.  

Celem sprawdzianu jest zbadanie, w jakim stopniu uczniowie kończący szóstą klasę 
szkoły podstawowej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań 
egzaminacyjnych.  
Podczas sprawdzianu badano umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania 
z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce.  
 

PoniŜej zamieszczono informacje o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów ze szkół, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Werbkowice.  

 

3. 1.1. Średnie punktowe wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu w 2009 roku 
 

Tabela 9. Średnie wyniki sprawdzianu w szkołach w pkt (maks. 40 pkt) 

Lp. Nazwa szkoły Wynik 

1 SP w Gozdowie 22,57 

2 SP w Hostynnem 23,14 

3 SP w Malicach 21,92 

4 SP w Terebiniu 22,20 

5 SP w Turkowicach 21,67 

6 SP w Sahryniu 20,00 

7 SP w Werbkowicach 21,40 

8 Województwo lubelskie 21,80 

 



Gmina Werbkowice - Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szk. 2008/2009 

 17

 

3. 1.2. Łatwość testu w 2009 roku 
 

Tabela 10. Łatwość testu dla uczniów poszczególnych szkół w gminie Werbkowice w %. 

Lp. Nazwa szkoły Wynik 

1 SP w Gozdowie 56% 

2 SP w Hostynnem 58% 

3 SP w Malicach 55% 

4 SP w Terebiniu 55% 

5 SP w Turkowicach 54% 

6 SP w Sahryniu 50% 

7 SP w Werbkowicach 54% 

8 Kraj 57% 

Średnie punktowe wyniki szkół w gminie Werbkowice
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Sześć spośród siedmiu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Werbkowice 
osiągnęły wyniki poniŜej średniej krajowej. Jedynie Szkoła Podstawowa w Hostynnem 
osiągnęła wynik powyŜej średniej krajowej. 

Zgodnie z teorią pomiaru dydaktycznego poziom/sprawność/umiejętność moŜna uznać 
za osiągnięty, jeśli przekroczy wskaźnik 0,7 (70%). Sprawdzian 2009 okazał się dla całej 
populacji uczniów w Polsce bardzo trudny, bowiem jego wskaźnik łatwości wyniósł jedynie 
57%.  

3.1.3. Obszar - czytanie 
 

Tabela 11. Wyniki szóstoklasistów w obszarze umiejętności - czytanie w % 

Lp. Nazwa szkoły 
Łatwość 
obszaru 

1 SP w Gozdowie 79% 

2 SP w Hostynnem 78% 

3 SP w Malicach 76% 

4 SP w Terebiniu 76% 

5 SP w Turkowicach 84% 

6 SP w Sahryniu 65% 

7 SP w Werbkowicach 77% 

8 Ogólnopolski wskaźnik łatwości czytania 76% 

 

Poziom osi ągnięć uczniów szkół podstawowych w gminie Werbkowice na 
sprawdzianie w 2009 r.
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Szóstoklasiści okazali się nieco bieglejsi w odczytaniu tekstu literackiego niŜ 
informacyjnego. Być moŜe wynika to z faktu, iŜ na lekcjach języka polskiego dominuje 
czytanie tekstów literackich, a na lekcjach innych przedmiotów nie wyeksponowane jest 
czytanie tekstów informacyjnych. Uczniowie nie mają większych kłopotów z rozumieniem 
poszczególnych części tekstu - wyrazów, zdań, a nawet akapitów – jednak dość słabo radzą 
sobie z odczytywaniem całości - głównej myśli, przesłania, istoty problemu itp. Sprawdzian 
wykazał takŜe, Ŝe jeśli tekst mówi o zagadnieniu po części znanych uczniom, ale zawiera 
informacje niezgodne z ich doświadczeniem lub przeświadczeniem, to istnieje duŜe 
prawdopodobieństwo, Ŝe informacje sprzeczne z zakodowanym w świadomości stereotypem 
zostaną zniekształcone lub pominięte. 

3.1.4. Obszar - pisanie 
 

Tabela 12. Wyniki uczniów w obszarze umiejętności - pisanie w % 

Lp. Nazwa szkoły Łatwość obszaru 

1 SP w Gozdowie 56% 

2 SP w Hostynnem 60% 

3 SP w Malicach 54% 

4 SP w Terebiniu 62% 

5 SP w Turkowicach 59% 

6 SP w Sahryniu 42% 

7 SP w Werbkowicach 45% 

8 Wskaźnik ogólnopolski 50% 

Poziom opanowania obszaru czytanie w śród szóstoklasistów w  szkołach 
podstawowych w gminie Werbkowice
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Gminne szkoły – poza dwiema (tj. Szkołą Podstawową w Sahryniu i Szkołą Podstawową 
w Werbkowicach – wykraczają ponad średnią ogólnokrajową).  

3.1.5. Obszar - rozumowanie 
 

Tabela 13. Wyniki uczniów w obszarze umiejętności - rozumowanie w % 

Lp. Nazwa szkoły Łatwość obszaru 

1 SP w Gozdowie 46% 

2 SP w Hostynnem 51% 

3 SP w Malicach 39% 

4 SP w Terebiniu 40% 

5 SP w Turkowicach 24% 

6 SP w Sahryniu 46% 

7 SP w Werbkowicach 43% 

8 Wskaźnik ogólnopolski 47% 
 

Poziom opanowania obszaru pisanie w śród szóstoklasistów w szkołach 
podstawowych w gminie Werbkowice
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Standard rozumowanie od lat naleŜy do obszaru w najmniejszym stopniu opanowanego. 
Tylko jedna szkoła gminna osiągnęła średnią wyŜszą od ogólnopolskiej – Szkoła Podstawowa 
w Hostynnem. Jednocześnie Ŝadna ze szkół nie osiągnęła poziomu 70%. 
 

3.1.6. Obszar – korzystanie z informacji 
 

Tabela 14. Wyniki uczniów w obszarze umiejętności - korzystanie  
z informacji w %  

Lp. Nazwa szkoły Łatwość obszaru 

1 SP w Gozdowie 54% 

2 SP w Hostynnem 45% 

3 SP w Malicach 52% 

4 SP w Terebiniu 60% 

5 SP w Turkowicach 74% 

6 SP w Sahryniu 55% 

7 SP w Werbkowicach 60% 

8 Wskaźnik ogólnopolski 61% 
 

Poziom opanowania obszaru rozumowanie w śród szóstoklasistów w szkołach 
podstawowych w gminie Werbkowice
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Gminne szkoły w większości osiągnęły wynik poniŜej średniej krajowej. Jedynie Szkoła 
Podstawowa w Turkowicach przekroczyła wskaźnik 70%. 
 

3.1.7. Obszar – wykorzystanie wiedzy w praktyce 
 

Tabela 15. Wyniki uczniów w obszarze umiejętności - wykorzystanie 
wiedzy w praktyce w % 

Lp. Nazwa szkoły Łatwość obszaru 

1 SP w Gozdowie 41% 

2 SP w Hostynnem 44% 

3 SP w Malicach 47% 

4 SP w Terebiniu 35% 

5 SP w Turkowicach 31% 

6 SP w Sahryniu 43% 

7 SP w Werbkowicach 43% 

8 Wskaźnik ogólnopolski 43% 
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Uczniowie w niewielkim zakresie poradzili sobie z umiejętnością określania czasu z 
zastosowaniem zaleŜności między godzinami i minutami. W skali kraju najwięcej uczniów, 
bo aŜ 18%, nie uwzględniło w obliczeniach czasu podróŜy, 14% przyjęło błędną strategię 
obliczania upływu czasu, a 17% popełniło jednocześnie obydwa błędy. Ponadto uczniowie w 
niewielkim stopniu (poniŜej 50%) rozwiązali zadania tekstowe, wymagające stworzenia 
strategii, algorytmu rozwiązania zadania. 

Standard wykorzystanie wiedzy w praktyce naleŜy do umiejętności opanowanych 
w niskim stopniu. Trzy spośród gminnych szkół podstawowych osiągnęły wynik niŜszy od 
średniej krajowej. Najgorszy wynik osiągnęła Szkoła Podstawowa w Turkowicach, aŜ o 12 % 
niŜszy od średniej krajowej. śadna ze szkół nie przekroczyła wskaźnika 70%. 
 

3.1.8. Średnie wyniki szkół podstawowych wg skali staninowej 
 

Tabela 16. Wyniki szkół wg skali staninowej 

Lp. Nazwa szkoły 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

1 SP w Gozdowie 2 5 5 

2 SP w Hostynnem 2 4 5 

3 SP w Malicach 5 7 5 

4 SP w Terebiniu 2 4 5 

5 SP w Turkowicach 7 2 5 

6 SP w Sahryniu 5 2 3 

7 SP w Werbkowicach 5 3 5 

Poziom opanowania obszaru wykorzystanie umiej ętności 
wśród szóstkoklasistów w szkołach podstawowych w gmin ie Werbkowice
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Skala staninowa, zwana takŜe standardową dziewiątką, jest skalą 

dziewięciostopniową. Buduje się ją poprzez uporządkowanie wyników surowych od wyniku 
najniŜszego do najwyŜszego i podzielenie ich na dziewięć przedziałów. Przedział 1,2 i 3 
obejmuje wyniki najniŜsze, 4,5 i 6 – średnie, natomiast 7,8 i 9 – wysokie. 

W świetle tegorocznych wyników Szkoła Podstawowa w Sahryniu uzyskując wynik 
stanina - 3 znajduje się w grupie z najniŜszymi wynikami. Pozostałe szkoły uzyskując 
jednakowy wynik stanina - 5 znajdują się w grupie szkół o średnich wynikach. śadna ze szkół 
nie znalazła się w grupie z wysokim wynikami. 
 
 

3. 2. Osiągnięcia uczniów kończących gimnazja prowadzone przez gminę Werbkowice 
w 2009 roku  

W 2009 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono w dniach 22-24 kwietnia, 
w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
Egzamin po raz pierwszy składał się on z trzech części – oprócz wiadomości i umiejętności 
z zakresu przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
sprawdzano kompetencje z języka obcego nowoŜytnego.  

Wyniki szkół podstawowych w gminie Werbkowice na sp rawdzianie 
szóstoklasistów w latach 2007 - 2009 
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PoniŜej zamieszczono informacje o wynikach sprawdzianu gimnazjalistów ze szkół, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Werbkowice.  

 

3.2.1. Wyniki sprawdzianu w gimnazjach prowadzonych przez gminę Werbkowice 
w roku szk. 2008/2009 - część humanistyczna 
 

Tabela 17. Średnie wyniki sprawdzianu w gimnazjach w części humanistycznej w 
pkt (maks. 50 pkt) 

Nazwa szkoły Wynik w pkt 

Gimnazjum w Sahryniu 28,65 

Gimnazjum w Werbkowicach 29,70 

Średni wynik egzaminu w kraju 31,67 

 

Średnie punktowe wyniki gimnazjów w gminie Werbkowic e 
część humianistyczna
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Tabela 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w zakresie poziomu realizacji standardów humanistycznych 

Nazwa szkoły 
Czytanie i odbiór tekstów 

kultury 

Tworzenie 
własnego 

tekstu 

Średni wynik dla 
szkoły 

Gimnazjum w Sahryniu 68% 47% 58% 

Gimnazjum w Werbkowicach 69% 50% 60% 

Średni wynik egzaminu w kraju 73% 53% 63% 
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3.2.2. Wyniki sprawdzianu w gimnazjach prowadzonych przez gminę Werbkowice 
w roku szk. 2008/2009 - część matematyczno - przyrodnicza 
 

Tabela 19. Średnie wyniki sprawdzianu w gimnazjach w części humanistycznej w 
pkt (maks. 50 pkt) 

Nazwa szkoły Wynik w pkt 

Gimnazjum w Sahryniu 22,48 

Gimnazjum w Werbkowicach 21,16 

Średni wynik egzaminu w kraju 26,03 

 

Osiągnięcia gimnazjów prowadzonych przez Gmin ę Werbkowice 
w zakresie realizacji standardów humanistycznych
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Średnie punktowe wyniki egaminów gimnazjalnych w gmi nie Werbkowice 
część matematyczno - przyrodnicza
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Tabela 20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej w zakresie poziomu realizacji standardów w % 

Nazwa szkoły 

umiejętne 
stosowanie 

terminów, pojęć 
i procedur 

wyszukiwanie 
i stosowanie 
informacji 

wskazywanie 
i opisywanie 

faktów, 
związków 

stosowanie 
zintegrowanej 

wiedzy 
i umiejętności 

Gimnazjum 
w Sahryniu 

42% 63% 42% 28% 

Gimnazjum 
w Werbkowicach 

36% 59% 44% 27% 
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Osiągnięcia gimnazjów prowadzonych przez Gmin ę Werbkowice 
w zakresie realizacji standardów matematyczno - prz yrodniczych
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Tabela 21. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej w % 

Nazwa szkoły Średni wynik szkoły w % 

Gimnazjum w Sahryniu 44% 

Gimnazjum w Werbkowicach 42% 

Średni wynik egzaminu w kraju 52% 

 

3.2.3. Średnie wyniki gimnazjów wg skali staninowej  
 

Tabela 22. Wyniki gimnazjów wg skali staninowej 

Nazwa szkoły 
Część 
humanistyczna 

Część 
matematyczno- 
przyrodnicza 

Gimnazjum w Sahryniu 3 3 

Gimnazjum w Werbkowicach 4 3 
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3.2.4 Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) 

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły 
w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą 
efektywności nauczania w danej szkole. 

 

Wyjaśnienia do wykresów: 

Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom 
wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. 
Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności 
nauczania. 
Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej 
efektywności.  
Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej 
efektywności nauczania.  
Szkoły niewykorzystanych moŜliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych 
oraz niskiej efektywności nauczania.  
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GIMNAZJUM W WERBKOWICACH 
Część humanistyczna 

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 

 
Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 282.95% powierzchnia ufności dla łącznego 
oszacowania wskaźników. 
 

Część matematyczno-przyrodnicza 
Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 

 
Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 282. 95% powierzchnia ufności dla łącznego 
oszacowania wskaźników. 
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Gimnazjum w Sahryniu 
Część humanistyczna 

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości 
dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 

 
Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 71. 95% powierzchnia ufności dla łącznego 
oszacowania wskaźników.  

Część matematyczno-przyrodnicza 
Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 

 
Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 71. 95% powierzchnia ufności dla łącznego 
oszacowania wskaźników. 
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Przy sporządzeniu niniejszej informacji wykorzystano w szczególności: 

1. Dane z bazy oświatowej Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2009 r.; 

2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2009 r. z systemu OBIEG Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie; 

3. Dane ze strony internetowej http://cke.scholaris.pl/ (strona internetowa przedstawiająca wybrane 
wyniki prac zespołu realizującego projekt "Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania 
wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)"). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informację przygotowała: M o n i k a  P o d o l a k  
Dyrektor Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach 
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