
Stawy, dn. 20.10.2016r. 

 

Stan realizacji zadań oświatowych  

w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

  W związku z przeprowadzonymi ogólnopolskimi sprawdzianami                       

w szkołach podstawowych uczniów klas VI i egzaminami uczniów klas III                  

w gimnazjach w miesiącu kwietniu roku szkolnego 2015/2016, samorząd 

przedstawia radnym informacje o wynikach oraz stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny, tj. 2015/2016. 

 Ponadto informacje zawierają dane dotyczące zadań własnych gminy 

Imielno oraz wykaz prac remontowych wykonanych w każdej ze szkół 

funkcjonujących na naszym terenie. 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu               

z  30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych w roku szkolnym 

2015/2016 w placówkach oświatowych z terenu gminy Imielno odbył się 

sprawdzian klas VI szkół podstawowych oraz egzamin klas III gimnazjalnych. 

Szczegółową analizę wyników sprawdzianu i egzaminu w poszczególnych 

szkołach zawierają odpowiednio:  

SSP Imielno – Załącznik Nr 1 

ZS Motkowice – Załącznik Nr 2 

ZS Mierzwin – Załącznik Nr 3 

 

 

 

 



Ogólne informacje o szkołach: 

 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkół  na terenie Gminy Imielno 

uczęszczało 479 uczniów (uczniowie punktu przedszkolnego, oddziałów 

przedszkolnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów). Ogólną liczbę uczniów 

z podziałem na poszczególne szkoły zawiera Załącznik Nr 4. 

 W szkołach na terenie Gminy Imielno w ubiegłym roku szkolnym 

zatrudnionych było 52 nauczycieli, 6 sprzątaczek, 3 kucharki, 3 pomoce 

kuchenne, 1 pracownik gospodarczy oraz 12 palaczy sezonowych. 

 

 Odpowiednio w każdej ze szkół wykonano następujące prace 

porządkowo- remontowe: 

1.W Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie: 

- pomalowano ściany w klasopracowni polonistycznej, dolnej szatni i dolnej  

   łazience, 

- pomalowano podłogi w klasopracowni i korytarzu na górnym piętrze, 

- wyczyszczono parkiet na sali gimnastycznej i zakonserwowano, 

- usunięto usterki w łazienkach, 

- odnowiono stołówkę i kuchnię szkolną, 

- uporządkowano plac wokół szkoły.  

2. W Zespole Szkół w Mierzwinie: 

- odnowiono i pomalowano kuchnię i stołówkę,  

- pomalowano wszystkie łazienki, odnowiono szatnie, uzupełniono wieszaki,  

- odnowiono niektóre ścinany i lamperie w salach lekcyjnych, pomalowano 

podłogi, 

-  wykonano dalszy ciąg ogrodzenia budynku Zespołu Szkół w Mierzwinie na 

długości 100 m bieżących. Koszt tego ogrodzenia wyniósł 4.000,00zł,  

- podłączono w łazienkach dziewcząt do dwóch umywalek ciepłą wodę 

(zalecenie sanepid). 

 



3.W Zespole Szkół w Motkowicach: 

- położono podłogę z płytek gresowych w pracowni komputerowej, 

- wykonano cyklinowanie, położenie podkładu, trzykrotne malowanie wraz        

z malowaniem pasów wyznaczających wskazane dyscypliny sportowe. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 do zadań własnych gminy Imielno należało: 

1. Zapewnienie dowozu i odwozu uczniów oraz pokrycie kosztów 

związanych z przewozem uczniów – wyliczenia kwotowe zawiera 

Załącznik Nr 5. 

2. Dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”                            

– Załącznik Nr 6. 

3. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom zatrudniającym 

młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Gminy Imielno, 

którzy odbyli naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy– Załącznik Nr 7. 

 


