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WSTĘP

Rok  2022  to  kolejny  rok,  w  którym  Wójt  Gminy  Sokolniki  jest  zobligowany

przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie

realizacji  zadań  oświatowych  gminy  Sokolniki  za  rok  szkolny  2021/2022.  Obowiązek

sporządzenia  i  przedstawienia Radnym  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych

w danym roku szkolnym wynika bezpośrednio z przepisu  art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) edukacja publiczna jest zadaniem własnym gminy, a organ

prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Przez pojęcie „organ prowadzący szkołę”

należy rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje zostały rozdzielone

pomiędzy organ stanowiący (radę gminy)  i  organ wykonawczy (wójta).  Do zadań organu

prowadzącego należy w szczególności:

1) zapewnienie  warunków  działania  szkoły,  w  tym  bezpiecznych  i  higienicznych

warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie  warunków  umożliwiających  stosowanie  specjalnej  organizacji  nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wykonywanie  remontów  obiektów  szkolnych  oraz  zadań  inwestycyjnych  w  tym

zakresie;

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi

organizacyjnej szkoły;

5) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora

szkoły;

7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży informacji o podmiotach wykonujących

działalność  leczniczą  udzielających  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  leczenia

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych; 
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8) zapewnienie  kształcenia,  wychowania  i  opieki,  w  tym  kształcenia  specjalnego

i  profilaktyki  społecznej  w  przedszkolach  oraz  w  innych  formach  wychowania

przedszkolnego, a także w szkołach;

9) zapewnienie  dodatkowej,  bezpłatnej  nauki  języka  polskiego dla  osób  niebędących

obywatelami  polskimi,  podlegających  obowiązkowi  szkolnemu  lub  obowiązkowi

nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym

do korzystania z nauki;

10) stanowienie  o  niektórych  składnikach  wynagrodzenia  nauczycieli,  wspieranie

nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz zapewnienie środków na

dokształcanie i doskonalenie zawodowe, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).

Gmina jako organ prowadzący odpowiada za część finansową i administracyjną, natomiast

organ nadzoru pedagogicznego – kuratorium oświaty, za proces dydaktyczny.

Podstawa prawna realizowanych zadań oświatowych gminy Sokolniki:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

5) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

6)  przepisy wykonawcze do tych ustaw i przepisy prawa miejscowego.

Rok szkolny 2021/2022 był  trzecim z kolei,  w którym edukacja  – z  uwagi  na  pandemię

koronawirusa  –  była  prowadzona  częściowo  w  formie  zdalnej.  W  trakcie  trwania  roku

szkolnego wprowadzano obostrzenia, które miały wpływ na prowadzenie zajęć dydaktyczno -

wychowawczych w szkołach i przedszkolach na terenie kraju, w tym również naszej Gminy.

W trybie zdalnym szkoły funkcjonowały w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022

r., z wyłączeniem przedszkoli i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach. 
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W formie zdalnej od 27 stycznia do 20 lutego 2022 r.  kształcili  się także uczniowie klas

V-VIII  szkół  podstawowych.  Przedszkolaki  i  uczniowie  klas  I-IV  szkół  podstawowych

kontynuowali w tym czasie naukę w trybie stacjonarnym. Z uwagi na zmieniające się warunki

epidemiologiczne  panujące  w kraju  okresowo zawieszano  zajęcia  stacjonarne  w szkołach

i przedszkolach. 

Przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  w  szkołach  i  placówkach,  wprowadzone

w  poprzednim  roku  szkolnym,  umożliwiły  dyrektorom  szkół  elastyczne  działanie.

W przypadku wystąpienia zakażenia u ucznia lub nauczyciela nauka na określony czas mogła

zostać przeniesiona na tryb zdalny lub hybrydowy. Czasowe ograniczenie funkcjonowania

szkół podstawowych i przedszkoli trwało praktycznie do końca okresu zimowego. Sytuacja

związana  z  zawieszaniem  zajęć  stacjonarnych  przez  Dyrektorów  szkół  z  terenu  gminy

Sokolniki przedstawiała się następująco:

1) zawieszenie zajęć od 23.11.2021 r. – 29.11.2021 r. w Zespole Szkół w Pichlicach –
klasa II, IV, V, VI oraz VII;

2) zawieszenie zajęć od 23.11.2021 r. - 26.11.2021 r. w Zespole Szkół w Walichnowach –
klasa III, IV oraz V;

3) zawieszenie  zajęć  od  9.12.2021  r.  -  17.12.2021  r.  w  Zespole  Szkół  w  Starym
Ochędzynie – klasa II, III, IV, V, VII oraz VIII;

4) zawieszenie zajęć od 9.12.2021 r. - 17.12.2021 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokolnikach – klasa VII;

5) zawieszenie zajęć od 15.12.2021 r. - 22.12.2021 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokolnikach – klasa IV;

6) zawieszenie zajęć od 17.01.2022 r. - 24.01.2022 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokolnikach – przedszkole grupa I, II oraz III;

7) zawieszenie zajęć od 19.01.2022 r. - 27.01.2022 r. w Zespole Szkół w Walichnowach
– klasa II oraz III;

8) zawieszenie  zajęć  od  19.01.2022  r.  -  27.01.2022  r.  w  Zespole  Szkół  w  Starym
Ochędzynie – przedszkole grupa I oraz II;

9) zawieszenie zajęć od 26.01.2022 r. - 28.01.2022 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokolnikach – przedszkole grupa IV;

10) zawieszenie zajęć od 28.01.2022 r. - 31.01.2022 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokolnikach – przedszkole grupa V;
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11) zawieszenie zajęć od 1.02.2022 r. - 4.02.2022 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Sokolnikach – przedszkole grupa V;

12) zawieszenie zajęć od 1.02.2022 r. - 4.02.2022 r. w Zespole Szkół w Walichnowach –
przedszkole grupa I oraz II;

13) zawieszenie zajęć od 8.02.2022 r. - 10.02.2022 r.  w Zespole Szkół w Pichlicach –
przedszkole grupa I.

Szkoły otrzymały środki ochrony indywidualnej: stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia

temperatury oraz pakiety ze środkami ochrony osobistej: maseczki jednorazowe, FFP2/FFP3,

rękawiczki, pojemniki z płynem do dezynfekcji oraz termometry bezdotykowe. 

Dodatkowym wyzwaniem dla samorządu oraz placówek oświatowych było przyjęcie do szkół

i przedszkoli uchodźców z Ukrainy z uwagi na migracje spowodowane konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa. Do placówek oświatowych od marca do końca czerwca 2022 r.

uczęszczało  łącznie  ponad  30  osób.  Nowelizacja  przepisów  prawa  (rozporządzenia)

spowodowało konieczność świadczenia dodatkowych zajęć dla Ukraińców, m.in. dodatkowe

zajęcia z języka polskiego.  Gmina świadczyła również nieodpłatną usługę dowozu do szkół. 

I. STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1.1 Plan sieci  szkół  podstawowych oraz sieci  przedszkoli  prowadzonych przez
gminę Sokolniki.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Rada Gminy

w formie uchwały ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez

gminę,  a  także  określa  granice  obwodów publicznych  szkół  podstawowych,  z  wyjątkiem

specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. Obecnie obowiązujący kształt sieci szkół

podstawowych oraz sieci przedszkoli został określony uchwałą Nr XII/71/19 Rady Gminy

Sokolniki z dnia 17 lipca 2019 r., która obowiązuje od 1 września 2019 r. Granice obwodu

szkół zostały przedstawione w tabeli 1.  
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Tabela 1. Sieć szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokolniki.

Lp. Nazwa szkoły

Nazwa jednostki

organizacyjnej, 

w skład której wchodzi

szkoła

Adres siedziby Granice obwodu szkoły od dnia

1 września 2019r.

1. 

Szkoła Podstawowa 

w Pichlicach 

Zespół Szkół 

w Pichlicach 

Pichlice 1

98-420 Sokolniki

Borki Pichelskie, Borki

Sokolskie, Góry, Pichlice, Prusak

– strona północna miejscowości

od drogi ekspresowej S-8, Ryś,

Siedliska, Szustry, Wyglądacze

2. Szkoła Podstawowa 

w Starym Ochędzynie

Zespół Szkół 

w Starym Ochędzynie

Stary Ochędzyn 55

98-420 Sokolniki

Nowy Ochędzyn, 

Stary Ochędzyn

3. Szkoła Podstawowa im.

Jana Pawła II

w Sokolnikach 

Zespół Szkół im. Jana

Pawła II 

w Sokolnikach 

ul. Szkolna 1

98-420 Sokolniki 

Bagatelka, Gumnisko, Kopaniny,

Sokolniki, Zagórze, Zdzierczyzna,

Tyble

4. Szkoła Podstawowa

Specjalna 

w Tyblach

-
Tyble 50A

98-420 Sokolniki
Nie dotyczy

5. Szkoła Podstawowa

 im. 32 Eskadry

Rozpoznawczej

Lotnictwa Armii „Łódź”

w Walichnowach 

Zespół Szkół 

w Walichnowach 

ul. Szkolna 28A

Walichnowy

98-420 Sokolniki

Maksymów, Malanów, Prusak -

strona południowa miejscowości

od drogi ekspresowej S-8,

Walichnowy, Wiktorówek

Źródło: opracowanie własne

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sokolniki:

1) Samorządowe Przedszkole w Pichlicach należące do Zespołu Szkół w Pichlicach,  

adres: Pichlice 1, 98-420 Sokolniki

2) Przedszkole  Samorządowe  w  Starym  Ochędzynie  należące  do  Zespołu  Szkół

w Starym Ochędzynie, adres: Stary Ochędzyn 55, 98-420 Sokolniki

3) Przedszkole  Samorządowe  w  Walichnowach  należące  do  Zespołu  Szkół

w Walichnowach, adres: ul. Szkolna 28A, Walichnowy, 98-420 Sokolniki

4) Przedszkole  Samorządowe im.  Jana  Pawła  II  w Sokolnikach należące  do  Zespołu

Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, adres: ul. Parkowa 10, 98-420 Sokolniki.
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1.2 Liczba uczniów i  oddziałów w szkołach,  dla  których organem prowadzącym jest
gmina Sokolniki. 

W roku szkolnym 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokolniki

uczęszczało 396 uczniów skupionych w 37 oddziałach. Liczba uczniów w poszczególnych

szkołach została ukazana w tabeli 2. 

Tabela 2. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów

1. Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach

8 79

2. Szkoła Podstawowa w Starym
Ochędzynie 

7 52

3. Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Sokolnikach

8 175

4. Szkoła Podstawowa im. 
32 Eskadry Rozpoznawczej

Lotnictwa Armii Łódź 
w Walichnowach 

7 73

5. Szkoła Podstawowa Specjalna 
w Tyblach

7 17

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2021 r.

Tabel 3. Liczba uczniów z Ukrainy w Zespołach Szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina
Sokolniki w roku szkolnym 2021/2022.

Lp. Wyszczególnienie Przedszkole Szkoła

1. Zespół Szkół w Pichlicach 1 7

2. Zespół Szkół w Starym
Ochędzynie

0 0

3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Sokolnikach

1 13

4. Zespół Szkół w Walichnowach 4 9

Razem 6 29

Źródło:  opracowanie własne, na podstawie danych z SIO
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Tabela 4. Stan liczebny uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych.

Lp Nazwa szkoły Liczba dzieci w klasach

kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII Razem

1.
Szkoła Podstawowa
 w Pichlicach

5 5 17 9 7 7 11 18 79

2. Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

6 7 5 8 6 0 8 12 52

3.

Szkoła Podstawowa im. 32 
Eskadry Rozpoznawczej 
Lotnictwa Armii "Łódź" 
w Walichnowach

9 9 9 9 12 0 13 12 73

4.
Szkoła Podstawowa  im. 
Jana Pawła  II 
w Sokolnikach 

19 24 19 27 21 0 29 36 175

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2021 r.

1.3 Oddziały i klasy funkcjonujące w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach wraz 
z opisem i liczebnością. 

W roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach uczęszczało 17

uczniów. Dla potrzeb uczniów z  niepełnosprawnościami zostały utworzone takie oddziały jak

klasa  edukacyjno-terapeutyczna,  klasa  dla  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną

w stopniu lekkim oraz zespół rewalidacyjno-wychowawczy.

Klasa  edukacyjno-terapeutyczna  skupiała  uczniów  z  niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W roku szkolnym 2021/2022 istniały

trzy  klasy  edukacyjno-terapeutyczne,  które  skupiały  uczniów  na  dwóch  etapach

edukacyjnych.  Do  powyższych  klas  uczęszczali  uczniowie,  którzy  posiadali  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną

w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  w  tym  dwoje  uczniów  posiadało  orzeczenie

o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane ze  względu na niepełnosprawność  sprzężoną:

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i autyzm oraz niepełnosprawność

intelektualna  w  stopniu  umiarkowanym  i  niepełnosprawność  ruchowa.  W  klasach

edukacyjno-terapeutycznych  uczniowie  realizowali  naukę  z  następujących  przedmiotów:

zajęcia funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia

rozwijające komunikowanie się, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia rewalidacyjne oraz

lekcje  religii.  Poza  tym,  uczniowie  z  powyższych  klas  mieli  zapewnione  zajęcia
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specjalistyczne, takie jak zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem

oraz  inne  zajęcia  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  –  zajęcia  integracji

sensorycznej. Zajęcia te przeznaczone były dla uczniów adekwatnie do zaleceń wydanych

przez  zespół  orzekający  poradni  psychologiczno-pedagogicznej.  Klasy  edukacyjno-

terapeutyczne realizowały również godziny do dyspozycji dyrektora.

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole  Podstawowej  Specjalnej  w Tyblach istniał

oddział edukacji wczesnoszkolnej - klasy I-II dla uczniów posiadających niepełnosprawność

intelektualną  w  stopniu  lekkim.  W powyższym  oddziale  uczniowie  posiadali  orzeczenie

o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  z  uwagi  na  niepełnosprawność  intelektualną

w  stopniu  lekkim.  Dwoje  uczniów  z  wyżej  opisywanego  oddziału  posiadało  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną –

niepełnosprawność  intelektualna  w  stopniu  lekkim  oraz  autyzm. W  oddziale  edukacji

wczesnoszkolnej uczniowie objęci zostali edukacją wczesnoszkolną, edukacją informatyczną,

edukacją  języka  angielskiego,  lekcjami  wychowania  fizycznego  oraz  lekcjami  religii.

W  oddziale  tym  realizowano  zajęcia  rewalidacyjne.  Poza  tym  w  oddziale  realizowano

zalecenia zawarte  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  wydane przez zespół

orzekający poradni  psychologiczno-pedagogicznej  –  były to  zajęcia  logopedyczne,  zajęcia

z  psychologiem,  zajęcia  z  pedagogiem  oraz  inne  zajęcia  z  pomocy  psychologiczno  -

pedagogicznej  –  zajęcia  integracji  sensorycznej.  Oddział  ten  realizował  także  godziny do

dyspozycji dyrektora.

Uruchomiono  również  oddział  klasy  V,  który  skupiał  uczniów  posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną

w stopniu  lekkim.  W oddziale  uczniowie  realizowali  ramowy plan  nauczania  zgodny dla

danej klasy, w tym wypadku były to zajęcia edukacyjne dla klasy V. Uczniowie z powyższych

klas  poza  tym  realizowali  zajęcia  rewalidacyjne  oraz  zajęcia  specjalistyczne,  wynikające

bezpośrednio dla danego ucznia z jego indywidualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego. W powyższym oddziale były to zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem

(TUZ)  oraz zajęcia z pedagogiem. Oddział ten realizował godziny do dyspozycji dyrektora.

W ubiegłym  roku,  uczniowie  pobierali  naukę  również  w  oddziale  rewalidacyjno-

wychowawczym.  Do  oddziału  rewalidacyjno-wychowawczego  uczęszczały  dzieci

posiadające  orzeczenie  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  zespołowych,

posiadające  niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  głębokim.  Poza  tym  istniało
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nauczanie  indywidualne  jednego  dziecka,  które  posiadało  orzeczenie  o  potrzebie  zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych (ze względu na stan zdrowia). W oddziale

rewalidacyjno-wychowawczym  realizowano  zajęcia  usprawniające  dużą  i  małą  motorykę,

funkcje komunikacji werbalnej i niewerbalnej, funkcje percepcji wzrokowej i słuchowej.

1.4 Liczba uczniów i oddziałów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym

jest gmina Sokolniki.

W  roku  szkolnym  2021/2022  do  przedszkoli  prowadzonych  przez  gminę  Sokolniki

uczęszczało 220 dzieci skupionych w 10 oddziałach. Liczbę oddziałów i uczniów w podziale

na poszczególne przedszkola przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Liczba uczniów i oddziałów w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022.

Lp Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów

1. Przedszkole Samorządowe 
w Pichlicach

1 25

2. Przedszkole Samorządowe 
w Starym Ochędzynie

2 38

3. Przedszkole Samorządowe im.
Jana Pawła II w Sokolnikach

5 119

4. Przedszkole Samorządowe 
w Walichnowach

2 38

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2021 r.

1.5 Odpłatność za korzystanie z przedszkoli.

Zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXXV/200/2018 Rady  Gminy  Sokolniki z  dnia  26  marca 2018  r.

w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym

kończą 6 lat  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki  (Dz. Uz.

Woj. Łódzkiego poz.2018) publiczne przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowa-

nie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Zgodnie z powyższą uchwałą oraz przepisem art.

59 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych za korzystanie z
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wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin rodzic uiszcza opłatę w wy-

sokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

1.6 Godziny pracy przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.

Z przepisów prawa oświatowego wynika,  że każde dziecko, niezależnie od tego, w której

godzinie zostanie przyprowadzone przez rodziców do przedszkola, ma prawo do korzystania

z bezpłatnej  edukacji  przedszkolnej  w wymiarze co najmniej  5  godzin  dziennie.  Zgodnie

z  dyspozycją  przepisu  art.  102 ust.  1  pkt  10  ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016 r.  -  Prawo

oświatowe, czas pracy przedszkola określa się w statucie przedszkola,  a jest  on  ustalany

przez  organ  prowadzący  na  wniosek  dyrektora  przedszkola,  w  uzgodnieniu  z  radą

przedszkola,  a  w  przypadku  braku  rady  przedszkola  -  z  radą  rodziców.  Czas  pracy

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Godziny pracy przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki. 

Nazwa Godziny pracy przedszkola

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
w Sokolnikach

7:00 – 15:45

 Samorządowe Przedszkole w Pichlicach 8:00 – 15:00

Przedszkole Samorządowe w Starym
Ochędzynie

7:45 – 14:45

Przedszkole Samorządowe w Walichnowach 8:00 – 15:00

Źródło: opracowanie własne

II. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Gmina Sokolniki wspiera uczniów najzdolniejszych przyznając stypendia naukowe.

W gminie utworzony został program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki, na podstawie którego

w dalszej kolejności określone zostały szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom  

i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów. 

Na stypendia za rok szkolny 2021/2022 przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Wnioski złożone

przez  Dyrektorów  Szkół  dotyczyły  16  najlepszych  uczniów  pobierających  naukę
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w gminie Sokolniki z wyróżniającymi się osiągnięciami. Najwyższe stypendium przyznane za

rok szkolny 2021/2022 wynosiło 750 zł. Liczbę wniosków złożonych przez poszczególnych

Dyrektorów Szkół przedstawia tabela 7. 

Tabele 7. Liczba wniosków w sprawie przyznania stypendium edukacyjnego. 

Lp. Nazwa szkoły Liczba wniosków

1. Szkoła Podstawowa w Pichlicach 3

2. Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie 4

3. Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry Rozpoznawczej
Lotnictwa Armii "Łódź" w Walichnowach

2

4. Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła  II w Sokolnikach 7

Źródło: opracowanie własne

III.  ZAPEWNIENIE  WARUNKÓW  UMOŻLIWIAJĄCYCH  STOSOWANIE
SPECJALNEJ  ORGANIZACJI  NAUKI  I  METOD  PRACY  DLA  DZIECI  
I MŁODZIEŻY OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Kształcenie  specjalne,  jako  integralna  część  systemu  oświaty  może  być  realizowane

w każdej szkole i  placówce funkcjonującej w tym systemie.  Obecnie w polskim systemie

oświaty funkcjonują trzy modele organizacji kształcenia specjalnego: 

 edukacja dzieci z niepełnosprawnością w szkołach i placówkach specjalnych, 

 edukacja dzieci z niepełnosprawnością w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami 

w szkołach i oddziałach integracyjnych, 

 oraz model włączający. 

Gmina Sokolniki wspiera w rozwoju nie tylko dzieci zdolne,  ale zapewnia także fachową

opiekę  dzieciom  wymagającym   specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy.  Specjalna

organizacja  nauki  i  metod  pracy  przeznaczona  jest  dla  dzieci  niepełnosprawnych,

niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym  oraz  dzieci

i  młodzieży  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  głębokim  objętych  zajęciami

rewalidacyjno-wychowawczymi.  Podstawą  organizacji  kształcenia  specjalnego  jest

odpowiednie  orzeczenie  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej.  W  roku  szkolnym
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2021/2022 do szkół prowadzonych przez gminę Sokolniki uczęszczało  27 dzieci objętych

kształceniem specjalnym:

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach – 17;

Szkoła Podstawowa w Pichlicach – 6;

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolnikach – 2;

Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach

– 1. 

IV. ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE DZIAŁAJĄCE W SZKOŁACH

W  szkołach  mogą  działać,  z  wyjątkiem  partii  i  organizacji  politycznych,

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności

dydaktycznej,  wychowawczej,  opiekuńczej  i  innowacyjnej  szkoły  lub  placówki.

Funkcjonowanie takiej organizacji wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły wyrażonej po

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady

rodziców.  Już  od  wielu  lat  w  naszych  placówkach  działają  organizacje  młodzieżowe

prowadzone głównie przez nauczycieli, ich wykaz stanowi tabela 8. 

Tabela 8. Wykaz organizacji działających w poszczególnych szkołach. 

Nazwa szkoły Organizacje młodzieżowe
działające w szkole

Liczba uczniów skupionych 
w organizacjach

Zespól Szkół
 w Walichnowach

Szkolny Klub Wolontariatu 10

Zespół Szkół  im. Jana Pawła
II w Sokolnikach

Szkolne Koło Turystyczno-
Krajoznawcze PTTK

10

Uczniowski Klub Sportowy
„GROM”

15

Samorząd Uczniowski 20

Zespół Szkół w Pichlicach
Sekcja wolontariatu w

Samorządzie Uczniowskim
30

Źródło: opracowanie własne

Szkolne  koło  Turystyczno  –  Krajoznawcze  PTTK  jednostka  organizacyjna  oddziałów

PTTK działających na terenie kraju. Koła działające na terenie szkół, zrzeszające uczniów
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zainteresowanych poznawaniem kraju, uprawianiem różnych dyscyplin turystyki. Opiekunem

koła są nauczyciele pracujący w danej jednostce.

Uczniowski  Klub  Sportowy  „GROM”  –  klub  sportowy  prowadzony  przez  nauczyciela

wychowania fizycznego. Celem klubu jest  aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci

i  młodzież.  Początkowo  działalność  opierała  się  głównie  na  rozwijaniu  zainteresowań

lekkoatletycznych.  Od  2003  roku  działalność  klubu  rozszerzono  o  biegi  na  orientację

i radioorientację sportową. 

Samorząd Uczniowski - organizacja działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów.

Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań

politycznych.  Samorząd  reprezentuje  interesy  uczniów  wobec  nauczycieli,  rodziców,

administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły,

może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty stanowi, że

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

V. BAZA DO DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ

Stan techniczny i  funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych z roku na rok podlega modernizacji. Działania te powodują, że baza lokalowa

spełnia określone standardy i normy użytkowe. Czynnikiem warunkującym stopień natężenia

prac  remontowych  w  głównej  mierze  są  finanse  gminy  Sokolniki.  W miarę  możliwości

finansowych w roku szkolnym 2021/2022 wykonano niezbędne remonty i modernizacje oraz

dokonano  zakupów.  Poniżej  zaprezentowano  najważniejsze  inwestycje  i  zakupy,  których

dokonano w roku szkolnym 2021/2022 w jednostkach oświatowych. 

Zakup monitorów interaktywnych

W 2022 r. do szkół z terenu gminy Sokolniki zakupiono 8 monitorów interaktywnych, które

równolegle  oddziałują  na  różne  zmysły,  co  pozwala  na  bardziej  efektywne  przyswajanie

wiedzy  i  zwiększa  zainteresowanie  lekcją.  Urządzenia  interaktywne  przyczyniają  się  do

szybszego  i  bardziej  przyjemnego  przyswajania  wiedzy  przez  uczniów,  czemu  dowodzą

liczne badania.  Monitory interaktywne nie tylko wzbudzają zainteresowanie uczniów, lecz

także wspomagają i ułatwiają pracę nauczyciela. Rozmaite możliwości, jakie oferują zestawy
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interaktywne, bez wątpienia sprawiają, że lekcje stają się bardziej atrakcyjne i zrozumiałe dla

uczniów. Monitory interaktywne umożliwiają korzystanie z ciekawych gier i zabaw, co cieszy

się  szczególnym  zainteresowaniem  wśród  dzieci  najmłodszych  klas,  lecz  nie  tylko.

Łamigłówki, rebusy, czy krzyżówki – wszystkie te formy pozytywnie wpływają na skupienie

i koncentrację wśród uczniów i zwiększają ich zaangażowanie w lekcję i powierzone zadania.

Urządzenia interaktywne umożliwią korzystanie z licznych portali  edukacyjnych lub stron

internetowych  oferujących  specjalne  materiały  przeznaczone  do  pracy  na  urządzeniach

multimedialnych  z  podziałem  na  przedmioty  szkolne  i  omawiane  na  nich  zagadnienia.

W razie  potrzeby  nauczyciel  może  także  samodzielnie  w łatwy sposób  opracować  swoje

własne  materiały  obejmujące  omawiane  zagadnienia.  Urządzenia  zostały  przekazane  do

następujących placówek oświatowych:

1) Zespół Szkół w Sokolnikach im. Jana Pawła II w Sokolnikach – 2 szt.;

2) Zespół Szkół w Walichnowach – 2 szt.;

3) Zespół Szkół w Starym Ochędzynie – 2 szt.;

4) Zespół Szkół w Pichlicach – 2 szt.

Zakup urządzeń zrealizowano ze środków finansowych pochodzących z przyznanej nagrody

„Rosnąca Odporność”. 
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Sala Doświadczania Świata w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach

Również Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach wzbogaciła się w nowoczesne pomoce

dydaktyczne. W ramach zadania zakupiono: 

 maglownicę do terapii zaburzeń SI-MED;

 namiot;

 dywan świetlny z rączkami;

 kolumny wodne - 2 szt.;

 kurtyny światłowodowe – 2 szt.;

 magiczny sześcian;

 podświetlana tablic do rysowania;

 terapeutyczny nawilżacz powietrza.

Powyższe  urządzenia  są  niezbędnym  warunkiem  do  przeprowadzania  terapii  Snoezelen,

(terapia w Sali Doświadczania Świata). Terapia Snoezelen to forma wsparcia rozwoju dzieci

poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym

celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona także możliwości

odprężenia,  relaksu i  wyciszenia w przypadku dzieci  nadpobudliwych oraz eksplorowania

w przypadku dzieci wycofanych, lękowych. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka,

aby mogło  ono w bezpiecznej,  wygodnej  przestrzeni  budować poczucie  własnej  wartości

i zaufania, zwiększając jednocześnie umiejętności komunikacyjne. Terapia Snoezelen poprzez

dostarczanie  zróżnicowanych  bodźców  sensorycznych  –  m.in.  muzyka,  efekty  świetlne,

obrazy  i  łagodne  wibracje  –  pobudza  zmysły  do  działania,  stanowiąc  ważny  element

w procesie rozwoju każdego dziecka. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są w Polsce znane

głównie jako metoda stosowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, jednak jako terapia

wielozmysłowa sprawdza się również u dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami koncentracji

uwagi oraz w zaburzeniach lękowych czy zaburzeniach zachowania i emocji. W przypadku

dzieci w kryzysie, które przeszły traumę albo mają problemy w domu czy szkole,  terapia

Snoezelen  stanowi  doskonałą  odskocznię  od  stresów  dnia  codziennego  i  wspomaga  ich

naturalny  rozwój.  Zakup  urządzeń  zrealizowano  ze  środków  finansowych  pochodzących

z przyznanej nagrody „Rosnąca Odporność”. 
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Interaktywne dywany - magiczne dywany 

Do  oddziałów  przedszkolnych  trafiły  nowoczesne  urządzenia  –  magiczne  dywany,  które

dedykowane są do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Magiczny Dywan jest interaktywnym

urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu

interaktywnego,  stanowiąc  pomoc  dydaktyczną  dedykowaną  do  ćwiczeń,  gier  i  zabaw

ruchowych wraz  z  zestawem treści  multimedialnych  przeznaczonych  do pracy  z  dziećmi

w wieku szkolnym i  przedszkolnym, oraz rehabilitacji  osób dorosłych i  starszych.  Dzięki

wielokrotnym badaniom przeprowadzonym przez specjalistów oraz w opinii  psychologów

i pedagogów magiczny dywan sprawia, że dziecko poprawia zdolności motoryczne, zwiększa

orientację przestrzenną,  poprawia szybkość reakcji  i  spostrzegawczość wzrokowo-ruchową

oraz  niewątpliwie  zwiększa  aktywność  fizyczną.  Magiczny  Dywan  zawiera  w sobie

zintegrowany system czujników ruchu, projektor i komputer. Jego funkcjonalność umożliwia

szerokie spektrum zastosowania w każdym pomieszczeniu,  na jasnym, jednolitym podłożu.

Sprzęt przekazano do poniższych placówek:

1) Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Sokolnikach – 1 szt.;
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2)  Samorządowe Przedszkole w Pichlicach – 1 szt.;

3) Przedszkole Samorządowe w Starym Ochędzynie – 1 szt.;

4) Przedszkole Samorządowe w Walichnowach – 1 szt.;

Zakup urządzeń zrealizowano ze środków finansowych pochodzących z przyznanej nagrody

„Rosnąca Odporność”. 

Lampy bakteriobójcze i ozonatory

Do  wszystkich  placówek  oświatowych  zakupiono  lampy  bakteriobójcze  oraz  ozonatory

pomieszczeń.  Lampy  emitują  promieniowanie  UV-C,  które  nieodwracalnie  dezaktywuje

bakterie,  wirusy,  pleśnie,  grzyby  oraz  wszelkie  inne  drobnoustroje  gdy  tylko  powyższe

znajdują  się  w  zasięgu  promieni  emitowanych  przez  lampy  w  komorze  dezynfekcyjnej

w  przypadku  lamp  przepływowych  z  wymuszonym  obiegiem  powietrza.  Dezynfekcja

powietrza  za  pomocą  promieni  UV-C  odbywa  się  w  lampach  przepływowych  wewnątrz

komory dezynfekcyjnej.  Skażone powietrze  zasysane  jest  przez wentylator  –  po przejściu

przez filtr zatrzymujący kurz oraz inne zanieczyszczenia trafia do komory dezynfekcyjnej. 
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Wymiana oświetlenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

W 2021 roku rozpoczęto inwestycję wymiany oświetlenia w budynkach Zespołu Szkół im.

Jana Pawła II w Sokolnikach. Oprawy oświetleniowe zastosowane w Szkole Podstawowej

w  Sokolnikach  emitują  światło  maksymalnie  zbliżone  barwą  do  naturalnego  światła

słonecznego  (5000K).  Nowe  lampy  nie  tylko  nie  oślepiają,  ale  także  nie  powodują

uciążliwego olśnienia. Dzięki diodom LED wyeliminowane zostało także migotanie,  które

podrażnia  oczy  przebywających  w  pomieszczeniach  uczniów.  W  budynku  Szkoły

Podstawowej  w  Sokolnikach  zamontowano  32  nowe  oprawy,  które  są  ekologicznie

bezpieczne,  tzn.  nie  zawierają  pierwiastków  szkodliwych  dla  środowiska.  Są  całkowicie

wolne od rtęci, ołowiu, związków arsenu, a zatem są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Wszystkie lampy zainstalowane w Szkole posiadają certyfikację uznawaną w krajach UE.
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Stołówki szkolne w Sokolnikach i Walichnowach 

Gmina Sokolniki otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 160.000,00 zł na doposażenie

i  poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im.

Jana  Pawła  II  w  Sokolnikach  (80.000,00  zł)  oraz  Szkole  Podstawowej  im.  32  Eskadry

Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach (80.000,00 zł).  Dofinansowania

udzielono  w  ramach  modułu  3  wieloletniego  rządowego  programu  „Posiłek  w  szkole

i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne

szkoły  podstawowe w zapewnieniu  bezpiecznych  warunków  nauki,  wychowania  i  opieki

przez  organizację  stołówek i  miejsc spożywania  posiłków.  Wsparcie  finansowe pozwoliło

podnieść standard stołówek szkolnych, które od wielu lat  nie były remontowane.  Remont

obejmował:

1) w  Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Sokolnikach  -  wymianę  instalacji

elektrycznej,  wodnej,  grzejników,  drzwi  wejściowych  oraz  położenie  glazury

w  stołówce  i  kuchni.  Ponadto  w  ramach  zadania  zakupiono  nowoczesny  sprzętu

kuchenny i meble;

2) w  Szkole  Podstawowej  im.  32  Eskadry  Rozpoznawczej  Lotnictwa  Armii  „Łódź”

w Walichnowach – wymianę instalacji elektrycznej, wyburzenie i postawienie nowej

ściany  w  stołówce,  położenie  glazury.  Ponadto  w  ramach  zadania  zakupiono

nowoczesny sprzętu kuchenny i meble.

Otrzymane  środki  finansowe  wpłynęły  na  podniesienie  standardu  stołówki  szkolnej,

usprawnienie  pracy  w  kuchni  oraz  zapewni  uczniom  wyższy  komfort  ich  spożywania.

Zgodnie  z  wieloletnim  rządowym  programem  „Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na  lata

2019-2023,  gmina  Sokolniki  zobowiązana  była  wnieść  wkład  własny  w  wysokości  co

najmniej 20%. 
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Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Parkowej i Szkolnej w Sokolnikach 

Zmiany obejmowały wprowadzenie:

1) całkowitego  zakazu  parkowania  pojazdów w zatoczce  autobusowej  i  przejścia  dla

pieszych w godzinach od 7:00 – 14:30;

2) zakaz parkowania i postoju pojazdów od skrzyżowania ulicy Słonecznej z Parkową do

wysokości Przedszkola;

3) wprowadzenie czasowego ograniczenia postoju przed budynkiem Gimnazjum do 20

min w godzinach od 6:30 – 16:00;

4) uzupełnienie  brakującego  oznakowania  w  zakresie  schematów  skrzyżowań  pod

znakiem „STOP” na ulicy Ogrodowej i Parkowej,

5) zamontowanie  barierek  ochronnych  przy  przystanku  autobusowym  i  wejścia  do

szkoły.

Laboratoria przyszłości 

Gmina Sokolniki  przystąpiła  do programu „Laboratoria  Przyszłości”,  który był  inicjatywą

edukacyjną  realizowaną  przez  Ministerstwo  Edukacji  i  Nauki  we  współpracy  z  Centrum

GovTech  w  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów.  Misją  programu  było  stworzenie

nowoczesnej  szkoły,  w  której  zajęcia  będą  prowadzone  w  sposób  ciekawy,  angażujący
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uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach

Laboratoriów Przyszłości  Gmina otrzymała  wsparcie  finansowe w wysokości  180 tys.  zł,

dzięki  któremu  do  szkół  z  terenu  gminy  Sokolniki  zakupiono  nowoczesny  sprzęt  do

podnoszenia  kompetencji  manualnych  przydatnych  później  szczególnie  w  dziedzinach

inżynieryjnych,  ale  też  z  technikami  pracy  projektowej  użytecznych  także  np.  w  pracy

biurowej  czy  prowadzeniu  własnego  biznesu.  W ramach  programu  zakupiono  do  każdej

szkoły drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami

prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony,

oświetlenie), stacje lutownicze oraz inne wyposażenie wybrane przez dyrektorów. Wysokość

wsparcia  dla  każdej  szkoły  prowadzonej  przez  tę  jednostkę  była  uzależniona  od  liczby

uczniów w danej szkole. Przyznana dotacja na wniosek organu prowadzącego przedstawia się

następująco:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolnikach – 60.000,00 zł;

2) Szkoła  Podstawowa  im.  32  Eskadry  Rozpoznawczej  Lotnictwa  Armii  Łódź

w Walichnowach – 30.000,00 zł;

3) Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie – 30.000,00 zł;

4) Szkoła Podstawowa w Pichlicach – 30.000,00 zł;

5) Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach – 30.000,00 zł.
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VI. KADRA NAUCZYCIELSKA I PRACOWNICY OBSŁUGI

6.1 Dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli.

Dla nauczyciela, niezależnie od sposobu nawiązania z nim stosunku pracy, pracodawcą jest

szkoła  lub  zespół  szkół,  a  jej  dyrektor  jest  kierownikiem  dla  zatrudnionych  w  szkole

nauczycieli  i  pracowników  niebędących  nauczycielami.  Obowiązujące  przepisy  nie  dają

organom  jednostek  samorządu  terytorialnego  prawa  do  przejmowania  kompetencji

pracodawcy  i  decydowania  w  sprawach  związanych  z  zatrudnianiem  pracowników

w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych. Nauczycielem może zostać jedynie

osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie i spełnia warunki określone w przepisach

prawa.  Zatrudnienie nauczycieli  w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych  

i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela  9.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Zespole  Szkół  
w Pichlicach. 

Zespół Szkół w Pichlicach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 18 0 0 4 9 5

Razem etaty: 14,14 0 0 3,86 8,13 2,15

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2021 r.

Tabela  10.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Szkole
Podstawowej Specjalnej w Tyblach. 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 11 0 0 2 5 4

Razem etaty: 9,66 0 0 1,15 5,30 3,21

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2021 r.
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Tabela 11. Kadra pedagogiczna z podziałem na stopnie awansu zawodowego w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Sokolnikach. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM Zatrudnienie 25 0 1 3 6 15

Razem etaty: 23,03 0 1,20 2,93 4,82 14,08

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2021 r.

Tabela  12.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Zespole  Szkół  
w Walichnowach.

Zespół Szkół w Walichnowach ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 18 0 0 1 7 10

Razem etaty: 14,66 0 0 0,61 6,06 7,99

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2021 r.

Tabela  13.  Kadra  pedagogiczna  z  podziałem  na  stopnie  awansu  zawodowego  w  Zespole  Szkół  
w Starym Ochędzynie. 

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie ogółem
bez

stopnia
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

OGÓŁEM
Zatrudnienie 16 0 0 2 8 6

Razem etaty: 12,24 0 0 2,28 6,51 3,45

Źródło: zestawienie zbiorcze SIO, stan na dzień 30.09.2021 r.

6.2 Dane dotyczące zatrudnianych pracowników administracji i obsługi.

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r.

poz.  1915  z  późń.  zm.)  status  prawny  pracowników  niebędących  nauczycielami

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  jednostki  samorządu

terytorialnego  określają  przepisy  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach
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samorządowych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  530).  Pracownicy  administracji

i obsługi są zatrudnieni na stanowiskach pracowników samorządowych na podstawie umowy

o pracę. Do pracowników administracji nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela,

w tym dotyczące wynagrodzeń. Z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy uchwały Nr II/13/18

Rady Gminy Sokolniki  z dnia 5 grudnia 2018 r. jednostką obsługującą szkoły stał się Zespół

Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach. 

Tabela 14. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poszczególnych jednostkach.

Lp. Nazwa zespołu Zatrudnienie w etatach

1. Zespół Szkół w Pichlicach 3,29

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach 2

3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach 14,53

4. Zespół Szkół w Walichnowach 5,17

5. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie 3

RAZEM: 27,20

Źródło: dane na dzień 31.12.2021 r. 

6.3 Awans zawodowy nauczycieli.

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Karta  nauczyciela,  warunkiem  nadania  nauczycielowi

kontraktowemu  kolejnego stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego, jest:

1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie;

2) odbycie wymaganego stażu;

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;

4) uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna stażu;

5) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 

Komisję egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący

(wójt).  Organ  powołujący  zapewnia  w  jej  składzie  udział  co  najmniej  2  ekspertów

posiadających  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela.  Ponadto  w  komisji

zasiada pracownik urzędu (jako przewodniczący komisji) oraz dyrektor szkoły. Na wniosek

nauczyciela do komisji może zostać powołany przedstawiciel związku zawodowego. 
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Komisja  egzaminacyjna  zapoznaje  się  z  oceną  dorobku  zawodowego  i  sprawozdaniem

z  realizacji  planu  rozwoju  zawodowego  oraz  przeprowadza  egzamin,  podczas  którego

nauczyciel: 

1) prezentuje dorobek zawodowy;

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

a) zaproponowanie  rozwiązania  wskazanego  przez  komisję  problemu  związanego

z  wykonywaną  pracą,  z  uwzględnieniem  praktyki  szkolnej,  aktualnej  wiedzy

i przepisów prawa;

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

3) odpowiada  na  pytania  członków  komisji  dotyczące  wymagań  niezbędnych  do

uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. 

W roku szkolnym 2021/2022 do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli  z terenu gminy

Sokolniki, którzy zdali egzamin:

1) Nauczyciel Zespołu Szkół w Pichlicach;

2) Nauczyciel Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie. 

Również  w  okresie  wakacyjnym nauczyciel  Zespołu  Szkół  w  Pichlicach  uzyskał  stopień

nauczyciela dyplomowanego – przed komisją powołaną przez Kuratora. 

VII. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. i został przeprowadzony

w formie pisemnej.  Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości  i  umiejętności określone

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów

nauczanych  w  klasach  I–VIII.  W 2022  r.  –  podobnie  jak  w  ubiegłym  roku  –  egzamin

ósmoklasisty  obejmował  wiadomości  i  umiejętności  określone  w  wymaganiach

egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do

niego  przystąpić,  aby  ukończyć  szkołę.  Nie  jest  określony  minimalny  wynik,  jaki  uczeń

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Każdy ósmoklasista
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przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki

oraz języka obcego nowożytnego – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,

rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy

się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7.1 Wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach.

Tabela 15. Wyniki egzaminów z języka polskiego. 
Nazwa Liczba

zdających
Średnie wyniki egzaminów w % w 

szkole gminie powiecie województwie kraju
Szkoła Podstawowa 
w Sokolnikach

34 63,76%

59,71 % 56,67% 59,21% 60%
Szkoła Podstawowa 
w Walichnowach 

12 59%

Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach 

18 54,33%

Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

11 56,72%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Tabela 16. Wyniki egzaminów z matematyki. 
Nazwa Liczba

zdających
Wyniki egzaminów w % w

szkole gminie powiecie województwie kraju
Szkoła Podstawowa 
w Sokolnikach

34 60,71%

62,61 % 53,76% 60,83% 57%
Szkoła Podstawowa 
w Walichnowach 

12 68,33%

Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach 

18 55,56%

Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

11 74,82%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Tabela 17. Wyniki egzaminów z języka angielskiego. 
Nazwa Liczba

zdających
Wyniki egzaminów w % w

szkole gminie powiecie województwie kraju
Szkoła Podstawowa 
w Sokolnikach

34 60,26%

62,57% 59,35% 72,65% 67%
Szkoła Podstawowa 
w Walichnowach 

12 76,08%

Szkoła Podstawowa 
w Pichlicach 

18 49,83%

Szkoła Podstawowa 
w Starym Ochędzynie 

11 75,82%

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
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7.2 Porównanie  wyników  egzaminów  z  innymi  gminami  z  terenu  powiatu
wieruszowskiego.

Tabela  18.  Wyniki  egzaminu  ósmoklasisty  z  języka  polskiego  w  gminach  z  terenu  powiatu
wieruszowskiego w roku 2022.

Nazwa obszaru Liczba zdających Średni wynik w %

Gmina Bolesławiec 56 46,91

Gmina Czastary 55 60,55

Gmina Galewice 91 54,40

Gmina Lututów 62 49,82

Gmina Łubnice 
59

58,54

Gmina Sokolniki
75

59,71

Gmina Wieruszów 
249 56,64

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Tabela 19. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w gminach z terenu powiatu wieruszowskiego 
w roku 2022.

Nazwa obszaru Liczba zdających Średni wynik w %

Gmina Bolesławiec 56 40,93

Gmina Czastary 55 59,71

Gmina Galewice 91 57,01

Gmina Lututów 62 48,90

Gmina Łubnice 
59

52,95

Gmina Sokolniki
75

62,61

Gmina Wieruszów 
249 56,33

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
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Tabela 20. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w gminach z terenu powiatu 
wieruszowskiego w roku 2022.

Nazwa obszaru Liczba zdających Średni wynik w %

Gmina Bolesławiec 55 54,24

Gmina Czastary 55 65,98

Gmina Galewice 43 62,44

Gmina Lututów 59 49,17

Gmina Łubnice 
59

58,14

Gmina Sokolniki
75

62,57

Gmina Wieruszów 
255 57,33

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

VIII. SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Z  dniem  1  września  2019  r.  weszło  w  życie  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji

Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania

nauczycieli na szkolenia branżowe, zgodnie z którym dyrektorzy określają na rok szkolny

potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a następnie składają do organu

prowadzącego  wnioski  o  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli

w następnym roku kalendarzowym. 

Głównym  celem  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  jest  wzrost  efektywności

pracy szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej.

Doskonalenie w szkołach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. Konkretne potrzeby

i  sposoby,  w  jakich  mogą  być  one  zaspokajane,  będą  się  zmieniać  w  zależności  od

wprowadzanych zmian, predyspozycji osobistych i zawodowych nauczycieli oraz specyfiki

szkoły. Realizując zadanie wynikające z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela, organ prowadzący przeznaczył środki - wyodrębniając z budżetu każdej

placówki kwotę - na realizację w/w zadania.
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Tabela 21.  Środki  przeznaczone do doskonalenie zawodowe nauczycieli  w Zespole Szkół  im.  Jana
Pawła w Sokolnikach 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Szkolenie dyrektora z zakresu archiwizacji akt 492,00 zł

Szkolenie Rady Pedagogicznej 600,00 zł

Dostęp do Portalu Oświatowego 237,63 zł

Warsztaty dla nauczycieli „Chwila jak motyle. Pracowite Boże 
Narodzenie, Tańczące instrumenty”

1 075,00 zł

Kurs doskonalenia zawodowego dla Rady Pedagogicznej 950,00 zł

Szkolenie „Zagrożenie dzieci i młodzieży w internecie” 600,00 zł

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy 2 600,00 zł

Szkolenie „Język ukraiński dla nauczycieli z polski” 199,00 zł

Szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w placówce
oświatowej”

499,00 zł

Szkolenie dla nauczycieli przedszkola 480,00 zł

Kurs „e-świadczenia Librus” 800,00 zł

Szkolenie w zakresie zmian przepisów prawa oświatowego 700,00 zł

RAZEM: 9 232,63 zł

Tabela  22.  Środki  przeznaczone  do  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  w  Zespole  Szkół  
w Walichnowach 

Zespół Szkół w Walichnowach

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Szkolenie dyrektora z zakresu archiwizacji akt 300,00 zł

Dostęp do portalu oświatowego 237,63 zł

Szkolenie „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno – wychowawczych” 2 500,00 zł

Szkolenie z pierwszej pomocy 1 840,00 zł

RAZEM 4877,63
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Tabela 23. Środki przeznaczone do doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Pichlicach 

Zespół Szkół w Pichlicach

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Warsztaty dla nauczyciela 40,00 zł

Szkolenie z metod i form pracy z uczniami 85,00 zł

Szkolenie dyrektora z zakresu archiwizacji akt 300,00 zł

Szkolenie „Dostęp grupowy do szkoleń zdalnych z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej”

500,00 zł

Dostęp do Portalu Oświatowego 201,66 zł

Szkolenie z pierwszej pomocy 700,00 zł

Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej 872,00 zł

Doskonalenie zawodowe w zakresie motoryki małej 475,00 zł

RAZEM 3173,66

Tabela 24. Środki przeznaczone do doskonalenie zawodowe nauczycieli  w Zespole Szkół w Starym
Ochędzynie

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Dostęp grupowy do szkoleń zdalnych 500,00 zł

Dostęp do Portalu Oświatowego 237,63 zł

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy 700,00 zł

Szkolenie dyrektora z zakresu archiwizacji akt 300,00 zł

RAZEM 1 737,63 zł

Tabela  25.  Środki  przeznaczone  do  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  w  Szkole  Podstawowej
Specjalnej w Tyblach 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach 

nazwa szkolenia/warsztatów Kwota dofinansowania

Szkolenie dyrektora z zakresu archiwizacji akt 300,00 zł

Dostęp do Portalu Oświatowego 237,63 zł

Szkolenie z treningu umiejętności społecznych 3 000,00 zł
Szkolenie „Troska o własne zasoby poznawcze i emocjonalne w pracy
z uczniem niepełnosprawnym”

800,00 zł

RAZEM 4 337,63 zł
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IX. ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W 2021 ROKU

Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego w terminie

do  20  stycznia  każdego  roku  są  zobowiązane  do  przeprowadzenia  analizy  poniesionych

w  poprzednim  roku  kalendarzowym  wydatków  na  wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  do

31  stycznia  roku  kalendarzowego  następującego  po  roku,  dla  którego  wyliczono  kwotę

różnicy  –  dodatek  ten  wypłacić.  Jednorazowy  dodatek  uzupełniający  zostaje  ustalony

proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia nauczyciela na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Tabela  26.  Średnie  wynagrodzenia  nauczycieli  w  2021  r.  na  poszczególnych  stopniach  awansu
zawodowego 

Lp.

Stopnie
awansu

zawodowego

Średnie wynagrodzenie Średnioroczna
liczba etatów

Suma iloczynów
średniorocznej
liczby etatów 

i średnich
wynagrodzeń, 

o których mowa w
art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz

art.14 ust.1 ustawy
z dnia 13 czerwca
2019 r. o zmianie
ustawy – Karta

Nauczyciela oraz
niektórych innych

ustaw

Wydatki
poniesione 
w roku na

wynagrodzenie w
składnikach

wskazanych w art.
30 ust. 1 Karty
Nauczyciela

Kwota
różnicy

Od 1 stycznia do dnia 31
grudnia

Od 1 stycznia do
31 grudnia

1 2 3 4 5 6 7

1
Nauczyciel 
stażysta

3 537,80 1,03 43 727,21 50 466,83 6 739,62

2
Nauczyciel 
kontraktowy

3 926,96 9,25 435 892,56 507 983,96 72 091,40

3
Nauczyciel 
mianowany

5 094,43 26,58 1 624 919,39 1 783 639,40 158 720,01

4
Nauczyciel 
dyplomowany

6 509,55 27,17 2 122 373,68 2 162 004,47 39 630,79
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X.  REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY

10.1 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe sieć

publicznych  szkół  podstawowych  powinna  być  zorganizowana  w  sposób  umożliwiający

wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Sieć publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez gminę, a także granica obwodów tych szkół, jest ustalana na podstawie

uchwały rady gminy. 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,

 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

Obowiązek  zorganizowania  dowozu  ucznia  pojawia  się,  gdy  droga  ucznia  do  szkoły

przekracza wymienione odległości. W takim wypadku obowiązkiem gminy jest zapewnienie

bezpłatnego transportu i  opieki  w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu

dziecka  środkami  komunikacji  publicznej,  jeżeli  dowożenie  zapewniają  rodzice,  a  do

ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami

komunikacji publicznej. W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza

wymienionych odległości, gmina nie ma obowiązku organizowania bezpłatnego transportu,

ale  ma  możliwość  jego  zorganizowania,  jeżeli  dysponuje  możliwościami  technicznymi

i finansowymi.

Realizując  obowiązki  określone  w  ustawie  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  -  Prawo

oświatowe,  w  roku  szkolnym  2021/2022  dowożono  do  dwóch  szkół  w  Pichlicach

i w Sokolnikach na zajęcia lekcyjne łącznie 82 uczniów. W minimalnym stopniu uczniowie

korzystali  z  transportu  na  zajęcia  sportowe lub  kulturalne.  Począwszy od roku szkolnego

2019/2020  w gminie  obowiązuje  program  wyrównywania  szans  edukacyjnych  dla  dzieci

i  młodzieży  uczęszczających  do  szkół  podstawowych  i  przedszkoli,  dla  których  organem

prowadzącym jest gmina Sokolniki. Na mocy tego programu określono regulamin udzielania

wsparcia materialnego dla dzieci i młodzieży. Wyrównywanie szans edukacyjnych ma formę

częściowej dopłaty do zakupu biletów miesięcznych środkami komunikacji publicznej, dla
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uczniów szkół, dla których organ prowadzący nie ma obowiązku organizowania transportu.

Tak jak w roku ubiegłym, dzieci dowożono do szkół środkiem transportu zapewnionym przez

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wieluniu na podstawie zawartej umowy.

Tabela 27. Liczba dzieci dowożonych z podziałem na szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

Nazwa placówki Liczba uczniów

Zespół Szkół w Pichlicach 59

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach 23

Źródło: opracowanie własne 

10.2 Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie  z  art.  39  ust.  4  pkt  1  ustawy Prawo oświatowe  obowiązkiem gminy  jest

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na

podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły

podstawowej,  a  uczniom  z  niepełnosprawnością  ruchową,  w  tym  z  afazją,

z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  także  do

najbliższej  szkoły  ponadpodstawowej,  do  końca  roku  szkolnego  w roku  kalendarzowym,

w którym uczeń kończy 21. rok życia.

Uczniowie, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe,

to  uczniowie  objęci  kształceniem  specjalnym  –  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawne,

niedostosowane  społecznie  i  zagrożone  niedostosowaniem  społecznym,  wymagające

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Zapisy  art.  39  ust.  4  pkt  1  wprowadzają  zasadę  organizowania  dowozu  uczniów  ze

specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  niezależnie  od  odległości,  jaka  występuje  między

domem ucznia a szkołą.  Co istotne,  obowiązek gminy nie dotyczy szkoły najbliższej,  ale

takiej,  która  najpełniej  odpowiada  na  potrzeby  ucznia  niepełnosprawnego.  W  ramach

posiadanego przez Gminę środka transportu dowożono do Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Tyblach  12 dzieci.  Dowóz uczniów niepełnosprawnych odbywał się własnym środkiem

transportu, który jest w posiadaniu Gminy. 
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10.3 Pomoc socjalna dla uczniów.

Wśród form pomocy  socjalnej  kierowanej  do  dzieci  w wieku przedszkolnym i  szkolnym

znalazły się:

 Dożywianie, które odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego

programu wspierania  finansowego gmin w zakresie  dożywiania  „Posiłek  w szkole

i  w  domu”  na  lata  2019-2023.  Pomoc  w  formie  dożywiania  dzieci  w  szkole

przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie

przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na

osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 Stypendia szkolne, które polegają na przyznaniu świadczenia dla uczących się dzieci 

i  młodzieży.  Świadczenie  to  stanowi  formę  pomocy  materialnej  dla  rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń

ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków,

poprawę  dostępności  kształcenia  na  wyższych  poziomach  edukacji  dla  dzieci

i  młodzieży  z  uboższych  środowisk. Podstawową  przesłanką  do  otrzymania

stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ustalona na podstawie

art.  8  ust.  1  pkt  2  ustawy  o  pomocy  społecznej.  W  roku  szkolnym  2021/2022

miesięczna  wysokość  dochodu  (z  miesiąca  poprzedzającego  złożenie  wniosku)  na

osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie

mogła  być  większa  niż  kwota  528,00 zł  netto.  Stypendium szkolne  udzielane  jest

poprzez  zakup  lub  refundację  poniesionych  przez  wnioskodawcę  kosztów  na  cele

edukacyjne  na  dany  rok  szkolny,  po  przedłożeniu  oryginałów  dowodów

potwierdzających  poniesione  koszty  zakupów  (faktury,  rachunki,  umowy,

zaświadczenia).

 Zasiłek  szkolny  -  forma  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym.  Takie

świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji

materialnej  z  powodu  zdarzenia  losowego,  np.  których  sytuacja  materialna  uległa

pogorszeniu  i  z  powodu  śmierci  rodzica.  Zasiłek  szkolny  może  być  przyznawany

w formie  świadczenia  pieniężnego na  pokrycie  wydatków związanych z procesem

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek

szkolny  może  być  przyznawany  raz  lub  kilka  razy  w  ciągu  roku,  niezależnie  od

otrzymywanego  stypendium  szkolnego.  Zasiłek  szkolny  nie  może  przekroczyć

jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko
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w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003

roku o świadczeniach rodzinnych.

Pomoc socjalna dla uczniów realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sokolnikach została przedstawiona w poniższych tabelach. 

Tabela 28. Stypendia szkolne wypłacone w roku szkolnym 2021/2022
Liczba złożonych

wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego

Liczba
przyznanych
stypendiów 

Kwota wypłaconych
stypendiów szkolnych
za okres IX-XII 2021r.

Kwota wypłaconych
stypendiów szkolnych za

okres I-VI 2022 r.

6 3 2.432,00 zł 2.596,00 zł 

                                                     
                                                                                        Razem:  5.028,00 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Tabela 29. Stypendia szkolne wypłacone w roku szkolnym 2021/2022

Liczba złożonych
wniosków o

przyznanie zasiłku
szkolnego

Liczba
przyznanych

zasiłków szkolnych 

Kwota wypłaconych
zasiłków szkolnych za
okres IX-XII 2021 r.

Kwota wypłaconych
zasiłków szkolnych za

okres I-VI 2022 r.

0 0 0 0

                                                          
                                                                                         Razem: 0,00 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Tabela 30. Koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w poszczególnych placówkach (w zł) w roku
szkolnym 2021/2022

Przedszkole
Sokolniki

Przedszkole
Walichnowy

Przedszkole
Pichlice

Przedszkole
Stary

Ochędzyn

SP Pichlice SP
Sokolniki

SP Stary
Ochędzyn

SP
Walichnowy

6.095,00 zł 1.127,50 zł 1.494,00 zł 2.360,90 zł 3.106,00 zł
2.010,00

zł
1.044,95 zł 791,50 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach
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Tabela 31. Koszty programu „Posiłek w szkole i w domu” z podziałem na miesiące

Rok szkolny
2021/2022

Przedszkole
Sokolniki

Przedszkole
Walichnowy

Przedszkole
Pichlice

Przedszkole
Stary

Ochędzyn

SP Pichlice SP
Sokolniki

SP Stary
Ochędzyn

SP
Walichnowy

IX 2021 730,00 zł - 206,50 zł 258,30 zł 320,00 zł 222,00 zł 103,60 zł 54,00 zł

X 2021 560,00  zł 27,50 zł 220,50 zł 180,40 zł 426,00 zł 252,00 zł 146,15 zł 126,00 zł

XI 2021 520,00 zł 66,00 zł 178,50 zł 295,20 zł 320,00 zł 216,00 zł 133,20 zł 99,00 zł

XII 2021 570,00 zł 22,00 zł 164,50 zł 205,00 zł 280,00 zł 156,00 zł 37,00 zł 78,00 zł

I 2022 375,00 zł 203,50 zł 80,00 zł 171,00 zł 117,50 zł 183,00 zł 67,50 zł -

II 2022 520,00 zł 330,00 zł 64,00 zł 144,00 zł 135,00 zł 93,00 zł 55,00 zł -

III 2022 860,00 zł 198,00 zł 184,00 zł 324,00 zł 510,00 zł 276,00 zł 172,50 zł -

IV 2022 525,00 zł 280,50 zł 136,00 zł 283,50 zł 375,00 zł 204,00 zł 120,00 zł -

V 2022 700,00 zł -- 148,00 zł 202,50 zł 382,50 zł 228,00 zł 105,00 zł 148,50 zł

VI 2022 735,00 zł - 112,00 zł 297,00 zł 240,00 zł 180,00 zł 105,00 zł 286,00 zł

w PLN 6.095,00 1.127,50  1.494,00 2.360,90 3.106,00 2.010,00 1.044,95 791,50 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

10.4 Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W roku  szkolnym 2021/2022  kontynuowano  wyposażenie  szkół  w  bezpłatne  podręczniki

i materiały ćwiczeniowe w ramach środków z dotacji celowej. Kwota wydatkowana na ten cel to

56 728,33 zł. 

10.5 Młodociani pracownicy.

Jednym z wielu zadań oświatowych jest refundacja kosztów kształcenia pracowników

młodocianych. Wysokość dofinansowana jest zależna od rodzaju kształcenia młodocianego

pracownika.  W przypadku  nauki  zawodu  dofinansowanie  wynosi  8081,00  zł  w  sytuacji,

w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie

ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn

niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą

42



kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby

miesięcy  prowadzonej  przez  nich  nauki  zawodu.  Natomiast  w przypadku przyuczenia  do

określonej  pracy  dofinansowanie  wynosi  254,00  zł  za  każdy  miesiąc  kształcenia.  Kwota

dofinansowania jest jednak należna wyłącznie za każdy pełny miesiąc.

W okresie  od 1 września 2021 r.   do 30 czerwca 2022 r.  rozpatrzono ogółem 4 wnioski

dotyczące zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  Łącznie

przygotowano  i  wydano  4  decyzje  o  przyznaniu  pomocy  de  minimis  w  zakresie

dofinansowania  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników  na  kwotę  28.695,59  zł.

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

10.6 Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Gmina  kontroluje  spełnianie  obowiązku  nauki  przez  młodzież  zamieszkałą  na  jej

terenie, co wynika z art. 41 ustawy Prawo oświatowe. Na podstawie wykazów z ewidencji

ludności  oraz  informacji  uzyskanych  z  placówek  ponadpodstawowych  dokonywana  jest

weryfikacja  danych,  a  uzupełnienie  informacji  następuje  poprzez  pisma  kierowane

bezpośrednio  do  rodziców  ucznia.  Dyrektorom  publicznych  szkół  podstawowych

przekazywane są informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży

w wieku 3-18 lat w formie wydruków z ewidencji ludności. Dane pozyskiwane są 2-3 razy

w roku lub na wniosek dyrektora placówki w dodatkowym terminie.

10.7. Zajęcie wspomagające dla uczniów.

W roku szkolnym 2021/2022 w placówkach oświatowych z terenu gminy Sokolniki  były

realizowane  dodatkowe, wspomagające zajęcia dla chętnych uczniów oddziałów IV–VIII.

Zajęcia  miały  na  celu  wspomaganie  uczniów w opanowaniu  oraz  utrwalaniu  wiadomości

i  umiejętności  z  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia

ogólnego  –  w  zależności  od  zgłoszonych  przez  rodziców  i  uczniów  potrzeb  w  zakresie

wyboru przedmiotu zajęć. Zajęcia były realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim

kontakcie  z  uczniami  –  w  grupach  co  najmniej  5-osobowych  lub  większych.  Zajęcia

wspomagające  dotyczyły  następujących  przedmiotów  nauczania:  języka  polskiego,

matematyki, języka angielskiego i historii. 

Liczba godzin realizowana przez szkoły:
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1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach – 50 godzin;

2) Zespół Szkół w Walichnowach –  42 godziny;

3) Zespół Szkół w Pichlicach – 50 godzin;

4) Zespół Szkół w Starym Ochędzynie – 40 godzin. 

XI. DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425) gminie

Sokolniki  została  udzielona  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań

w  zakresie  wychowania  przedszkolnego.  Dotacja  może  być  wykorzystana  wyłącznie

na  dofinansowanie  wydatków  bieżących  związanych  z  realizacją  zadań  w  zakresie

wychowania  przedszkolnego.  Dotacja  przekazana  gminie  Sokolniki  w  2021  r.  wyniosła

219 179, 00 zł 

XII. KONTROLE PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH

Tabela 32. Kontrole w Zespole Szkół w Starym Ochędzynie.  

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data
przeprowadzenia

kontroli

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.  
z 2021 r., poz. 195) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem epidemii  
(Dz. U., poz. 1931)

30.11.2021 r.

Ocena stanu sanitarnego przedszkola 30.11.2021 r.
Bieżąca ocena stanu sanitarnego przedszkola 05.04.2022 r.
Ocena stanu sanitarnego szkoły 05.04.2022 r.
Kontrola kompleksowa w kuchni przedszkola 05.04.2022 r.
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Ocena realizacji w roku szkolnym 2021/22 
programu profilaktycznego pt. „Trzymaj formę!”

27.05.2022 r.

Ocena realizacji w roku szkolnym 2021/22 
programu profilaktycznego pt..: ”Skąd się biorą 
produkty ekologiczne”

27.05.2022 r.

Ocena realizacji w roku szkolnym 2021/22 
programu profilaktycznego pt.: ”Dopalaczom 
mówimy STOP – wybieramy zdrowie”

27.05.2022 r.

Tabela 33. Kontrole w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach 

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data
przeprowadzenia

kontroli
Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie 

Ocena przygotowania do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2021/2022

27.08.2021 r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena stanu sanitarnego przedszkola, rekontrola 
decyzji w szkole,  stosowania wytycznych 
przeciwepidemicznych w związku z COViD – 19.
Ocena bloku żywieniowego przedszkola. 

03.03.2022 r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Wizytacja programów profilaktycznych, które 
były realizowane w szkole w roku 2021/2022

27.05.2022 r

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy

Sokolniki

Kontrola w zakresie delegacji służbowych
05.2022 r.

Tabela 34. Kontrole w Zespole Szkół w Walichnowach 

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data 

Państwowy
Powiatowy Inspektor

Sanitarny w
Wieruszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły i przedszkola 03.03.2022 r.

Państwowy
Powiatowy Inspektor

Sanitarny w
Wieruszowie

Kompleksowa ocena bloku żywieniowego                
w przedszkolu 03.03.2022 r.
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Kuratorium Oświaty
w Łodzi

Przestrzeganie przez szkołę publiczna przepisów 
oświatowych

02.06.2022 r.

Tabela 35. Kontrole w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach 

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data
przeprowadzenia

kontroli
Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena higieniczno - sanitarna
Marzec 2022

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena przygotowania szkoły do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego 2021/22 Sierpień 2022

Tabela 36. Kontrole w Zespole Szkół w Pichliach

Organ
przeprowadzający

kontrolę

Zakres przeprowadzonej kontroli Data
przeprowadzenia

kontroli
Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego 2021/22, w tym sprawdzenie czy na 
terenie szkoły prowadzone są działania monitorujące, 
w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego
w salach dydaktycznych

Kontrola sanitarna dotycząca stosowania określonych 
ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z Covid -
19

20.08.2021 r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły 05.04.2022 r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

Ocena zakładu produkcji/ obrotu żywnością/ żywienia 
zbiorowego/ materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością

05.04.2022 r.

Państwowy
Powiatowy

Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego przedszkola. 05.04.2022 r.
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w Wieruszowie

XIII. PROGRAMY, PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE

13.1 Projekty realizowane w szkołach.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Udział  w  akcjach i projektach ekologicznych, edukacyjnych, profilaktycznych:

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – grupa 6- latków;

 „Czyste powietrze wokół nas” – grupa  5 – latków;

 „Dopalaczom mówimy stop – wybieramy zdrowie”- klasa VIII a i b, klasa VII;

 „Posiłek w szkole i w domu” – remont stołówki i kuchni w szkole;

 Laboratorium Przyszłości, zakup pomocy dydaktycznych do nauki programowania;

 „Kiermasz z serduszkiem” zorganizowany przez Samorząd Szkolny na rzecz chorego

dziecka Franka Strózika;

 Akcja charytatywna na rzecz dzieci z Ukrainy: zbiórka pomocy szkolnych dla uczniów, którzy
przybyli do naszej szkoły;

 Organizacja IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego przez bibliotekę szkolną;

 Organizacja IV Powiatowego Konkursu „Piosenka z uśmiechem”; 

Zorganizowane wycieczki edukacyjne:

 Wizyta uczniów w schronisku „Ostoja” na Pieczyskach z zebraną karmą i dla zwierząt;

 Udział szkoły w akcji IPN oznaczania grobów – członków AK – znajdujących się na
cmentarzu;

 Wycieczka - Opole spektakl w teatrze, ZOO, Muzeum Wsi Opolskiej – klasa IV – V;

 Wycieczka -Warszawa  Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, - klasy
V, VII, VIII;

 Wycieczka - Wieluń – Muzeum Ziemi Wieluńskiej- klasa IV, V;
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 Wycieczka - Łódź - park Mandoria – klasy I- III;

 Wycieczka - Góry Świętokrzyskie – klasa IV;

 Wycieczka - Wadowice, Oświęcim – klasa VIII;

 Wycieczka - Kotlina Kłodzka – klasa VI.

Zespół Szkół w Walichnowach  

Udział  w  akcjach i projektach ekologicznych, edukacyjnych, profilaktycznych:

 Powiatowe potyczki matematyczne – III miejsce;

 Unihokej Chłopców – I miejsce w gminie;

 Unihokej Dziewcząt – I miejsce w gminie 

 Piłka plażowa chłopców – I miejsce w powiecie;

 Piłka plażowa dziewcząt – I miejsce w powiecie;

 Piłka nożna chłopców - II miejsce w gminie;

 Gminny konkurs plastyczny „Strażak zawsze rękę poda” – II miejsce , 2 wyróżnienia;

 Szkolny konkurs fotograficzny;

 Konkurs Rzecznika Praw Dziecka „Pomalujmy razem świat” – udział;

 Powiatowy Konkurs „ Piosenka z uśmiechem” – udział.

Zespół Szkół w Pichlicach 

Udział  w  akcjach i projektach ekologicznych, edukacyjnych, profilaktycznych:

 Laboratoria Przyszłości;

  akcja ekologiczna  „SprzątamyDlapolski”;

 zbiórka baterii;

 program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”;

 akcja „SZKOŁA PAMIĘTA”;

 akcja „SZKOŁA DO HYMNU”;

 akcja edukacyjna „Kartka dla Powstańców Warszawskich”;

 akcja „KROKUSY 2021”;

 akcja edukacyjna - BohaterOn;

 Dzień życzliwości;

 udział w odsłonięciu i poświęceniu Obelisku upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych;

 ogólnopolski  projekt  edukacyjny  LEPSZA  SZKOŁA,  klasy  IV-VIII  udział
w programie: Sesje z plusem;

 udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – ogólnopolski konkurs dla szkół
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„ Na kroki”’

 POMOC DLA UKRAINY, zbiórka darów;

 „Słodka Środa dla Frania”;

 GÓRA GROSZA – szkoła i przedszkole;

 zbiórka nakrętek;

 Zbiórka karmy, koców itp. na rzecz schroniska dla zwierząt „ Psia Ostoja”’

 spotkanie profilaktyczne RAZEM PRZEMOCY MÓWIMY NIE;

 program edukacyjny  „Wiosenne kanapki”;

 realizacja  programów  profilaktycznych:  „Nie  marnujmy  chwil”,  „Dziecko  i  ruch
drogowy”, „Bezpiecznie w szkole, w domu i na podwórku”.

Przeprowadzone uroczystości szkolne:

 rocznica napaści ZSRR i Niemiec na Polskę;

 Dzień chłopca;

 Ślubowanie klasy I;

 DEN;

 Narodowe Święto Niepodległości  (Szkoła Pamięta, Szkoła do Hymnu);

 wigilia;

 Święto Babci i Dziadka- klasy I-III – on-line;

 Zabawa Noworoczna, dyskoteka;

 Dzień kobiet;

 powitanie wiosny;

 akademia z okazji Święta Trzeciego Maja;

 Dzień Rodziców -klasy I-III- wirtualnie;

 Dzień Dziecka – pikniki klasowe i rajdy rowerowe;

 Zakończenie roku szkolnego;

Zorganizowane wycieczki edukacyjne:

 Łódź - ZOO, seans filmowy, Orientarium;

 Kraków;

 Wrocław -seans filmowy, zwiedzania „ Kolejkowo”;

 Kalisz;

 Warszawa;

Konkursy i zawody:

NAZWA KONKURSU ZASIĘG ZAJĘTE MIEJSCE
Udział uczennicy z klasy I w konkursie na 
Kartkę Wielkanocną organizowanym przez 
GOPS w Sokolnikach

etap gminny

Konkurs plastyczny GOPS „Spokojna jesień 
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

gminny wyróżnienie

Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej dziewcząt gmina I
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Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej chłopców gmina I
Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej 
dziewcząt

powiat IV

Mistrzostwa Gminy w koszykówce dziewcząt gmina I

Mistrzostwa Gminy w koszykówce chłopców gmina II

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce 
dziewcząt

powiat III

Mistrzostwa Gminy unihokeju dziewcząt gmina I

Mistrzostwa Gminy unihokeju chłopców gmina III

Mistrz Rachunku szkolne

Matematyka w obiektywie szkolne

Potyczki matematyczne powiat wyróżnienie

Mistrz czytelnictwa szkolny

Udział uczniów w  konkursie „Strażak zawsze
rękę poda”

gminny

Pięknie czytam szkolny

Poezja Danuty Wawiłow szkolny

Przeczytaj tę książkę! szkolny

Udział uczniów w  konkursie „Strażak zawsze
rękę poda”

gminny
I

wyróżnienie
wyróżnienie

Poezja Danuty Wawiłow gminny II

Przeczytaj tę książkę!
szkolny

powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej w I grupie wiekowej ( klasy 1-4 ) 
pod hasłem ,, Młodzież zapobiega pożarom

ogólnopolski
i powiatowy

I – powiat

   
Przeprowadzone uroczystości i akcje w przedszkolu

 Dzień Pluszowego Misia;

 spotkanie z Mikołajem;

 ekologiczny bal karnawałowy;

 Dzień Babci i Dziadka;
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 Dzień pizzy;

 Zakończenie roku przedszkolnego;

 akcja PRZEDSZKOLE  DO HYMNU;

 zbiórka plastikowych nakrętek i baterii;

  ,,Góra grosza”;

 Zbiórka karmy, koców itp. na rzecz schroniska dla zwierza „ Psia Ostoja.

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie

Projekty realizowane w szkole:

 „Mała książka – wielki człowiek” realizowany ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN;

 „Laboratoria Przyszłości”.

Pogramy i przedsięwzięcia edukacyjne

 Sprzątanie Świata;

 Góra Grosza;

 Cała Polska czyta dzieciom;

 Szkoła pamięta;

 Szkoła do hymnu;

 Twój miś może zostać ratownikiem;

 „Ile waży św. Mikołaj”- zbiórka bilonu celem wsparcia funduszu, z którego wypłacane
są stypendia oraz pomoc dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo;

 Dzień piżamy” we współpracy z Fundacją „Gdy liczy się czas” - wsparcie finansowe 
na rzecz onkologicznie chorych dzieci;

 „Pomoc  Ukrainie”;

 „Daj się wkręcić” - zbiórka plastikowych nakrętek dla naszego przedszkolaka Maksia;

 ekologicznych: zbiórka zużytych baterii i telefonów;

 Akademia Bezpiecznego Puchatka;

 Mała książka, wielki człowiek;

 Kubusiowi Przyjaciele Natury;

 Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie;

 Trzymaj Formę;

 Skąd się biorą produkty ekologiczne;

 Dzień Bezpiecznego Internetu;

 Dzień Praw Dziecka;
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 Dzień Życzliwości i Tolerancji;

 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej;

 Dzień Chłopca;

 Dzień Przedszkolaka;

 Dzień Głośnego Czytania;

 Dzień Edukacji Narodowej;

 Dzień Kobiet;

 Pasowanie na przedszkolaka;

 Ślubowanie i pasowanie kl. I na uczniów;

 Pierwszy Dzień Wiosny;

 Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa;

 Dzień Pluszowego Misia;

 Dzień Piżamy;

 Dzień bez plecaka;

 Dzień Ziemi;

 Dzień Dziecka;

 Dzień Sportu;

 Dzień Zwierząt;

 udział uczniów w spotkaniu profilaktycznym zorganizowanym przez GOPS „Razem 
Przemocy mówimy NIE!”;

 udział uczniów w obchodach międzynarodowego Dnia Sportu dla Zdrowia i Pokoju;

 udział uczniów w „Niezwykłej lekcji historii” (organizator Gloria Victis);

 udział przedszkolaków w  teatrzyku kukiełkowym przygotowanym przez uczniów 
klasy drugiej;

 udział uczniów w konkursie sportowym PHO3NIX KIDS;

 udział przedszkolaków oraz uczniów w wycieczkach edukacyjnych oraz turystyczno- 
krajoznawczych;

 organizacja apeli oraz uroczystości szkolnych i przedszkolnych;

 opieka nad lokalnymi miejscami pamięci.

13.2 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

 Zajęcia rozwijające kreatywność (godziny do dyspozycji dyrektora) dla klas I, II, III,
IV, V, VII, VIII;

 Zajęcia logopedyczne;

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

 Nauka języka polskiego dla dzieci z Ukrainy;

 Opieka świetlicowa dla uczniów dojeżdżających;
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  Zajęcia koła turystyczno – krajoznawczego;

  Zajęcia kółka bibliotecznego;

  Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego z języka
angielskiego;

 Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego z języka
polskiego i matematyki;

 Zajęcia sportowe;

 Zajęcia z BnO;

 Indywidualne konsultacje dla uczniów  IV – VIII pomoc w opanowaniu materiału na-
uczania, zaliczeniu klasówki itp.;

 Zajęcia plastyczne;

  Schola muzyczna;

 Zawody - I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
– etap powiatowy;

 Zawody - II miejsce w konkursie „ Ochotnicza Straż Pożarna w mojej gminie. Historia
i teraźniejszość.” – powiatowy;

 Zawody - III  miejsce w Powiatowym Konkurs Plastycznym „Portrety Pisarzy Pol-
skich”;

 Zawody - I, III miejsce w konkursie „Moje drzewo genealogiczne” – międzypowiato-
wy;

 Zawody - I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wieruszowskiego w Piłce Siatkowej;

 Zawody - V miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej;

  Zawody - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wieruszowskiego w Koszykówce;

 Zawody -  I miejsce w XXIX Mistrzostwach Pomorza i Kujaw w BnO;

 Zawody - I, II, III miejsce w rejonowych Zawodach w BnO „ Powitanie Wiosny” –
Aleksandrów Łódzki;

 Zawody - III  miejsce dla  szkoły w Mistrzostwach Szkół  Województwa Łódzkiego
w BnO – Łódź;

 IV miejsce dla sztafety w Klubowych  Mistrzostwach Polski w BnO – Złotoryja;

 VI miejsce w Mistrzostwach Polski w BnO.

Zespół Szkół w Walichnowach 

 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne; 

 Zajęcia  przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego; 

 Zajęcia  przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego;

 Zajęcia w ramach SKS;

 Zajęcia sportowe w przedszkolu;

 Zajęcia sportowe;
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 Zajęcia karate – program „Sportowy Talent”;

 Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Zespół Szkół Podstawowych w Starym Ochędzynie 

 Zajęcia ogólnorozwojowe;

 „Matematyczne talenty”;

  „Muzyczne talenty”;

  „Myślę logicznie”;

  „Eksperymenty chemiczne”;

  „Z językiem angielskim za pan brat”;

  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej;

  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego;

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki;

 Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j.  polskiego, z j. angielskiego oraz  

z matematyki;

 Zajęcia logopedyczne w przedszkolu;

 Zajęcia logopedyczne w szkole.

Zespół Szkół w Pichlicach 

 godzina do dyspozycji dyrektora – polonistyczne;

 godzina do dyspozycji dyrektora – matematyczne;

 godzina do dyspozycji dyrektora – ekologiczne;

 godzina do dyspozycji dyrektora – czytelnicze;

 godzina do dyspozycji dyrektora – ogólnorozwojowe;

 godzina do dyspozycji dyrektora – polonistyczna;

 godzina do dyspozycji dyrektora – polonistyczna; 

 zajęcie dydaktyczno  - wyrównawcze - z języka polskiego (kl 4-5);

 zajęcie dydaktyczno  - wyrównawcze - z matematyki (kl 4-5);

 zajęcie dydaktyczno  - wyrównawcze - klasy I-III;

 zajęcie dydaktyczno  - wyrównawcze -z języka polskiego (kl 6-8);

 zajęcie dydaktyczno  - wyrównawcze – (kl 6-8);

 zajęcie logopedyczne;

 zajęcia pedagogiczne;
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 zajęcia świetlicowe;

 zajęcia z wychowania do życia w rodzinie;

 zajęcia plastyczne (przedszkole);

 zajęcia  Czytelnicze (przedszkole);

 zajęcia „ Z matematyka za pan brat”(przedszkole);

 zabawy ruchowe (przedszkole);

 zajęcia taneczne „ Zatańcz z nami”(przedszkole);

 zajęcia logopedyczne (przedszkole);

XIV. FINANSOWANIE OŚWIATY W GMINIE SOKOLNIKI

14.1. Subwencja oświatowa

Subwencja oświatowa jest jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu teryto-

rialnego. Zasady naliczania subwencji oświatowej wynikają z przepisów ustawy o dochodach

jednostek  samorządu  terytorialnego.  Wysokość  otrzymanej  subwencji  oświatowej  została

przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela 37. Metryczka subwencji oświatowej 
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14.2 Dotacja przedszkolna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425) gminie

Sokolniki  została  udzielona  dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań

w  zakresie  wychowania  przedszkolnego.  Dotacja  może  być  wykorzystana  wyłącznie

na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowa-

nia przedszkolnego. Dotacja przekazana gminie Sokolniki w 2021 r. wyniosła 219 179, 00 zł 

         14.3 Analiza

Funkcjonowanie oświaty przy perturbacjach związanych z łączeniem oddziałów, ogranicze-

niem godzin świetlic, bibliotek szkolnych ograniczeniami COVID zamyka się kwotą ponad 

9 mln. zł przy środkach przekazanych w ramach subwencji, dotacji i pozyskanych środkach w

szkołach na kwotę 5,6 mln. zł. Niedobór wyniósł w ubiegłym roku ponad 3,2 mln zł. Jego

drastyczny wzrost wiąże się z wprowadzoną reformą. W kolejnych latach należy się spodzie-

wać dalszego wzrostu kosztów funkcjonowania oświaty ze względu na wzrosty cen energii,

opłat, licencji, najniższej krajowej, podwyżek dla nauczycieli jak również pełnej struktury od-

działów. 

Szczegółowy  obraz  wydatków,  jakie  ponosimy  na  oświatę  został  przedstawiony  

w raporcie o stanie gminy Sokolniki za 2021 rok. 

56



PODSUMOWANIE

Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 powstała we

współpracy z dyrektorami szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach

oraz  w  oparciu  o  dane  ujęte  w  raportach  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w  Łodzi,

sprawozdaniach zbiorczych Systemu Informacji Oświatowej, przepisów prawnych z zakresu

oświaty oraz raportu o stanie gminy Sokolniki za 2021 rok.  

Przedstawione dane obrazują sytuację oświaty w naszej Gminie, nie tylko pod kątem

organizacyjnym, administracyjnym ale również i finansowym. 

              Opracował:                                                                                  Zatwierdził:

   Kierownik Referatu Oświaty,
 Spraw Społecznych i Promocji Wójt Gminy Sokolniki

         /-/ Bartosz Górka                                                                    /-/ Sylwester Skrzypek
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