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Organ prowadzący 

 

Gmina Międzylesie 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie – odpowiednio do przypisanych prawem zadań, 

uprawnień i kompetencji 

adres: 57-530 Międzylesie, Pl. Wolności 1  

tel. kontaktowy:  74 8 126 327, 74 8 126 347, 74 8 126 374, fax. 74 8 126 126 

adresy e-mail używane dla potrzeb zarządzania oświatą:  

- urzad@miedzylesie.pl 

- oswiata@miedzylesie.pl  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:urzad@miedzylesie.pl
mailto:oswiata@miedzylesie.pl


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2016/2017 

 

 3  

SPIS TERŚCI 

1. Wstęp 

2. Zadania oświatowe Gminy Międzylesie 

3. Demografia 

4. System zarządzania oświatą w gminie 

5. Organizacja obwodów szkolnych i baza oświatowa 

6. Informacje wg typów jednostek 

7. Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów 

8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

9. Zmiana systemu edukacji oświatowej 

10.  Kadra pedagogiczna i system doskonalenia zawodowego 

11.  Poziom nauczania 

12.  Organizacja stołówek szkolnych 

13.  Opieka i wychowanie 

14.  Organizacja obowiązku dowożenia uczniów do szkół 

15.  Finansowanie i koszty 

16.  Wspieranie uczniów z terenu Gminy Międzylesie 

17.  Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Międzylesie 

18.  Działalność ZHP 

19.  Projekt realizowany w Zespole Szkół w Międzylesiu pn. Śladami Lecha i Czecha na 

pograniczu polsko-czeskim 

20.  Kontrole w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 

21.  Działalność pozaszkolna placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 

22.  Zakończenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2016/2017 

 

 4  

1. Wstęp 

Obowiązek sporządzenie i przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Międzylesie w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).  

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 

października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym 

o wynikach: 

1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego 

ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy 

do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 opracowana 

została w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie. Do opracowania wykorzystano: 

- informacje gromadzone i przetwarzane na stanowisku pracy ds. oświaty 

- dane pozyskane z placówek oświatowych,  

- dane pozyskane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.  

2. Zadania oświatowe Gminy Międzylesie  

Sposób realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego określa 

pięć najważniejszych aktów prawnych w zawierających zadania i kompetencje: 

1) ustawa z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.),  

2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1943 ze zm.),  

3) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1189),  

4) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), 

5) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 60), 

6) przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.  
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W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do 

zadań gminy należy m.in.: 

1) zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku szkolnego 

2) zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów,  

3) ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, 

a także granic ich obwodów,  

4) kontrola obowiązku nauki oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji dzieci i młodzieży 

w wieku od 3–18 lat,  

5) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla działalności,  

6) zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno - obsługowej.  

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że zadania oświatowe gminy związane są 

w szczególności z tworzeniem i zabezpieczeniem działalności przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów, a także zabezpieczeniem dostępności edukacji dla uczniów niepełnosprawnych. 

Ważnym zadaniem, wynikającym z postanowień ustawy o systemie oświaty, jest wsparcie 

materialne uczniów z rodzin niezamożnych. Tworząc odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe 

i finansowe do właściwego funkcjonowania szkół, gmina współrealizuje i współuczestniczy 

w realizacji najważniejszego celu edukacji - wysokiego poziomu nauczania, stwarzający szanse 

dla uczniów w dalszym rozwoju ich osobowości.  

W ramach wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, zadaniem 

gminy jest ukształtowanie takiej struktury kadrowej placówek, aby odpowiadała ona 

współczesnym wymogom edukacyjnym i w tym zakresie koniecznym stało się stałe 

usprawnianie systemu wynagradzania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także 

poprawianie warunków pracy dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.  

Przy realizacji powyższych zadań istotne znaczenie odgrywają możliwości budżetowe 

jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od zapewnionych ustawowych gwarancji 

otrzymywania środków finansowych na realizację zadań oświatowych.  

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku poinformowania Rady Miejskiej 

w Międzylesiu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przygotowana 

została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy 

Międzylesie w roku szkolnym 2016/2017, z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych 

w szkołach z terenu Gminy Międzylesie z zachowaniem danych z poprzednich lat w celach 

porównawczych.  
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3. Demografia 
Wykres 1. Liczba ludności stałej w Gminie Międzylesie w latach 2010-2016 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności 

  

Liczba ludności w Gminie Międzylesie na przestrzeni lat sukcesywnie spada, na 

przestrzeni lat 2010-2015 r., zanotowano spadek o 341 osoby, ma to związek z liczbą zgonów 

oraz tendencją malejącą przyrostu naturalnego, ma to oczywisty wpływ na ilość dzieci 

uczęszczających do szkół i przedszkoli. W roku 2016 sytuacja dot. liczby ludności stałej uległa 

stabilizacji, nastąpił wzrost urodzeń i spadek liczby zgonów mieszkańców. 

Wykres 2. Liczba dzieci urodzonych w Gminie Międzylesie w latach 2010-2016   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności 
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jest ważna dla planowania rozwoju sieci, zwłaszcza planowania przyszłego zatrudnienia w 

szkołach, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie szkół i placówek. 

4. System zarządzania oświatą w gminie 

Sprawami oświaty w roku szkolnym 2016/2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie 

zajmował się Specjalista ds. Oświaty – Monika Harasińska. Jednostkami oświatowymi 

zarządzali powołani do tego dyrektorzy, którzy posiadali upoważnienia do dysponowania 

środkami finansowymi oraz gospodarowania majątkiem gminy przekazanym do realizacji zadań 

statutowych placówek oświatowych. 

Na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowały dwa zespoły 

placówek oświatowych, w których powołani są dyrektorzy: 

1. Zespół Szkół w Międzylesiu, ul. B.Chrobrego 2, 57-530 Międzylesie – oddział 

przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum, dyrektor: Ryszard Bodnar, okres 

powierzenia stanowiska dyrektora: 01.09.2015 r. – 31.08.2020 r.  

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, ul. Kolejowa 10,                 

57-522 Domaszków – przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, dyrektor: Alicja 

Jakubczak, okres powierzenia stanowiska dyrektora: 01.09.2014 r. – 31.08.2019 r.,  

a także: 

3. Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu, ul.Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie, 

dyrektor: Małgorzata Strzelczyk, okres powierzenia stanowiska dyrektora: 01.09.2014 r. 

– 31.08.2019 r. 

Organizację szkół i placówek oświatowych określają arkusze organizacji, projekty arkuszy na 

dany rok szkolny przygotowują dyrektorzy jednostek i w terminie do dnia 30 kwietnia 

przedkładają w UMiG. Projekty arkuszy zostają zatwierdzone przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie. Ostateczną organizację pracy poszczególnych placówek określają aneksy do 

arkuszy opracowywane w związku ze zmianami wynikającymi z ostatecznej rekrutacji 

wychowanków/uczniów na dany rok szkolny oraz zmianami organizacyjnymi spowodowanymi 

m.in. wprowadzeniem nauczania indywidualnego czy dłuższym zastępstwem nauczycielskim.  

5. Organizacja obwodów szkolnych i baza oświatowa 

Na podstawie oraz zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty na terenie gminy zorganizowane są: 

 dwa obwody przedszkolne (Międzylesie, Domaszków)  

 dwa obwody szkół podstawowych (Międzylesie, Domaszków) 

 dwa obwody gimnazjalne (Międzylesie, Domaszków). 

Do obwodów szkolnych należą: 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2016/2017 

 

 8  

• szkoła podstawowa w Międzylesiu (SSP1): Międzylesie, Boboszów, Smreczyna, Kamieńczyk, 

Jodłów, Potoczek, Pisary, Dolnik, Szklarnia, Nagodzice, Lesica, Niemojów, Goworów, 

Michałowice, Gajnik, Roztoki – (16 miejscowości), 

• szkoła podstawowa w Domaszkowie (SSP2): Domaszków, Nowa Wieś, Jaworek, Różanka, 

Długopole Górne, Gniewoszów – (6 miejscowości), 

• gimnazjum w Międzylesiu (SG1): miejscowości z obwodów szkół podstawowych Międzylesie,   

• gimnazjum w Domaszkowie (SG2): miejscowości z obwodów szkół podstawowych Domaszków. 

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonował dodatkowy oddział przedszkolny 

Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu w budynku Zespołu Szkół w Międzylesiu, ponieważ 

zaistniała potrzeba zwiększenia ilości miejsc w oddziałach przedszkolnych, a tym samym 

poprawienie dostępności do realizacji podstaw programowych dla dzieci z obszarów wiejskich 

oraz efektywniejsze wykorzystania bazy oświatowej.  

Placówki oświatowe mieściły się w 5 budynkach, z czego: 

a) szkoła podstawowa i gimnazjum w Międzylesiu – 1 budynek 

b) szkoła podstawowa w Domaszkowie – 1 budynek 

c) gimnazjum w Domaszkowie – 1 budynek 

d) przedszkole w Międzylesiu – 1 budynek 

e) przedszkole w Domaszkowie – 1 budynek 

 

Tabela 1. Wykaz placówek (powierzchnia zajmowanych terenów) w roku szkolnym 2016/2017 
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Przyjaciół Dzieci 

w Domaszkowie 
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1986 1766 3593 19 
2 pracownie 
35 stanowisk 
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Samorządowe  
Przedszkole                 

w Międzylesiu 

 
6280 

 
5085 - 5085 5 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 

Podczas realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych wykorzystywane 

były także niepozostające w zarządzie placówek oświatowych obiekty m.in.: sala gimnastyczna w 
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budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury Filia w Domaszkowie, boisko sportowe LZS 

"Śnieżnik" Domaszków, boisko sportowe MLKS Sudety Międzylesie oraz basen kąpielowy w 

Międzylesiu. W szkołach znajdowały się również świetlice, stołówki, dedykowane sale do zajęć 

ruchowych (siłownie, gabinety rehabilitacyjne).  

Za warunki bezpieczeństwa i higieny w placówkach odpowiedzialni byli dyrektorzy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektorzy placówek przekazali 

do organu prowadzącego protokoły z kontroli. Stan techniczny i funkcjonalność budynków 

oświatowych oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych uznano za dobry.  

Tabela 2. Wyposażenie placówek w roku szkolnym 2016/2017 

placówka 
Wyposażenie (komputery, projektory, tablice multimedialne, odtwarzacze DVD, 

telewizory, itp.) 

Zespół Szkół w 
Międzylesiu 

komputery – 70 szt. uczniowie i 8 szt. administracja, kserokopiarki - 3 szt., kamery 
video - 1 szt., tablice interaktywne - 5 szt., projektory multimedialne – 8 szt., 

odtwarzacze DVD – 3 szt.  

Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. 
przyjaciół dzieci 
w Domaszkowie 

 
komputery – 51 szt., kserokopiarki – 3 szt., drukarki – 13 szt., telewizory – 4 szt., 
tablice interaktywne – 7 szt., projektory – 6 szt., odtwarzacze DVD – 3 szt., 
odtwarzacze CD – 3 szt. tablica multimedialna 3 szt., mikroskop z kamerą – 1 szt., 
urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.,  
 

Samorządowe 

Przedszkole w 
Międzylesiu 

tablica interaktywna przenośna – 1 szt., laptop – 4 szt. w tym 1 do dyspozycji 
nauczycieli, projektor – 1 szt., odtwarzacz DVD – 2 szt., telewizor -2 szt. (tylko do 
odtwarzania obrazu), radioodtwarzacz – 6 szt., kserokopiarka – 2 szt. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 
 

Tabela 3. Prace remontowe wykonane w roku szkolnym 2016/2017, zakup wyposażenia placówek. 

 
Nazwa placówki 

 
Zakres prac 

Zespół Szkół w Międzylesiu 

- remont toalety – wymiana płytek i armatury 

- malowanie korytarza i sal lekcyjnych  
- remont gabinetu pomocy przedmedycznej – malowanie, zakup 
mebli 
- malowanie lamperii sali gimnastycznej 
- wymiana grzejników  

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 
im. Przyjaciół 

Dzieci 
w Domaszkowie 

Przedszkole 
cyklinowanie parkietów 

Szkoła 
podstawowa 

 

 

Gimnazjum remont komina 

Samorządowe Przedszkole 
 w Międzylesiu 

Wymiana małego dźwigu towarowego, remont części pomieszczeń 
powiązanych z windą (rozdzielnia posiłków), oraz części korytarza 
kuchni głównej. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2016/2017 

 

 10  

Ponadto we własnym zakresie, przy aktywnej pomocy pracowników obsługi, realizowane 

są w każdej placówce bieżące prace remontowe i konserwatorskie w tym malowanie 

pomieszczeń, roboty murarskie i inne. Pozwala to w znacznej mierze zmniejszyć koszty 

funkcjonowania obiektów oraz utrzymywać je w należytym stanie technicznym. Łącznie na 

bieżące zadania remontowo - inwestycyjne wykonywane na rzecz poprawy bazy oświatowej w 

okresie wrzesień 2016 – sierpień 2017 r. wydatkowano kwotę 10.084,89 zł. Zrealizowano także 

inwestycję: wymiana małego dźwigu towarowego za kwotę 36 777,00 zł.  Realizacja zadań 

remontowo – inwestycyjnych przebiegła prawidłowo. 

6. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty 

a) stan organizacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w gminie Międzylesie w 

roku szkolnym 2016/2017 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3–7 lat, w uzasadnionych 

przypadkach od 2,5 roku życia, decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola oceniając 

stopień osiągnięcia przez dziecko gotowości przedszkolnej. W roku szkolny 2016/2017 

wszystkie dzieci 6-letnie zobowiązane były do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego.              

Dwa przedszkola oraz oddział przedszkolny Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkół 

w Międzylesiu stwarza możliwość korzystania z usług przedszkolnych i odpowiada 

zapotrzebowaniu rodziców na tę formę usługi, tym bardziej, że Gmina Międzylesie stara się 

zapewnić wszystkim dzieciom z naszego terenu miejsca w  przedszkolach prowadzonych przez 

gminę. 

Gmina Międzylesie, w okresie za który sporządzana jest informacja prowadziła: 

 2 przedszkola – (Międzylesie, Domaszków) 

Wszystkie przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 realizowały, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, podstawę programową wychowania przedszkolnego w tym zajęcia z 

j. angielskiego. Przedszkola proponowały też swoim wychowankom bogatą ofertę zajęć 

dodatkowych, takich jak rytmika, zajęcia taneczne. Zajęcia dodatkowe były dostosowane do 

indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz miały na celu rozwijanie ich naturalnych 

umiejętności i zdolności. W roku szkolnym 2016/2017 złożono łącznie 192 wniosków o 

przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „O”, wszystkie wnioski rozpatrzono 

pozytywnie.  

Od września 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13.08.2013 r. gminom udzielana 

jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego. W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Międzylesie otrzymała powyższą dotację w 
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kwocie 199 357,00 zł. Jest to znacząca pomoc państwa, a tym samym odciążenie budżetu 

gminy.  

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 

grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w roku 2017 do zadań pozaszkolnych dopisano: prowadzenie 

przedszkoli dla dzieci w wieku 6 lat, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 

dzieci w wieku 6 lat i innych form wychowania przedszkolnego (np. ognisk przedszkolnych czy 

klubów przedszkolaka) dla dzieci w wieku 6 lat. Objęcie dzieci 6-letnich subwencją związane 

jest ze zniesieniem od początku roku szkolnego 2016/2017 obowiązku szkolnego dla 

sześciolatków. Gmina Międzylesie w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. otrzymała na ten cel 

subwencję oświatową w kwocie 176 363,61 zł  

Tabela 4. Liczba dzieci i oddziałów w placówkach przedszkolnych w latach 2015/2016 - 2016/2017 

PLACÓWKA OŚWIATOWA LICZBA DZIECI 

2015/2016 

LICZBA 

ODDZIAŁÓW 

2015/2016 

LICZBA DZIECI 

2016/2017 

LICZBA 

ODDZIAŁÓW 

2016/2017 

Samorządowe Przedszkole 

w Międzylesiu 
118 5 120 5 

Samorządowe Przedszkole 

w Domaszkowie 
72 3 72 3 

RAZEM 190 8 192 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień SIO 

 

Analizując powyższą tabelę zauważyć można, że liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o dwoje dzieci. 

Tabela 5. Organizacja wychowania przedszkolnego w gminie Międzylesie w roku szkolnym 
2016/2017 

ROK 

URODZENIA 

LICZBA DZIECI 

ZAMELDOWANYCH 

NA TERENIE GMINY 

LICZBA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO 

PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW 

PRZEDZSZKOLNYCH „O” W SZKOŁACH 

UDZIAŁU DZIECI 

W EDUKACJI 

PRZEDSZKOLNEJ 

2013 (3- latki) 65 22 32,85 % 

2012 (4- latki) 80 29 36,25 % 

2011 (5 - latki) 72 64 83,12 % 

2010 (6 – latki) 87 77 88,51 % 

2009 (7– latki) 84 0 0 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z referatu ewidencji ludności oraz z arkuszy 
organizacyjnych placówek 
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Z danych wynika, że 88,51 % dzieci zameldowanych na terenie Gminy Międzylesie w 

wieku 6 lat spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i uczęszczało do 

przedszkoli bądź oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy. 

b) stan organizacji szkół podstawowych w gminie Międzylesie 

W szkołach podstawowych nauka trwa 6 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki podzielony na dwa 

etapy: 

 klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna 

 klasy IV – VI – wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne.  
 
Tabela 6. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach w latach szkolnych 2015/2016                           
i 2016/2017  

ROK 
SZKOLNY 

Liczba uczniów 

Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Międzylesiu 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Domaszkowie 

RAZEM 

 
2015/2016 

306 141 447 

2016/2017 
 

289 133 422 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 
Tabela 7. Liczba oddziałów w poszczególnych placówkach w latach szkolnych 2015/2016                         
i 2016/2017  

ROK 
SZKOLNY 

Liczba oddziałów 

Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Międzylesiu 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Domaszkowie 

RAZEM 

 
2015/2016 

15 8 23 

2016/2017  

 
15 8 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień SIO 

Analizując powyższe dane możemy stwierdzić, że w porównaniu do roku szkolnego 2015/2016 

liczba uczniów zmniejszyła się o 25, liczba oddziałów pozostała na tym samym poziomie. 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu w roku szkolnym 2016/2017  
 

Tabela 8. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów klasyfikowanych i 

nieklasyfikowanych 

Klasy Ilość klas Ilość uczniów Klasyfikowani Niesklasyfikowani 

I 2 29 29 - 

II 4 74 74 - 

III 3 68 68 - 

IV 2 39 39 - 

V 1 18 18 - 

VI 3 61 61 - 

Razem 15 289 289 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 
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Wyniki promocji uczniów w poszczególnych klasach 
Tabela 9. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów promowanych i 
niepromowanych  

 

Klasy 

 
Ilość klas 

 

Ilość uczniów 

 

Promowanych 

 

Niepromowanych 

Wydłużenie 

obowiązku 
szkolnego 

I 2 29 29 -  

II 4 74 74 -  

III 3 68 68 -  

IV 2 39 39 -  

V 1 18 17 1  

VI 3 61 60 1  

Razem 15 289 287 2  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 
 

Średnia ocen szkoły podstawowej 2015/2016  3,95 (kl. IV-VI) 

Średnia ocen szkoły podstawowej 2016/2017  4,00 (kl. IV-VI) 

 
Pogramy realizowane w szkole w 2016/2017: 

 Umiem pływać 

 Śladami Lecha i Czecha na pograniczu polsko-czeskim 

 

Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 

Tabela 10. Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 

l.p. Imię i nazwisko nauczyciela  Rodzaj zajęć  

1.  Grażyna Dereń – Dublicka Rekreacyjno-sportowe 

2.  Grażyna Dereń – Dublicka  Gimnastyka korekcyjna 

3.  Maria Wikiera  Zajęcia czytelnicze 

4.  Monika Kulbaka, Krystyna Korczak Koło plastyczne 

5.  Gabriela Neter, Mariusz Włodarczyk Koło języka niemieckiego 

6.  Lucyna Zielińska, Karolina Lewandowska – Czech  Logopedia 

7.  Elżbieta Janas, Ewa Jamrozik, Lucyna Zielińska Zajęcia artystyczne 

8.  Dorota Bielecka Zespół wokalny 

9.  

Iweta Leśniak, Beata Hendrysiak, Wiesława Romaniuk, Jolanta 

Drabina, Anna Dawidowicz, Anna Krzewina, Katarzyna Bardzińska 

– Neter, Barbara Kuźmińska – Dudek, Jolanta Skrzypczak, Teresa 

Zajęcia wyrównawcze 
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Śliczna, Izabela Juraszek, Elżbieta Janas, Ewa Jamrozik, 

Małgorzata Dudkiewicz 

10.  Władysław Broszko, Janina Karwowska,  KMO 

11.  Magdalena Szewczyk Koło filozoficzne 

12.  Monika Kulbaka Zbiórki harcerskie 

13.  Teresa Śliczna Zuchy 

14.  Beata Hendrysiak, Wiesława Romaniuk, Anna Dawidowicz Koło matematyczne 

15.  Karolina Lewandowska – Czech  Koło polonistyczne „W sieci” 

16.  Barbara Lewandowska  Koło ekologiczne 

17.  Anna Krzewina, Barbara Kuźmińska – Dudek  Koło z języka angielskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
Tabela 11. Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Międzylesiu 

Szczebel gminny 

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Ptasie mieszkanie przy 
leśnej polanie 

II Mateusz Worosz II Katarzyna Bardzińska – 
Neter 

I Maksymilian Hajduk III Lucyna Zielińska 

I Kacper Zoszczak III Lucyna Zielińska 

Wielkanoc II Lena Czubala II Katarzyna Bardzińska – 
Neter 

II Anna Różycka 
Antoni Jaworecki 

I Jolanta Drabina 

Wyróżnienie Lilianna Neter I Jolanta Drabina 

II Amelia Bańkowska III Izabela Juraszek 

I Tola Polańska I Krystyna Korczak 

II Oliwia Majka 
Katarzyna Czubala 

VI 
IV 

Monika Kulbaka 

I Aleksandra 
Mokrzyńska 

III Iweta Leśniak 

III Małgorzata 
Kulczycka 

III Iweta Leśniak 

II Martyna Stawarz II Teresa Śliczna 

Mistrz Ortografii III Aleksandra Łysiak I Jolanta Drabina 

I Majka Czernecka II Ewa Jamrozik 

Wiosenne liczenie I Amelia Kasza II Ewa Jamrozik 

I Kacper Noga III Izabela Juraszek 

II Dominika Makarska III Lucyna Zielińska 

Czytanie ze 

zrozumieniem 

III Amelia Kasza II Ewa Jamrozik 

II Kacper Noga III Izabela Juraszek 

I Aleksandra 
Mokrzyńska 

III Iweta Leśniak 
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I Vanessa Zin III Lucyna Zielińska 

Gminny konkurs języka 
angielskiego 

II Kacper Noga III Izabela Juraszek 

I Aleksander Kulik IV Anna Krzewina 

Międzygminny konkurs 
języka angielskiego 

II Oliwia Majka VI Anna Krzewina 

Kartka wielkanocna III Gabriela Kuś VI Monika Kulbaka 

I Bartosz Bzowy V Monika Kulbaka 

 
Szczebel powiatowy 

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Imię i nazwisko 
nauczyciela 

LA II Kamil Tota VI Sebastian Mądry 

I przegląd kolęd i 
pastorałek 

III Dominika Makarska 
Vanessa Zin 

III Lucyna Zielińska 

Wyróżnienie Dwa plus jeden – 
zespół 

III Lucyna Zielińska 

 
Szczebel wojewódzki 

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Moja mała Ojczyzna III Przemysław kulbaka VI Monika Kulbaka 

Uczę się bezpiecznie żyć I Drużynowo VI Barbara Lewandowska 

Galop II Drużynowo III Lucyna Zielińska 

 
Konkurs ogólnopolski 

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Konkurs humanistyczny 
„Rozumiem” 

II Julia Andzińska II Karolina Lewandowska – 
Czech  

III Aleksandra Wrzeszcz II Karolina Lewandowska – 
Czech  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie w roku szkolnym 2016/2017 
Tabela 12. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów 

klasyfikowanych i nieklasyfikowanych 

Klasy Ilość klas Ilość uczniów Klasyfikowani Niesklasyfikowani 

I 1 9 9 - 

II 2 30 30 - 

III 2 29 29 - 

IV 1 20 20 - 

V 1 22 22 - 

VI 1 23 23 - 

Razem 8 133 133 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 
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Tabela 13. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów promowanych               

i niepromowanych  

 

Klasy 

 
Ilość klas 

 

Ilość uczniów 

 

Promowanych 

 

Niepromowanych 

Wydłużenie 

obowiązku 
szkolnego 

I 1 9 9 - - 

II 2 30 30 - - 

III 2 29 29 - - 

IV 1 20 20 - - 

V 1 22 22 - - 

VI 1 23 22 1 - 

Razem 8 133 132 1 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 
 

Średnia ocen szkoły podstawowej 2015/2016 : I semestr- 3,86 II semestr- 4,03 

Średnia ocen szkoły podstawowej 2016/2017 : I semestr- 3,8 II semestr- 3,9 

Pogramy realizowane w szkole w 2016/2017: 

 Nie pal przy mnie proszę 

 Trzymaj formę  

 Lekki tornister 

 Mleko w szkole 

 Owoce i warzywa w szkole 

 Małe kobietki 

 Umiem pływać 

 Junior Sport 

 Leśna Akademia Sportu 

 Szkolny Klub Sportowy 
 

Tabela 14. Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017 

l.p. Imię i nazwisko nauczyciela  Rodzaj zajęć  

1.  Dorota Rzeszutek Koło matematyczne 

2.  Mariola Bzowa Koło plastyczne 

3.  Katarzyna Ziemianek, Agnieszka Mendel Koło j. angielskiego 

4.  Halina Czerwik Koło j. polskiego 

5.  Violetta Skotnicka- Jankowska Koło przyrodnicze 

6.  Renata Socha Koło teatralno-taneczne 

7.  Sebastian Kopeć Koło edukacji regionalnej 
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8.  Agnieszka Mendel, Elwira Kuczwara Koło j. niemieckiego 

9.  Barbara Muskała-Botlje Koło teatralno-recytatorskie 

10.  Iwona Mądry Koło taneczne 

11.  Janina Karwowska, Władysław Broszko Klub Młodego Odkrywcy 
 

12.  Dorota Rzeszutek, Katarzyna Ziemianek, Halina Czerwik, Violetta 
Skotnicka- Jankowska,  Teresa Fąfara, Sebastian Kopeć, Agnieszka 

Mendel, Barbara Muskała-Botlje 

Zajęcia wyrównawcze 

 
Tabela 15. Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Domaszkowie 

Szczebel gminny 

Pełna nazwa konkursu Zajęte 

miejsce, 

wyróżnienia 

Imię i nazwisko ucznia klasa Imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

XVI Przegląd Piosenki Dziecięcej 

w Międzylesiu 

I 
miejsce 

Mateusz Żaba IIA Jolanta Ptasińska 

XVI Przegląd Piosenki Dziecięcej 
w Międzylesiu 

III miejsce Zespół "Bąble"- Lena 
Pojasek, Nikola 

Pojasek, Sara Smoleń, 
Julia Procyk, Zuzanna 
Świesiulska, Danuta 
Służały, Izabela Leka 

 
 

IIB Jadwiga Kensicka 

XVI Przegląd Piosenki Dziecięcej 
w Międzylesiu 

Wyróżnienie Wiktoria Serafinowicz V Jadwiga Kensicka 

Gminny Konkurs Plastyczny  
"Jesień w Górach" 

Wyróżnienie Oliwia Zontek IV Mariola Bzowa 

"Kartka Wielkanocna w ramach 
XI Gminnych Zderzeń Tradycji 

Świątecznych " 

II miejsce Wiktoria Serafinowicz V Mariola Bzowa 

Wielkanoc w ramach XI 
Gminnych Zderzeń Tradycji 
Świątecznych 

I miejsce 
Wyróżnienie 

Nikola Pojasek 
Sara Smoleń 

IIB 
IIB 

Jadwiga Kensicka 

Wielkanoc w ramach XI 
Gminnych Zderzeń Tradycji 
Świątecznych 

I miejsce 
III miejsce 

Wyróżnienie 

Oliwia Zontek 
Maja  Kadys 

Weronika Lubczyńska 

IV 
IV 
VI 

Mariola Bzowa 

"Jan Paweł II na różnych 
kontynentach- konkurs 
plastyczny 

I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

Wyróżnienie: 

Dominika Rudzka 
Sara Smoleń 

Aleksandra Zielińska 
Izabela Leka 

Oliwia Szwed 
Wiktoria Dreger 

IIIA 
IIB 
IIA 
IIB 

IIA 
IIIA 

Bożena Gałusza 

III Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego dla uczniów klas IV  
"I' m going to Oxford" 

II miejsce 
II miejsce 

Wyróżnienie 

Martyna Miarka 
Miłosz Węgrecki 

Julia Waśniowska 

IV 
IV 
IV 

Agnieszka Mendel 
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Biegi Dziecięce w Międzylesiu I miejsce 
600m 

I miejsce  
800m 

II miejsce 
100m 

II miejsce 
400m 

II miejsce 
400m 

II miejsce 
600m 

III miejsce 
200m 

Justyna Smyk 
Maciej Zarówny 

Dominika Pokrątka 
Maciej Kucharski 
Wiktoria Rudzka 

Aleksandra Czarniecka 
Kamil Jóźwiak 

VI 
VI 
IIA 
IIIB 
IIIA 
VI 
I 
 

Renata Socha 
Iwona Mądry 

Szczebel międzygminny 

Pełna nazwa konkursu Zajęte 

miejsce, 

wyróżnienia 

Imię i nazwisko 

ucznia 

klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela 

II Międzygminny Konkurs 
Wiedzy o Uzależnieniach" 

Mikołaj narzeka- uzależnienie 
wrogiem człowieka" 

I miejsce drużynowo Karolina Ptasińska 
Wiktoria Serafinowicz 

Michał Jóźwiak 

V Violetta Skotnicka- 
Jankowska 

Międzygminny Konkurs 
Matematyczny "Wiosenne 

liczenie" 

II miejsce 
III miejsce 

 
III miejsce 

 
III miejsce 

Mateusz Kuras 
Kamil Jóźwiak 

 
Krystian Bajda 

 
Maciej Kucharski 

IIB 
I 
 

IIIA 
 

IIIB 
 

Jadwiga Kensicka 
Magdalena 
Howaniec 
Elżbieta 

Jadwisieńczak 
 

Małgorzata Pokora 
Międzygminny Konkurs 
Ortograficzny Klas IV- VI 

III miejsce Mateusz Tabin V Halina Czerwik 

Międzygminny Konkurs 
Ortograficzny Klas I- III 

"Mistrz Ortografii" 

I miejsce 
 

III miejsce 

Antoni Służały 
 

Maja Nicoś 

I 
 

IIA 

Magdalena 
Howaniec 

Jolanta Ptasińska 
 

I Międzygminny Konkurs 
"Czytam ze zrozumieniem" 

III miejsce Zuzanna Świesiulska II B Jadwiga Kensicka 

Międzygminny Konkurs Baśni I miejsce 
II miejsce 

III miejsce 
I miejsce drużynowo 

Nikol Kańska 
Julia Waśniowska 

Miłosz Węgrecki 
Jak wyżej 

 

IV 
IV 

IV 
 

Barbara 
Muskała- Boltje 

 
Szczebel powiatowy 

Pełna nazwa konkursu Zajęte 

miejsce, 

wyróżnienia 

Imię i nazwisko 

ucznia 

klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela 

"Góry Stołowe- kraina zrodzona  z 
morza" 

Wyróżnienie Oliwia Zaremba V Violetta Skotnicka- 
Jankowska 

Konkurs Przyrodniczy "Ptasie 

mieszkanie przy leśnej polanie" 

I miejsce 

I miejsce 

II miejsce 

II miejsce 

 

Maja Kadys 

Karolina Ptasińska 

Dawid Kachel 

Hubert Kula 

IV 

V 

V 

IV 

 

Violetta Skotnicka- 

Jankowska 

X Powiatowy Konkurs 
Wiedzy Przyrodniczej i 

Wiedzy o Lesie 

II miejsce Wiktoria 

Drzewiecka 

VI Violetta Skotnicka- 

Jankowska 

 
Szczebel wojewódzki 
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Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Konkurs Przyrodniczy "Pomóż 
ptakom przetrwać zimę" 

I miejsce 

Wyróżnienie 

Wyróżnienie 

Karolina Ptasińska 

Dawid Kachel 

Kacper Pyclik 

V 

V 

V 

Violetta Skotnicka- 
Jankowska 

Szczebel ogólnopolski 

Pełna nazwa konkursu Zajęte 

miejsce, 

wyróżnienia 

Imię i 

nazwisko 

ucznia 

klasa Imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

Konkurs plastyczny " Na skrzydłach 

przyjaźni" w ramach akcji "Zachowaj 

trzeźwy umysł" 

Wyróżnienie Oliwia Zontek IV Mariola Bzowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

c) stan organizacji gimnazjów w gminie Międzylesie 

Gimnazjum jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania. Nauka w gimnazjum jest 

obowiązkowa. Uczęszczają do niego uczniowie w wieku 13 – 16 lat. Nauka w gimnazjum kończy 

się egzaminem gimnazjalnym organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Gmina 

Międzylesie jest organem prowadzącym dla dwóch gimnazjów, jedno działające przy Zespole 

Szkół w Międzylesiu, drugie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. „Przyjaciół Dzieci” 

w Domaszkowie. Rok szkolny 2016/2017 to ostatni rocznik do którego jest orgaznizowany  

nabór uczniów. W związku z reformą oświaty oraz podjętą Uchwałą nr XXVI/147/2017 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, klasy dotychczasowych publicznych 

gimnazjów będą prowadzone w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2017 r. do 31 

sierpnia 2019 r. 

Tabela 16. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach w latach szkolnych 2015/2016                           
i 2016/2017  

ROK 
SZKOLNY 

Liczba uczniów 

Gimnazjum nr 1 w 
Międzylesiu 

Gimnazjum nr 2 w 
Domaszkowie 

RAZEM 

2015/2016 98 54 152 

2016/2017 108 53 161 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień SIO 

 
Tabela 17. Liczba oddziałów w poszczególnych placówkach w latach 2015/2016 – 2016/2017 

ROK 
SZKOLNY 

Liczba oddziałów 

Gimnazjum nr 1 w 

Międzylesiu 

Gimnazjum nr 2 w 

Domaszkowie 
RAZEM 
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2015/2016 6 3 9 

2016/2017 6 3 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień SIO 

 

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 1 W MIĘDZYLESIUE 
Tabela 18. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów 
klasyfikowanych i nieklasyfikowanych  

Klasy Ilość klas Ilość uczniów Klasyfikowani Niesklasyfikowani 

I 2 44 44 - 

II 2 32 32 - 

III 2 32 32 - 

Razem 6 108 108 - 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

Tabela 19. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów promowanych i 
niepromowanych  

Klasy Ilość klas Ilość 
uczniów 

Promowanych Niepromowanych Wydłużenie 
obowiązku 
szkolnego 

I 2 44 43 1 - 

II 2 32 32 - - 

III 2 32 32 - - 

Razem 6 108 107 1 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

Średnia ocen gimnazjum 2015/2016   3,78 

Średnia ocen gimnazjum 2016/2017   3,69 

 
Tabela 20. Osiągnięcia uczniów Gimnazjum w Międzylesiu 

Szczebel gminny 

Pełna nazwa 

konkursu 

Zajęte miejsce, 

wyróżnienia 

Imię i nazwisko 

ucznia 

Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

Zabytki Europy I Vanessa Kantor I Katarzyna Bardzińska – Neter 

III Natalia Nowotarska I 

Kartka Wielkanocna I Natalia Nowotarska I Monika Kulbaka 

II Marta 
Chodorowska 

I Monika Kulbaka 

 
Szczebel powiatowy 

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Europa naszym domem I Anna Koczergo 
Julia Andzińska 
Maja Bednarz 

II 
II 
II 

Katarzyna Bardzińska – 
Neter 

Irena Trytek 

Sztafeta szwedzka III Grzegorz Piętowski 
Jakub Wac 

Kacper Maternia 
Damian Seredyniecki 

III 
III 
III 
III 

Dublicki Mariusz 
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Sztafeta 4x100m I Rafał Darłak 
Grzegorz Piętowski 

Aleksander 
Bońkowski 
Jakub Wac 

III 
III 
III 
III 

Dublicki Mariusz 

Bieg na 100m I Rafał Darłak III Dublicki Mariusz 

Skok w dal I Aleksander 
Bońkowski 

III Dublicki Mariusz 

 
Szczebel rejonowy 

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Imię i nazwisko 
nauczyciela 

XV Gimnazjada 
Regionalna Gmin 

Masywu Śnieżnika 

I Julia Andzińska 
Natalia Nowotarska 

Anna Koczergo 

II 
II 

II 

Katarzyna Bardzińska – 
Neter 

Irena Trytek 

Międzygimnazjalny 
Turniej Piłki Siatkowej o 

Puchar Dyrektora 

II Drużyna I,II,III Grażyna Dereń - 
Dublicka 

Sztafeta 4x100m I Rafał Darłak 
Grzegorz Piętowski 

Aleksander 
Bońkowski 
Jakub Wac 

III 
III 
III 
III 

Dublicki Mariusz 

Bieg na 100m I Rafał Darłak III Dublicki Mariusz 

Skok w dal I Aleksander 
Bońkowski 

III Dublicki Mariusz 

 

Konkurs ogólnopolski 

Pełna nazwa 
konkursu 

Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

Konkurs 
humanistyczny 

„Rozumiem” 

II Julia Andzińska II Karolina Lewandowska – Czech 

III Aleksandra 
Wrzeszcz 

II Karolina Lewandowska – Czech 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE 

Tabela 21. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów klasyfikowanych 

i nieklasyfikowanych.  

Klasy Ilość klas Ilość uczniów Klasyfikowani Niesklasyfikowani 

I 1 15 15 - 

II 1 2 2 - 

III 1 16 16 - 

Razem 3 53 53 - 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 
Tabela 22. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach z podziałem na uczniów promowanych i 
niepromowanych  

 

Klasy 

 

Ilość 

klas 

 

Ilość uczniów 

 

Promowanych 

 

Niepromowanych 

Wydłużenie 

obowiązku 
szkolnego 
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I 1 15 15 - - 

II 1 2 2 - - 

III 1 16 16 - - 

Razem 3 53 53 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

Średnia ocen gimnazjum 2015/2016 : I semestr- 3,51 II semestr- 3,41 

Średnia ocen gimnazjum 2016/2017 : I semestr- 3,45 II semestr- 3,30 

Pogramy realizowane w szkole w 2016/2017: 

 Trzymaj formę 

 Bezpieczna szkoła 

 Szkoła promująca zdrowie 

 

Tabela 23. Osiągnięcia uczniów Gimnazjum w Domaszkowie 

Szczebel Gminny  

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 
wyróżnienia 

Imię i nazwisko 

ucznia 

klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Gminny Konkurs 
Geograficzny  

I miejsce 
Wyróżnienie 

Jonasz Bajda 
Patrycja Pichla 

    III 

     II 

Sebastian Kopeć 

 

Gminny Konkurs "Parki 
narodowe w Polsce" 

III miejsce Aleksandra Plech     III Sebastian Kopeć 

 

Szczebel powiatowy  

Pełna nazwa konkursu Zajęte miejsce, 

wyróżnienia 

Imię i nazwisko 

ucznia 

klasa Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Powiatowy Konkurs Plastyczno- 
Przyrodniczy "Góry Stołowe- 
kraina zrodzona  z morza" 

 I miejsce 

Wyróżnienie 

 

 

 

 

 

 

Diana Serafinowicz 

Gabriela Miśków 

I Gim 

I Gim 

Violetta Skotnicka- 

Jankowska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

d) Uczniowie spoza terenu gminy uczęszczający do szkoły podstawowej i gimnazjum 
 

Tabela 24.  Uczniowie spoza terenu gminy w poszczególnych szkołach w latach 2015/2016-
2016/2017  

Rok szkolny zakres SSP1 SSP2 
RAZEM 
podst. 

SG1 SG2 
RAZEM 
gimn. 

RAZEM 
gmina 

2015/2016 ilość 11 1 12 - - - 12 
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% do ogółu uczniów 3,5% 0,7 % 4,2  - - - 4,2 

2016/2017 

ilość - 1 1 - 1 1 1 

% do ogółu uczniów - 0,7 0,7 - 1,9 1,9 2,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 

e) Nauczanie indywidualne 
Tabela 25. Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 

Rok 
szkolny 

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM 
RAZEM w 

gminie 
Międzylesie Domaszków RAZEM Międzylesie Domaszków RAZEM 

2016/2017 1 1 2 - - - 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 
Tabela 26. Liczba dzieci objętych nauczaniem indywidualnym 

Rok szkolny 

PRZEDSZKOLA 

Międzylesie Domaszków RAZEM w gminie 

2016/2017 - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

7.  Likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów 

Uczniowie klas VI nie musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na 

poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był 

ostatnim. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom 

narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom 

dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap 

edukacyjny (gimnazjum). 

8. Egzamin gimnazjalny  

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Jest on 

powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący 

szkołę. Przystąpienie do egzaminu stanowi bowiem jeden z warunków jej ukończenia. Jeżeli 

jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią 

klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Egzaminu gimnazjalnego nie można 

nie zdać, jednakże jego wynik jest brany pod uwagę przez szkoły ponad gimnazjalnej przy 

przyjmowaniu uczniów do tych szkół.  

W 2017 r. egzamin gimnazjalny przeprowadzono w dniach 19-21 kwietnia, w trybie 

przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 
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sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Składał się on z trzech 

części: humanistycznej – egzamin przeprowadzano z zakresu języka polskiego oraz z historii i 

wiedzy o społeczeństwie, matematyczno-przyrodniczej – z zakresu matematyki i przedmiotów 

przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), i z języka obcego nowożytnego – na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym.  

Zgodnie z rozporządzeniem za organizację i przebieg egzaminu w poszczególnych szkołach 

odpowiadali przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych, którymi byli dyrektorzy 

szkół. Powoływali oni członków szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Członkami zespołów 

nadzorujących nie mogli być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części 

egzaminu, a w przypadku części trzeciej egzaminu – nauczyciele tego języka obcego 

nowożytnego, z którego był przeprowadzany egzamin. Co najmniej jeden członek każdego 

zespołu nadzorującego musiał być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Podczas trwania 

egzaminu w salach oprócz uczniów i członków zespołów nadzorujących mogli przebywać 

obserwatorzy – delegowani pracownicy MEN, CKE, OKE, przedstawiciele organów sprawujących 

nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, a także szkół wyższych i placówek 

doskonalenia nauczycieli. Po zakończeniu egzaminu w danej szkole zakodowane i zabezpieczone 

prace egzaminacyjne zostały przekazane do właściwego ośrodka sprawdzania. Wszyscy 

egzaminatorzy sprawdzali prace uczniów w ośrodkach zorganizowanych przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne, bez możliwości wynoszenia prac uczniowskich poza budynek. Sprawdzone i 

zweryfikowane prace uczniów wraz z kartami odpowiedzi przewodniczący zespołów 

egzaminatorów przekazali do okręgowych komisji egzaminacyjnych,  w których dane sczytano 

elektronicznie. Informacje o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia o indywidualnych 

wynikach każdego ucznia zostały przekazane do szkół w czerwcu. 

 
Tabela 27. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015/2016 i 2016/2017 w % w Samorządowym 

Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu  

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEM. – PRZYROD. CZĘŚĆ JĘZYKOWA 

język polski historia i wos matematyka przedm. przyrodn. 

angielski niemiecki 

poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozsz. 

liczba 

uczniów 

średni 

wynik 
% 

liczba 

uczniów 

średni 

wynik 
% 

liczba 

uczniów 

średni 

wynik 
% 

liczba 

uczniów 

średni 

wynik 
% 

średni wynik % 

 
średni wynik % 

 
 

2015/ 

2016 

 
33   67,5 33 61,1 33 57,5 33 54,2 63,3 40,5 75,2 47,8 

2016 

/2017 
 

    32 

70,5 32 57,6 32 38,9 32 50,0 72,3 72,3 78,3 60,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OKE 
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Tabela 28. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015/2016 i 2016/2017 w % w Samorządowym 
Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEM. – PRZYROD. CZĘŚĆ JĘZYKOWA 

język polski historia i wos matematyka przedm. Przyrodn. 

Angielski niemiecki 

poziom 
podst. 

Poziom 
rozsz. 

Poziom 
podst. 

Poziom 
rozsz. 

Liczba 

uczniów 

średni 
wynik 

% 

liczba 

uczniów 

średni 
wynik 

% 

liczba 

uczniów 

średni 
wynik 

% 

liczba 

uczniów 

średni 
wynik 

% 

średni wynik %  

 

średni wynik % 

 
 

2015/ 

2016 

13 63,7 13 57,9 13 39,8 13 49,5 54,7 55,0 - - 

2016/ 

2017 
16 74,1 16 62,1 16 42,8 16 53,0 63,4 95,0 56,8 32,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OKE 

 

Tabela 29. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w 2016 r. w  % 

 Część 
humanistyczna 

Część mat.-przyrod. Język angielski Język niemiecki 

Język 
polski 

Historia 
i wos 

Matemat. 
Przedmioty 

przyrod. 
Poziom 
podst. 

Poziom 
rozsz. 

Poziom 
podst. 

Poziom 
rozsz. 

Województwo 
dolnośląskie 

66,7 55 47 50,2 64,3 46,3 56,1 36,9 

Powiat kłodzki 
62,8 51,8 40,9 46,7 59,7 40,5 55 

 
33,4 

Gmina 
Międzylesie 

66,5 60,2 52,5 52,8 60,1 41,8 75,2 47,8 

SG 1 
Międzylesie 

67,5 61,1 57,5 54,2 63,3 40,5 75,2 47,8 

SG 2 

Domaszków 
63,7 57,9 39,8 49,5 54,7 55 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OKE i CKE 

 
Tabela 30. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. w  % 

 

Część 
humanistyczna 

Część mat.-przyrod. Język angielski Język niemiecki 

Język 
polski 

Historia 
i wos 

Matemat 
Przedmioty 

przyrod. 
Poziom 
podst. 

Poziom 
rozsz. 

Poziom 
podst. 

Poziom 
rozsz. 

Województwo 
dolnośląskie 

68,1 57,7 45,4 51,0 67,2 50,7 53,1 35,8 

Powiat kłodzki 65,1 53,8 36,9 46,2 58,6 41,0 43,6 21,7 

Gmina 
Międzylesie 

71,7 59,1 40,2 51,0 69,0 54,6 72,9 53,2 

SG 1 
Międzylesie 

70,5 57,6 38,9 50,0 72,3 52,6 78,3 60,0 

SG 2 
Domaszków 

74,1 62,1 42,8 53,0 63,4 95,0 56,8 32,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OKE i CKE 
 

Podsumowując średni wynik szkół ze egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. z terenu Gminy 

Międzylesie jest wyższy od wyników z powiatu i województwa, jedynie z matematyki uczniowie z 

terenu Gminy Międzylesie osiągnęli niższy wynik. 
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9. Zmiana systemu edukacji 

Aby dostosować sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Międzylesiu w 

dniu 27.03.2017 r. podjęła stosowną uchwałę w której określono: 

- plan sieci publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 

2019 r. 

- plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach 

podstawowych od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

- plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od 1 września 2019 r. 

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z ogólnopolskiej reformy oświaty. 

W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 r. edukacja w szkole podstawowej składa się z 

dwóch etapów: 

 I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III – tzw. edukacja wczesnoszkolna; 

 II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII. 

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej 

staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. 

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 

zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej. 

 

10. Kadra pedagogiczna i system doskonalenia zawodowego  

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

Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.  

w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 

wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i 

trybu przyznawania tych środków, organ prowadzący obligatoryjnie przeznaczył środki 

wyodrębniając z budżetu każdej placówki kwotę na realizację ww. zadania. Rokrocznie 

dyrektorzy placówek oświatowych mają ustawowy obowiązek złożenia do organu prowadzącego 

planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny, a następnie sprawozdania z 

wydatkowania środków na ten cel. 

Głównym celem doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wzrost efektywności pracy szkoły 

poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej. Doskonalenie    

w szkołach i przedszkolach jest podejmowane zgodnie z ich potrzebami. Konkretne potrzeby       

i sposoby, w jaki mogą być one zaspokajane, będą się zmieniać  w zależności od wprowadzanych 
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zmian, predyspozycji osobistych i zawodowych nauczycieli oraz specyfiki szkoły. Co roku 

wzrasta ilość nauczycieli doskonalących się, korzystających z różnych form doskonalenia od 

warsztatów, seminariów, kursów kwalifikacyjnych po studia podyplomowe.  

Analizując sprawozdania z wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

należy stwierdzić, że nauczyciele doskonalą posiadane umiejętności, aktualizują umiejętności 

wcześniej zdobyte i uzyskują nowe. Ważnym elementem tego procesu jest także zdobywanie 

kwalifikacji do nauczania dodatkowych przedmiotów co w efekcie ułatwia prowadzenie polityki 

kadrowej jak i znalezienie zatrudnienia przez nauczycieli. 

 

Tabela 31. Liczba etatów w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2015/2016 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

stopień doktora lub doktora 

habilitowanego, dyplom 
ukończenia studiów 

magisterskich i 
przygotowanie 

pedagogiczne 

zatrudnienie 
w pełnym 
wymiarze 

58 0 0 6 15 37 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 12 0 1 2 7 2 

w tym 

etat 
5,58 0 0,22 1,12 3,47 1,05 

Razem etaty 63,86 0,00 0,22 7,12 18,47 38,05 

Dyplom ukończenia 
studiów magisterskich bez 

przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 

ukończenia wyższych 
studiów zawodowych i  

przygotowanie 
pedagogiczne 

zatrudnienie 
w pełnym 
wymiarze 

6 0 0 0 0 0 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty 6,00 0,00 2,00 3,00 1,00 0,00 

Dyplom ukończenia 
studiów zawodowych bez 

przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium 
nauczycielskiego, dyplom 

ukończenia kol. jęz. obcych 

zatrudnienie 
w pełnym 
wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
 

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 
etat 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe kwalifikacje 

 

zatrudnienie 

w pełnym 
1 0 0 0 1 0 
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wymiarze 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  
 

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 
etat 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

OGÓŁEM 
 

zatrudnienie 
w pełnym 

wymiarze 
65 0 2 9 17 37 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 12 0 1 2 7 2 

w tym 
etat 

5,86 0,00 0,22 1,12 3,47 1,05 

 
Razem etaty 

 
70,86 0,00 2,22 10,12 20,47 38,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego SIO 

 
Tabela 32. Liczba etatów w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016/2017 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

stopień doktora lub doktora 
habilitowanego, dyplom 

ukończenia studiów 
magisterskich i 
przygotowanie 
pedagogiczne 

zatrudnienie 

w pełnym 
wymiarze 

63 0 0 10 15 38 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 10 2 0 0 6 2 

w tym 
etat 

4,57 0,44 0,00 0,00 3,24 0,89 

Razem etaty 67,57 0,44 0,00 10,00 18,24 38,89 

Dyplom ukończenia 

studiów magisterskich bez 
przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 
ukończenia wyższych 

studiów zawodowych i  
przygotowanie 
pedagogiczne 

zatrudnienie 
w pełnym 
wymiarze 

4 0 1 1 2 0 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 
etat 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty 4,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 

Dyplom ukończenia 

studiów zawodowych bez 
przygotowania 

zatrudnienie 

w pełnym 
wymiarze 

0 0 0 0 0 0 
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pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, dyplom 

ukończenia kol. jęz. obcych 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
 

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 
etat 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe kwalifikacje 
 

zatrudnienie 
w pełnym 
wymiarze 

1 0 0 0 1 0 
Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  

 

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem etaty 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

OGÓŁEM 
 

zatrudnienie 
w pełnym 
wymiarze 

68 0 1 11 18 38 

Z
a
tr

u
d
n

ie
n

ie
  

w
  
n

ie
p
e
ł.
 

w
y
m

ia
rz

e
 

liczba 10 2 0 0 6 2 

w tym 
etat 

4,57 0,44 0,00 0,00 3,24 0,89 

 
Razem etaty 

 
72,57 0,44 1,00 11,00 21,24 38,89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego SIO 

 

W Gminie Międzylesie zatrudnionych w roku szkolnym 2016/2017 w pełnym wymiarze 

godzin było 68 nauczycieli, natomiast w niepełnym 10. Analizując dwa kolejne lata widać, że w 

roku 2016/2017 nastąpił wzrost zatrudnienia nauczycieli w pełnym wymiarze o 3 etaty i 

spadek o 2 etaty w niepełnym wymiarze. Ogółem liczba etatów z 71,46 w roku 2015/2016 

wzrosła do 72,57 w roku 2016/2017.   

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie spowodował, że większość nauczycieli posiada 

kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz 

prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej jest aktualnie niewątpliwie dobra struktura w 

zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Poziom wykształcenia nauczycieli obrazują tabele. 

Największy odsetek nauczycieli posiadało stopień awansu zawodowego jako nauczyciel 

dyplomowany i mianowany. 
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Wykres 2.  Struktura zatrudnienia w roku szkolnym 2016/2017 nauczycieli według poziomów 

wykształcenia 

38

15

10 0

dypolmowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego SIO 

 

Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Dla zabezpieczenia 

odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z wymogami prawa i 

potrzebami edukacyjnymi poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w kwocie – 12.635,02 zł.  

Zgodnie art. 9 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w roku szkolnym 

2016/2017 awans zawodowy uzyskał 1 nauczycieli - Malwina Wójcik, na stopień nauczyciela 

kontraktowego. 

  Tabela 33. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gminie Międzylesie w roku 2016 

Lp. 
Stopnie awansu 

zawodowego 

liczba etatów 
2016 r. Wydatki poniesione na 

wynagrodzenia 
01.01-31.08 01.09-31.12 

1 2 3 
4 
 

1 nauczyciel stażysta 1,89 1,44 56 154,41 

2 nauczyciel kontraktowy 9,63 10,06 363 914,28 

3 nauczyciel mianowany 21,40 21,39 965 778,61 

4 nauczyciel dyplomowany 39,02 38,65 2 271 363,74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

Zgodnie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela po przeprowadzeniu 

analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenie 

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury 

zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w przypadku 

nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający ustalony 

proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia, zapewniając 

osiągnięcie średnich wynagrodzeń. 
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Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego w placówkach oświatowych na terenie 

gminy Międzylesie za rok 2016 r.: 

- nauczyciele stażyści – 588,87 zł (Zespół Szkół w Międzylesiu – 241,47 zł, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Domaszkowie – 347,40 zł) 

- nauczyciele kontraktowi – 0,00 zł 

- nauczyciele mianowani – 39 008,00 zł (Zespół Szkół w Międzylesiu – 19 303,26 zł, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie – 14 189,78 zł, Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

– 5 514,96 zł) 

- nauczyciele dyplomowani – 22 606,00 zł (Zespół Szkół w Międzylesiu – 14 384,59 zł, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie – 6 447,36 zł, Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu – 

1 774,05 zł). 

11. Poziom nauczania 

Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów rozwijają, z pomocą nauczycieli, 

swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, podejmując rywalizację w różnego rodzaju 

konkursach, projektach, programach, zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych itp.    

i osiągają sukcesy na tych polach.  

            Placówki oświatowe uczestniczą w wielu programach rządowych, unijnych i organizacji 

pozarządowych, co pozwala na rozwijanie wielu umiejętności, a ponadto pozyskiwanie środków 

finansowych, w ramach których pokaźnie wzbogacono ofertę edukacyjną, między innymi 

poprzez : 

-  bezpośrednie zajęcia dla uczniów rozwijające ich zainteresowania oraz poszerzające zasób    

wiedzy,  wiadomości; 

-  wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane    

na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem, języków obcych,     

nauk przyrodniczo – matematycznych;  

 -  organizację wycieczek turystycznych, przedmiotowych oraz wyjazdów do teatru i innych 

ośrodków kultury; 

   -  wzbogacanie placówek w sprzęt, pomoce dydaktyczne i naukowe. 

12. Organizacja stołówek szkolnych  

W Gminę Międzylesie funkcjonują 2 stołówki szkolne w Zespole Szkół w Międzylesiu oraz 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie. W oparciu o znowelizowaną ustawę o 

systemie oświaty, a w szczególności art. 67a. ustawodawca mówi m.in.: 

 korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, 
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 warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, 

 organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za 

posiłki: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień z opłat za posiłki, 

dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. 

Tabela 34. Liczba spożywanych posiłków dziennie w placówkach w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Placówka Liczba wydawanych posiłków RAZEM 

1 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 
W DOMASZKOWIE 

130 

302 

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W MIĘDZYLESIU 

172 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych oraz z OPS Międzylesie 

 

Kwota wydatkowana na rozdziale 80148 – stołówki szkolne w roku szkolnym 2015/2016 

wyniosła 307 364,20 zł. OPS w Międzylesiu uzyskał dofinansowanie na część wydaną posiłków 

dla uczniów kwalifikujących się dochodowo w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” (80%) oraz wkład własny gminy (20%). 

13. Opieka i wychowanie 

Szkoły i oddziały przedszkolne przy szkołach są miejscem nauki, ale także wychowania i 

zapewnienia opieki. Dzieci i młodzież przebywające w szkole mogą korzystać ze świetlicy, w 

której są prowadzone zajęcia oraz jest możliwość indywidualnego zorganizowania czasu nauki 

czy oczekiwania na powrót do domu.  

Tabela 35. Świetlice szkolne w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 

Lp. Placówka 
Godziny funkcjonowania 

Średnia dzienna liczba uczniów 

korzystających ze świetlicy 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

1 

ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY IM. 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 

W DOMASZKOWIE 

7.00-15.15 7.00-15.15 100 88 

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W MIĘDZYLESIU 

7.00-15.30 7.00-15.30 186 180 

Razem 286 268  286 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 
 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2012&qplikid=1#_blank
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14.  Organizacja obowiązku dowożenia uczniów do szkół 

Z ustawy o systemie oświaty wynika, że na gminie spoczywa obowiązek organizacji 

dowozów szkolnych. W Gminie Międzylesie w/w obowiązek realizowany jest własnymi środkami 

transportu oraz środkami komunikacji publicznej PKS. Przy organizacji dowozów bardzo 

istotnym jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze 

szkoły oraz takiego ułożenia harmonogramów, aby umożliwić udział uczniów w różnych formach 

zajęć w tym pozalekcyjnych. Wymaga to ścisłej współpracy oraz koordynacji działań między 

UMiG Międzylesie, dyrektorami placówek i PKS.   

Dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając terminowy i bezpieczny przewóz dzieci do              

i ze szkoły oraz realizując inne zadania statutowe. W minionym roku szkolnym nie odnotowano 

wypadku ani innych zdarzeń losowych. Dzieci były dowożone transportem gminnym oraz 

autobusami PKS w ramach kursów otwartych poprzez zakup biletów miesięcznych. 

Tabela 36. Ilość dzieci objętych obowiązkiem dowożenia w poszczególnych szkołach i typach szkół 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJA 
RAZEM 

w gminie 
Międzylesie Domaszków RAZEM Międzylesie Domaszków RAZEM 

2015/2016 111 37 148 37 18 55 203 

2016/2017 116 34 150 41 18 59 209 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 

Tabela 37. Ilość dzieci objętych obowiązkiem dowożenia w przedszkolach 

 

PRZEDSZKOLA 

Międzylesie Domaszków RAZEM w gminie 

2015/2016 20 5 25 

2016/2017 19 2 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z placówek oświatowych 

 

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z upośledzeniem umysłowym, posiadającym 

skierowanie wydane przez starostę oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną zapewniany był bezpłatny dowóz na podstawie 

zawartych umów z rodzicami (5 uczniów) lub dowóz transportem gminnym (12 uczniów) do: 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długopolu Zdr. 

- Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku 

- Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku 
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- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Polanicy Zdrój. 

Tabela 38. Dowóz dzieci transportem gminnym w roku szkolnym 2015/2016 

 ŚRODEK TRANSPORTU  
RAZEM JELCZ 

DKL S820 
VOLKSWAGEN 

DKL 4F26 

średni dzienny 
przebieg 

 
112 km 

 
253 km 

 
365 km 

 
roczny przebieg 

 
24 585 km 

 
51 806 km 

 
76 664 km 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart drogowych 
 

Tabela 39. Dowóz dzieci transportem gminnym w roku szkolnym 2016/2017 

 ŚRODEK TRANSPORTU  

RAZEM JELCZ 
DKL S820 

VOLKSWAGEN 
DKL 4F26 

średni dzienny 
przebieg 

 
114 km 

 
258 km 

 
372 km 

 
roczny przebieg 

 
25 567 km 

 
53 705 km 

 
79 272 km 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart drogowych 

 

Średni dzienny przebieg kilometrów transportem gminnym dotyczący dowozu dzieci 

z terenu Gminy Międzylesie wynosi ok. 372 km i jest większy od roku poprzedniego, związane 

jest to z dowozem niepełnosprawnych dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku, Zespołu 

Szkół Integracyjnych w Kłodzku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu 

Zdrój oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Polanicy Zdrój. Całkowity koszt 

dowozów w rozdziale 80113 w roku szkolnym 2016/2017 wyniósł 445 363,76 zł i jest wyższy 

niż ubiegłym roku o 54 468,73 zł (częsta naprawa wyeksploatowanych pojazdów, wynajem 

komunikacji zastępczej).   

Tabela 40. Dowóz dzieci transportem PKS w roku szkolnym 2015/2016 

 RAZEM 

 

Ilość zakupionych biletów 
1360 szt. 

 
roczny koszt biletów 

87.522,76 zł 

 
średni koszt 1 biletu 

64,35 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Księgowości 

Tabela 41. Dowóz dzieci transportem PKS w roku szkolnym 2016/2017 

 RAZEM 

 
Ilość zakupionych biletów 

1190 szt. 

 
roczny koszt biletów 

91 860,00 zł  

 
średni koszt 1 biletu 

77,19 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Księgowości 
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Dzieci objęte obowiązkiem dowozu, a korzystające z transportu w ramach biletów 

miesięcznych PKS dojeżdżały z następujących miejscowości: Boboszów, Smreczyna, 

Kamieńczyk, Jodłów, Pisary, Dolnik, Gajnik, Michałowice, Goworów, Szklarnia, Różanka, Nowa 

Wieś, Jaworek, Domaszków i Długopole Górne. Liczba zakupionych w roku szkolnym 

2016/2017 biletów miesięcznych zmniejszyła się o 17 szt. w porównaniu do roku szkolnego 

2016/2017. W dniu 11.07.2016 r. został podpisany pomiędzy Gminą Międzylesie a PKS w 

Kłodzku S.A. aneks do umowy z dnia 14.08.2015 r., zgodnie z którym od dnia 01.09.2016 r. 

zostały podwyższone stawki cen jednostkowych biletów miesięcznych. 

15.  Finansowanie i koszty 

Analiza finansowa związana z realizacją zadań oświatowych obejmuje inny czasookres niż 

rok budżetowy – jest to okres roku szkolnego. Na analizę kosztów roku szkolnego składają się 

we właściwych sobie częściach dwa lata budżetowe, tj. 4/12 jednego i 8/12 następnego. 

Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej, 

niezbędnych w procesie zarządzania. 

Finansowanie zadań związanych z realizacją zadań oświatowych odbywało się 

w ramach środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz 

dochodów własnych. Wysokość corocznej części oświatowej subwencji ogólnej określana jest w 

oparciu o zasady przyjęte Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany 

rok i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

Najogólniej, wysokość części oświatowej subwencji ogólnej uzależniona od zakresu zadań 

oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, mierzonych liczbą 

uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych oraz od struktury zatrudnienia 

nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego. 

Ze względów na przedmiotowy zakres informacji, analizie poddane zostały wydatki na 

zadania oświatowe realizowane w ramach klasyfikacji budżetowej: 801 – oświata i wychowanie. 

Niektóre z nich w ramach części oświatowej subwencji ogólnej są przez państwo 

subwencjonowane, inne natomiast nie, choć wprost wiążą się z realizacją zadań oświatowych. 

W ramach zadań subwencjonowanych analizie poddano następujące wydatki: 80101 – 

szkoły podstawowe, 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80110 – gimnazja, 80103 

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.  

 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarządzanie
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Tabela 42. Wydatki na finansowanie subwencjonowanych zadań oświatowych w latach  2014/2015 -  
2016/2017 

źródło zakres 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Wydatki 

80101 – szkoły podstawowe 3.3130.559 3.549.428 3.743.807 

80146 – dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli 

9.226 12.541 12.635 

80110 – gimnazja 1.978.875 1.846.930 1.871.437 

80103 – oddziały 
przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
168.776 22.971 - 

RAZEM 5.287.436 5.431.870 5.627.880 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Księgowości  

 

Środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone były przede 

wszystkim na: 

 finansowanie wydatków bieżących (przede wszystkim wynagrodzeń pracowników wraz 

z pochodnymi) szkół prowadzonych przez gminę; 

 finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

 finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem, 

 finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 71b ust. 2a 

ustawy o systemie oświaty (zadanie nieobowiązkowe); 

 finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

będących emerytami i rencistami. 

Z przeprowadzonej analizy wydatków oświatowych dla Gminy Międzylesie wynika, że 

subwencja oświatowa dla Gminy Międzylesie nie wystarczyła na pokrycie kosztów 

funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów. Co więcej – środki z subwencji nie 

wystarczyły nawet na pokrycie kosztów subwencjonowanych. Tabela poniżej przedstawia 

wydatki, które zostały zakwalifikowane do niesubwencjonowanych zadań oświatowych. 

Tabela 43. Wydatki na finansowanie niesubwencjonowanych zadań oświatowych 2014/2015 -  
2016/2017 

źródło zakres 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

W
y
d
a
tk

i 

85401 – świetlice szkolne 169.094 222.458 264.892 

80148 – stołówki szkolne 175.325 242.624 307.364 

80113 – dowożenie uczniów 
do szkół 

386.862 390.895 445.363 

80104 - przedszkola 1.088.828 1.136.701 1.234.220 

RAZEM 1.820.109 1.992.678 2.251.841 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Księgowości i Uchwał Rady Miejskiej  
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Wydatki na finansowanie subwencjonowanych i niesubwencjonowanych zadań 

oświatowych w roku 2016/2017 zwiększyły się o ponad 13 % w porównaniu do roku 

2015/2016.  

 

Tabela 44. Subwencja oświatowa w stosunku do zadań subwencjonowanych                                            
i niesubwencjonowanych 2014/2015 -  2016/2017 

zakres 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Subwencja oświatowa 4.595.756  5.239.855 5.030.709 

Zadania subwencjonowane 5.287.436 5.431.870 5.627.880 

Zadania niesubwencjonowane 1.820.109 1.992.678 2.251.841 

RAZEM ZADANIA 7.107.545 7.424.548 7.879.721 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Księgowości i Uchwał Rady Miejskiej  

 

Wykres 4. Subwencja oświatowa w stosunku do zadań subwencjonowanych                                            

i niesubwencjonowanych 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Księgowości 

Obecna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest coraz trudniejsza. 

Znaczna część środków z budżetu gminy pochłania oświata. Należy dodać, że mimo otrzymanej 

dotacji w roku szkolnym 2016/2017 na przedszkola i oddziały „0” w wysokości 199 357,00 zł, 

oraz od 1 stycznia 2017 r. subwencji oświatowej na dzieci 6 letnie w przedszkolach lub 

oddziałach przedszkolnvch w wysokości 176 362,67 zł, subwencja oświatowa nie wystarcza na 

finansowanie zadań oświatowych. 
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Tabela 45. Koszty utrzymania placówek przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017  

 Wykonanie  

2015/2016 

Wykonanie 

2016/2017 

80103 
oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

Międzylesie - - 

Domaszków 22.971 zł - 

80104  przedszkola 

Domaszków 402.757 zł 378.129 zł 

Międzylesie 733.944 zł 850.482 zł 

RAZEM 1.159.672 zł 1.228.611 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Księgowości 

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić że, koszty utrzymania przedszkoli w roku 

szkolnym 2016/2017 wzrosły w porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016 o blisko 6 %.  

 W 2016/2017 roku szkolnym Gmina Międzylesie poniosła także znaczne wydatki                  

związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych z 

poza terenu gminy 5.609,59 zł (3 dzieci). W 2016/2017 roku szkolnym Gmina Międzylesie 

obciążyła Gminę Bystrzyca Kł. kwotą 46.227,88 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji na dzieci 

zamieszkałe w Gminie Bystrzyca Kł. uczęszczające do przedszkola w Domaszkowie (12 dzieci).  

16. Wspieranie uczniów z terenu Gminy Międzylesie 

a)  Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

Zgodnie z Uchwałą XXIV/126/20164 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 

2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Międzylesie oraz Uchwały Nr XXV/138/2017 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania 

pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie, uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów będący mieszkańcami Gminy Międzylesie korzystali z pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym – stypendia. Warunkiem otrzymania w/w stypendium 

było osiągnięcie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,2 za dwa semestry 

poprzedzające złożenie wniosku bądź legitymowanie się wybitnymi osiągnięciami w olimpiadach 

przedmiotowych lub sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym.  

Wnioski o przyznanie stypendium zgodnie z w/w uchwałą składane są co roku, przed dniem 31 

lipca. 

Po zasięgnięciu opinii Zespołu Stypendialnego Burmistrz w roku szkolnym 2016/2017 

przyznał stypendium: na okres od września 2016 r. do grudnia 2016 r. – 24 uczniom oraz na 

okres od stycznia 2017 do czerwca 2017 r. – 18 uczniom. Kwota przyznanego stypendium 

wynosiła 100,00 zł miesięcznie. 
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b) Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny 

Stypendium może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych 

przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na 

okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się 

do 15 września danego roku szkolnego do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo 

pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Stypendium może otrzymać uczeń, w którego rodzinie 

miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty określonej jako kryterium 

dochodowe ubiegającego się o pomoc społeczną, czyli kwoty 514 zł netto na osobę w 

gospodarstwie domowym. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 

rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny zaś może być przyznany 

uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 

losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

W roku szkolnym 2016/2017 stypendia otrzymało 67 rodzin na łączną kwotę 76.072,06 

zł, wydatkowane środki własne 15.214,41 zł – 20 %, otrzymana dotacja 60.857,65 zł – 80 %. 

 

Wykres 5. Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w Gminie Międzylesie 

89213,6

71283,64
76072,06

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

STYPENDIA SOCJALNE / ZASIŁKI SZKOLNE

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Kolumnowy 3-W 4

Kolumnowy 3-W 5

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ESO 

f) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
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Zgodnie z art. 70 b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:  

 pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u 

pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 

młodocianych, określone w odrębnych przepisach; 

 młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Od 1 września 2012 r. przyznawane 

pracodawcom dofinansowanie, traktowane jest jako  pomoc de minimis. 

Art. 70 b ust.11 ustawy o systemie oświaty mówi, że "dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, 

stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 

Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L, Nr 379 poz. 5 z późniejszymi zmianami). 

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę 

o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości: 

 w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z 

tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie 

wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia, 

 w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc 

kształcenia.  

W ramach zawartych umów pracodawcy w 2016 r. zakończyli przygotowanie 

młodocianych pracowników w takich zawodach jak sprzedawca, fryzjer, ślusarz, sprzedawca. 

W roku szkolnym 2016/2017 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 

zawodowego młodocianych pracowników wypłacono kwotę 36.947,68 zł. Skorzystało z tej formy 

dofinansowania 6 pracodawców, szkoląc 9 młodocianych pracowników (nauka zawodu – 5). 

g) Bezpłatne podręczniki 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych. Zmiany wprowadzane są sukcesywnie. W związku z przyjętym harmonogramem 

wprowadzenia bezpłatnego dostępu do podręczników złożony został wniosek o udzielenie dotacji 

celowej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2016 r. 

pokrytych ze środków dotacji celowej wyniosła 25.518,40 zł. Od 1 września 2017 r. darmowe 

podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów. 
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W roku 2016 szkoły otrzymują dotację celową dla uczniów klasy III szkoły podstawowej na 

podręczniki do języka obcego oraz dla uczniów klasy V szkoły podstawowej i uczniów klasy II 

gimnazjum na podręczniki wybrane przez szkołę. Szkoły otrzymują również dotację na materiały 

ćwiczeniowe dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum. 

W związku z tym w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz 

klasy I gimnazjum mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione z dotacji w latach 

poprzednich), a uczniowie  klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum mają 

zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji. Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej 

oraz klas I i II gimnazjum mają zapewnione materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej dotacji. 

Ponadto uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez 

MEN. 

h) Program „Umiem pływać” 

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina podpisała dwa porozumienia z Dolnośląską 

Federacją Sportu w sprawie organizacji bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci z terenu gminy 

w ramach programu „Umiem pływać”. W okresie wrzesień-grudzień 2016 r. w programie udział 

wzięło 30 uczniów szkół podstawowych klas I-III z Międzylesia i Domaszkowa. Przeprowadzono 

10 zajęć z instruktorami na Krytej Pływalni w Kłodzku. W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. w 

programie udział wzięło 30 uczniów szkół podstawowych klas I-III z Międzylesia i Domaszkowa. 

Przeprowadzono 10 zajęć z instruktorami na Krytej Pływalni w Kłodzku. 

i) Projekt JuniorSport 2016  

Gmina Międzylesie została przyjęta przez Dolnośląską Federację Sportu do projektu 

JuniorSport 2016. W ramach II etapu projektu zostały zrealizowane zajęcia w okresie od 

września do grudnia 2016 r, max. 38 zajęć po 90 min. Zajęcia dla uczniów klas IV-VI, w grupie 

15-20 osobowej, prowadzone były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie. W 

ramach projektu placówka otrzymała z Federacji sprzęt sportowy min. piłki do gry w: tenisa, 

kosza, siatkówkę, drabinki do trening, stoper oraz koszulki sportowe. Program dotyczył zajęć 

pozalekcyjnych w różnych formach aktywności fizycznej prowadzonych min. na sprzęcie 

przekazanym przez Dolnośląską Federacją Sportu.   

j) Bezpłatne wyjazdy na wakacje 

Dzieci z terenu Gminy Międzylesie z rodzin o niskich dochodach spędziły wakacje nad 

morzem:  

- w terminie od 31.07.2017 r. do 17.08.2017 r. 24 dzieci przebywało na obozie harcerskim w 

miejscowości Międzywodzie,  
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- w terminie od 05.08.2017 r. do 18.08.2017 r. 8 dzieci przebywało na kolonii w miejscowości 

Międzywodziu, organizator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

17. Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Międzylesie 

Rada Miejska w Międzylesiu Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. powołała 

Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Międzylesie, w załączniku do uchwały określono Statut 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie gdzie określono zasady działania, cele i zadania 

oraz tryb wyboru jej członków. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży uczącej się w 

gimnazjach na terenie Gminy Międzylesie, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 

Dyrektorzy placówek wyznaczyli koordynatorów działań związanych z Młodzieżową Radą: 

- Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Międzylesiu Pani Gabriela Neter 

- Samorządowe Gimnazjum Nr 2 w Domaszkowie Pan Sebastian Kopeć. 

Opiekunem Młodzieżowej Rady została Pani Aleksandra Nalborczyk. 

Skład prezydium: przewodnicząca Roksana Zarówny, pierwszy wiceprzewodniczący 

Zuzanna Brocka, drugi przewodniczący Andrzej Kadys, sekretarz Aleksandra Zub. W roku 

szkolnym 2016/2017 Młodzieżowa Rada MiG Międzylesie obradowała na 4 sesjach, w trakcie 

których podjęto 8 uchwał. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich rada 

przygotowała, zrealizowała i rozliczyła 25 projektów, na które otrzymała łącznie dotację z PAOW 

w kwocie 4.869,12 zł.  

18. Działalność ZHP 

W Zespole Szkół w Międzylesiu działała Gromada Zuchowa Wesołe Orliki, opiekunowie: Teresa 

Śliczna, Monika Kulbaka, Beata Tokarska. W roku szkolnym 2016/2017 na zbiórki zuchowe 

uczęszczało około 26 uczniów z kl. I – II szkoły podstawowej. Zbiórki odbywały się raz w 

tygodniu – w każdy wtorek i trwały dwie godziny. Dzieci brały udział w różnych imprezach, 

uroczystościach, rajdach itp. Organizowane przedsięwzięcia: 

- wyjazd do Szklarskiej Poręby i udział w rajdzie ogólnopolskim „Granica” – 15-18.09.2016 r. 

- akcja „Znicz” – 01.11.2016 r. 

- 11.11.2016 r. udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości – udział we mszy świętej 

w intencji Ojczyzny 

- wyjazd po Betlejemskie Światełko Pokoju do Wiednia w dniach 10-11.12.2016 r. 

- organizacja gry harcerskiej – mikołajkowej w dniu 13.12.2016 r.  

- rajd zuchów z harcerzami do Różanki i Gniewoszowa w dniu 20.05.2017r. 

- udział w grze miejskiej „Perły Międzylesia” w dniu 03.06.2017 r. 

19. Projekt realizowany w Zespole Szkół w Międzylesiu pn. Śladami Lecha i Czecha na 

pograniczu polsko-czeskim 
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Projekt realizowany z Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Polska w 

okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. 

Szacunkowa wartość całkowita projektu (w zł) - 80 000,00   

Udział własny (w zł) – 12 000,00    (w %) – 15% 

Środki pomocowe (w zł) – 68 000,00   (w %) -  85% 

Celem projektu jest obniżenie barier kulturowych pomiędzy Polakami i Czechami przez 

wzajemne poznanie, wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, obniżenie barier komunikacyjnych 

pomiędzy Polakami i Czechami, kontynuowanie i wspieranie współpracy transgranicznej między 

dwoma szkołami w dziedzinach społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej, wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk w wyżej wymienionych obszarach, np. wykorzystanie czeskich 

doświadczeń w realizacji działań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, propagowanie 

zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, efektywnego spędzania wolnego czasu, 

podtrzymanie tożsamości i tradycji. Dzięki promocji projektu w Internecie, dzięki wystawom 

zdjęć, projekcji filmu, który powstanie w trakcie realizacji projektu, stworzenie folderu - ulotki 

promującej zwiększy się ruch turystyczny. Celem jest również zwiększenie intensywności 

współpracy instytucji i społeczności w regionie kralicko-międzyleskim, zwiększenie integracji na 

poziomie lokalnym i współpracy społeczeństwa obywatelskiego, które to przyczyniają się do 

spójności na poziomie lokalnym. 

Działania podejmowane w ramach projektu:  

1. Lekcje języka polskiego i czeskiego  

2. Warsztaty teatralno-językowe 

3. Wycieczka piesza/rajd na Śnieżnik 

4. Dni Europejskie, Dzień Czeski. 

5. Wycieczka rowerowa "Trasy rowerowe Międzylesia" 

6. Średniowieczny polsko-czeski Dzień Dziecka 

7. Wycieczka do Gniezna 

8. Warsztaty bożonarodzeniowe i "Choinka Międzyleska" 

9. Impreza jednodniowa  podsumowująca zrealizowane działania projektu 

20. Kontrole w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 

Tabela 46. Kontrole - Zespół Szkół w Międzylesiu 

INSTYTUCJA 
KONTROLUJACA 

ZAKRES KONTROLI WYNIKI UWAGI 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Kłodzku 

Ocena stanu sanitarnego 

Urzędowa kontrola żywności 

Brak zaleceń 

Brak uwag 
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Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu 

Kontrola funkcjonowania biblioteki 

Przestrzeganie praw dziecka i praw 
ucznia 

Brak uwag 

Przestrzeganie 
zapisów statutu 
szkoły 

 

Państwowa Inspekcja 

Pracy Okręgowy 
Inspektorat Pracy we 
Wrocławiu Oddział 
Kłodzko 

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa 

pracy dotyczące wynagrodzeń i czasu 
pracy oraz poprawność danych 
wykazanych w druku ZUS P IWA za 
2016 rok 

 Wyjaśnienia 

dotyczące 
zasad 
przyznawania 
dodatku 
motywacyjnego 

  Tabela 47. Kontrole - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie 

INSTYTUCJA 
KONTROLUJACA 

ZAKRES KONTROLI WYNIKI UWAGI 

Państwowa Inspekcja 

Pracy Okręgowy 
Inspektorat Pracy we 
Wrocławiu Oddział 
Kłodzko 

Kontrola żywności 

Ocena stanu sanitarnego szkoły i 
przedszkola, dostosowanie mebli 
edukacyjnych do zasad ergonomii 

Ocena stanu sanitarnego szkoły  

Ocena realizacji programu „Czyste 
powietrze wokół nas” 

Brak zaleceń 

Brak zaleceń 
 
 
 
Brak zaleceń 
 
Brak zaleceń 

 

Agencja Rynku Rolnego 
w Warszawie Oddział 
Terenowy we Wrocławiu 

Kontrola przeprowadzona w ramach 

programu „Owoce i warzywa w szkole” 

Brak zaleceń  

Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu 

Ewaluacja zewnętrzna podstawowe 

obszary działania szkoły w zakresie 
wymagań: „Kształtowane są postawy i 
respektowane normy społeczne”, 
„Szkoła lub placówka wspomaga 
rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 
indywidualnych sytuacji”. 

Raport z 

Ewaluacji 
Problemowej 

 

Tabela 48. Kontrole - Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

INSTYTUCJA 
KONTROLUJACA 

ZAKRES KONTROLI WYNIKI UWAGI 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Kłodzku 

Urzędowa kontrola żywności w zakresie 
sprawdzenia warunków sanitarno - 
technicznych zakładu obrotu żywnością - 
kontrola kompleksowa. 

Ocena pozytywna 

  
 

 
 
 
 
 

 

21. Działalność pozaszkolna placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 

Tabela 49. Działalność pozaszkolna placówek oświatowych 

PLACÓWKA 
OŚWIATOWA 

Rodzaj działalności 

Zespół Szkół w 

Międzylesiu 

 

 

 

 

WOŚP, „Sprzątanie świata”, „Osobliwości Wielkanocne”, „Choinka Międzyleska”, Dzień 

dziecka, realizacja projektu pt. Śladami Lecha i Czecha na pograniczu polsko-czeskim 
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Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 
Domaszkowie 

 

WOŚP, Sprzątanie świata”, „Osobliwości Wielkanocne”, „Choinka Międzyleska”, Dzień 

dziecka, występy podczas Dożynek Gminnych, współpraca z sołectwem Domaszków i 
Domem Kultury: „Rodzinne Święto Pieczonego Ziemniaka”, „Wspólne kolędowanie”, 
„Dzień Rodziny”, wolontariat dla fundacji „Bliżej Szczęścia”, organizacja Jasełek dla 
szkoły i parafii, działania proekologiczne: zbiórka elektrośmieci, makulatury płyt CD, 
baterii, zakrętek typu PET dla fundacji Bliżej Szcęścia, zużytych tel. komórkowych, 
zbiórka kasztanów i żołędzi w celu dożywiania zwierząt leśnych zimą. 

Samorządowe 

Przedszkole w 
Międzylesiu 

Konkursy piosenki, przeglądy taneczne, udział w uroczystościach gminnych, współpraca 

polsko – czeska, organizacja warsztatów dla dzieci i rodziców. 

 
 

Zakończenie  

Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych. 

Zebrane informacje dają obraz gminnej oświaty w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, 

liczby uczniów, a przede wszystkim informacje o wynikach osiąganych przez uczniów na 

sprawdzianach i egzaminach za poprzedni rok szkolny.  

Podsumowując zadania z zakresu oświaty są realizowane, na co najmniej dobrym 

poziomie pomimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Gmina Międzylesie jak większość 

małych gmin, staje corocznie przed zadaniem dofinansowania w ramach środków własnych 

oświaty. Subwencja nie pokrywa większości wydatków. Przepisy określające zasady 

finansowania oświaty mówią, iż liczba uczniów jest podstawowym wskaźnikiem algorytmu 

podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Państwo niestety nie uwzględnia w ten 

sposób uwarunkowań konkretnych gmin i dodatkowych kosztów wynikających z corocznie 

niższej liczby uczniów w klasach, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia 

dla nauczycieli: dodatek wiejski, mieszkaniowy czy też wyrównanie wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

 Gmina Międzylesie pokrywa również koszty: utrzymania szkół, dowozu dzieci do szkół, , 

zwraca koszty pobytu dzieci które mieszkają na terenie Gminy Międzylesie, a uczęszczają do 

przedszkoli w gminach ościennych. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci niepełnosprawnych 

które realizują naukę w szkołach specjalnych.  

Od początku roku szkolnego 2016/2017 zgodnie z nowelizacją ustawy – Karta nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw, zlikwidowano dwie dodatkowe godziny, tzw. godziny karciane. 

Gdy obowiązywały godziny karciane, dyrektor miał prawo wymagać od nauczyciela 

zorganizowania dwóch godzin zajęć pozalekcyjnych, za które nie przysługiwało wynagrodzenie. 

Wszystko powyżej było traktowane jako dodatkowo płatne godziny nadliczbowe. Obecnie w 

ramach 40-godzinnego tygodnia pracy poza 18 godz. pensum nauczyciel może wykonywać „inne 

zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i 
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wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów". W poprzednich latach 

nauczyciel w ramach „godzin karcianych" był obowiązany do m.in. realizacji zajęć opieki 

świetlicowej, obecnie nie może. Po zmianach, o tym, jakie zajęcia powinny być prowadzone i w 

jakim wymiarze, decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby szkoły oraz 

zainteresowania uczniów. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie się przez nauczyciela 

prowadzenia stałych zajęć, po analizie potrzeb uczniów, jest całkowicie dobrowolne. Narzucanie 

nauczycielom po dniu 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach 

pracy, poza wymiarem pensum stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika – w myśl 

art. 281 pkt. 5 Kodeksu pracy. 

W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań na bieżąco 

dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania oświaty                      

w odniesieniu do nowych standardów.  
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