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WPROWADZENIE 
 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, z którego wynika, że 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 egzaminu ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowana została przez Centrum Usług 

Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą, m.in. na podstawie danych przekazywanych do 

Systemu Informacji Oświatowej, arkuszy organizacyjnych, analiz wyników egzaminów 

zewnętrznych, innej źródłowej dokumentacji oraz informacji przygotowywanych przez 

dyrektorów szkół. Treść Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych zawiera dane, będące 

podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem 

jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki sposób Gmina Nowe Miasto nad Wartą 

realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego informacja dotyczy.  

 

W ustawie Prawo oświatowe ustawodawca określił, że do zadań gminy należy m.in.: 

 

1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, 

2) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 

3) zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno - obsługowej.  

 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące  

zadania: 

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego, 

2) zapewnienie podstawowych warunków do realizacji przez nauczycieli zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

3) zapewnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

Ponadto na gminy nałożony został obowiązek: 

1) kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki, 

2) realizacji zadań wspierających uczniów w nauce, 

3) zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, 

5) dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną przedszkoli i szkół podstawowych, 

6) wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 



7) dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników, 

8) zapewnienia dowozów uczniów, 

9) organizacji konkursów przedmiotowych, 

10) wykonania zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,  

11) organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, 

12) wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły i przedszkola, 

13) wykonania zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół 

podstawowych, 

14) prowadzenia rejestrów niepublicznych jednostek oświatowych (szkoły i przedszkola), 

nadzoru nad ich działalnością, udzielanie dotacji tym jednostkom oraz kontrola jej 

wykorzystania, 

15) innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa,  

 

Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa ogrom zadań 

związanych z funkcjonowaniem edukacji na ich terenie 

 

 

 

 

 

UCHWAŁY RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ                      

DOTYCZĄCE ZADAŃ OŚWIATOWYCH: 
 

• Uchwała nr XV/120/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2019 

roku w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto nad Wartą 

na rok szkolny 2019/2020; 

• Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 lutego 2020 

r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 

w Nowym Mieście nad Wartą w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą; 

• Uchwała nr XX/156/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 17 września 

2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto 

nad Wartą na rok szkolny 2020/2021; 

• Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 17 września 

2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum im. Generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad 

Wartą. 

 

 

 



ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE ZADAŃ 

OŚWIATOWYCH 

• Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 19 września 2019 

roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosku o udzielenie pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych; 

• Zarządzenie nr 101/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 17 stycznia 2020 

roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad 

Wartą; 

• Zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 21 stycznia 2020 

roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej 

w Boguszynie, Zespołu Szkół w Chociczy, Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad 

Wartą; 

• Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 10 lutego 2020 

roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszynie; 

• Zarządzenie nr 108/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 10 lutego 2020 

roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chociczy; 

• Zarządzenie nr 109/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 10 lutego 2020 

roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą; 

• Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 21 lutego 2020 

roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. 

Janusza Korczaka w Boguszynie; 

• Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 21 lutego 2020 

roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Chociczy; 

• Zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 21 lutego 2020 

roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  

w Nowym Mieście nad Wartą; 

• Zarządzenie nr 142/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 9 czerwca 2020r. 

w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą w roku 2020 

• Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 10 sierpnia 

2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 



• Zarządzenie nr 160/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 sierpnia 

2020r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Chociczy; 

• Zarządzenie nr 161/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 sierpnia 

2020r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym 

Mieście nad Wartą; 

• Zarządzenie nr 162/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 sierpnia 

2020r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Boguszynie; 

• Zarządzenie nr 166/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 2 września 2020 

r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach szkolnych 2020/2021-

2022/2023; 

• Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą w sprawie przyznania dyrektorom 

szkół dodatku motywacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA OŚWIATY  

NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
 

 

Placówka Organ prowadzący 

Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Boguszynie, 

ul.Śremska 35, Boguszyn, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

- dyrektor szkoły IRENA BORUSIAK 

 

Gmina                      

Nowe Miasto nad Wartą 

Szkoła Podstawowa im.ks.Jana Twardowskiego  

w Kolniczkach, Kolniczki 11, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

- dyrektor szkoły ARTUR PACHALA 

Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Chociczy, ul.Śremska 30,  

63-041 Chocicza 

- dyrektor szkoły  ROMAN JEZIORNY 

Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą, ul.Szkolna 1,  

63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

- dyrektor szkoły  PIOTR NOWAKOWSKI 

Zespół Szkół w Klęce 

Przedszkole „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad 

Wartą, ul.Poznańska 8, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

- dyrektor przedszkola MARIA SZESZUŁA 

Osoba fizyczna 

 

 

 

 

 

 



EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

Przedszkola realizują  programy wychowania   przedszkolnego oparte   na podstawie 

programowej wychowania   przedszkolnego określoną  przez   ministra  właściwego do  spraw 

oświaty i wychowania, które zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i  opiekę w   czasie 

nie  krótszym  niż  5  godzin dziennie, zatrudniają  nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje oraz  przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto 

nad Wartą przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjęto 329 

dzieci w wieku 2,5-6 lat (dane na dzień 30.09.2019 r.) 

Placówka Poniżej 6 

lat 

6-latki 

SP Boguszyn 47 20 

SP Kolniczki 28 5 

SP Chocicza 76 24 

SP Klęka 31 13 

Przedszkole STOKROTKA w Nowym Mieście nad Wartą 61 24 

EDUKACJA SZKOLNA 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą funkcjonowało 5 szkół 

podstawowych: w Boguszynie, Klęce, Chociczy, Nowym Mieście nad Wartą i Kolniczkach 

oraz Szkoła Branżowa I stopnia w Nowym Mieście nad Wartą, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach: 

Typ oddziału 

szkolnego 

Miejscowość Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Średnia liczba 

uczniów                

w oddziale 

Podstawowy SP Boguszyn 8 154 19,25 

 SP Chocicza 10 203 20,30 

 SP Klęka 8 145 18,13 

 SP Kolniczki 7+1sp 126 17,86 

 SP Nowe Miasto 6 137 22,83 

Razem  39 764 19,59 

Ponadpodstawowy Szkoła Branżowa I 

stopnia 

4 65 16,25 

Zmieniającą się liczbę uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych na przestrzeni 3 lat 

szkolnych obrazuje poniższy wykres: 



 

 

ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI W GMINNYCH JEDNOSTKACH 

OŚWIATOWYCH (wg stanu na dzień 30.09.2019 r.) 

Poniższa tabela  przedstawia zatrudnienie i etaty kadry pedagogicznej z podziałem na stopień 

awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto 

nad Wartą 

Nauczyciele Liczba zatrudnionych nauczycieli Liczba etatów 

Ogółem Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Ogółem w tym 

niepełnozatrudnieni 

Dyplomowani 70 55 15 59,72 4,72 

Mianowani 64 41 23 48,65 8,65 

Kontraktowi 21 17 4 17,78 0,78 

Stażyści 1 1 0 1 0 

Bez stopnia  0 0 0 0 0 

Ogółem 157 114 43 127,15 14,15 
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Liczba etatów wg stopnia awansu zawodowego w poszczególnych jednostkach oświatowych: 

Szkoła Stopień awansu zawodowego 

Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem 

Liczba etatów 

SP Boguszyn 0 0 6,31 3,33 11,81 21,45 

ZS Chocicza 0 1 5 20,45 12,11 38,56 

ZS Klęka 0 0 4,23 6,34 15,39 25,96 

SP Kolniczki 0 0 1 8,36 8,36 17,72 

ZS N.Miasto 0 0 1,24 10,17 12,05 23,46 

Razem 0 1 17,78 48,65 59,72 127,15 

W roku szkolnym 2019/2020 w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nowe Miasto nad Wartą zatrudnionych jest 157 nauczycieli w wymiarze 127,15 etatów.             

Na 1 etat nauczycielski przypada średnio w: 

• - SP Boguszyn – 10,3 uczniów 

• - SP Kolniczki – 8,97 uczniów 

• - ZS N.Miasto – 8,61 uczniów 

• - ZS Klęka – 7,28 uczniów 

• - ZS Chocicza 7,85 uczniów 

 

Najliczniejszą grupę nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego stanowili w: 

• - SP Boguszyn – nauczyciele dyplomowani 

• - SP Kolniczki – nauczyciele po równo dyplomowani i mianowani 

• - ZS Chocicza – nauczyciele mianowani 

• - ZS Klęka – nauczyciele dyplomowani 

• - ZS Nowe Miasto – nauczyciele dyplomowani 

 

 

 

 

 

 

 



ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI        

W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH                              

(stan na dzień 30.09.2019 r.) 

W roku szkolnym 2019/2020 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe 

Miasto nad Wartą liczba etatów pracowników administracyjno-obsługowych wynosi 51,25, co 

obrazuje poniższa tabela: 

Szkoła Etaty pracowników 

administracji 

Etaty pracowników 

obsługi 

Razem 

SP Boguszyn 1,5 6,5 +1*** 8 + 1*** 

SP Kolniczki 1 7 + 0,5* 8 + 0,5* 

ZS Chocicza 2,25 10 + 0,5** 12,25 + 0,5** 

ZS Nowe Miasto 2 8 + 0,5*** 10 + 0,5*** 

ZS Klęka 2 8,5 10,5 

 8,75 40+0,5+0,5+1,5 48,75+0,5+0,5+1,5 

* palacz c.o. zatrudniony w okresie opałowym 

** osoba zatrudniona w okresie działania boiska ORLIK 

*** pomoc nauczyciela 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                                                                  

w NOWYM MIEŚCIE NAD WARTĄ 

Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą działa jako jednostka obsługująca 

gminne jednostki oświatowe, a także komórka zajmująca się oświatą. W roku szkolnym 

2019/2020 Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę finansową i obsługę administracyjno-

organizacyjną dla 5 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nowe Miasto nad Wartą. W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 7 osób (w wymiarze 

7 etatów) na stanowiskach administracyjnych oraz jedna osoba na stanowisku obsługowym      

(w wymiarze ¼ etatu).  

Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą prowadzi:  

• sprawy płacowe dla średnio 220  pracowników gminnych jednostek oświatowych,  

• księgowość budżetową,  

• sprawozdawczość,  

• udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym,  

• dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 

• sport szkolny, 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli, 

• dowozy do szkół, 

• dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 

• sprawy organizacyjne i administracyjne dotyczące placówek oświatowych. 



JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY 

 

Zgodnie z zapisem art.30 a ust.1-3 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi iż: 

 

1. W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 wynagrodzenie nauczycieli, ust. 3, oraz średniorocznej 

struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

2. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 wynagrodzenie nauczycieli, ust. 3, w składnikach 

wskazanych w art. 30 wynagrodzenie nauczycieli, ust. 1 organ prowadzący szkołę będący 

jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na 

wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 

wynagrodzenie nauczycieli, ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli,             

o których mowa  w art. 30 wynagrodzenie nauczycieli, ust. 3, ustalonych w danym roku. 

3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych               

i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia           

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

w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu 

zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając 

osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,                  

o których mowa w art. 30 wynagrodzenie nauczycieli, ust. 3, w danej jednostce samorządu 

terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. W Gminie Nowe Miasto nad 

Wartą za rok 2019 wypłacono dodatek uzupełniający w kwocie 2 264,43 zł dla nauczycieli 

stażystów. 

 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWOWANY PRZEZ 

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W POZNANIU 

W roku szkolnym 2019/2020 Wielkopolski Kurator Oświaty nie przeprowadził kontroli  

w żadnej ze szkół, prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą. 

 

 

 



 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE I NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

Specjalne potrzeby edukacyjne to działania edukacyjne dla uczniów: niepełnosprawnych            

(z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma 

specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła powinna realizować. Obowiązujący w kraju 

system oświaty wyróżnia następujące rodzaje specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów: 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

•  niewidomych i słabowidzących, 

•  niesłyszących i słabosłyszących, 

•  przewlekle chorych, 

•  z niepełnosprawnością ruchową, 

•  zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

•  z autyzmem, 

•  z zaburzeniami sprzężonymi, 

•  z zaburzeniami zachowania, 

•  z zagrożeniem uzależnieniami, 

•  z innymi niewymienionymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

•  zdolnych. 

Zgodnie z powyższą klasyfikacją pojęcie uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

należy rozumieć dwojako. Po pierwsze – jest to uczeń z trudnościami spowodowanymi różnymi 

czynnikami, po drugie – to uczeń uzdolniony o wysokim potencjale rozwojowym lub wąskich, 

kierunkowych uzdolnieniach. W pierwszej kategorii znajdują się uczniowie z orzeczeniem          

o potrzebie kształcenia specjalnego, mający trudności w realizacji wymagań programowych, 

wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (Niższe niż przeciętne 

możliwości intelektualne, a także z dysfunkcji – dysleksji, dysgrafii, dysortografii), 

zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz z ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, 

dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo). Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego mogą uczęszczać do klasy specjalnej bądź do klas ogólnodostępnych 

na zasadach integracyjnych. Taka klasa zapewnia dziecku normalne, maksymalnie samodzielne 

życie w otwartym społeczeństwie. Integracja szkolna lub przedszkolna polega na umożliwieniu 

dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy lub grupy. 

Dzieci niepełnosprawne to dzieci kształcone w szkole w oparciu o orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie zaś o orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Szkoła ma zapewnić 

tym dzieciom specjalne wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny, opracowany przez specjalistów z udziałem rodziców. W programie tym można 

(jeśli dziecko tego potrzebuje) wskazać dodatkowe zajęcia indywidualne. Co ważne, program 

ten ma być realizowany na terenie szkoły. Z kolei nauka w ramach nauczania indywidualnego 

organizowana jest jedynie dla dzieci chorych. Obowiązujące obecnie przepisy uniemożliwiają 

organizację nauczania indywidualnego na terenie szkoły, co w indywidualnych przypadkach 

znacznie utrudnia kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Szkoły ogólnodostępne podejmują 



różnorodne działania wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami w rozumieniu pierwszej 

kategorii: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Nowe Miasto nad Wartą zapewniała kształcenie 

specjalne dla 20 uczniów.  

Gmina zapewniła również nauczanie indywidualne dla 4 dzieci. 

Gmina Nowe Miasto nad Wartą w  roku szkolnym 2019/2020  dokonała zwrotu 2 rodzicom 

kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, organizowanego we własnym zakresie do 

specjalistycznej placówki szkolnej lub przedszkolnej (koszt łączny umów 4 002,00 zł). 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Nowe Miasto nad Wartą zapewniła dowożenie uczniów 

niepełnosprawnych do specjalistycznej placówki szkolnej lub przedszkolnej dla 30 uczniów 

pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki 

w trakcie przewozów z miejsca zamieszkania do i ze szkoły. 

 

 

 

KLASYFIKACJA UCZNIÓW ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Szkoła Liczba uczniów 

 Ogółem w tym 

  z egzaminem 

poprawkowym 

promowanych powtarzających 

klasę 

SP Boguszyn 224 0 224                     0 

SP Chocicza 199 0 199 0 

SP Klęka 146 1 145 1 

SP Kolniczki 126 0 126 0 

SP N.Miasto 140 0 140 0 

Szk.Branżowa 

N.Miasto 
67 0 67 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYNIKI   EGZAMINU   ÓSMOKLASISTY 

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony w dniach  16-18 czerwca 

2020. Wyniki poszczególnych szkół w porównaniu ze średnimi wynikami gminy, powiatu, 

województwa, okręgu i kraju przedstawiają się następująco: 

 

Nazwa placówki Liczba 

zdających 

Średni wynik 

% szkoły 

Średni 

wynik % 

gminy 

Średni 

wynik % 

powiatu 

Średni 

wynik 

% 

wojew. 

Średni 

wynik % 

okręgu 

Średni 

wynik 

% kraju 

Język polski 

SP Boguszyn 15 57,33 

55,84 53,06 56,90 56,40 59,00 

SP Chocicza 20 58,20 

SP w Klęce 19 48,21 

SP w Kolniczkach 19 59,79 

SP w Nowym Mieście 0 0 

Matematyka 

SP Boguszyn 15 46,73 

43,19 41,30 44,06 43,34 46,00 

SP Chocicza 20 40 

SP Klęka 19 47,53 

SP Kolniczki 19 39,42 

SP Nowe Miasto 0 0 

Język angielski 

SP Boguszyn 15 37,47 

37,39 46,66 51,52 51,86 54,00 

SP Chocicza 19 46,21 

SP Klęka 19 36,42 

SP Kolniczki 19 29,47 

SP Nowe Miasto 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE 

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji  zadań 

opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego  rozwoju uczniów, szkoła może 

zorganizować stołówkę. Korzystanie   z posiłków w stołówce szkolnej   jest odpłatne. Do   opłat  

wnoszonych za  korzystanie  przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie  wlicza się 

wynagrodzeń pracowników  i  składek  naliczanych  od  tych  wynagrodzeń,  kosztów  

przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania stołówki. Rodzice pokrywają jedynie koszty 

produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. W jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez jednostkę samorządu  terytorialnego, a więc w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  dzieci mają zapewnione trzy posiłki, tj. śniadanie, 

obiad i podwieczorek, natomiast w szkołach podstawowych uczniowie mają możliwość 

spożywania obiadów.  

Gmina realizuje również ustawowy obowiązek dowożenia dzieci do szkół:  

Liczba uczniów 

dowożonych przez 

JST 

korzystających ze 

stołówki odpłatnie 

korzystających ze 

stołówki nieodpłatnie 

korzystających ze 

stołówki częściowo 

odpłatnie 

333 694 47 0 

 

STYPENDIA SOCJALNE 

Zgodnie z obowiązującym prawem pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych                      

o uprawnieniach publicznych szkól artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników 

służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia, 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

W roku szkolnym 2019/2020  na stypendia przeznaczono łącznie kwotę 63 260,00 zł, w tym  

z dotacji celowej z budżetu państwa 50 608,00 zł, ze środków własnych 12 652,00 zł, natomiast 

na zasiłek szkolny wydatkowano kwotę 280,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 

224,00 zł, ze środków własnych 56,00 zł. 

 

 



 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

Zgodnie z art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Gmina Nowe Miasto 

nad Wartą w roku szkolnym  2019/2020 roku dofinansowała kształcenie młodocianych 

pracowników w łącznej wysokości 273 702,44 zł. Środki na ten cel otrzymano z Funduszu 

Pracy. Pracodawcom przekazano zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz uczniów, którzy przyuczali się do 

wykonywania zawodu. Dofinansowanie otrzymało 26 pracodawców na 36 

uczniów/młodocianych pracowników. 

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

Obowiązkiem nauczycieli jest doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły czy 

przedszkola. Głównym celem  doskonalenia  zawodowego nauczycieli  jest wzrost 

efektywności pracy szkoły i przedszkola poprzez  systematyczny,  profesjonalny  i  efektywny 

rozwój kadry pedagogicznej. Doskonalenie zawodowe jest także jednym z elementów 

wpisanych w czas pracy nauczyciela w ramach 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy. 

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela, w budżetach szkól wyodrębnia się środki 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe. W roku szkolnym 

2019/2020 w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe 

Miasto nad Wartą nauczyciele brali udział w szkoleniach, warsztatach, studiach 

podyplomowych, na które z budżetów szkół w roku szkolnym 2019/2020 wydatkowano kwotę 

55 119,93 zł.  

 

AWANS  ZAWODOWY  NAUCZYCIELI 

Gmina Nowe Miasto nad Wartą jako organ  prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe  

posiada kompetencje  w  zakresie  przeprowadzania postępowania i nadawania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele kontraktowi, ubiegający się o ten stopień  

awansu,  po  odbyciu  wymaganego prawem stażu   i  spełnieniu  wymogów formalnych,   

przystępują  do  egzaminu, którego  pozytywny  wynik  jest  podstawą do    nadania    stopnia    

nauczyciela    mianowanego. W    roku    szkolnym    2019/2020 po rozpatrzeniu wniosków 

przeprowadzono 2 takie postepowania. Dotyczyły one dwóch nauczycieli Zespołu Szkół  

w Klęce. 



 

DOPOSAŻENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Jednostka oświatowa Rodzaj zakupu Koszt w zł 

Zespół Szkół                  

w Chociczy 

Tablica do sali lekcyjnej (zakup sfinansowany 

przez Radę Rodziców) 
1 000,00 

Laptopy dla nauczycieli niezbędne do 

prowadzenia e-dziennika (zakup sfinansowany 

przez Radę Rodziców) 

3 000,00 

Nagrody książkowe dla uczniów (zakup 

sfinansowany przez Radę Rodziców) 
1 200,00 

Zespół Szkół w Klęce 

Meble do przedszkola 2 200,00 

Radiomagnetofon 259,99 

Czytak – urządzenie do odtwarzania dźwięku 619,00 

Mata kodująca 434,98 

Odkurzacz 359,00 

Pilarka 813,00 

Szafki szkolne 4231,20 

Odkurzacz piorący 799,00 

2 drukarki 1 075,36 

2 laptopy 4 720,99 

Szkoła Podstawowa      

w Kolniczkach 

15 komputerów 10 628,85 

9 notebooków 8 744,46 

E-dziennik LIBRUS 4 109,00 

2 telewizory 3 076,35 

Blender przemysłowy 2 600,00 

3 projektory 4 371,92 

Kosiarka 1 159,01 

Pomoce dydaktyczne, szafki, plac zabaw 5 733,08 

Ozoboty multimedialne (sfinansowane przez Radę 

Rodziców) 
2 763,00 

Podłączenie ekranów i instalacja multimedialna 4 362,63 

Zegar ścienny 379,00 

Witryna chłodnicza 1 958,99 

Szkoła Podstawowa      

w Boguszynie 

Zestaw matematyczno-humanistyczny z mata do 

kodowania 
689,99 

Doposażenie oddziałów przedszkolnych 9 754,42 

Zakup sanitariatów z przeznaczeniem do remontu 

łazienek 
10 600,00 

 
Zakup pomocy dydaktycznych (sfinansowany 

przez Radę Rodziców) 
4 000,00 



 
Zakup projektora i ekranu do oddziałów 

przedszkolnych 
4 000, 

Zespół Szkół                

w Nowym Mieście 

Plac zabaw 17 750,00 

Rolety w salach lekcyjnych  6 400,00 

Książki do biblioteki szkolnej 873,13 

Sprzęt komputerowy (projektory, laptopy, 

głośniki, dysk) 
8 744,00 

Wyposażenie świetlicy szkolnej dla klas I-III 3 339,72 

Uzupełnienie pomocy dydaktycznych dla klas I-III 3 733,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZEPROWADZONE REMONTY I MODERNIZACJE                              

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Jednostka 

oświatowa 
Rodzaj robót i remontów Koszt w zł 

Zespół Szkół                 

w Chociczy 

Malowanie sali lekcyjnej 4 472,40 

Prace remontowe i hydrauliczne w toaletach szkolnych 1 400,42 

Prace elektryczne 2 693,60 

Montaż kamer 4 526,40 

Montaż rolet w klasach (we własnym zakresie) 1 107,00 

Zakup termometrów bezdotykowych 1 199,94 

Malowanie korytarza, klatki schodowej, gabinetów 

dyrektorskich (we własnym zakresie systemem 

gospodarczym) 

ok.10 000,00 

Zespół Szkół  

w Klęce 

Wymiana oświetlenia 3 990,00 

Prace remontowe – malarskie 2 555,44 

Prace elektryczne 4 523,00 

Prace instalacyjne (wymiana umywalek, pisuarów itp.) 7 206,19 

Modernizacja systemu CCTV 14 880,00 

Montaż ściany działowej w przedszkolu 3 268,39 

Remont placu zabaw (sfinansowane przez Radę Sołecką 

w Klęce) 
ok.5 000,00 

Malowanie ściany zewnętrznej szkoły od strony 

północnej (sfinansowane przez PHYTOPHARM) 
ok.4 000,00 

Uzupełnienia – podłowa w szkole (sfinansowane przez 

ROMALBUD) 
ok.500,00 

Obicie krzeseł (sfinansowane przez Radę Rodziców) 1 774,64 

Naprawa piaskownicy (sfinansowana przez Radę 

Sołecką w Klęce) 
ok.1 000,00 

Farby do malowania placu zabaw (sfinansowane przez 

sponsora) 
ok.1 000,00 

Montaż klimatyzatora 3 500,00 

Uzupełnienie drzwi w szatniach 1 301,53 

Naprawa serwera 996,50 

Szkoła 

Podstawowa     

w Kolniczkach 

Remont daszków na wejściem do szkoły 2 275,50 

Wymiana oświetlenia 2 002,44 

Wymiana futryny w łazience 1 000,00 

Malowanie sali gimnastycznej 23 695,00 



Szkoła 

Podstawowa     

w Boguszynie 

Naprawa pieca w kotłowni 4 245,00 

Zespół Szkół                 

w Nowym 

Mieście  

Remont sali lekcyjnej (materiały) 1 850,08 

Remont korytarzy, wejścia głównego do szkoły 

(założenie sufitu OWA, płytek klinkierowych, pokrycie 

ościeżnic na korytarzu głównym żywicą), wejścia 

bocznego i klatki schodowej od strony placu zabaw, 

wydzielenie pomieszczenia gospodarczego z klatki 

schodowej, remont wejścia do holu (usuwanie zacieków 

po zalaniu, malowanie), naprawa schodów 

zewnętrznych przy wejściu do holu (wymiana 

uszkodzonych płytek) 

32 032,88 

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w sali 

lekcyjnej, korytarzach szkoły oraz wymiana oświetlenia 

zewnętrznego przy wejściu do holu 

10 048,47 

 

 

DOTACJE CELOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

• Dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”        

w kwocie 14 000,00 zł, (kwota dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie); 

• Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 292 499,77 

zł, 

• Dofinansowanie realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków w roku szkolnym 2019/2020 w łącznej kwocie 101 326,91 zł,  

w tym  dla Szkoły Podstawowej w Boguszynie 53 835,43 zł (prace remontowe, 

instalacja elektryczna wentylacji, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej), dla 

Szkoły Podstawowej w Chociczy 9 595,18 zł (odwilgocenie i malowanie ścian  

w stołówce szkolnej), dla Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą 23 472,00 zł 

(zakup stolików i krzeseł na stołówkę szkolną), dla Zespołu Szkół w Klęce 14 424,30 

zł (zakup wyposażenia do kuchni)  

• Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w kwocie 67 709,01 zł, 

• Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów                

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2019 – „Wyprawka 

szkolna”  w kwocie 581,81 zł dla 3 uczniów branżowej szkoły I stopnia posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 



ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA + 
 

Gmina Nowe Miasto nad Wartą w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ 

pozyskała 

grant w łącznej wysokości 144 999,81 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów  

i nauczycieli na potrzeby zdalnego nauczania. Po zwiększeniu grantu o środki własne w kwocie 

1 490,19 zł zakupiono: 

 

- 54 laptopy  

- 54 licencje MS OFFICE 

- 54 torby do laptopów 

- 54 myszy komputerowe 

 

Sprzęt został przekazany do wszystkich szkół z terenu gminy : po 11 zestawów otrzymały 

szkoły w Boguszynie, Chociczy, Klęce i Nowym Mieście nad Wartą, 10 zestawów otrzymała 

szkoła w Kolniczkach.  

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”  

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów 

szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział 

dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 

Głównymi celami programu są: 

• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, 

• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, 

• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę 

uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych, 

• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), 

• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie 

programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których 

nie ma pływalni, 

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 

W programie w roku szkolnym 2019/2020 brały udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Nowe 

Miasto nad Wartą. Program rozpoczął się w miesiącu lutym i miał trwać do końca roku 

szkolnego. W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju lockdownu w związku  

z pandemią COVID-19, a co za tym idzie zamknięciem pływalni, uczniowie zrealizowali 

zajęcia tylko częściowo. W związku z tym Gmina poniosła koszty w wysokości 6 392,00 zł. 

Od 28 września br. program jest kontynuowany. 



 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 2019/2020 
 

 W piśmie z dnia 3 lipca 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało 

najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020. Były to: 

 

1) Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych 

2) Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych 

3) Wdrażanie nowej podstawy programowej i kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych 

4) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 

5) Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej  

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

Od 01 września 2019 roku nowa podstawa programowa była wdrażana we wszystkich klasach 

I-VIII szkoły podstawowej. 

W marcu 2020 roku działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w szkołach  

i przedszkolach została zawieszona ze względu na epidemię COVID-19. Mając na uwadze 

niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Edukacji 

Narodowej od dnia 12 marca 2020 r. zadecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a następnie od dnia 25 marca 2020 r. wprowadziło obowiązek 

kształcenia na odległość. Dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami, uwzględniając 

równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć  

w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego, decydowała o organizacji kształcenia na odległość.  

Stopniowe przywracanie pracy szkół i przedszkoli rozpoczęło się od 04 maja 2020 r. Zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze prowadzone od marca br. głównie  na odległość zakończyły się  

w terminie wynikającym z ustalonego wcześniej kalendarza roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWIATOWE i PONADPOWIATOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
 

Nazwa konkursu Uzyskany wynik 

Szkoła Podstawowa w Kolniczkach 

1. 
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS pt. „Bezpiecznie 

na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 

- wyróżnienie dla uczennicy 

klasy VII, 

- III miejsce, 

- nagroda patronów 

medialnych oraz 

fundatorów w II grupie 

wiekowej (klasy 4-8) 

2. Ogólnopolski test matematyczny Olimpiada Archimedesa Dwie laureatki 

Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą 

1. 
Memoriał im.M.Głuszka LZS – Mistrzostwa Województwa 

Wielkopolskiego w LA 

III miejsce skok wzwyż 

chłopców 

2. Czwartki LA 

- I miejsce bieg 1000 m 

chłopców, 

- II miejsce bieg 300 m 

chłopców, 

- II miejsce skok w dal 

chłopców,  

- I miejsce bieg 60 m 

dziewcząt, 

- III miejsce skok w dal 

dziewcząt 

3. 
Memoriał im.prof. B.Kobiekskiego LZS – Mistrzostwa 

Województwa Wielkopolskiego w LA 
Udział 

4. Czwartki LA 

- I miejsce bieg 1000 m 

chłopców, 

- II miejsce bieg 60 m 

chłopców, 

- I i II miejsce skok w dal 

chłopców 

5. Mistrzostwa Powiatu w unihokeju chłopców ID IV miejsce 

6. Mistrzostwa Powiatu w unihokeju dziewcząt ID II miejsce 

7. Mistrzostwa Powiatu w unihokeju chłopców IMS IV miejsce 

8. Mistrzostwa Powiatu w unihokeju dziewcząt IMS I miejsce 

9. Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców LICELIADA IV miejsce 

10. Mistrzostwa Rejonowe PTW w unihokeju dziewcząt IMS V miejsce 

11. 
Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym chłopców 

LICELIADA 
V miejsce 

12. Mistrzostwa Powiatu w piłce halowej LICELIADA V miejsce 

13. Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt ID IV miejsce 

14. Mistrzostwa Powiatu w unihokeju chłopców LICELIADA II miejsce 

Zespół Szkół w Klęce 

1. Regionalny Konkurs Rysunkowy „ Mój wymarzony ogród” II miejsce 



2. 
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z języka angielskiego 

„OLIMPUS” 

Laureat 

3. finalista  

4. Mistrzostwa Wielkopolski w skoku w dal I miejsce 

5. Mistrzostwa Wielkopolski w skoku wzwyż I miejsce 

6. 
Mistrzostwa Polski w piłce nożnej U-14 (2 reprezentantów ze 

szkoły) 

I miejsce 

7. Powiatowe Mistrzostwa w Unihokeju Dziewcząt I miejsce 

 

 

 


