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1.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 2021/2022 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 dokładna 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 obowiązku 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, 
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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. 

 

 

 

 

2.UCHWAŁY RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ                      

DOTYCZĄCE ZADAŃ OŚWIATOWYCH  
 

• Uchwała nr XXX/233/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 września 

2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/173/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

z dnia 26.09.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto 

nad Wartą. 

• Uchwała nr XL/275/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 5 maja 2022 r. 

w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej in. 

Janusza Korczaka w Boguszynie w Przedszkole oraz utworzenia Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Boguszynie. 

• Uchwała nr XLI/281/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 9 czerwca 2022 

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

Wartą na rok szkolny 2022/2023. 

• Uchwała nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 18 lipca 2022 

r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy-Karta Nauczyciela, zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe 

Miasto nad Wartą. 

 

https://nowemiasto.biuletyn.net/?bip=2&cid=1221&id=5303
https://nowemiasto.biuletyn.net/?bip=2&cid=1221&id=5303
https://nowemiasto.biuletyn.net/?bip=2&cid=1221&id=5303
https://nowemiasto.biuletyn.net/?bip=2&cid=1221&id=5330
https://nowemiasto.biuletyn.net/?bip=2&cid=1221&id=5330
https://nowemiasto.biuletyn.net/?bip=2&cid=1221&id=5330
https://nowemiasto.biuletyn.net/?bip=2&cid=1221&id=5330
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3.ORGANIZACJA OŚWIATY 

NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

 
 

Tabela nr 1 

Placówka Organ prowadzący 

Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Boguszynie, 

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

- dyrektor IRENA BORUSIAK 

 

Gmina                      

Nowe Miasto nad Wartą 

Szkoła Podstawowa im.ks.Jana Twardowskiego  

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

- dyrektor ARTUR PACHALA 

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

63-041 Chocicza 

- dyrektor ROMAN JEZIORNY 

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

63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

- dyrektor PIOTR NOWAKOWSKI 

Zespół Szkół w Klęce, Klęka 9, 63-040 Nowe Miasto nad 

Wartą 

- dyrektor RÓŻA DOERFFER-JAMBOR 

Przedszkole „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad 

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

- dyrektor MARIA SZESZUŁA 

Osoba fizyczna 

Źródło: opracowanie własne 
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4. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

Przedszkola realizują  program oparty na podstawie programowej wychowania   

przedszkolnego określonej  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 2021/2022 do prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto 

nad Wartą przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjęto  

347 dzieci w wieku 2,5-6 lat (dane na dzień 30.09.2021 r.) 

Tabela nr 2 

                                       Placówka Poniżej 6 lat 6-latki 

SP Boguszyn 47 22 

SP Chocicza 77 25 

SP Klęka 34 17 

SP Kolniczki 27 10 
Przedszkole STOKROTKA w Nowym Mieście nad Wartą 63 25 
Razem 248 99 

Źródło: opracowanie własne 

5. EDUKACJA SZKOLNA 

W roku szkolnym 2021/2022 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 wg stanu 

na dzień 30.09.2021r.: 

Tabela nr 3 

Typ oddziału 

szkolnego 
Miejscowość 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Średnia liczba 

uczniów                

w oddziale 

Podstawowy SP Boguszyn 7 164 23,43 

 SP Chocicza 12 212 17,67 

 SP Klęka 9 130 14,44 

 SP Kolniczki 8 128 16,00 

 SP Nowe Miasto 7 155 22,14 

Razem 43 789 18,35 

Ponadpodstawowy 
Szkoła Branżowa I 

stopnia 
4 70 17,50 

Źródło: opracowanie własne 
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Zmieniającą się liczbę uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych na przestrzeni 5 lat 

szkolnych obrazuje poniższy wykres: 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

6. ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI W GMINNYCH JEDNOSTKACH 

OŚWIATOWYCH (wg stanu na dzień 30.09.2021 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 

Tabela nr 4 

Nauczyciele 
Liczba zatrudnionych nauczycieli Liczba etatów 

Ogółem Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Ogółem 
w tym 

niepełnozatrudnieni 

Dyplomowani 74 53 21 60,07 7,07 

Mianowani      53 36 17 43,21 7,21 

Kontraktowi 17 12 5 14,98 2,98 

Stażyści 6 3 3 4,37 1,37 

Bez stopnia  0 0 0 0 0 

Ogółem 150 104 46 122,63 18,63 

Źródło: opracowanie własne 
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Liczba etatów wg stopnia awansu zawodowego w poszczególnych jednostkach oświatowych: 

Tabela nr 5 

Szkoła Stopień awansu zawodowego 

Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem 
Liczba etatów 

SP Boguszyn 0,00 0,00 3,22   3,08 10,90 17,2 
ZS Chocicza 0,00 4,15 6,31 15,68 14,83 40,97 
ZS Klęka 0,00 0,00 2,45   6,81 15,71 24,97 
SP Kolniczki 0,00 0,00 2,00   8,23 8,80 19,03 
ZS N.Miasto 0,00 0,22 1,00 9,41 9,83 20,46 

Razem 0,00 4,37 14,98 43,21 60,07 122,63 

Źródło: opracowanie własne 

W roku szkolnym 2021/2022 w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nowe Miasto nad Wartą zatrudnionych jest 150 nauczycieli w wymiarze 122,63 etatów.             

Na 1 etat nauczycielski przypada średnio w: 

• SP Boguszyn - 13,55 uczniów 

• ZS Chocicza - 7,66 uczniów 

• ZS Klęka – 7,25 uczniów 

• SP Kolniczki – 8,67 uczniów 

• ZS Nowe Miasto – 11,00 uczniów 

 

Najliczniejszą grupę nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego stanowili nauczyciele 

dyplomowani. 

7. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI        

W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH                              

(stan na dzień 30.09.2021 r.) 

W roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30.09.2021 w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą liczba etatów pracowników 

administracyjno-obsługowych wynosiła 52,5 co obrazuje poniższa tabela: 

Tabela nr 6 

Szkoła 
Etaty pracowników 

administracji 

Etaty pracowników 

obsługi 
Razem 

SP Boguszyn 1,5 7,5 +0,75** 9+0,75**= 9,75 

ZS Chocicza 2,25 11+0,5 * 13,25+0,5* =13,75 

ZS Klęka 1,5 9 10,5 

SP Kolniczki 1,5 7 8,5 

ZS Nowe Miasto 2 8  10  

Razem 8,75 42,5+1,25=43,75 51+1,25* = 52,50 

* osoba zatrudniona w okresie działania boiska ORLIK (III-XI) 

**pomoc nauczyciela 

Źródło: opracowanie własne 



8 
 

8. 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 

2021/2022 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 213  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. 

 

 

9. 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 
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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 związku z faktem, 

iż na wszystkich stopniach awansu zawodowego osiągnięto wymagane przepisami średnie 

wynagrodzenia w Gminie Nowe Miasto nad Wartą za rok 2021 nie wypłacono dodatku 

uzupełniającego. 

 

10. NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWOWANY PRZEZ  

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W POZNANIU 

W roku szkolnym 2021/2022 Wielkopolski Kurator Oświaty nie przeprowadził kontroli  

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

 

11. 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 
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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 2021/2022 Gmina Nowe Miasto nad Wartą zapewniała kształcenie 

specjalne dla 24 uczniów. Nauczanie indywidualne zapewniono dla 2 dzieci. 

 

12. KLASYFIKACJA UCZNIÓW ZA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 
Tabela nr 7 

              Szkoła 

Liczba uczniów 

Ogółem w tym 

 z egzaminem 

poprawkowym 

promowanych powtarzających 

klasę 

SP Boguszyn 230 0 230  0 

SP Chocicza 215 0 215 0 

SP Klęka 133 9 128 5 

SP Kolniczki 163 0 163 0 

SP Nowe Miasto 154 0 152 2 

          Razem SP 895 9 888 7 

Szkoła Branżowa Nowe 

Miasto  
70 4 69 1 

Źródło: opracowanie własne 
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13. WYNIKI   EGZAMINU   ÓSMOKLASISTY 

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony w dniach   

25-27 maja 2022r. Wyniki poszczególnych szkół w porównaniu ze średnimi wynikami gminy, 

powiatu, województwa, okręgu i kraju przedstawiają się następująco: 

 
Tabela nr 8 

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 30 41,87 

52 56 55,53 55,12 60 

SP Chocicza 36 55 

SP w Klęce 34 57 

SP w Kolniczkach 30 51,7 

SP w Nowym Mieście 21 55,10 

Matematyka 

SP Boguszyn 30 33,47 

44 53 52,95 50,20 57 

SP Chocicza 36 47 

SP Klęka 34 47 

SP Kolniczki 30 46,4 

SP Nowe Miasto 21 47,24 

Język angielski 

SP Boguszyn 30 39,73 

44 60 59,15 58,56 67 

SP Chocicza 36 49 

SP Klęka 34 44 

SP Kolniczki 30 37,3 

SP Nowe Miasto 21 54,33 
Źródło: opracowanie własne 

14. ZADANIA  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 przedszkolach dzieci mają zapewnione 

trzy posiłki, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek, natomiast w szkołach podstawowych 

uczniowie mają możliwość spożywania obiadów. W roku szkolnym 2021/2022 z posiłków w 

stołówkach szkolnych korzystało 767 dzieci, w tym odpłatnie 731, nieodpłatnie 36 (posiłki 

finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej). 
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Zgodnie z art. 32 ustawy - Prawo Oświatowe obowiązkiem gminy jest również zapewnienie 

bezpłatnego dowozu dzieci oraz zapewnienia im opieki w trakcie trwania transportu,  

gdy droga dziecka do szkoły przekracza podane w ustawie odległości. Realizując ustawowy 

obowiązek dowożenia dzieci do szkół Gmina Nowe Miasto nad Wartą zapewniła dojazd  

do gminnych placówek oświatowych 366 dzieciom, na co wydatkowano kwotę 471 768,39 zł. 

W roku szkolnym 2021/2022  Gmina Nowe Miasto nad Wartą zapewniła również dowożenie 

uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznej placówki szkolnej lub przedszkolnej dla 24 

uczniów pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych  

wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozów z miejsca zamieszkania do i ze szkoły. Koszt 

tej usługi wyniósł 186 393,70 zł.  

Ponadto dokonano również  zwrotu 3 rodzicom kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego 

do specjalistycznej placówki szkolnej lub przedszkolnej organizowanego we własnym zakresie. 

Łączny koszt umów wyniósł 6 929,70 zł. 

15. STYPENDIA SOCJALNE 

Zgodnie z obowiązującym prawem pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych                      

o uprawnieniach publicznych szkół 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 2021/2022  na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydano łącznie kwotę  

39 041,12 zł., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 31 232,89 zł., ze środków własnych  

7 808,23 zł. 

16.  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  2021/2022 roku dofinansowała kształcenie młodocianych 

pracowników w łącznej wysokości 190 204,51  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 24 pracodawców 

na 28 uczniów/młodocianych pracowników. 
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17. 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 szkół wyodrębnia się środki 

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

rocznych środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe. W roku szkolnym 

2021/2022 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 2021/2022 wydatkowano kwotę 

47 120,32 zł.  

 

18. 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    2021/2022  

po rozpatrzeniu wniosków przeprowadzono 3 takie postepowania, które dotyczyło 2 

nauczycieli Zespołu Szkół w Chociczy oraz 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej  

w Kolniczkach. 

 

19. DOPOSAŻENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

W tabeli 9  przedstawiono  wydatki na zakupy jakich dyrektorzy szkół dokonali w celu 

doposażenia placówek. 

 
Tabela nr 9 

JEDNOSTKA 

OŚWIATOWA 
RODZAJ ZAKUPU KOSZT W ZŁ 

Zespół Szkół  

w Chociczy 

 

Biurka 1 186,00 

Projektory multimedialne 2 szt. 1 989,01 

Bramki do unihokeja 2 szt. 1 500,00 

Odkurzacz do liści  1 700,00 

Tablica ceramiczna magnetyczna  760,00 

Lodówka 1 549,00 



14 
 

Szachy tarasowe 564,00 

Monitor interaktywny  5 800,00 

Kolumny mobilne 2 310,00 

Naświetlacz do jaj  552,27 

Zespół Szkół  

w Chociczy 

 

Drukarka 3D * 6 495,00 

Filamenty do drukarki * 1 290,00 

Mikrokontroler* 576,00 

Lutownica/ stacja lutownicza z gorącym powietrzem * 439,00 

Zestaw aparat NIKON Z50 z gimbalem i oświetleniem 

do realizacji nagrań * 
8 890,00 

Biblioteka modeli 3D kompatybilna z drukarką*  1 626,00 

Okulary gogle Class VR PREMIUM * 32 623,00 

Kostka Class VR rzeczywistość mieszana* 360,00 

Długopis Banach 3D * 5 980,00 

Klocki fantazja * 638,00 

Klocki Furora * 614,00 

Klocki Konstruktor* 518,00 

Koła konstrukcyjne 120 midi wafle* 698,00 

Klocki mini wafle 500 EDU z 28 kartami * 279,00 

Słomki konstrukcyjne 250 elementów * 84,00 

Szafka zawieszana na środki higieniczne z blokadą 85,00 

Uchwyt do smartphone + statyw 210,00 

Zestaw do rewalidacji 1 459,99 

Tablica suchościeralna 170x100 640,00 

Komplet przyrządów tablicowych z tablicą magnetyczną 

do zawieszania 
1 005,00 

Kamerka do komputera 129,99 

Kosiarka spalinowa 3 049,99 

Pomoce dydaktyczne dla ucz. specj. troski 1 258,03 

Ręczniki dla przedszkolaków (dotacja) 1 908,47 

Pomoce dydaktyczne (dotacja) 4 669,87 

Wykładzina dywanowa (dotacja) 2 542,41 

Elementy wymienne do obieraczki w kuchni 1 290,27 

 Razem: 97 269,30 

 

 



15 
 

 

 

 

 

Zespół Szkół  

w Klęce 

 

 

 

 

 

 

 

Pralka automatyczna stołówka          979,00 

Kosa spalinowa          3500,00 

Doposażenie placu zabaw      15 990,00 

Niszczarka 1 346,85 

Laptop 2 628,97 

Monitor interaktywny  6 000,00 

Drukarka 3D* 8 345,00 

Pracownia druku 3D* 7 633,30 

Statyw do aparatu i kamery * 89,90 

Mikrofon kierunkowy * 259,90 

Mikroport * 699,90 

Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery * 2 199,00 

Zestaw z mikrokontrolerem 6 szt.  8 393,40 

Laptop* 4 199,90 

Zestaw oświetleniowy * 179,90 

Aparat fotograficzny Canon* 2 999,90 

Zestaw 6 robotów photon z tabletami* 9 367,60 

Zestaw słuchawkowy* 2 748,90 

Krzesło obrotowe 11 szt. * 6 598,90 

Magic Dongle do robota * 359,60 

Piankowa mata do photona * 219,00 

Oprogramowanie * 459,90 

Filamenty do drukarki* 3 186,04 

Stacja lutownicza * 299,70 

Meble-regały * 1 759,36 

 Razem: 90 443,92 

 

 

Szkoła Podstawowa w 

Kolniczkach 

 

 

 

Drukarka 3D* 

 
       6 495,00 

Filamenty do drukarki* 1 290,00 

Kamera SONY * 1 590,00 

Mikroport, mikrofon nagłówny * 1 316,00 

Mikrofon kierunkowy * 796,00 

Zestaw lamp ze statywem *  389,00 

Gimbal * 1 990,00 

Aparat NIKON * 6 500,00 

Lutownica – stacja lutownicza z gorącym powietrzem * 439,00 

Mikrokontrolery * 5 559,00 

Stół warsztatowy szklany * 13 570,00 

Taboret Goliat * 4 140,00 
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Szkoła Podstawowa w 

Kolniczkach 

Zestaw narzędzi * 4 900,00 

LEGO Education * 4 527,00 

Długopis Banach 3D * 2 990,00 

Imadło lekkie * 2 200,00 

Wiertarka stołowa * 1 309,00 

Tablica aktywna 8 500,00  

Zestawy edukacyjne Lego Education  3 298,00 

Sprzęt sportowy  4 999,87 

Ekran podłogowy przenośny 7 44,00 

Monitor interaktywny  5 800,00 

Mata, gra edukacyjna 495,00 

Drukarka laserowa HP 1 699,00 

Bateria, zasilacz UPS 569,00 

Ozoboty 2 szt. 798,00 

Materiały edukacyjne do kodowania 259,98 

Części do drukarki 1 073,48 

Zestawy edukacyjne Playmobile 1 844,23 

Kuchnia gazowa 1 250,00 

Zamrażarka  899,00 

Taboret gazowy pojedynczy  1 936,14 

Przybory kuchenne 1 139,11 

Pralka 1 118,99 

Halogeny na boisku 100,66 

Montaż alarmu w sali 616,72 

Płotek zabezpieczający skalniak 1299,87 

Długopis banach 3D 3490,00 

Stojaki do map 281,99 

Zabawki na plac zabaw 497,00 

Klocki 361,89 

 Razem: 103 071,93 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa      

w Boguszynie 

 

 

 

 

 

 

Pomoce dydaktyczne  10 741,06 

Książki – finansowane przez Radę Rodziców 997,37 

Przeróbka sztandaru – finansowane przez Radę Rodziców 3500,00 

Laptop 3 281,97 

E-dziennik LIBRUS licencja 2351,00 

Głośniki mobilne (3 szt.) 1 139,00 

Klocki drewniane 456,00 

Regał i wieszak do szafki  950,00 

Dysk zewnętrzny  489,00 

Laminator 237,00 

2 zestawy; Świat robotów z LEGO EDUCATION * 24 054,00 

18 długopisów 3D* 8 970,00 
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Szkoła Podstawowa      

w Boguszynie 

Klocki konstrukcyjne * 3 760,00 

Koła konstrukcyjne* 1 396,00 

Zestawy edukacyjne (obwody elektroniczne)* 2 108,00 

Słomki konstrukcyjne * 336,00 

Filament do drukarki * 1 350,00 

Drukarka 3D* 6 495,00 

Biblioteka modeli 3D* 1 626,00 

Lutownica/ stacja lutownicza z gorącym powietrzem * 439,00 

Mikrokontroler * 576,00 

Zestaw aparat NIKON z gimbalem i oświetleniem do 

realizacji nagrań* 
8 890,00 

Szafka na klucze  295,67 

Termosy transportowe 855,10 

Wiadra, kosze do kuchni 389,91 

Komplety naczyń stołowych  4 974,59 

Chłodziarka 2 529,00 

Pralka 1 300,00 

Rolety do sali gimnastycznej 3 000,00 

Myjka do okien 749,98 

Oprogramowanie Office 750,00 

 Razem: 98 986,65 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w 

Nowym Mieście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doposażenie pracowni chemicznej   725,47 

Drobny osprzęt komputerowy  1 097,12 

Stojak na mapy  259,90 

Pomoce dydaktyczne- uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami  
1 030,00 

Odkurzacz do liści  1 749,00 

Niszczarka  1 049,00 

Mikrofony bezprzewodowe  2 154,00 

Emocje-interaktywny pakiet pomocy do pracy z uczniem 2 542,00 

Drukarka 3D do pracowni druku 3D SkriLab * 8 345,00 

Filamenty do drukarki* 1 950,00 

BeCreo 3 zestawy z mikrokontrolerem * 6 999,50 

Stacja lutownicza * 399,00 

Statyw do aparatu i kamery * 89,90 

Mikroport * 699,90 

Zestaw oświetleniowy : Lampa ze statywem i żarówką * 179,00 

Mikroskop kierunkowy * 259,90 

Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery * 2 199,90 

Aparat fotograficzny Canon * 2 999,90 

LEGO Education SPIKE Prime * 5 szt 9 499,50 

LEGO Education SPIKE Essential * 7 749,50 



18 
 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w 

Nowym Mieście 

Pracownia Druku 3D SkriLab * 7 633,30 

Laptop * 3 899,90 

Zestaw z mikrofonem nagłównym * 1 199,80 

Taboret gazowy, pojedynczy  1 529,14 

Dysk twardy – SSD  799,89 

Urządzenia sieciowe  154,98 

Przejściówki do podłączenia projektorów (8 sztuk) 239,90 

Mikroskop (4 sztuki)* 1 140,11 

Filamenty do drukarki 3D 446,96 

Teleskop * 356,93 

Wizualizer * 934,15 

Długopisy Banach 3D (walizka)* 3 016,05 

Talerze obiadowe (96 sztuk) 287,04 

 Razem: 73 615,64 

 

 

20. PRZEPROWADZONE REMONTY I MODERNIZACJE                              

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Zestawienie rodzajów dokonanych remontów w placówkach oświatowych wraz  

z poniesionymi kosztami przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 10 

 

JEDNOSTKA 

OŚWIATOWA 
RODZAJ ROBÓT I REMONTÓW KOSZT W ZŁ 

 Naprawa i wymiana instalacji ogrzewania sali 

gimnastycznej 
3 200,00 

 

 

Zespół Szkół 

w Chociczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż papy termozgrzewalnej na dachu  4 040,00 

Naprawa obieraczki i wyparzarki do naczyń 4 143,46 

Naprawa oświetlenia  1 845,00 

Modernizacja i montaż rolet  6 176,10 

Montaż instalacji sanitarnej w kuchni-robocizna  1 345,00 

Naprawa instalacji grzewczej 3 182,00 

Naprawa komputera i laptopów 1 408,00 

Naprawa młynka do zlewu 160,00 

Naprawa centralki telefonicznej 369,00 

Konserwacja systemu alarmowego 394,03 

Zakup materiałów do malowania  sali lekcyjnej, 

klatki schodowej oraz korytarzy-prace wykonane we 

własnym zakresie  

  2 734,30  
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Zespół Szkół 

w Chociczy 

Naprawa oświetlenia 1 845,00 

Montaż instalacji sanitarnej 1 345,00 

 Razem: 32 186,89 

 Wymiana okna z montażem +żaluzje 4 089,00 

 

 

 

 

Zespół Szkół  

w Klęce 

Drzwi z montażem (5 szt.) 6 220,00 

Obróbka drzwi i malowanie  2 500,00 

Prace elektryczne- wymiana opraw oświetleniowych  984,00 

Remont łazienek  9 942,82 

Malowanie korytarza i naprawa sufitu  3 658,00 

Malowanie balustrad  (sfinansowane przez 

Phytopharm) 
300,00 

Naprawa komputerów 1 711,99 

Naprawa gaśnicy 85,00 

Remont części murka forum szkolnego 6 650,00 

Serwis i naprawa okien PCV 3 308,70 

Montaż opraw oświetleniowych 4 710,00 

Prace remontowe, wyprawki malarskie 3 624,00 

 Razem: 47 783,51 

Szkoła Podstawowa w 

Kolniczkach 

Materiały (zamurowanie wejścia na salę 

gimnastyczną) 
1 242,85 

Usługa zamurowania wejścia 2 000,00 

Roboty elektryczne  

- zejście odgromowe i świetlówki LED na 

korytarzach 

- okablowanie łazienka, biblioteka i świetlówki LED  

- wymiana oświetlenia w 4 salach ( 100 świetl.LED ) 

 

12 094,75 

Remont stolarki łazienkowej  984,00 

Remont łazienki nauczycielskiej  4 702,76 

Remont podłogi w bibliotece szkolnej 2081,21 

Remont wejścia głównego budynku 452,99 

Wykonanie instalacji elektrycznej  5 581,19 

Naprawa ksero 332,10 

Naprawa głośnika 195,00 

 Razem: 29 666,85 

 

Szkoła Podstawowa 

w Boguszynie 

 

 

 

Remont łazienki damskiej 33 750,00 

Wymiana naczynia wyrównawczego c.o. w kotłowni 4 009,80 

Serwis i wymiana sygnalizatora alarmowego 

zewnętrznego 
811,80 

Naprawa gaśnicy 50,00 
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Szkoła Podstawowa 

w Boguszynie 

Usunięcie awarii toalety 200,00 

Przeglądy kotłowni gazowej, czyszczenie, kalibracja 

instalacji 
2 371,40 

 Razem: 41 193,00 

Zespół Szkół w Nowym 

Mieście 

Naprawa rolet w salach lekcyjnych  369,00 

Wymiana wyłącznika nadprądowego  140,99 

Montaż i instalacja zestawów multimedialnych  849,99 

Usługi elektryczne  

- montaż dzwonka na nowym boisku szkolnym  

- wymiana oświetlenia awaryjnego  

-wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych  

  na energooszczędne 

 

6 905,84 

Wymiana pękniętej szyby w drzwiach wejściowych 

w holu  
770,00 

Termoizolacja dachu 77 380,81 

Remont sal lekcyjnych nr 17 i nr 20 9 410,00 

Wymiana pompy cyrkulacyjnej 1 177,11 

Naprawa systemu bezpieczeństwa - kotłownia 1 260,75 

Naprawa systemu alarmowego 628,53 

Malowanie toalety męskiej 2 000,00 

Malowanie klatki schodowej 5 900,00 

Naprawa kserokopiarki 1 328,40 

 Razem: 108 121,42 

 

Centrum Usług 

Wspólnych 

Naprawa zasilacza i prace serwisowe na 

stanowiskach komputerowych  
1 217,70 

Prace systemowe 664,20 

Prace elektryczne 110,70 

Art. gospodarcze 88,02 

 Razem: 2 080,62 

 

21. INWESTYCJE  W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

W roku szkolnym 2021/2022 w zakresie inwestycji  zakończono rozpoczętą w 2020 r. 

rozbudowę Szkoły Podstawowej w Boguszynie i przeprowadzono termomodernizację całego 

budynku. Nowe pomieszczenia zostały w pełni wyposażone i z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

oddane do użytku. Rozpoczęła się również rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej  

w Kolniczkach, której zakończenie planowane jest na I półrocze 2023 r. 

W Zespole Szkół w Nowym Mieście wykonano część robót związanych z termomodernizacją 

budynku szkoły. Zakończenie prac przewiduje się na 2023 rok. 
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22. DOTACJE CELOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

• Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie  

404 675,73 zł, 

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

ćwiczeniowe w kwocie 129 569,95 zł, 

• Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów                

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2021 – 

„Wyprawka szkolna”  w kwocie 1 067,91  zł dla 5 uczniów branżowej szkoły  

I stopnia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

• Dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”  

w kwocie 42.493,80 zł. 

 

 

 

23. RZĄDOWY PROGRAM  „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 

 

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem 

jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.  

W ramach Programu szkoły otrzymały rządowe wsparcie finansowe na zakup 

nowoczesnego wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych 

wśród dzieci i młodzieży. Realizacja przedsięwzięcia nie wymagała finansowego wkładu 

własnego szkół. Program został zrealizowany we wszystkich szkołach podstawowych w 

Gminie Nowe Miasto nad Wartą. Placówki otrzymały w sumie na ten cel wsparcie finansowe 

w wysokości 310 000,00 zł., w tym 4 szkoły po 60 000,00 zł. i jedna szkoła 70 000,00 zł.  

Wydatki zrealizowano w 100% wysokości.   

Zakres wyposażenia możliwego do zakupu obejmował zarówno wyposażenie 

podstawowe, które od 1 września 2022 roku muszą posiadać wszystkie szkoły podstawowe jak 

i dodatkowe - dobierane swobodnie przez szkoły z udostępnionego przez Ministerstwo katalogu 

wyposażenia . Do wyposażenia obligatoryjnego należą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym 

aplikacjami, slicerami etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami 

prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć 

(kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 

Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu 

wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki 

stacjonarnej. Nowoczesny sprzęt daje możliwość prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, 

angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

Inicjatywa ma wspierać szkoły podstawowe w budowaniu wśród uczniów kompetencji 

przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 

matematyka). Program umożliwia naukę poprzez eksperymentowanie i w ten sposób 

zdobywanie praktycznych umiejętności. 
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24. RZĄDOWY PROGRAM  „Poznaj Polskę” 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i nauczyciele wyjechali na wycieczki szkolne 

dofinansowane z programu „Poznaj Polskę” odwiedzając znajdujące się w Polsce muzea, 

miejsca pamięci, obiekty kultury oraz instytucje popularyzujących osiągnięcia nauki. Program 

„Poznaj Polskę” realizowany jest w ramach dotacji celowej ze środków Ministerstwa Edukacji 

i Nauki na podstawie zawartego porozumienia. Dofinansowanie ma na celu uatrakcyjnienie 

procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej 

środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. Priorytetowe obszary edukacyjne zostały określone przez Ministerstwo. 

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2021/2022 

zorganizowano 7 wycieczek szkolnych, a dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło 

42.493,80 zł. Łącznie na wycieczki szkolne wyjechało 233 uczniów. Wśród odwiedzanych 

miejsc w ramach programu „Poznaj Polskę” znalazły się: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Muzeum Geologiczne, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 

Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium”, Muzeum Azji i Pacyfiku, Hydropolis  

i Ogród Botaniczny.  

Gmina Nowe Miasto nad Wartą  uzyskała dofinansowanie do wycieczek w wysokości 

do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast pozostałe 20% stanowiły wpłaty rodziców 

dzieci, które uczestniczyły w wycieczkach. Ze środków pochodzących z dotacji mogły być 

finansowane wydatki na: koszty przejazdu, biletu wstępu, usługę przewodnicką, 

zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Ogółem na organizację 

wycieczek w ramach programu wydano kwotę 59.963,00 zł. W tym ze środków własnych 

wydano kwotę 17.469,20 zł. Ze środków dotacji wydano kwotę 42.493,80 zł. Realizacja 

programu zakończyła się wraz  z końcem roku szkolnego dnia 24 czerwca 2022 r. Program jest 

aktywny nadal. Szkoły w nowym roku szkolnym również korzystają z dofinansowania do 

organizowanych wycieczek szkolnych. 

 

25. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 2021/2022 
 

 Najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 wskazane 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to : 

 
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 
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poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem 

migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego. 

Od 01 września 2021 roku  z nową podstawą programową  uczniowie rozpoczęli naukę  

w  trybie stacjonarnym. Kształcenie na odległość odbywało się w ograniczonym wymiarze. 

Nauka w trybie zdalnym odbywała się w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., 

a następnie w okresie od 27 stycznia do 20 lutego 2022 r. w  formie zdalnej kształcili się 

uczniowie klas V-VIII oraz szkoły branżowej. Przedszkola funkcjonowały w trybie 

stacjonarnym. 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem ludności ukraińskiej do Polski, od marca 

2022 roku do szkół na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą zaczęli uczęszczać uczniowie  

z Ukrainy. Łącznie na zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze uczęszczało 16 dzieci.  

Dla uczniów szkół podstawowych zostały przydzielone dodatkowe godziny języka polskiego, 

w celu zwiększenia kompetencji językowych. Uczniowie z Ukrainy kontynuowały naukę na 

takich samych warunkach jak polscy uczniowie.  

Jednocześnie od  marca 2022 r. w szkołach realizowano dodatkowe godziny obejmujące zajęcia 

specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkołach terenu Gminy 

Nowe Miasto nad Wartą zrealizowano 152 godziny. Uczniowie otrzymali wsparcie poprzez 

organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.  

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwały do 24 czerwca 2022 r. Rok szkolny 2021/2022 

zakończył się zgodnie z harmonogramem ustalonego wcześniej kalendarza. 
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26. POWIATOWE i PONADPOWIATOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

 

Zestawienie udziału uczniów w roku szkolnym 2021/2022 w konkursach i zawodach 

sportowych na szczeblu powiatowym i ponadpowiatowym przedstawia poniższa tabela: 
 

 

Tabela nr 11 

 

Nazwa konkursu Uzyskany wynik 

                                                  

                                   Szkoła Podstawowa w Kolniczkach 

 1. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „XI Jesień 

Talentów. Z inspiracji księdza Jana” pt. „Las 

kolorami czaruje nas” 

I miejsce w kat. klas  

VI-VIII 

I miejsce w kat. klas  

VI-VIII 

2. 
Finał Wojewódzki XXIII Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Festiwalu Sztafet 

II miejsce  

 

3. Mistrzostwa Wielkopolski w biegu na 300 m III miejsce 

Szkoła Podstawowa w Boguszynie 

1. Mistrzostwa Powiatowe w Tenisie Stołowym III miejsce  

                       Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą 

1. Eliminacje do Memoriału prof. B. Kobielskiego 

 

II miejsce rzut 

oszczepem 

III miejsce bieg 300 m 

 

2. Memoriał prof. B. Kobielskiego  

II miejsce rzut 

oszczepem 

II miejsce bieg 100 m 

3. Czwartki LA 

I, II miejsce skok w dal 

II, III miejsce rzut p.pal. 

II, III miejsce bieg 60 m 
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4. 

 

Czwartki LA 

 

 

 

Czwartki LA 

II, III miejsce bieg 60 m 

II skok w dal 

III miejsce rzut p. pal. 

I,II,III miejsce skok 

wzwyż 

III miejsce bieg 300 m 

I miejsce bieg 1000 m 

5. 
Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju dz. i chł. ID 

 

II miejsce dz. 

II miejsce chł. 

6. 
Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju dz. i chł. IMS 

 

II miejsce dz. 

III miejsce chł. 

7. XIV  Mistrzostwa Powiatu w p. koszykowej dz. ID III miejsce 

8. XVI  Mistrzostwa Powiatu w p. koszykowej chł. ID III miejsce 

9. Czwartki LA 

I miejsce skok wzwyż 

II miejsce skok w dal 

II miejsce rzut p. pal. 

I miejsce bieg na 60 m 

I, II miejsce bieg 300 m 

I miejsce bieg 1000 m  

10. Czwartki LA 

I, III miejsce skok 

wzwyż 

III miejsce skok w dal 

I miejsce bieg 60 m 

I miejsce bieg 300 m 

II miejsce rzut p. pal. 

I miejsce bieg 1000 m  

11. Czwartki LA 

I miejsce skok w dal 

I, III miejsce rzut p. pal. 

I, II miejsce bieg 60 m 

II miejsce bieg 300 m 

I miejsce bieg 1000 m 

I miejsce skok wzwyż 

12. Czwartki LA 

 

I, II miejsce rzut p. pal. 

II, III miejsce bieg 60 m 

II miejsce bieg 300 m 

I,II,III miejsce skok 

wzwyż 

III miejsce skok w dal 

I,III miejsce bieg 1000 m 
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13. Ranking Szkół Powiatu Średzkiego ,,Czwartki LA” III miejsce  

14. Finał Wojewódzki Czwartków LA – bieg 1000 m IV miejsce  

 

Zespół Szkół w Chociczy 

1. Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju  I miejsce drużyna 

2. Międzypowiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej II miejsce 

3. 
Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej – 

Mieszków 2022 – Grand Prix 
 

4. Powiatowy Konkurs Matematyczny  Wyróżnienie 

5. 
Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w chodzie 

sportowym na dystansie 2 000m 
III miejsce 

6. 
VII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o 

gen.J.Wybickim i Polskich Symbolach 

Narodowych 

VII miejsce 

7. 
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny kl.I-III 

LEON 

III miejsce 

IV miejsce 

VIII miejsce 

IX miejsce 

8. 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny kl.I-III 

SYNAPSIK MEN 

 

Laureat 

9. 
Ogólnopolski Konkurs Ad gentes „Mój szkolny 

kolega z misji. Tutti Frateli.” 
Wyróżnienie 

Zespół Szkół w Klęce 

1.  XXVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce  Finalista  

2. 
 

Powiatowy Konkurs Biologiczny w Środzie Wlkp. 
I miejsce  

3. 
Międzynarodowy Konkurs „Kangur 

Matematyczny” 

Wyróżnienie 

4. 
Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z Języka 

Angielskiego 
VII miejsce  

Źródło: opracowanie własne 

 


