REFERAT OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
URZĘDU GMINY NOWA RUDA

INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Nowa Ruda w roku szkolnym 2016/2017

1

Spis treści
WPROWADZENIE................................................................................................................... 3
I.

PRIORYTETY EDUKACYJNE I GŁÓWNE ZADANIA OŚWIATOWE W ROKU

SZKOLNYM 2016/2017 .............................................................................................. 4

II.

1.

Priorytety edukacyjne ..................................................................................4

2.

Główne zadania edukacyjne: .............................................................................. 5

Finansowanie zadań oświatowych .............................................................................. 5
1. Subwencja oświatowa .............................................................................................. 5
2. Wydatki na zadania oświatowe w roku szkolnym 2016/2017 ............................ 6

III.

DANE DOTYCZĄCE LICZBY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO

PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ ZATRUDNIENIA KADRY
NAUCZYCIELSKIEJ ............................................................................................................. 12
1. Przedszkola .............................................................................................................. 12
2. Szkoły podstawowe ................................................................................................. 13
3. Gimnazja ................................................................................................................... 14
4. Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2016/2017 ................................ 15
5. Kadra nauczycielska ............................................................................................... 16
IV. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH ................................................................. 17
1. Egzamin gimnazjalny .............................................................................................. 17
2. Sprawdzian szóstoklasisty, a egzamin ósmoklasisty ........................................ 20
V.

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM

2016/2017 ............................................................................................................................... 22
VI.

INNE ZADANIA NADZOROWANE PRZEZ REFERAT OŚWIATY ....................... 24
1. Koordynacja sportu szkolnego .............................................................................. 24
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu oświaty.................................................... 25

2

WPROWADZENIE
Wzorem lat ubiegłych treść „Informacji” zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej
nazwy. Zawiera ona dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz
oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja
o tym, w jaki sposób Gmina Nowa Ruda realizowała swoje zadania oświatowe w roku
szkolnym 2016/2017.
Informacja Wójta Gminy Nowa Ruda o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2016/2017 jest przedstawiana na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59).
W tym roku zachowano zakres i formę prezentowanych danych przyjętych
w poprzednim roku. Opracowanie składa się z sześciu części zawierających głównie
dane liczbowe i fakty. Posłużono się danymi z 30 września 2016 roku i 30 września
2017r. Systemu Informacji Oświatowej. W materiale informacyjnym zawarte są
również dane przygotowane przez Referat Rachunkowości Budżetu i Dochodów
Urzędu Gminy Nowa Ruda na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków
budżetowych.
Uzupełnieniem opracowania są Wyniki egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów
opublikowanych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we
Wrocławiu.
Sprawozdaniem objęte zostały wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez
Gminę Nowa Ruda w roku szkolnym 2016/2017 a mianowicie:
3 szkoły podstawowe :
 Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł. - ZS Nr 2,
 Szkoła Podstawowa w Jugowie – ZS Nr w Jugowie,
 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami integracyjnymi
w Bożkowie - ZSG
2 gimnazja:
 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie,
 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Konstytucji 3-go Maja z Oddziałami
Integracyjnymi w Bożkowie – ZSG z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie,
5 przedszkoli:
 Przedszkole Samorządowe w Bożkowie w ZSG z Oddziałami Integracyjnymi
w Bożkowie,
 Przedszkole Samorządowe w Jugowie w ZS Nr 1 w Jugowie,
 Przedszkole Samorządowe w Woliborzu,
 Przedszkole Samorządowe w Przygórzu,
 Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kł. w ZS Nr 2 w Ludwikowicach
Kł.
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I. PRIORYTETY EDUKACYJNE I GŁÓWNE ZADANIA OŚWIATOWE W ROKU

SZKOLNYM 2016/2017
Priorytety edukacyjne
Przyjęte w roku szkolnym 2016/2017 priorytety edukacyjne to zadania, których
realizacja jest długotrwałym procesem z uwagi nie tylko na uwarunkowania
materialno-prawne ale także ze względu na możliwości pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania.
Priorytety:
a) poprawa warunków edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Zadanie to w dużej mierze udało się zrealizować w końcowym okresie roku
szkolnego 2016/2017. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne objęły
swoim zakresem większość zaleceń sanitarnych. Efektem ich przeprowadzenia
będą nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne w postaci zaoszczędzonych
środków finansowych na ogrzewanie obiektów oświatowych, ale przede
wszystkim poprawa
warunków nauki. Ważnym elementem były zadania
inwestycyjne w infrastrukturę sportową. Pod koniec roku szkolnego w 2016 roku
oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej
w Ludwikowicach Kł., a obecnie trwa budowa sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Bożkowie. Przy sali gimnastycznej zostanie wybudowana także
pracowania przyrodnicza.
b) zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zadnie to jest zadaniem długofalowym, realizowanym w różnych obszarach
edukacyjnych, ukierunkowanym na zwiększaniu oferty zajęć dla uczniów poprzez
aktywny udział szkół w programach dedykowanych uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
c) upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji
i zarządzaniu oświatą.
Zadanie jest w trakcie realizacji, oprogramowanie mające na celu podnieść
jakość zarządzania oświatą będzie zakupione i wdrożone do placówek
oświatowych jeszcze w tym roku budżetowym.
d) racjonalizacja systemu oświaty i efektywne wykorzystanie środków
budżetowych w kontekście sytuacji finansowej gminy
Zadania w ramach tego obszaru są realizowane na różnych płaszczyznach,
a wpływ niewątpliwy miały wprowadzone zmiany w ustroju szkolnictwa.
Dostosowanie istniejącej sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wymagało
podjęcia decyzji o włączeniu gimnazjów do szkół podstawowych. W Jugowie
proces ten musiał zostać poprzedzony włączeniem gimnazjum jako samodzielnej
placówki do zespołu i w dalszej kolejności włączenie gimnazjum do szkoły
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podstawowej. Nauczycielom taki przebieg przekształcenia gimnazjów zapewnił
ciągłość w zatrudnieniu, natomiast dyrektorom zespołów umożliwił racjonalne
i efektywne zagospodarowanie kadry pedagogicznej zgodnie z ich kwalifikacjami.
W aspekcie budżetowym wynagrodzenia kadry pedagogicznej stanowią istotną
pozycję i właściwe zarządzanie w tym obszarze jest szczególnie ważne.
Realizację tego zadania ma również ułatwić zakupienie i wdrożenie przez gminę
do szkół oprogramowania. Narzędzia programu pozwolą na efektywniejsze
zarządzanie oświatą.
Główne zadania edukacyjne:
Rok szkolny 2016/2017 był okresem intensywnych zmian i prac nad
przygotowaniem projektów uchwał oświatowych dotyczących systemu edukacji
w Gminie Nowa Ruda. W związku z tymi zmianami już na początku 2017 roku
podjęte zostały działania zmierzające przede wszystkim do:
 wsparcia edukacji dzieci i nauczycieli w procesie nauczania matematyki,
języków obcych, w zakresie znajomości technologii informacyjnokomunikacyjnych, służyć ma temu realizacja w szkołach w Jugowie i Bożkowie
projektu pn. „Wiem, umiem, potrafię...” (o nim szerzej w dalszej części
informacji),
 w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom - podjęcie działań
zmierzających do zwiększenia wymiaru zatrudnienia pedagogów, logopedów,
specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego; aktywizacja nauczycieli do
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie metodologii nauczania, ze
strony gminy wsparcie w zakresie finansowania zakupu specjalistycznych
pomocy dydaktycznych,
 zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu – podjęcie działań
w zakresie przygotowania wniosku i dokumentacji w szkołach celem
aplikowania do rządowego programu (wspólnie z Ministerstwem Edukacji
Narodowej w ramach rządowego programu Aktywna Tablica);
 zapewnienia bezpiecznych warunków edukacji, opieki i wychowania w
szkołach i przedszkolach, nie tylko poprzez prace remontowo-modernizacyjne
ale poprzez udział w programach edukacyjnych realizowanych bezpośrednio
z uczniami (Bezpieczna +).
II. Finansowanie zadań oświatowych

1. Subwencja oświatowa
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, algorytm
podziału subwencji oświatowej uzależnia wysokość przyznawanych środków od skali
i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów z uwzględnieniem stopni
awansu zawodowego nauczycieli. Tak zwany standard finansowy na 1 ucznia
przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej został jednolicie wyliczony dla wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego i w poszczególnych latach wynosił:
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Rok kalendarzowy

Finansowy standard podziału subwencji w zł

2011

4717,0119

2012

4942,4245

2013

5163,085

2014

5243,3096

2015

5258,68

2016

5.278,07

2017

5.292,7779

Kwoty subwencji oświatowych, a liczba uczniów i etatów pedagogicznych
we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowa Ruda
Rok

Kwota

Liczba uczniów

Liczba etatów

2007

6 752 057,00 zł

1333

141,38

2008

7 327 298,00 zł

1265

155,25

2009

7 955 308,00 zł

1236

148,02

2010

8 215 905,00 zł

1157

145,24

2011

8 173 819,00 zł

1060

142,78

2012

8 605 259,00 zł

1021

134,50

2013

7 633 755,00 zł

874

118,65

2014

8 152 181,00 zł

870

117,2

2015

8 823 859,00 zł

901

122,55

2016

9 348.439,00 zł

957

126

2017

9 835 983,00 zł

923

123,12

 prognozowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok
 od 2017 roku subwencją zostały objęte dzieci sześcioletnie w przedszkolach
w kwocie 4.300 zł średnio na dziecko.
 Dokonana została również waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli.
2. Wydatki na zadania oświatowe w roku szkolnym 2016/2017
Sprawozdanie dotyczy okresu roku szkolnego, który obejmuje dwa lata
kalendarzowe 2016 r. ( 4 miesiące od 1 września do 31 grudnia 2016 roku) i 2017r.
(8 miesięcy od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku).
Wydatki na zadania oświatowe w okresie sprawozdawczym wyniosły
13 432 708,35 zł, z czego na zadania bieżące i inwestycyjne wydatkowano ze
środków własnych i zewnętrznych kwotę 3 718 124,35 zł.
Za okres sprawozdawczy (01.09.2016 - 31.08.2017) Gmina Nowa Ruda
otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 714 584,00 zł. Część
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oświatowa subwencji ogólnej przyznawana jest w 12 częściach w 13 ratach w stałej
wysokości przez cały rok budżetowy. Na zmianę jej wysokości nie mają wpływu
zmiany liczby uczniów, liczby oddziałów oraz zatrudnienia, które nastąpiły od
września danego roku. Skutek swój wywołują dopiero w następnym roku
budżetowym.
Szczegółowe zestawienie wydatków
Dział budżetu

01.09- 31.12.16r.

01.01- 31.08.17r.

( w zł)

( w zł)

801.80101

Szkoły podstawowe

894.608,33

1.716.219,65

801.80150

Kształcenie specjalne w szkołach
podstawowych i gimnazjach

703.793,03

1.450.193,70

801.80149

Kształcenie specjalne w
przedszkolach

33.951,00

74.166,94

801.80104

Przedszkola

517.206,42

1.019.327,84

801.80110

Gimnazja

578.243,29

1.141.029,26

801.80113

Dowożenie uczniów

151.528,77

172.094,97

801.80146

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

2.958,00

3.696,66

801.80148

Stołówki przedszkolne

208.200,40

353.128,93

801.80195

Pozostała działalność

48.017,29

142.915,75

854.85401

Świetlice szkolne

38.206,11

83.477,59

Szkoły podstawowe

249.055,70

590.082,06

0

0

Przedszkola

189.241,95

526.831,43

NSP Dzikowiec

101.268,35

214.528,77

NSP Włodowice

360.339,79

749.441,47

wydatki
inwestycyjne

Gimnazja

dotacje dla szkół i NP Dzikowiec
przedszkoli
NP Włodowice
niepublicznych
NG Włodowice

48.940,79

98.910,60

108.158,46

268.827,26

82.571,04

165.178,42

NG Dzikowiec

55.241,32

115.482,72

NSP ASP Wolibórz

56.808,00

118.836,29

Razem wydatki

4.428.338,04

9.004.370,31

Razem rok szkolny 2016/2017

13.432.708,35

a) wydatki na remonty i zadania inwestycyjne
Oprócz wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem oświaty,
w ostatnim okresie w obiektach oświatowych wykonano szereg zadań
o charakterze inwestycyjnym, związanych m.in. z rozbudową bazy sportowej
i pracami termomodernizacyjnymi, są to:
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Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.
W ubiegłym roku zakończyła się budowa kompleksu boisk sportowych. Jego
budowa zakończyła się w ubiegłym roku, a całość inwestycji to koszt 707 819,91
zł z czego 187 800,00 zł pochodziło z Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Dolnośląskiego. Dzięki powstaniu tego obiektu młodzież szkolna
może korzystać z boiska o nawierzchni poliuretanowej, na którym może grać
w piłkę ręczną koszykówkę i siatkówkę. Wykonane w ramach projektu
oświetlenie umożliwia natomiast korzystanie z obiektu także po zmroku.
Zamontowane ogrodzenie i monitoring zapewniają młodzieży bezpieczne
korzystanie z obiektu i chronią go przed dewastacją.
Budynek Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł.
W ostatnim okresie na budynku szkoły został przebudowany dach, a na
poddaszu została zmodernizowana baza edukacyjna. W związku z tym, że
budynek wpisany był do ewidencji zabytków koszt wymiany dachu wyniósł
407 725,70 zł, Jednak dzięki dotacji ze środków Dolnośląskiego Funduszu
Pomocy Rozwojowej w wysokości 150 000,00 zł udział gminy w zrealizowaniu
zadania ograniczył się do 63% kosztów inwestycji. Wykonanie nowego pokrycia
dachu i orynnowania zabezpieczyło budynek przed zalewaniem sal lekcyjnych
i elewacji budynku. Dzięki przebudowie poddasza pozyskano sale, w których
prowadzone są obecnie zajęcia logopedyczne oraz zajęcia pozalekcyjne.
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kł.
W 2017 roku została wykonana termomodernizacja budynku szkoły. W związku
z brakiem możliwości wykonania izolacji budynku ze styropianu, elewacja
wykonywana została przy użyciu specjalnych materiałów izolacyjnych. Koszt
inwestycji to 289 000,00 zł, ale w związku z uzyskaną dotacją w wysokości
150 000, 00 zł, z budżetu gminy wydano jedynie 139 000,00 zł. Wykonanie tej
inwestycji nie tylko poprawiło wygląd zewnętrzny budynku, ale również
przyczyniło się do ograniczenia zużycia opału i tym samym zmniejszeniem
kosztów utrzymania obiektu.
Teren przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł.
W tym roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu przed
budynkiem szkoły. W ramach zaplanowanych w budżecie środków finansowych
będzie wykonany wjazd i brama dla autobusu dowożącego dzieci. Ponadto w tym
roku przewidziano w budżecie gminy środki na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy przedszkola samorządowego
i budowy sali gimnastycznej.
Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie
W ubiegłym roku rozpoczęła się jej realizacja. Łączny koszt inwestycji to
2 772 674 zł. Środki na realizację budowy Gmina pozyskała z Ministerstwa
Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 33% wartości inwestycji
oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości
44,03%. Prace na budowie trwają nieprzerwanie, a termin zakończenia
planowany jest w przyszłym roku. Długo wyczekiwana sala gimnastyczna będzie
posiadała wymiary 15x30 metrów, co umożliwi nie tylko prowadzenie zajęć
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z wychowania fizycznego, ale także organizację zawodów sportowych
i rozgrywek międzyszkolnych na wysokim poziomie. Wartością dodaną inwestycji
będzie dodatkowo utworzenie w szkole profesjonalnej klasopracowni
przyrodniczej.
Termomodernizacja budynku
W tym roku budynek szkoły został poddany termomodernizacji, której całkowity
koszt wyniósł ponad 764 598 zł, ale aż 85% środków pochodzić będzie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020. W ramach zadania zostało wykonane: docieplenie ściany zewnętrznej
szkoły, wymiana drzwi i okien zewnętrznych, modernizacja c.w.u. z montażem
kolektorów słonecznych, docieplenie stropów.
Wykonana termomodernizacja sprawi, że dzieci i młodzież wreszcie nie będą
musiały marznąć w czasie zajęć lekcyjnych jak to miało miejsce w latach
poprzednich.
Przedszkole Samorządowe w Bożkowie
W ramach realizowanego programu „Poznajmy się lepiej” - zmodernizowano
dwie sale zabaw i zakupiono nowe wyposażenie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis.
Termomodernizacja w przedszkolach
W przedszkolach samorządowych w Woliborzu i Jugowie zostały zakończone,
a w Przygórzu trwają prace termomodernizacyjne. Koszt całości prac wyniesie
1 053 140,99 zł.
Przedszkole Samorządowe w Przygórzu
W ubiegłym roku przeprowadzone zostały prace związane z przebudową
wewnętrznej instalacji sanitarnej w Przygórzu.
W bieżącym roku w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano m.in.:
- zabezpieczenie ścian piwnic przed zamakaniem,
- rozbiórkę i odtworzenie schodów wejściowych i chodników wokół budynku,
- wymianę drewnianych okien i drzwi zewnętrznych,
- termomodernizację ścian zewnętrznych i wykonanie wypraw tynkarskich,
- okładzin z płytek na cokołach i kominach,
- termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z blachy,
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych,
- montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła o mocy 13 kW,
- montaż kotła na pellet o mocy18,5 kW.
Poza termomodernizacją w przedszkolu prowadzone są prace związane
z modernizacją sal, łazienek, kuchni, korytarzy (malowanie ścian we wszystkich
pomieszczeniach, wykonanie w salach zajęć podłóg wraz z ułożeniem wykładzin
obiektowych, wymiana drzwi wewnętrznych, montaż windy kuchennej)
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu
Przed przystąpieniem do termomodernizacji budynku przedszkola w ubiegłym
roku wykonano odwodnienie i ocieplenie ścian fundamentowych. Natomiast
w tym roku wykonano prace termomodernizacyjne, które objęły:
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- zabezpieczenie ścian przed zamakaniem,
- termomodernizację ścian wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich i okładzin
ściennych,
- termomodernizację skosów dachu oraz ostatniego stropu nad całym
obiektem wraz z wymianą pokrycia dachowego z blachy, rynien oraz rur
spustowych,
- wymianę części okien,
- wymianę drzwi zewnętrznych w wejściach bocznych do budynku,
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych,
- montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła o mocy 13 kW,
- montaż kotła na pellet o mocy 25 kW. Poza termomodernizacją
w przedszkolu przeprowadzono prace związane z modernizacją sal,
korytarzy i kuchni, a także modernizacją terenu wokół przedszkola
polegającą na ułożeniu kostki betonowej oraz wykonaniu żwirowej opaski
budynku.
Przedszkolu Samorządowym w Jugowie
W ramach przeprowadzonej w 2017 roku termomodernizacji przedszkola
wykonano:
- termomodernizację ścian zewnętrznych i wykonanie wypraw tynkarskich,
okładzin z płytek klinkierowych na cokołach,
- termomodernizację skosów dachu oraz ostatniego stropu nad obiektem,
- wymianą deskowania stropu, pokrycia dachowego z blachy, rynien oraz rur
spustowych,
- remont kominów,
- montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych,
montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła o mocy 13 kW,
- montaż kotła na pellet o mocy 25 kW, montaż powietrznej pompy ciepła.
Poza termomodernizacją w przedszkolu przeprowadzono malowanie ścian
w salach, na korytarzach i w kuchni.
-

b) Udzielone dotacje podmiotowe na prowadzenie placówek oświatowych
Na terenie Gminy Nowa Ruda funkcjonują 3 niepubliczne szkoły podstawowe
o uprawnieniach szkół publicznych, 2 niepubliczne gimnazja o uprawnieniach
szkół publicznych i 2 niepubliczne przedszkola:
 Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach, która w roku
szkolnym 2016/2017 liczyła 100 uczniów (2017/2018 -117 uczniów);
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu, która w roku szkolnym
2016/2017 liczyła 31 uczniów (2017/2018 -40 uczniów);
 Szkoła Podstawowa AMS w Woliborzu, która w roku szkolnym 2016/2017
liczyła 23 uczniów (2017/2018 -20 uczniów);
 Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu, które w roku szkolnym 2016/2017
liczyło średnio 23 wychowanków,
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 Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach, które w roku szkolnym 2016/2017
liczyło średnio 41 wychowanków;
 Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu, które w roku szkolonym 2016/2017
liczyło 15 uczniów (2017/2018 - 7 uczniów);
 Gimnazjum we Włodowicach, które w roku szkolonym 2016/2017 liczyło 34
uczniów (2017/2018 -19 uczniów);
Wyżej wymienione placówki stanowią uzupełnienie sieci szkół i przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda.
W okresie sprawozdawczym niepublicznym placówkom oświatowym przyznano
dotacje na łączną kwotę: 2 544.533,28 zł , z tego na :
Szkoły podstawowe- 1.601.222,67 zł, w tym:
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 315.797,12 zł
 Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach – 1.109.781,26 zł,
 Szkoła Podstawowa AMS w Woliborzu – 175.644,29 zł,

Gimnazja- 418.473,50 zł, w tym:
1) Gimnazjum we Włodowicach – 247.749,46 zł
2) Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu – 170.724,04 zł
Przedszkola 524.837,11 zł , z tego:
1) Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu – 147.851,39 zł
2) Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach – 376.985,72 zł
c) organizacja dowozu uczniów do szkół
Rokrocznie uczniowie dowożeni są do gminnych szkół z miejscowości:
Włodowice, Sokolec, Bartnica, Świerki, Ludwikowice Kł. ul. Kasprowicza,
Gorzuchowa, Święcka, Czerwieńczyc, Dzikowca, Nowej Wsi, Woliborza, Jugowa,
Przygórza i Nowej Rudy. Średnia liczba dowożonych uczniów w roku
szkolnym 2016/2017 wyniosła 288 uczniów. Dodatkowo transport odbywał się
autobusem znajdującym się w zarządzie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
z oddz. integracyjnymi w Bożkowie. Autobusem tym uczniowie przewożeni byli
na uroczystości gminne, imprezy kulturalne, sportowe – m.in. nauka pływania
i oświatowe
organizowane przez szkoły i inne instytucje. Z uwagi na
uwarunkowania geograficzne – położenie gminy wokół miasta Nowa Ruda,
uczestnictwo uczniów w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy jaki
i powiatu wiąże się z koniecznością zapewnienia przewozu. Geograficzne
położenie naszej gminy generuje duże koszty przewozu uczniów.
W okresie sprawozdawczym na dowóz uczniów wydatkowano kwotę
323.623,74 zł.
Do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł. dowożono 56 uczniów, do
Gimnazjum w Jugowie 72 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Bożkowie 66
uczniów, do Gimnazjum w Bożkowie 19 uczniów, do Szkoły Podstawowej
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w Jugowie 46 uczniów, do Przedszkola Samorządowego
w Bożkowie
14 wychowanków, do Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich
14 oraz do Przedszkola Samorządowego w Jugowie 1. Kwota wydatkowana
z budżetu na organizację dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na
podstawie biletów miesięcznych to kwota 233.914,56 zł.
Na podstawie Porozumienia dotyczącego przewozu uczniów niepełnosprawnych
zawartego pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda a Gminą Nowa Ruda,
dowozem objętych było 11 uczniów niepełnosprawnych z miejscowości: Świerki,
Ludwikowice Kł., Jugów, Bożków oraz Dzikowiec. Uczniowie dowożeni byli do
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, Niepublicznej Szkoły Specjalnej
przy DPS w Ludwikowicach Kłodzkich oraz do Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego
z Oddz. Integracyjnymi w Bożkowie. Kwota wydatkowana z budżetu na ten cel
to 74.197,86 zł.
Na podstawie umów zawartych z rodzicami, zgodnie z którymi, w przypadku gdy
dowóz ucznia niepełnosprawnego zapewniają rodzice, gmina pokrywa koszty
tego dowozu - dowozami objętych było 3 uczniów. Uczniowie dojeżdżali do:
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie - 2 uczniów; do Dolnośląskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu - 1 uczennica. Kwota
wydatkowana z budżetu na ten cel to 4.956,04 zł .
III. DANE DOTYCZĄCE LICZBY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI

I SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ ZATRUDNIENIA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ
1. Przedszkola
Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego.
Wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci w wieku 3-6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte
dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor
przedszkola, oceniając stopień osiągnięcia przez dziecko gotowości przedszkolnej.
Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym można objąć dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
W roku szkolnym 2016/2017 wychowaniem przedszkolnym objętych było łącznie
316 dzieci. W tej liczbie - do gminnych przedszkoli uczęszczało 252 wychowanków,
a do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 64 dzieci.
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Liczba wychowanków przedszkoli samorządowych
źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień 30 września 2016r. i 2017r.

Nazwa placówki

Lp.

2016/2017

2017/2018

1.

Przedszkole Samorządowe w Jugowie

68

71

2.

Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kł.

49

49

3.

Przedszkole samorządowe w Bożkowie

74

71

4.

Przedszkole Samorządowe w Przygórzu

25

27

5.

Przedszkole Samorządowe w Woliborzu

36

31

6.

Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach

41

42

7.

Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu

23

22

8.

RAZEM

316

313

2. Szkoły podstawowe
Rok szkolny 2016/2017 był ostatnim rokiem funkcjonowania sześcioletniej szkoły
podstawowej. Od 1 września 2017 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku wprowadzającej Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 60) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) sześcioletnie
szkoły podstawowe przekształciły się w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany będzie
w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku stwierdzić to przekształcenie w drodze
uchwały. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele
i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami,
nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu
1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi
uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej
szkoły.
Przyjęte w ustawie rozwiązanie miało na celu zapewnienie stabilnych ram
organizacyjnych dla funkcjonowania szkół w okresie przekształceń, w tym
zagwarantowanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom i miejsca pracy
nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
W latach ubiegłych uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępowali do
ogólnopolskiego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną. W roku szkolnym 2016/2017 sprawdzian nie był przeprowadzany
z uwagi na to, że uczniowie klas szóstych otrzymali promocję do klas siódmych.
Statuty szkół
W związku z projektowanymi zmianami wprowadzone zostały przepisy
przejściowe, które pozwolą na dokonanie pożądanych zmian w odpowiednim czasie,
w zakresie obecnie funkcjonujących szkół oraz ich statutów. Organy prowadzące
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muszą mieć czas na podjęcie stosowanych decyzji, uwzględniając nowe przepisy,
jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego środowiska.
Statuty dotychczasowych szkół podstawowych i gimnazjów, zachowują moc do dnia
wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie
później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.,
Rok 2017 był czasem na wspólne uzgadnianie i przyjęcie prawnych rozwiązań
dostosowanych do zmieniającego się ustroju szkolnictwa. Ważnym zadaniem było
ostateczne określenie optymalnych rozwiązań pod względem demograficznym,
ekonomicznym i społecznym i później przyjęcie uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Rada Gminy Nowa Ruda podjęła w tej
sprawie uchwałę w dniu 30 marca 2017 roku ( uchwała nr 240/XXXII/17 Rady Gminy
Nowa Ruda w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda do nowego ustroju szkolnego ( Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z 2017r. poz. 1817 z dnia 10 kwietnia 2017r.).
Liczba uczniów szkół podstawowych na przestrzeni lat 2006-2017
Placówka

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013 /14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

SP
Bożków

178

160

158

141

131

123

119

129

143

149

144

164

SP Jugów

188

168

160

142

142

141

192

192

200

220

200

238

SP
Ludwikowi
ce

232

208

208

189

184

167

159

167

158

171

158

169

SP
Wolibórz

105

112

99

96

91

88

------

------

----

----

-----

-----

SP
Dzikowiec

51

44

45

42

42

46

------

------

-----

----

----

---

SP
Włodowice

85

86

87

86

82

89

------

-----

----

----

-----

-----

Razem

839

778

757

696

672

654

470

488

501

540

502

571

NSP
Dzikowiec

x

x

x

x

x

x

42

43

37

37

31

40

NSP
Włodowice

x

x

x

x

x

x

72

76

89

101

100

117

NSP
Wolibórz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13

23

20

839

778

757

696

672

654

584

607

627

691

656

748

3. Gimnazja
Prowadzone przez Gminę Nowa Ruda dwa gimnazja z dniem 1 września 2017
roku zostały włączone w strukturę szkół podstawowych. Jako placówki oświatowe
gimnazja zakończyły swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku, natomiast
uczniowie gimnazjum klas II i III do czasu zakończenia edukacji - uczą się
w oddziałach klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkole podstawowej odpowiednio w Jugowie i Ludwikowicach Kł.
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Ponieważ nauka w gimnazjum trwa 3 lata, klasy gimnazjalne w szkołach
podstawowych będą funkcjonować do 31 sierpnia 2019 roku. Do całkowitego
wygaszenia gimnazjów pozostały dwa roczniki. W roku szkolnym 2017/2018
w gimnazjum naukę pobiera 155 uczniów, z czego 129 uczy się w gimnazjach
prowadzonych przez gminę. W ostatnim roku funkcjonowania gimnazjów, edukację
ukończy 74 uczniów w tym 65 uczących się w gminnych gimnazjach. Uczniowie klas
trzecich obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego egzaminu organizowanego
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, z tego też względu egzamin gimnazjalny
odbędzie się w roku 2018 i 2019. Liczbę uczniów w poszczególnych gimnazjach
przedstawia tabela poniżej.
Tabela poniżej przedstawia liczbę uczniów w gimnazjach na przestrzeni lat 2007
– 2019, a więc do czasu całkowitego wygaszenia gimnazjów w Polsce.
Liczba uczniów w gimnazjach na przestrzeni lat 2007-2019
Placówka

06/0
7

07/0
8

08/0
9

09/1
0

10/1
1

11/1
2

12/1
3

13/1
4

14/1
5

15/1
6

16/1
7

17/1
8

18/1
9

PG Jugów

164

159

165

159

130

122

185

161

146

145

145

90

46

PG Ludwikowice
Kł.

161

169

171

174

149

135

----

----

----

----

----

----

---

PG Bożków

169

159

143

128

108

110

105

96

99

75

68

39

19

Razem

494

487

479

461

387

367

290

257

245

220

213

129

65

NG Włodowice

X

X

X

X

X

X

X

6

21

30

34

19

9

NG Dzikowiec

x

x

x

x

x

x

x

x

8

16

15

7

0

RAZEM

494

487

479

461

387

367

290

263

274

266

262

155

74

4. Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2016/2017
Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczających do publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła ogółem 918,
w porównaniu do roku szkolnego 2017/2018 (903 uczniów) była wyższa o 15
uczniów.
Nauczaniem indywidualnym objętych było 11 uczniów. Dla 13 uczniów
zorganizowane były zajęcia zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in.: zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne
oraz socjoterapeutyczne.

Typ placówek

Liczba uczniów
2015/2016

2016/2017

2017/2018

Szkoły publiczne gminne

760

715

700

Szkoły niepubliczne

197

203

203

15

5. Kadra nauczycielska
W gminnych placówkach oświatowych w okresie sprawozdawczym łącznie
zatrudnionych było nauczycieli - w przeliczeniu do pełnych etatów 91,06 –
w stosunku do roku obecnego mniej o 2,14 etatu (93,20).
Największą grupę, bo 55,35% stanowili nauczyciele mianowani (50,41 et.),
37,26 % stanowili nauczyciele dyplomowani (33,93 et.). Porównanie roku 2016/2017
do obecnego roku szkolnego pozwala na stwierdzenie, że liczba etatów wzrosła
o 2,14 etatu, w wyniku awansu zawodowego największa grupę nauczycieli tworzą
nauczyciele dyplomowani (45,95%), w dalszej kolejności nauczyciele mianowani –
43,62 % ogółu.
Dane ze sprawozdań dotyczące liczby nauczycieli/etaty i liczby uczniów
w placówkach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda
Rok

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Liczba
nauczycieli w
przeliczeniu na
etaty

141,38

155,25

148,02

145,24

142,78

134,50

103,96

96,46

95,58

93,22

91,06

Liczba uczniów

1.333

1.265

1.236

1.157

1.060

1021

760

745

746

760

715

Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach
wg stanu na dzień 30 września 2016r. (rok szkolny 2016/2017)

Nazwa placówki oświatowej
Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie

Liczba nauczycieli
Stażyści

Kontraktowi Mianowani Dyplomowani

Razem

0

1

2,33

15

18,33

1,46

1,22

12

3

17,68

ZSG Bożków

0

2

26,59

9

37,59

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie

0

0

5,45

6,81

12,26

Przedszkole w Woliborzu

0

0,04

3

0,08

3,12

Przedszkole w Przygórzu

0

1

1,04

0,04

2,08

1,46

5,26

50,41

33,93

91,06

Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.

Ogółem

Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach
wg stanu na dzień 30 września 2017r. ( rok szkolny 2017/2018)

Nazwa placówki oświatowej
Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie

Liczba nauczycieli
Stażyści Kontraktowi

Mianowani Dyplomowani

Razem

1

1,9

6

22,67

31,57

0,77

2

12

3

17,77

ZSG Bożków

-

2

18,62

17

37,62

Przedszkole w Woliborzu

-

0,04

3

0,08

3,12

Przedszkole w Przygórzu

1

1

1,04

0,08

3,12

2,77

6,94

40,66

42,83

93,2

Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.

Ogółem
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IV. WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
1.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia 2017 roku.
Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego
w powyższym terminie, napisali egzamin 1, 2 i 5 czerwca 2017 roku.
W gminnych dwóch gimnazjach do egzaminu przystąpiło 62 uczniów.
Z gimnazjum w Bożkowie do egzaminu przystąpiło 18 uczniów a z Jugowa – 44
uczniów. Z gimnazjum w Dzikowcu do egzaminu przystąpiło 9 uczniów a z Włodowic
– 12 uczniów.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 - średnie wyniki w skali województwa
Rok szkolny
2016/2017
Województwo:
dolnośląskie

Część
humanistyczna

Część matematycznoprzyrodnicza

Część językowa

język historia i matematyprzedm. angielski angielski niemiecki niemiecki
polski WOS
ka
przyrodnicze podst. rozsz.
podst.
rozsz.
68,1

57,7

45,4

51,0

67,1

50,7

53,1

35,8

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej –
humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz języka polskiego ( w dwóch odrębnych arkuszach), a w części
drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych –
biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki ( również w dwóch odrębnych
arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego
języka obcego nowożytnego ma poziomie podstawowym labo na poziomach
podstawowym i rozszerzonym.
Poniżej w tabeli przedstawione zostały wyniki z egzaminu gimnazjalnego
z podziałem na gimnazja.
Zestawienie wyników z egzaminu 2017 rok – tabela porównawcza
Gimnazja
publiczne

Część
Część matematycznohumanistyczna
przyrodnicza

Część językowa

język historia i matematy- przedm. angielski angielski niemiecki
polski WOS
ka
przyrodnicze podst. rozsz.
podst.

niemiecki
rozsz.

Gimnazjum nr 1
w Jugowie

68,5

53,7

42,6

52,1

56,8

38

36

0

Gimnazjum nr 3
w Bożkowie

69,2

60,9

49,1

50,6

61,5

36,5

0

0

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie ze
zdaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętności odbioru tekstu kultury
i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistom nie
przysporzyło również problemów zadanie z wiedzy o społeczeństwie sprawdzające
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umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji. Z matematyki uczniowie wykazali
się umiejętnością opisywania za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między
różnymi wielkościami, z geografii – umiejętnościami odczytywania danych z tabeli.
Zestawienie wyników z egzaminu 2017 r. –gimnazja niepubliczne

Gimnazja
niepubliczne

Część
Część matematycznohumanistyczna
przyrodnicza

Część językowa

przedm.
język historia i matematyangielski angielski niemiecki niemiecki
przyrodnic
polski WOS
ka
podst.
rozsz.
podst.
rozsz.
ze

Gimnazjum w
Dzikowcu

71

50,7

24,2

38,9

55,9

42,1

23

8

Gimnazjum we
Włodowicach

73,2

65,5

57,3

53,3

69,4

50,4

0

0

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego i niemieckiego
na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązywaniem zadań
z zakresu rozumienia ze słuchu. Na poziomie rozszerzonym z języka uczniowie
najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych.
Egzamin wykazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej.
W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in.
zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu
świadomości językowej, a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej.
Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie geometryczne, wymagające analizy
informacji zawartych w jego treści oraz skorzystania z własności kątów
wierzchołkowych i przyległych, a z fizyki – zadanie dotyczące zastosowania do
obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciała stałego. W trzeciej części
egzaminu na poziomie podstawowym uczniom przystępującym do egzaminu z języka
angielskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające rozumienie tekstów
pisanych. W przypadku języka niemieckiego najtrudniejsze okazały się zadania
sprawdzające znajomość środków językowych. Na poziomie rozszerzonym we
wszystkich językach obcych największą trudność sprawiło gimnazjalistom
rozwiązywanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych.
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Skala staninowa śr. wyników (w %) z egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku
Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Język angielski na Język niemiecki na
poziomie
poziomie
podstawowym
podstawowym

Historia i wiedza
o społeczeństwie

Język
polski

1

22-34

15-38

21-32

11-20

24-37

26-35

2

35-46

39-56

33-41

21-30

38-47

36-38

3

47-51

57-62

42-45

31-36

48-54

39-43

4

52-55

63-66

46-48

37-41

55-60

44-48

5

56-59

67-70

49-52

42-46

61-67

49-55

6

60-63

71-73

53-55

47-51

68-74

56-62

7

64-68

74-78

56-60

52-59

75-83

63-70

8

69-78

79-85

61-71

60-72

84-94

71-80

9

79-94

86-96

72-94

73-96

95-100

81-100

Stanin

Zestawienie wyników z egzaminu 2017 rok –
gimnazja na terenie Gminy i Miasta Nowa Ruda
Część
humanistyczna

Rok szkolny
2016/2017

Język
polski

Gimnazjum nr 1 im.
Noblistów Polskich w
Jugowie

53,7

69,2

60,9

Gimnazjum nr 1 im.
Zjednoczonej Europy
w Nowej Rudzie

67,6

Gimnazjum nr 2 im.
M. Skłodowskiej Curie w Nowej
Rudzie
Gimnazjum nr 3 w
Nowej Rudzie
Niepubliczne
Gimnazjum
Dzikowcu
Gimnazjum
Włodowicach

w
we

Część językowa

Historia i matematy- przedm. angielski angielski niemiecki niemiecki
WOS
ka
przyrodnicze podst.
rozsz.
podst.
rozsz.

68,5

Gimnazjum nr 3 im.
Konstytucji 3-Maja z
oddz. integracyjnymi
w Bożkowie

Część matematycznoprzyrodnicza

42,6

52,1

56,8

38

36

0

49,1

50,6

61,5

36,5

0

0

50,8

38,1

45,8

65

62,8

46

0

69,3

53,5

40,1

49,7

70

50,6

46

53

64,2

53,6

47,9

45,3

45,2

26,8

80

80

71

50,7

24,2

38,9

55,9

42,1

23

8

73,2

65,5

57,3

53,3

69,4

50,4

0

0
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Zestawienie wyników z egzaminu 2017 r. - Powiat Kłodzki
(średni wynik gminy w %)
Rok szkolny
2016/2017

Gmina Nowa Ruda
Miasto Nowa Ruda
Gmina Radków
Miasto Kłodzko
Gmina Kłodzko

Część
humanistyczna
Język
polski

56,6

65,2

50,7

66,3
56,9

Część językowa

Historia i matematy przedm.
angielski angielski niemiecki niemiecki
WOS
-ka
przyrodnicze podst.
rozsz.
podst.
rozsz.

69,6

58,5

Część matematycznoprzyrodnicza

45,6

44,2

50,5

59,8

40,9

34,1

8

39

46,3

62,7

51

44,4

28,6

41,2

46,8

26,3

58,9

29,1

28,7

57,3

43

50,9

72,4

52,5

37,1

-----

61,6

43,1

47,9

63,9

40,5

45,4

18,3

44,8

50,5

72

48,7

68,6

57,3

Miasto Kudowa Zdrój

68,7

60,1

43

49,7

65,8

48,7

42,8

0

Miasto Polanica Zdrój

71,9

56,3

43

51,5

68,5

48,3

---

-----

Gmina
Kłodzka

64,8

49,7

41,6

44,8

58

42,6

52,7

18,9

Gmina Lądek Zdrój

59,9

53,7

32,4

39,5

60,6

41,3

43,3

16,1

Gmina Lewin Kłodzki

67,4

62,8

47,1

53,1

62,3

-

-

Gmina Międzylesie

71,7

54,6

72,9

53,2

Gmina Stronie Śląskie

63,2

49,9

31,6

32,7

43,8

-----

Gmina Szczytna

63,9

51,9

33,9

61,9

52,2

16,5

Miasto Duszniki Zdrój

Bystrzyca

59,1

40,2

74,9

51,0

69,0

42,4

50,1

43

70

58,7

45

2. Sprawdzian szóstoklasisty, a egzamin ósmoklasisty
W 2016 roku uczniowie klas szóstych w całym kraju po raz
czternasty i ostatni przystąpili do sprawdzianu w szóstej klasie
szkoły podstawowej. Podkreślić należy, że był to pierwszy ważny
sprawdzian zewnętrzny, często decydujący o postrzeganiu danej
placówki w środowisku.
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas nie pisali sprawdzianu z uwagi na
zmiany ustrojowe w szkolnictwie, polegające m. in. na przekształceniu sześcioletnich
szkół podstawowych w szkoły ośmioklasowe. Zatem uczniowie którzy w roku
szkolnym 2016/2017 ukończyli pozytywnie klasę szóstą otrzymali promocję do klasy
siódmej.
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Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44ZS ustawy z dnia
7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.). Po raz
pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin
ten jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Od tej zasady jest wyjątek. Do egzaminu nie
przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z nich jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
Z egzaminu może być zwolniony również uczeń, który ze względu na szczególny
przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie
głównym, ani w terminie dodatkowym.
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać,
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin
ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
1) Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie
obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia
uczniowie, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom
oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu
wykształcenia;
2) Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych,
które
wykorzystują
wyniki
egzaminu
ósmoklasisty
z poszczególnych przedmiotów jako kryteria rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest
większa niż liczba wolnych miejsc w szkole.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym
i dodatkowym. W tabeli poniżej wskazano miesiące, w których przeprowadzany jest
egzamin ósmoklasisty w różnych typach szkół.

TERMINY

szkoły dla dzieci i młodzieży oraz
szkoły dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze wiosennym

szkoły dla dorosłych w których nauka
kończy się w semestrze jesiennym

Główny

kwiecień

styczeń

Dodatkowy

czerwiec

kwiecień

Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych , tj.:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
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c) języka nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,
ukraiński lub włoski – uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

V.

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM
2016/2017

„Umiem pływać” jest realizowany w gminie od kilku lat. W ramach realizacji
programu uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Dzięki
programowi, w ubiegłym i obecnym roku, w zajęciach uczestniczą dwie grupy
piętnastoosobowe ze wszystkich szkół naprzemiennie. W roku szkolnym 2016/2017 z
nauki pływania skorzystało 60 uczniów. Od 18 września do 20 listopada br. na basen
będą jeździły dzieci ze szkoły podstawowej w Jugowie.
„Junior Sport” - Młodzież szkolna z terenu gminy miała uczestniczyła
w projekcie „Junior Sport”, który skierowany był do uczniów klas IV - VI szkół
podstawowych. Celem programu było wspieranie rozwoju fizycznego dzieci
i młodzieży, upowszechnienie sportu wśród uczniów poprzez prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych w takich dyscyplinach jak lekkoatletyka, gry zespołowe, sporty
sezonowe. Udział w programie wzięły szkoły podstawowe z Bożkowa, Jugowa
i Ludwikowic Kł. W ramach projektu poza realizacją zajęć pozalekcyjnych do szkół
przekazano sprzęt sportowy.
„Mały Mistrz” - to kolejny projekt mający na celu zdobywanie nowych
umiejętności ruchowych i podnoszenie sprawności fizycznej u najmłodszych uczniów.
Program skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczestniczyło
w nim łącznie 50-cioro dzieci ze szkół podstawowych w Bożkowie, Jugowie
i Ludwikowicach Kł. Kontynuacją programu Mały Mistrz jest Program „Sprawny
Dolnoślązaczek”, który od 1 września br. do 5 maja 2018r. realizowany będzie
w szkołach podstawowych w Bożkowie, Jugowie i Ludwikowicach Kł. Dzięki
udziałowi w programie nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego podczas zajęć
z wychowania fizycznego wspierani są przez nauczycieli wychowania fizycznego.
„Szkolny Klub Sportowy” - Dzieci i młodzież z gminy uczestniczą również
w programie „Szkolny Klub Sportowy”, który skierowany jest zarówno dla uczniów
szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych. Celem programu jest
podniesienie aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego. Program realizowany jest od 9 stycznia do 30 listopada 2017r.
„Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” - Uczniowie klas IV i VI szkoły
podstawowej w Jugowie uczestniczą w projekcie pod nazwą „Leśna Akademia Sportu
Dzieci i Młodzieży”, który finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej w Warszawie. Celem programu jest promocja aktywności ruchowej poprzez
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenach leśnych oraz udział w
olimpiadzie sportowej. Szkoła z Jugowa w ramach projektu otrzymała także sprzęt
sportowy. Na zakończenie projektu odbędzie się olimpiada sportowa dla dzieci z
udziałem polskich lekkoatletów – medalistów mistrzostw Europy i Świata.
„Bezpieczna +” - w Gminie Nowa Ruda realizowany jest również rządowy
program Bezpieczna +, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów
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oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Program realizowany jest przez
uczniów szkół podstawowych w Jugowie i Ludwikowicach Kł. W ramach programu
realizowane są zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców, konkursy plastyczne,
spotkania ze sportowcami, wyjazdy na wydarzenia sportowe i kulturalne, warsztaty
kulinarne, spotkania ze służbami ratowniczymi. W ramach projektu zostaną
zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
„Wiem, umiem, potrafię” - choć realizacja projektu ruszyła terminowo od
1 września 2017 roku to w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się przygotowania
i prace związane z opracowaniem wniosku. Obszerny wniosek Gminy Nowa Ruda
dotyczy projektu „Wiem, umiem, potrafię! - wzrost wsparcia na rzecz
uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie
kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego”.
Przedmiotem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół prowadzonych
przez Gminę Nowa Ruda tj. Szkoły Podstawowej w Jugowie oraz klas gimnazjalnych
w Jugowie, Szkoły Podstawowej w Bożkowie oraz klas gimnazjalnych w Bożkowie do
potrzeb 89 uczennic i 112 uczniów. W efekcie potrzeb ww. szkół, w projekcie
zaplanowano: przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji
kluczowych, indywidualne wsparcie uczniów, doradztwo zawodowe, doposażenie
bazy dydaktycznej, tj. pracowni przedmiotowych niezbędnych do prowadzenia zajęć,
objęcie różnymi formami doskonalenia zawodowego 45 nauczycieli. Całkowita
wartość projektu to 528 649,00 zł z czego 502 216,54 zł pochodzić będzie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
za pośrednictwem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt będzie realizowany do
30.06.2019r.
„Poznajmy się lepiej” jest realizowany we współpracy przedszkoli w Bożkowie
i Hronovie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Dzięki udziałowi w w/w projekcie, w bieżącym roku realizowane są wspólne polskoczeskie wycieczki dla dzieci, warsztaty dla nauczycieli oraz imprezy stacjonarne
w obu przedszkolach. W sumie w ramach projektu realizowanych jest 18 wydarzeń
wzbogacających ofertę przedszkola w Bożkowie.
Program wymiany wakacyjnej ze szkołą w partnerskiej Gminie Somonino.
W tegorocznym programie uczestniczyła grupa 40 uczniów wraz z opiekunami ze
szkoły podstawowej w Ludwikowicach
Kł. W ramach wymiany młodzież
uczestniczyła w kolonii letniej na Kaszubach, w miejscowości Borcz. Uczestnikom
kolonii zapewniono wiele atrakcji, w tym: zwiedzanie Gdańska (Stare Miasto, Żuraw
Gdański, Dwór Artura, Bazylikę Mariacką), zwiedzanie Gdyni (Centrum Nauki
Experyment, Oceanarium w Gdyni), zwiedzanie Katedry w Oliwie, pobyt w Sopocie
(spacer po moło, zwiedzanie Domu Zdrojowego, pobyt nad morzem),zwiedzanie
skansenu we Wdzydzach, wejście na wieżę widokową Kaszubskie Oko, sprawdzenie
sił w Ostrzyckim Parku Linowym.
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” - akcja organizowana już po raz
ósmy. W ramach tej akcji uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jugowie wraz
z opiekunami i innymi dolnośląskimi szkołami wyjechali na Kresy, aby uporządkować
zapomniane polskie nekropolie. Organizatorem akcji jest Fundacja Studio Wschód
i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a patronat objęła Telewizja Polska. Fundacja
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Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie roku 2017 nadała Gimnazjum Nr 1 w Jugowie
Krzyż „Honor i Prawda”, który uczniowie odebrali w dniu 26.02.2017r.

VI.

INNE ZADANIA NADZOROWANE PRZEZ REFERAT OŚWIATY

1. Koordynacja sportu szkolnego
W zakresie realizacji przez szkoły zajęć sportowych w roku szkolnym 2016/2017
zadania koordynatora szkolnego w tym zakresie objął pracownik Referatu Oświaty
i Spraw Społecznych.
Zadania realizowane przez koordynatora w roku szkolnym 2016/2017 to:
1) Opracowanie kalendarza szkolnych zawodów sportowych na rok szkolny
2016/2017 etap gminny,
2) Współpraca z Międzyszkolnym Związkiem Sportowym w Nowej Rudzie
w sprawie opracowania kalendarza szkolnych zawodów sportowych na
poziomie rejonowym,
3) Współorganizowanie z nauczycielami wychowania fizycznego zawodów
sportowych na szczeblu gminnym zgodnie z kalendarzem imprez sportowych,
4) Organizacja transportu na zawody sportowe na szczeblu gminnym,
rejonowym, powiatowy, wojewódzkim,
5) Zakup nagród na zawody sportowe,
6) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej oraz notatki prasowej z przebiegu
zawodów,
7) Przygotowanie listów gratulacyjnych dla uczniów za osiągnięcia sportowe.
8) Zbieranie zapotrzebowania na sprzęt sportowy dla placówek oświatowych
oraz zakup sprzętu sportowego.
W ramach realizowanego kalendarza zawodów sportowych w roku szkolnym
2016/2017 przeprowadzono 12 turniejów dla chłopców i dziewcząt w kategorii szkół
podstawowych w dyscyplinach sportowych: mini piłka nożna, mini koszykówka, mini
piłka ręczna, mini piłka siatkowa 4-ki, mini piłka siatkowa 3-ki, mini piłka siatkowa - 2
na szczeblu gminnym oraz 8 turniejów dla chłopców i dziewcząt w kategorii szkół
gimnazjalnych w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka
siatkowa, piłka ręczna. Młodzież z terenu gminy Nowa Ruda wzięła udział w 23
turniejach na szczeblu rejonowym oraz zakwalifikowała się do 6 turniejów
powiatowych w grach zespołowych oraz w indywidualnych zawodach
lekkoatletycznych i biegach przełajowych. Uczniowie reprezentowali Gminę Nowa
Ruda również na szczeblu wojewódzkim.
Na organizację szkolnych zawodów sportowych przeznaczono w budżecie gminy
w roku sprawozdawczym kwotę 12.065,74 zł, w ramach tych środków zakupiono
i przekazano do szkół sprzęt sportowy (3.895,04 zł), nagrody dla uczestników
zawodów (3.262,25 zł), zapewniono uczestnikom transport (4.908,45 zł).
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2. Dotacje celowe na zadania z zakresu oświaty
Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina w roku
sprawozdawczym otrzymała kwotę 340.358,00 zł.
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017
dotyczył klas I-V szkół podstawowych w liczbie 556 uczniów, oraz klas I i II
gimnazjum w liczbie uczniów 169. Gmina Nowa Ruda otrzymała i rozliczyła na ten
cel dotacje w wysokości 71.050,62 zł.
Rządowy Program pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”Wyprawką szkolną w roku szkolnym 2016/2017 objętych było 42 uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze szkół
podstawowych, gimnazjów, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do
pracy, na łączna kwotę 19.350,71 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
-na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku
przeznaczono kwotę 47650,00 zł . Dofinansowanie otrzymało 7 pracodawców na 7
uczniów. W 2017 roku do października, wypłacono dofinansowanie 1 pracodawcy
na 1 ucznia - na łączna kwotę 8801,00 zł

Pomoc materialna uczniom: stypendia szkolne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w roku szkolnym 2016/2017
przyznał stypendia szkolne łącznie 64 uczniom ( w ubiegłym roku szkolnym
161 uczniom), w tym:
38 uczniom ze szkół podstawowych,
16 uczniom gimnazjów,
3 uczniom liceów ogólnokształcących, LOU i LP
7 uczniom technikum.
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