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Wstęp 
 
 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, jako organ 

wykonawczy przedkłada Radzie Miejskiej – organowi stanowiącemu, informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny. Dokument ten stanowi zbiór 

najważniejszych informacji dotyczących całego minionego roku szkolnego. 

Sprawozdanie dotyczy konkretnego zamkniętego okresu, tj. jednego roku szkolnego 
2013/2014 
 

1. Zadania organu prowadzącego 
 

Informacja oświatowa przedstawiona w niniejszej formie dotyczy zadań organu 

prowadzącego, które to dokładnie wskazuje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Gmina, jako organ prowadzący, jest 

wraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (tj. kuratorem oświaty), drugim organem, 

któremu podlega system oświaty. 

Oznacza to, że dyrektor szkoły jest jednocześnie pracownikiem organu prowadzącego, 

czyli gminy i podlega jej rygorom oraz odpowiada za nadzór pedagogiczny w kierowanej 

przez siebie jednostce, przez co podlega merytorycznie pod kompetencje kuratora oświaty. 

Główne zadania organu prowadzącego określone są w ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w ustawie  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.): 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), i organizacyjnej 

szkoły lub placówki; 

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 
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przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych. 

 W zakresie swoich zdań Gmina Gryfino podejmuje szereg działań opisanych w dalszej 

części niniejszej informacji mających na celu zapewnienie szkołom i placówkom 

odpowiednich warunków do realizacji ich statutowych zadań. 

 Większość inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych realizowana jest przez 

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta 

i Gminy Gryfino, natomiast, merytorycznie odpowiedzialną za edukację komórką 

organizacyjną Urzędu jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.  

Obsługę ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych Gminy Gryfino 

zapewnia Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie. 

Szkołom, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, zapewnia się właściwe 

wyposażenie poprzez zagwarantowanie odpowiednich środków w ich budżetach. 

2. System oświaty w Gminie Gryfino 
 

2.1. Sieć szkół i przedszkoli 
 

W ramach jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym w roku 

szkolnym 2013/2014 była Gmina Gryfino możemy wyróżnić przedszkola oraz szkoły 

następujących typów: 

 a) 5 przedszkoli, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi i 2 z oddziałami żłobkowymi, 

 b) 7 szkół podstawowych, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi, 

 c) 4 gimnazja, 

 d) 1 liceum ogólnokształcące,. 

 
Poniżej przedstawione zostały informacje nt. szkół i przedszkoli w roku szkolnym 

2013/2014, tj. ilość oddziałów, ilość uczniów, a także informacje na temat stopni awansu 

zawodowego nauczycieli. Liczba oddziałów i dzieci wg stanu na dzień 30 września 2013 r. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GRYFINIE 
IM. MARII DĄBROWSKIEJ  

 
Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 

Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 
dyplomowany 22 0 0 

mianowany 28 4 2,68 
kontraktowy 14 0 0 

stażysta 2 1 0,51 
bez stopnia awansu 0 0 0 

- Liczba oddziałów:  30 
- Liczba uczniów:  589 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 4 
- Liczba nauczycieli na urlopach związkowych: 1 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 
IM. KPT. Ż.W. MAMERTA STANKIEWICZA 

 
Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 

Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 
dyplomowany 21 1 0,33 

mianowany 20 4 1,10 
kontraktowy 6 4 2,12 

stażysta 1 5 1,22 
bez stopnia awansu 0 0 0 

- Liczba oddziałów:  24 
- Liczba uczniów:  507 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 1 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE 
IM. MAŁYCH ZESŁAŃCÓW SYBIRU 

 
Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 

Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 
dyplomowany 1 1 0,28 

mianowany 6 4 1,94 
kontraktowy 3 0 0 

stażysta 0 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 

- Liczba oddziałów:  7 
- Liczba uczniów:  96 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 0 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY 
IM. KS. BARNIMA I 20 

 
Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 

Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 
dyplomowany 6 0 0 

mianowany 5 0 0 
kontraktowy 1 0 0 

stażysta 0 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 
- Liczba oddziałów:  7 
- Liczba uczniów: 95 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 0 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHWARSTNICY 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 8 4 0,85 
mianowany 10 4 1,11 
kontraktowy 3 2 0,23 

stażysta 0 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 
- Liczba oddziałów:  10 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy 
   3 - Gimnazjum w Chwarstnicy 
- Liczba uczniów:  180 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy 
   65 - Gimnazjum w Chwarstnicy 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 0 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARDNIE 
 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego Liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 13 0 0 
mianowany 17 0 0 
kontraktowy 11 4 2,39 

stażysta 0 0 0 
bez stopnia awansu 0 1 0,58 
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- Liczba oddziałów: 14 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie 
7 - Gimnazjum w Gardnie 

- Liczba uczniów: 248 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie 
   115 - Gimnazjum w Gardnie 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 1 
- Liczba nauczycieli w stanie nieczynnym: 1 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRYFINIE 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 33 3 1,16 
mianowany 25 3 1,50 
kontraktowy 12 1 0,56 

stażysta 1 1 0,50 
bez stopnia awansu 1 0 0 

 
- Liczba oddziałów: 15 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie 

25 - Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie 
- Liczba uczniów:  339 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie 

499 - Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 1 
 
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 21 4 1,74 
mianowany 19 3 1,28 
kontraktowy 7 3 1,50 

stażysta 0 1 0,22 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 
- Liczba oddziałów:  10 - Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie 

8 - I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego 
w Gryfinie 

- Liczba uczniów:  210 - Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie 
208 - I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego 

w Gryfinie 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 3 
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PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRYFINIE 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego liczba osób liczba osób liczba etatów 

Dyplomowany 3 0 0 
Mianowany 5 0 0 
Kontraktowy 5 1 0,14 

Stażysta 1 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 
- Liczba oddziałów:  6 
- Liczba dzieci:  140 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 0 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W GRYFINIE 
UL. KRZYWOUSTEGO 5 

Z FILIĄ PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego Liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 1 1 0,17 
mianowany 6 0 0 
kontraktowy 14 0 0 

stażysta 0 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 
- Liczba oddziałów:   13 (w tym 3 oddziały żłobkowe) 
- Liczba dzieci:   318 (w tym 84 w oddziałach żłobkowych) 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 0 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W GRYFINIE 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego Liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 6 0 0 
mianowany 2 0 0 
kontraktowy 2 1 0,13 

stażysta 2 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 
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- Liczba oddziałów:   5 
- Liczba dzieci:   125 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 0 

PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PSZCZÓŁKI MAI W GRYFINIE 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego Liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 3 1 0,09 
mianowany 5 0 0 
kontraktowy 8 0 0 

stażysta 4 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 
- Liczba oddziałów:  5 
- Liczba dzieci:  110 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 2 
 
 

PRZEDSZKOLE NR 5 IM. CALINECZKI W GRYFINIE 
 

Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 
Pełny wymiar Niepełny wymiar Stopień awansu zawodowego Liczba osób liczba osób liczba etatów 

dyplomowany 2 0 0 
mianowany 5 1 0,09 
kontraktowy 4 0 0 

stażysta 0 0 0 
bez stopnia awansu 0 0 0 

 
- Liczba oddziałów:   5 (w tym 1 oddział żłobkowy) 
- Liczba dzieci:   128 (w tym 26 w oddziałach żłobkowych) 
- Liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych: 0 
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ETATY KALKULACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH 
(stan na 30 września 2013 r.) 

 
Wyszczególnienie Wyszczególnienie 

L.p. Nazwa jednostki 
pracownicy pedagogiczni 

etaty kalkulacyjne/godziny 
dydaktyczne 

pracownicy administracji 
i obsługi 

(etaty kalkulacyjne.) 
1 2 3 4 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 79,26/1521,50 22,00 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 57,31/1119,40 17,87 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie (ZS) 32,32/623,24 2,00 

4. Szkoła Podstawowa w Chwastnicy (ZS) 20,38/393,50 12,50 

5. Szkoła Podstawowa w Gardnie (ZS) 30,95/610,30 17,61 

6. Szkoła Podstawowa w Radziszewie 13,83/267,00 5,50 

7. Szkoła Podstawowa w Żabnicy 13,80/266,00 5,50 

Ogółem szkoły podstawowe 247,85/4800,94 82,93 

8. Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie (ZS) 69,07/1304,37 27,03 

9. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie (ZSO) 33,15/627,68 4,75 

10. Gimnazjum w Chwarstnicy (ZS) 6,78/130,00 1,50 

11. Gimnazjum w Gardnie (ZS) 19,01/358,50 0,00 

Ogółem gimnazja 128,01/2420,55 33,28 

12. I Liceum Ogólnokształcące  
w Gryfinie (ZSO) 29,85/548,32 8,75 

Ogółem szkoły ponadgimnazjalne 29,85/548,32 8,75 

Ogółem 405,71/7769,81 125,01 
 

Uwaga: 

Etaty pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół w Gardnie są wykazywane w Szkole Podstawowej. 
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Wyszczególnienie Wyszczególnienie 

L.p. Nazwa jednostki pracownicy pedagogiczni 
etaty kalkulacyjne./godziny 

dydaktyczne 

pracownicy administracji 
i obsługi. 

(etaty kalkulacyjne.) 
1 2 3 4 

1. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 13,32/291 18 

2. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 21,42/499 48 

3. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 11,12/247 14 

4. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 19,13/423 14 

5. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 9,60/210 18 

Ogółem 74,59/1.670 112 

 Placówki niepubliczne 
W ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Gryfino wpisanych jest pięć 

punktów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

w Szczecinie. Punkty przedszkolne zorganizowane są w następujących miejscowościach 

wiejskich: Gardno, Chwarstnica, Stare Brynki, Daleszewo, Sobiemyśl. Miesięcznie uczęszcza 

do nich w sumie średnio 67 dzieci. Dotacja dla TPD jako organu prowadzącego przysługuje 

na każdego wychowanka tego punktu w wysokości  40 % wydatków bieżących ponoszonych 

na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino. Jest 

to kwota w wysokości 399,94 zł za dziecko w miesiącu sierpień 2014 r. Za okres roku 

szkolnego 2013/2014 kwota, jaką przekazano TPD w Szczecinie z tytułu prowadzenia 

wychowania przedszkolnego w formach opisanych powyżej to 333 358,36 zł. 

W roku 2013 zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy 

Gryfino Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Iskierka” z siedzibą przy ul. 9 Maja 5  

w Gryfinie. Do przedszkola uczęszcza aktualnie (stan na sierpień 2014 r.) 33 dzieci. Dotacja 

dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75 % 

wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez Gminę Gryfino. W miesiącu sierpniu br. była to kwota  

w wysokości 749,89 zł za dziecko. Za okres od stycznia do sierpnia 2014 r. przekazano kwotę 

w wysokości 117 369,82 zł w ramach prowadzenia Niepublicznego Integracyjnego 

Przedszkola „Iskierka”. 
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2.2. Infrastruktura 
sale lekcyjne pracownie świetlice sale gimnastyczne biblioteka 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola liczba powierzchnia 
(m2) 

Liczba powierzchnia 
(m2) 

liczba powierzchnia 
(m2) 

liczba powierzchnia 
(m2) 

liczba powierzchnia 
(m2) 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Gryfinie 25 1350 1 50 2 180 2 613 1 82 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Gryfinie 15 754 2 100 1 67 1 182 2 52 

3. Szkoła Podstawowa 
w Radziszewie 6 360 - - - - 1 193 1 15 

4. Szkoła Podstawowa 
w Żabnicy 7 406 1 28 1 65 1 176,50 1 27 

5. Zespół Szkół 
w Chwarstnicy 7 299 5 247 - - 1 475 2 82 

6. Zespół Szkół w Gardnie 20 942 3 138 1 80 1 540 3 102 

7. Zespół Szkół w Gryfinie 34 2138 2 115 3 235 4 1002 2 148 

8. 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Gryfinie 

16 809 2 125 1 20 1 179 2 56 

9. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 6 263 - - - - - - - - 

10. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 11 827 - - - - - - - - 

11. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 4 372 - - - - - - - - 

12. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 5 343 - - - - - - - - 

13. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 5 387 - - - - - - - - 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Strona 15 z 47 

POWIERZCHNIA (W M2) PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO UCZNIA 
W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO W ROKU SZKOLNYM 

2013/2014 
 

Nazwa szkoły Liczba m2 Liczba uczniów  
Ilość m2 

przypadających  
na jednego ucznia 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 2 013 589 3,57 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 1036 507 2,04 

Szkoła Podstawowa w Radziszewie 553 96 5,76 

Szkoła Podstawowa w Żabnicy 610,5 95 6,42 

Zespół Szkół w Chwarstnicy 1 021 245 4,17 

Zespół Szkół w Gardnie 1 620 363 4,46 

Zespól Szkół w Gryfinie 3 255 838 3,88 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie 1 113 418 2,66 

 

a) Ilość uczniów oraz powierzchnia wg Systemu Informacji Oświatowej – stan na 30 września 2013 r. 
b) Do powierzchni przyjętej w tabeli zaliczono pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze takie jak sale 
lekcyjne, pracownie, sale gimnastyczne bez świetlic i bibliotek. 
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WSPÓŁCZYNNIK ZMIANOWOŚCI  
W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów  Liczba pomieszczeń 
Współczynnik 
zmianowości 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Gryfinie 30 28 1,07 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Gryfinie 24 18 1,33 

Szkoła Podstawowa 
w Radziszewie 7 7 1 

Szkoła Podstawowa 
w Żabnicy 7 9 0,77 

Zespół Szkół 
w Chwarstnicy 13 13 1 

Zespół Szkół 
w Gardnie 21 24 0,87 

Zespół Szkół 
w Gryfinie 40 40 1 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie 18 19 0,95 

 

a) „Współczynnik zmianowości oznacza stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze.” Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 
roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) - § 4 ust. 2. 
b) Ilość pomieszczeń oraz oddziałów wg Systemu Informacji Oświatowej .  
c) Za pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przyjęto sale lekcyjne, pracownie, sale gimnastyczne bez 
świetlic i bibliotek. 
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2.3. Sytuacja finansowa 
 

Budżety jednostek oświatowych, podobnie jak inne jednostki organizacyjne gminy 

oparte są na roku budżetowym tożsamym z rokiem kalendarzowym. Poniżej przedstawione 

zostały wydatki szkół i przedszkoli w ujęciu roku szkolnego. Wszystkie wydatki wykazane  

są w złotych. 

 

WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W ZŁ 
JEDNOSTKA 

Wykonanie  
od 1 września 2013 r. 
do 31 sierpnia 2014 r. 

Liczba uczniów 
(stan na 30.09.2013 r.) 

Kwota przypadająca 
na jednego ucznia 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Gryfinie 5 386 240,08 589 9 144,72 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Gryfinie 4 172 514,79 507 8 229,81 

Szkoła Podstawowa 
w Radziszewie 1 061 178,61 96 11 053,94 

Szkoła Podstawowa 
w Żabnicy 1 217 645,35 95 12 817,32 

Zespół Szkół 
w Chwarstnicy 2 371 099,40 245 9 677,96 

Zespół Szkół 
w Gardnie 3 976 388,38 363 10 954,24 

Zespół Szkół 
w Gryfinie 7 119 423,81 838 8 495,73 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie 4 124 285,33 418 9 866,71 

OGÓŁEM SZKOŁY 29 428 775,75 3 151 
Średnia kwota 

przypadająca na 
ucznia: 

9 339,50 

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 1 652 192,99 140 - 

Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 3 649 561,27 234 - 

Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 1 398 907,64 125 - 

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 1 712 236,55 110 - 

Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 1 428 556,11 102 - 

OGÓŁEM PRZEDSZKOLA 9 841 454,56 711 - 

RAZEM 39 270 230,31 3 682 - 
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DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2013 W ZŁ 
 

Jednostka budżetowa Wykonane wydatki 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 7.134,58 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 4.890,77 
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.100,00 
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4.325,00 
Zespól Szkól w Chwarstnicy 7.450,00 
Zespól Szkól w Gardnie 3.574,00 
Zespół Szkól w Gryfinie 4.259,98 
Zespół Szkól Ogólnokształcących w Gryfinie 3.356,00 

Razem 36.090,33 
 

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  
NA WSPIERANIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH NA TERENIE 

BRANDENBURGII ZA ROK 2013 W ZŁ 
 

Jednostka budżetowa Wykonane wydatki 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 15.000,00 

Razem 15.000,00 
 

 

DODATKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA NAUCZYCIELI 
  

 W roku 2014, zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), Gmina Gryfino po raz kolejny sporządziła 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. W roku 2014 nie zaistniał 

obowiązek wypłaty dodatków uzupełniające dla nauczycieli za rok 2013. Wyliczenia 

w sprawozdaniu wykazują, że kwota wydatków na wynagrodzenie dla nauczycieli była 

o 929 803,01  zł wyższa ponad wymagane minimum ustawowe. 
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ŚRODKI FINANSOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (SUBWENCJA i „DOTACJA 
PRZEDSZKOLNA”)  

OTRZYMANE NA PROWADZENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY 
GRYFINO  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
 

Nazwa szkoły/placówki 

U
cz

ni
ow

ie
/w

yc
ho

w
an

ko
w

ie
 (s

ta
n 

na
 

30
.0

9.
20

13
r.

) 

Część oświatowa 
subwencji ogólnej 
w roku szkolnym 

2013/2014 

Dotacja celowa 
na zadania 
w zakresie 

wychowania 
przedszkolnego 

w roku szkolnym 
2013/2014 

Środki 
finansowe 
z budżetu 

państwa na 
ucznia/ 

wychowanka 
((kol. 3 +kol. 4) 

: kol. 2) 
1 2 3 4 5 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Gryfinie 589 3.274.108,08 85.053,94 5.703,16

Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Gryfinie 507 2.583.216,51 65.085,60 5.223,48

Szkoła Podstawowa  
w Radziszewie 96 622.476,07 23.535,51 6.729,29

Szkoła Podstawowa  
w Żabnicy 95 603.246,44 18.726,34 6.547,08

Zespół Szkół w Chwarstnicy 245 1.542.258,47 42.675,85 6.469,12

Zespół Szkół w Gardnie 363 2.333.812,64 69.755,84 6.429,24

Zespół Szkół w Gryfinie 838 4.322.035,83 46.588,95 5.213,16

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

418 2.478.289,33 - 5.928,92

OGÓŁEM SZKOŁY 3151 17.759.443,37 351.422,03 5.747,66

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 140 - 169.875,40        1.213,40

Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 234 - 271.242,54      1.159,16 

Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 125 1.398,89 152.413,75       1.230,50 

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 110 326.794,73 136.194,10 4.208,99

Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 102 46.178,74 123.955,62 1.667,98

OGÓŁEM PRZEDSZKOLA 711 374.372,36 853.681,41 1.727,22

RAZEM 3862 18.133.815,73 1.205.103,44 5.007,49
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Uwaga: 
Subwencja jest naliczana tylko na wychowanków przedszkoli posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie zorganizowania specjalnej formy wychowania. 

2.4. Dowozy dzieci do szkół 
 

 Obowiązkiem gminy, wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jest zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej w przypadku, gdy droga dziecka do szkoły przekracza: 

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

- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum. 

 Organizacja dowozów dzieci do szkół należy do statutowych zadań Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie. Ze względu na dużą liczbę dzieci 

dojeżdżających do szkół i dość rozległy teren objęty dowozami są one zorganizowane 

w następujący sposób: 

1. Przewozy realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Szczecinie, podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Przejazdy dzieci 

realizowane są na zasadzie biletów miesięcznych szkolnych. PKS dostosowuje rozkłady jazdy 

autobusów do potrzeb poszczególnych placówek. Koszt poniesiony w roku szkolnym 

2013/2014 na dowozy dzieci do szkół to 608 911,16 zł . 

2. Przewozy realizowane przez autobus szkolny oraz samochody osobowe 

(8-osobowe busy) znajdujące się w posiadaniu ZEAS. Samochody, którymi dysponuje ZEAS 

realizują również przewozy dzieci niepełnosprawnych, w tym do szkół specjalnych 

i ośrodków w Szczecinie: 

- koszty paliwa 72 865,61 zł 

- zakup części 12 747,36 zł 

- koszty remontów 10 425,66 zł 

- przeglądy 597,00 zł 

- pozostałe usługi (serwis) 813,90 zł 

- ubezpieczenie 16 572,50 zł 

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 139 393,14 zł 

3. Dowozy realizowane indywidualnie przez rodziców to koszt 65 931,04 zł . 
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2.5. Inwestycje i remonty przeprowadzone w szkołach  
i przedszkolach w okresie od 01 września 2013 r. do 
31 sierpnia 2014 r. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 

Kontynuacja zadania: „Modernizacja części nawierzchni przy wejściu głównym na teren 
Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22 
oraz nawierzchni przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły” 
 

Ogólna wartość wykonanych i kontynuowanych prac wynosi 6 862,66 zł 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 

1. Wymiana pompy C O. 
2. Konserwacja (powierzchniowe utrwalenie) boiska przyszkolnego o nawierzchni 

asfaltowej. 
3. Kontynuacja zadania: „Modernizacja kominów w ilości pięciu kominów, na dachu 

budynku głównego, jeden komin na dachu łącznika, cztery kominy na dachu 
mniejszego budynku usytuowanego po prawej stronie od głównego wejścia do 
ZSO.” 

Ogólna wartość wykonanych prac wynosi 35 838,15 zł 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W ŻABNICY 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację trawiastego 
boiska piłkarskiego oraz budowę bieżni i skoczni w dal.  
  

Ogólna wartość wykonanych prac wynosi 8 733,00 zł 
 

 

PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE 

Malowanie ścian w sali pobytu dzieci nr 4 oraz wykonanie podłóg z wykładziny PCV  
w sali pobytu dzieci nr 3 i nr 4 wraz z nadzorem. 
 

Ogółem wartość wykonanych robót wynosi 20 928,26 zł 
 

 

PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE 

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i remont schodów zewnętrznych na trasie 
ewakuacyjnej do budynku przedszkola wraz z nadzorem. 
 

Ogółem wartość wykonanych robót wynosi 32 098,73 zł 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Strona 22 z 47 

 
 

2.6. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

W roku szkolnym 2013/2014 zostało rozpatrzonych łącznie 348 wniosków 

o przyznanie stypendium socjalnego na podstawie art. 90d ustawy o systemie oświaty, 

z czego 321 wniosków rozpatrzono pozytywnie. 

Wśród decyzji pozytywnych można wyodrębnić (wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.): 

- 280 decyzji przyznających stypendium w wysokości 84,80 zł miesięcznie, 

- 41 decyzji przyznających stypendium w wysokości 106,00 zł miesięcznie. 

Daje to ogólną kwotę 259 509,00 zł w całym roku szkolnym. 

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium 

socjalnego jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.  

 

2.7. Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników 

Zgodnie z art. 70 b. ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. 

udzielono 43 pracodawcom dofinansowania na przygotowanie zawodowe młodocianych 

pracowników dla łącznie 63 uczniów za kwotę 307.891,37 zł. Dofinansowanie to zostało 

przyznane wyłącznie pracodawcom, którzy złożyli wniosek i spełniali warunki określone  

w ustawie. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest 

finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki, te są przekazywane na wyodrębniony 

rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek 

bankowy gminy. 

 

2.8. Zwolnienia z opłat skarbowych 

 
 Jednostki organizacyjne Gminy Gryfino, działające w systemie oświaty, w formie 

gimnazjum, zespołów szkół, szkół podstawowych i przedszkoli, korzystają z nieruchomości 

gminnych do realizacji swoich celów statutowych, jedynie na zasadzie  trwałego zarządu, 

który jest ustanawiany decyzją administracyjną. 

 Zgodnie z  art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jednostki te zwolnione są z opłat rocznych z tytułu 
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trwałego zarządu. Zwolnienia dotyczą również okresu od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 

2014 r. 

 Na terenie Gminy Gryfino funkcjonują placówki niepubliczne (punkty przedszkolne), 

prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny 

Placówki te prowadzą działalność w obiektach gminnych (szkołach i świetlicach wiejskich) 

na zasadzie odrębnych porozumień (umów) zawartych z dysponentami tych obiektów  

tj. konkretną szkołą lub Gryfińskim Domem Kultury.  

 Inne placówki niepubliczne działające na obszarze Gminy Gryfino, prowadzą 

działalność w obiektach niestanowiących własności komunalnej. 

 

2.9. Uchwała NR XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku 
realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Gryfino 

 W dniu 26 września 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie 

przywołanej w tytule powyżej. 

 Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 

nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w zależności od wielkości i typu szkoły oraz 

warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć.  

Powyższe zagadnienia regulowała uchwała XXXVIII/411/09 Rady Miejskiej w Gryfinie  

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez 

Gminę Gryfino. Nowa uchwała uwzględnia zmianę sieci i struktury szkół, przedszkoli  

oraz placówek (likwidację z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

w Gryfinie) prowadzonych przez Gminę Gryfino, które zaistniały w okresie od podjęcia 

powyższej uchwały. Zniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono 
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stanowisko wicedyrektora, nie ulega zmianie. Natomiast, odstępuje się od zasady całkowitego 

zwalniania dyrektorów od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, wprowadzając obowiązek realizacji tych zajęć w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo od roku szkolnego 2014/2015. Ponadto uchwała uwzględnia wprowadzaną 

ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 827) możliwość tworzenia zespołów szkół i przedszkoli. 

             Obecną tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć po zniżce 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Stanowisko kierownicze  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć po zniżce  

1 2 3 
1. Dyrektor przedszkola i szkoły (zespołu) 2 

Wicedyrektor przedszkola i szkoły (zespołu) liczącej 
- do 20 oddziałów 8 
- od 21do 30 oddziałów 6 

2. 

- powyżej 30 oddziałów 4 

 
2.10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady 

Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz 
nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino 

 
 W dniu 29 maja 2014 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę NR XLIV/382/14 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 

na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 191) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa, m. in., 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 

ust. 3 tej ustawy, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane  

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
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art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty. Powyższe zagadnienia zostało uregulowane  

w uchwale Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na 

stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.  

Wprowadzana zmiana zwiększyła dotychczasową tygodniowa liczbę godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów z 20 godzin do 22 godzin 

oraz doprecyzowała obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli wspomagających 

w oddziałach integracyjnych. Zwiększenie obowiązkowego wymiaru czasu pracy 

bezpośrednio z uczniem wymagającym szczególnego wsparcia oraz w oddziałach 

integracyjnych szkół pozwoli zaspokoić rzeczywiste potrzeby w zakresie edukacji  

i wychowania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach Gminy.  

             Obecny tygodniowy wymiar godzin przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Stanowisko  

Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych  

1. Pedagodzy, psychologowie, logopedzi, doradcy zawodowi, 
terapeuci 22 

2. Nauczyciele wspomagający 22 
3. Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych pracujący z grupami mieszanymi, 
do których uczęszczają dzieci 6-letnie oraz dzieci innych grup 
wiekowych, realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne 

22 

 

 

2.11. Egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego 

 

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w dniu 

1 lipca 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał zarządzenie Nr 0050.78.2014 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 22 lipca 2014 r. nadał stopień nauczyciela 
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mianowanego 12 nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, 

którzy w dniach 9 – 11 lipca 2014 r. zdali egzamin przed ww. komisjami. 

 
2.12. Powierzenie stanowisk dyrektorów w Zespole Szkół 

w Gryfinie, w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz  
w Przedszkolu Nr 3 

W dniu 11 czerwca 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał trzy zarządzenia. 

1. Zarządzenie Nr 0050.64.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola  

Nr 3 im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29.  

2. Zarządzenie Nr 0050.65.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej z siedziba w Gryfinie 

przy ul. Łużyckiej 22. 

3. Zarządzenie Nr 0050.64.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70. 

 Po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych i uzyskaniu zgody 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na przedłużenie obecnym dyrektorom powierzenia 

stanowiska dyrektora Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie powierzył na okres od dnia 

1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. stanowisko dyrektora poniżej wskazanym 

nauczycielom. 

1. Ewa Januszewska - dyrektor Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Gryfinie 

przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29.  

2. Jolanta Kroczak - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. 

Marii Dąbrowskiej z siedziba w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22. 

3. Danuta Bus - dyrektor Zespołu Szkół w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Jarosława 

Iwaszkiewicza 70. 
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2.13. Centrum Komunikacji 

W dniu 29 sierpnia 2014 r. odbyło się otwarcie Przedszkola Nr 4 z oddziałami 

integracyjnymi im. Pszczółki Mai z nową siedzibą przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie. 

Dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie udało się pozyskać środki na 

zaadaptowanie budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 na potrzeby przedszkola. Wydatki 

zostały dokonane w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca 

Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / 

Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) na realizację 

projektu Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży Edukacji i Komunikacji w związku gmin 

Oder-Welse oraz i gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz. 

Całkowita wartość projektu to 214 677,03 euro tj. 896 705,95 zł, adaptacja budynku 

przy ul. Kościuszki 17 to koszt 651 085,89 zł dofinansowanie to 85% wszystkich kosztów. 

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z przebudową i zmianą 

sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie na 

Przedszkole. Przebudowywany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym – 

przebudowa obejmowała II i III kondygnację. W budynku powstało 5 sal, przy każdej sali 

zaplecze sanitarne dostosowane rozmiarem do dzieci w wieku przedszkolnym oraz magazyn 

na leżaki. Na poziomie parteru powstały nowe pomieszczenie do przebierania dzieci.  

Przebudowa sal i zaplecza sanitarnego wymagała rozbiórek ścian i wymurowanie 

nowych na parterze i piętrze, uzupełnienia i remontu tynków, uzupełnienia posadzek, 

wykładzin podłogowych i ściennych oraz malowania ścian i stolarki drzwiowej. W zapleczu 

kuchennym i innych pomieszczeniach koniecznych do obsługi obiektu wykonano wymianę 

stolarki drzwiowej oraz malowanie ścian i sufitów. 

Ze względu na wymogi ewakuacyjne w obiektach przedszkolnych, budynek został 

podzielony na cztery strefy pożarowe co wiązało się montażem drzwi przeciwpożarowych, 

wykonaniem instalacji oddymiającej, oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji hydrantowej. 

 Aby umożliwić dla osób niepełnosprawnych dostęp do obiektu, wykonana została 

platforma-dźwig przy istniejących schodach do budynku. 

 W obiekcie wymieniono instalację c.o. oraz częściowo instalację zimnej wody, c.w.u. 

cyrkulacji, instalację kanalizacji sanitarnej i instalację wentylacji mechanicznej. Wykonana 

została również nowa instalacja elektryczna na parterze oraz piętrze budynku. 
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Jest to pierwszy etap prac. W dalszej kolejności planowane są zakupy  wyposażenia do 

Przedszkola Nr 4 oraz do Przedszkola Nr 3 i Przedszkola Nr 5  

w Gryfinie. Zakupione będą m.in. elementy zabawowe na plac zabaw, sprzęt RTV, zestaw 

bajek w różnych wersjach językowych, programy do nauki języka niemieckiego. Ponadto 

sprzęt i akcesoria do zabaw ruchowych, zakup mebli w celu wyposażenia sali językowej. 

2.14. Jak Dobrze być przedszkolakiem 

Projekt pn. "Jak dobrze być Przedszkolakiem" realizowany jest przez Przedszkole Nr 2 

im. Misia Uszatka w Gryfinie, z poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Cel główny projektu to: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 

przedszkolnym z terenu gminy Gryfino przez utworzenie w ciągu dwu lat 100 dodatkowych 

miejsc dla 3-latków oraz prowadzenie dla nich zajęć edukacyjnych w okresie 1.08.2013-

30.09.2015. Grupą docelową projektu na dzień 29.08.2014 r. jest 50 dzieci wraz z rodzicami. 

Docelowo w projekcie udział weźmie łącznie 100 dzieci w wieku 3 lat z gminy Gryfino. 

 W ramach projektu realizowanych jest wiele zajęć dodatkowych: 

zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia  

z doradcą zawodowym a także: 

a) Integracyjny dzień adaptacyjny 

b) Dzień Dziecka 

c) Dzień Optymisty - wyjazd do Smętowic 

d) Wizyty teatrzyków - 10 wizyt. 

Na dzień 29.08.2014r. poniesiono wydatki w wysokości: 625.210,48 zł w tym wkład 

własny (sale, gabinet specjalistów, kucharka): 88.923,62 zł 

Wskazana kwota przeznaczona została m.in. na: 

- wyposażenie sal przedszkolnych - 87 547,00 zł 

- sprzęt (w tym laptop, aparaty, urządzenie wielofunkcyjne) - 10.699,00 zł 
- wyprawki dla dzieci - 3.988,89 zł 

- wyjazdy, pikniki 

- wynagrodzenia kadry pedagogicznej 

Całkowita wartość projektu to 1.370.357,22 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to: 

1.164.803,64 zł. Wkład własny gminy: 205.553,58 zł,  
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2.15. Zakup samochodu dla ZEAS 

W sierpniu 2014 r. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych wspólnie z ZEAS  

w Gryfinie dokonał zakupu samochodu osobowego 9-o miejscowego z jednym stanowiskiem 

przystosowanym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Wydatek 

został dokonany w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem 

Gryfińskim o dofinansowanie projektu w ramach programu pn: „Program wyrównywania 

różnic między regionami II”. Środki pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Samochód przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych  

w ramach działalności statutowej Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w 

Gryfinie. Całkowita wartość samochodu to 111 500, 00 zł brutto. Dofinansowanie – 

80 000,00 zł. 

2.16. Projekt : „Animator – Moje Boisko Orlik” 

W okresie od marca do listopada 2014 r. realizowany jest projekt związany z boiskiem 

„Orlik” w Gardnie. Gmina Gryfino jest wnioskodawcą. Koordynator projektu to Fundacja 

Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach projektu zatrudniony jest animator sportu na boisku 

przyszkolnym w m. Gardno. Jego zadaniem jest prowadzenie zajęć sportowych dwa razy  

w tygodniu po 120 minut. Cześć wstępna gry i zabawy. Część główna treningi piłki nożnej. 

Zajęcia obejmują trzy grupy wiekowe:  

- do 13 lat; gry i zabawy biegowo gimnastyczne 4 godz. tygodniowo – łącznie 16 godz. 

miesięcznie 

- 14-16 lat; gry i zabawy o profilu piłki nożnej 4 godz. tygodniowo – łącznie 16 godz. 

miesięcznie 

- 17 lat i więcej; treningi piłki nożnej 4 godz. tygodniowo – łącznie 16 godz. miesięcznie 

Ilość uczestniczących osób ok. 50 

Koszt projektu: 9.000 zł, z czego 50% to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, a drugie 

50% to zabezpieczenie środków w budżecie  - Zespołu Szkół w Gardnie. 

 

2.17. Projekt „Multisport” 

W czerwcu 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Multisport”. Potrwa do końca 

roku. Wnioskodawca to Gmina Gryfino. Operator projektu to: Zachodniopomorska Federacja 

Sportu. W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowe głównie z lekkiej atletyki dla 

uczniów klas IV - VI dla 8 grup (15-20 osób grupa) 3 razy w tygodniu po 90 minut  



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 Strona 30 z 47 

w 4 szkołach to jest SP1 (3 grupy), SP2 (1 grupa), Zespół Szkół w Gryfinie (3 grupy), Zespół 

Szkół w Gardnie (1 grupa). 

Zobowiązania  w projekcie ze strony Operatora: 

a) nadzór organizacyjno-merytoryczny i finansowy, 

b) zatrudnienie kadry trenerskiej, 

c) bieżący monitoring realizacji szkolenia sportowego,  

d) zakup sprzętu sportowego na doposażenie zajęć sportowych, 

e) zakup materiałów promocyjnych i ubezpieczenie uczestników zadania, 

f) rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania. 

oraz ze strony Gminy: 

a) bezpłatne udostępnianie  obiektu do szkolenia sportowego  

b) wskazanie osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć szkoleniowych, 

c) współpraca merytoryczna z Operatorem Wojewódzkim zadania. 

 

3. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 
 

Zadaniem organu prowadzącego nie jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

Mimo to ustawodawca, wprowadzając obowiązek przedstawiania corocznie informacji 

o realizacji zadań oświatowych wykonywanych przez organ prowadzący, zobligował organ 

wykonawczy do przedstawienia informacji o wynikach sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych. 

W Gminie Gryfino, każdy dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z nadzorem 

pedagogicznym w swojej jednostce.  

W celu przygotowania niniejszej informacji zwrócono się do dyrektorów wszystkich 

szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, o udzielenie odpowiedzi na temat 

wyników w ich szkołach. Przedstawione dane dotyczą wyłącznie roku szkolnego 2013/2014.  

Informacje o wynikach przygotowane przez dyrektorów szkół wraz z ich 

komentarzem przedstawione są w kolejnych załącznikach: 

1. Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie – Załącznik Nr 1, 

2. Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie – Załącznik Nr 2, 

3. Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowa w Radziszewie – Załącznik Nr 3, 

4. Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Żabnicy – Załącznik Nr 4, 

5. Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy Załącznik Nr 5, 
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6. Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Gardnie - Załącznik Nr 6, 

7. Wyniki egzaminu w Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – Załącznik Nr 7, 

8. Wyniki egzaminu w Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie – Załącznik Nr 8, 

9. Wyniki egzaminu w Gimnazjum w Chwarstnicy – Załącznik Nr 9, 

10. Wyniki egzaminu w Gimnazjum w Gardnie – Załącznik Nr 10, 

11. Wyniki matury w Liceum Ogólnokształcącym w ZSO w Gryfinie – Załącznik 

Nr 11. 

 
Opracował: 
- Grzegorz Jastrowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
 
Gryfino, dnia 10.10. 2014 r.
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Załącznik Nr 1 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W GRYFINIE 

 
Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2014 r. w klasie VI  

 
I. Informacje ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin 75os. / 98,66 % (1 uczeń zwolniony decyzją 
Dyrektora OKE w Poznaniu) 

Ilość uczniów z obniżonymi wymaganiami 20 os. /  26,66 % w tym: 
-  arkusz dostosowany S-8-2os., S-7-1 os.- razem- 3 os. 
- dostosowanie kryteriów oceniania ze względu na dysleksje rozwojową- 5os. 
- wydłużenie czasu o 30 minut-20 os., 
- nauczyciel wspomagający ucznia w pisaniu- 1 os. 
- nauczyciel koncentrujący ucznia na pracy z arkuszem- 1 os. 

 
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju  
 
Średnia liczba punktów 

na osobę  
w szkole 
pkt/% 

Średnia liczba punktów 
na osobę 

w województwie 
zachodniopomorskim 

pkt/% 

Średnia liczba punktów 
na osobę  
w kraju 
pkt/% 

Maksymalna liczba 
punktów na osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

28,21 pkt /70,52% 24,92 pkt/ 62,30% 25,80 pkt/ 64,50% 40 pkt/100% 
 
 
III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
 
 
 „Wyniki uczniów są dla nas satysfakcjonujące. Obserwujemy wyraźny przyrost wiedzy 
i umiejętności wszystkich uczniów, również z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi,  
w zakresie badanych umiejętności.” 
 
 
 
 

Dyrektor 
 

Jolanta Kroczak 
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Załącznik Nr 2 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KPT.Ż.W. MAMERTA STANKIEWICZA W GRYFINIE 
 

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2014 r. w klasie VI  
 

I. Informacje ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin  115 os. /100 % 
Ilość uczniów z obniżonymi wymaganiami   7 os. /  6,08  %  

 
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju  
 
Średnia liczba punktów 

na osobę  
w szkole 
pkt/% 

Średnia liczba punktów 
na osobę 

w województwie 
zachodniopomorskim 

pkt/% 

Średnia liczba punktów 
na osobę  
w kraju 
pkt/% 

Maksymalna liczba 
punktów na osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

 27,19 pkt / 67,9 % 24,92 pkt/ 62,30% 25,80 pkt/ 64,50% 40 pkt/100% 
 
 
 
III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
 
„Do sprawdzianu przystąpiło 115 uczniów, którzy uzyskali następujące wyniki: 
- z języka polskiego- 66,1%  
- z matematyki- 69,82 % 
Wyniki osiągnięte przez uczniów są wyższe niż w roku ubiegłym.” 
 

Dyrektor 
 

Elżbieta Wnuk 
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Załącznik Nr 3 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁYCH ZESŁAŃCÓW SYBIRU W RADZISZEWIE 
Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 01.04.2014  r. w klasie VI  

 
 
I. Informacje ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin os. 14 / 100% 
Ilość uczniów z obniżonymi wymaganiami 0 os. / 0 %  

 
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju  
 
Średnia liczba punktów 

na osobę  
w szkole 
pkt. /% 

Średnia liczba punktów 
na osobę 

w województwie 
zachodniopomorskim 

pkt. /% 

Średnia liczba punktów 
na osobę  
w kraju 
pkt./% 

Maksymalna liczba 
punktów na osobę  

do zdobycia 
pkt./100% 

26,86 pkt / 67,15% 24,92 pkt/ 62,30% 25,80 pkt/ 64,50% 40 pkt/100% 
 
III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
 

„Tegoroczne wyniki są zadawalące, jednocześnie obrazujące poziom wiadomości 
i umiejętności uczniów obecnej klasy szóstej. Efektem programu naprawczego oraz zajęć 
szkoleniowych dla nauczycieli, dotyczących pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi, był 
nie tylko wysoki wynik, ale wyższy stanin – 6.  

Najlepszy wynik 38 pkt., należy do ucznia, którego poziom wiadomości i umiejętności, jest 
wysoki. Uczeń ten jest laureatem oraz finalistą wielu konkursów przedmiotowych, w tym na 
szczeblu wojewódzkim.  

Pięć osób uzyskało wynik powyżej 30 punktów, co stanowi 36% stanu klasy, osiem powyżej 
20 punktów (w przedziale 20 do 29 pkt.) – 57% wszystkich uczniów. Wynik o tyle jest wysoki 
 i satysfakcjonujący, że jest wyższy od wyniku gminnego, wojewódzkiego i krajowego.”   
 
 

 
Dyrektor 

Beata Wójcik 
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Załącznik Nr 4 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘCIA BARNIMA I W ŻABNICY 
 

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2014 r. w klasie VI  
 

I. Informacje ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin 10 os./100 % 

Ilość uczniów z obniżonymi wymaganiami 3 os. / 33,33% w tym: 
- 2 uczniów z dysleksją rozwojową , 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego ( niedowidzący)  
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju  
 
Średnia liczba punktów 

na osobę  
w szkole 
pkt/% 

Średnia liczba punktów 
na osobę 

w województwie 
zachodniopomorskim 

pkt/% 

Średnia liczba punktów 
na osobę  
w kraju 
pkt/% 

Maksymalna liczba 
punktów na osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

25,10  pkt / 63 % 24,92 pkt/ 62,30% 25,80 pkt/ 64,50% 40 pkt/100% 
 
 
 
III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
 
             „Uzyskany w 2014 roku wynik w sprawdzianie szóstoklasistów uważamy za 

zdecydowanie  dobry . Znaleźliśmy się jako placówka w piątej staninie wyników , co 
oznacza w porównaniu z rokiem ubiegłym awans o dwie staniny . Po raz kolejny 
szkoła uzyskała wynik lepszy od średniej wojewódzkiej . Wynik mógłby być o co 
najmniej 1 punkt wyższy gdyby nie zaniechanie matki jednego z uczniów , która mino 
nacisków szkoły przez prawie dwa lata nie udała się do Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej  , aby załatwić dziecku orzeczenie o dysleksji . W efekcie ten właśnie 
uczeń uzyskał w sprawdzianie najniższą liczbę punktów .Warto dodać ,że od września 
2013 przyjęliśmy też do placówki ucznia spoza rejonu z bardzo słabymi wynikami 
dydaktycznymi . Wspólne działania  nauczycieli spowodowały ,że mimo niewielkiego 
potencjału uczeń ten napisał sprawdzian dość dobrze . Podobne wnioski dotyczą także 
innego z uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Praca dodatkowa 
z nim zaowocowała również w tym wypadku dość dobrym jak na jego możliwości 
wynikiem .” 

 
 
 

Dyrektor 
 

Sławomir Fuks 
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Załącznik Nr 5 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHWARSTNICY 

 
 

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2014r.w klasie VI 
 
I. Informacje ogólne: 
 

a. Ilość uczniów zdających egzamin: 29 os /100% 
b. Ilość uczniów z obniżonymi wymaganiami 15 os / 52 % w tym: 

       - dysleksja – 2 uczniów ( zalecenia egzaminacyjne) 
 
 

II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju 
 

 

Średnia liczba punktów na 
osobę w szkole             

pkt / % 

 

Średnia liczba punktów   na 
osobę w województwie 
zachodniopomorskim 

pkt/ % 

Średnia liczba 
punktów na osobę     

w kraju pkt/ % 

Maksymalna liczba 
punktów na osobę       

do zdobycia  
pkt / 100% 

 
18,21 pkt./45,5% 24,92 pkt/ 62,30% 25,80 pkt/ 64,50% 

 
40 pkt/100% 

 
 
III       Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
 

„Otrzymany wynik potwierdza możliwości uczniów piszących sprawdzian.  
Na 29 osób ponad połowa ma orzeczenia poradni o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 
ich indywidualnych możliwości. Uczniowie mają problemy z opanowaniem minimum 
programowego – 6 uczniów powtarzało już klasę (w tym – 2 – kilkakrotnie). 
W porównaniu z egzaminem próbnym wynik uległ poprawnie o 7,5%  
(próbny – 38% poprawnych odpowiedzi; sprawdzian 45,5%). 
 Placówka podjęła wiele działań, które pozwoliły uzupełnić brakujące wiadomości 
 i umiejętności. We wrześniu opracowany zostanie program poprawy wyników. Zostanie on  
wdrożony w gimnazjum.” 
 
 

      Dyrektor 
 

                                                                                                Teresa Sarna 
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Załącznik Nr 6 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE 
W ZESPOLE SZKÓŁ W GARDNIE 

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2014 r. w klasie VI  
 

I. Informacje ogólne: 

Ilość uczniów zdających egzamin: 36 os. /100 % 
Ilość uczniów z obniżonymi wymaganiami: 11 os. / 30,5 % w tym: 

- 1 uczennica z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (2,77%) 
- 2 uczniów z dysleksją (5,55%) 
- 8 uczniów z dostosowaniem wymagań (22,2%) 

 
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju  
 
Średnia liczba punktów na 

osobę  
w szkole 
pkt/% 

 

Średnia liczba punktów 
na osobę 

w województwie 
zachodniopomorskim 

pkt/%                  

 

Średnia liczba punktów 
na osobę  
w kraju 
pkt/% 

Maksymalna liczba 
punktów na osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

 
20,6 pkt / 51,5% 

  
24,92 pkt/ 62,30% 25,80 pkt/ 64,50% 40 pkt/100% 

 
III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
 

„Analizując wyniki sprawdzianu stwierdzam, że w stosunku do wyników uzyskanych  
w ubiegłym roku  średnia punktów na jednego ucznia w samej szkole wzrosła o 2,42 
punktu, zmniejszyła się różnica w wynikach uzyskanych pomiędzy klasami z 24,26 
punktów w 2013 roku do 2,42 punktów w bieżącym roku.”              

 
 

Dyrektor 
 

Anna Frąckowiak-Kułdosz
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Załącznik Nr 7 

GIMNAZJUM NR 1 
W ZESPOLE SZKÓŁ W GRYFINIE 

 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 23,24,25 kwietnia 2014 r. oraz 

2,3,5 czerwca 2014r. (termin dodatkowy). 
 

I. Informacje ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin: 179 /100%  
jeden uczeń nie pisał egzaminu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 
(paragraf 38), Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr CPP 425-II-
5/104/G/HW-K-KS/2008/2009 
Ilość uczniów z  dostosowanymi wymaganiami  18/ 10,05 %   
w tym: 

- uczniowie z opiniami o dysleksji – 15 
- uczniowie z opiniami z zaleceniem dostosowania wymagań - 1 
- uczniowie nauczani indywidualnie – 2 

 
 
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju 
 

Część egzaminu 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w szkole 

w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę 
w 

województwie 
zachodniopo-

morskim 
w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w kraju 

w % 

Maksymalna 
liczba 

punktów na 
osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

J. polski 21,45/67,04 20,76/64,86 21,76/68,00 32/100 Część  
humanistyczna Historia / WOS 19,97/60,50 18,69/56,63 19,47/59,00 33/100 

Matematyka 14,10/50,34 12,30/43,93 13,16/47,00 28/100 Część  
matematyczno
-przyrodnicza 

Przedmioty przyrodnicze 14,05/50,16 13,88/49,57 14,56/52,00 28/100 

Poziom podstawowy 27,93/69,82 25,86/64,66 26,80/67,00 40/100 Język obcy  
– angielski 

Poziom rozszerzony 23,38/58,50 18,42/46,05 18,40/46,00 40/100 

Poziom podstawowy 20,17/50,43 21,24/53,10 21,60/54,00 40/100 
Język obcy  
– niemiecki 

Poziom rozszerzony 11,54/28,85 15,10/37,76 15,60/39,00 40/100 
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III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie 
nadzoru pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty. 

 

„W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Nr 1  
im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie w pierwszym terminie przystąpiło 
178. uczniów oraz jeden uczeń w terminie dodatkowym (nieobecność z powodu złamanej 
ręki). Jeden uczeń nie pisał egzaminu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 
(paragraf 38), Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr  CPP 425-II-5/104/G/HW-
K-KS/2008/2009 (niepełnosprawność sprzężona, upośledzenie w stopniu umiarkowanym). 

Podczas egzaminu 18/ 10,05 %   uczniów  korzystało z dostosowania warunków                        
i formy egzaminu (wydłużenie czasu pracy, pisanie w oddzielnej sali, zastosowanie 
odpowiednich kryteriów oceniania w przypadku dysleksji, dostosowany arkusz egzaminacyjny 
dla jednego ucznia słabowidzącego).  
 Dwoje uczniów, którzy byli laureatami odpowiednich konkursów przedmiotowych, 
skorzystało ze zwolnienia z części egzaminu. Z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu 
– jedna uczennica i jedna uczennica z części humanistycznej egzaminu, uzyskując 
jednocześnie najwyższą liczbę punktów za ten test. Wśród uczniów piszących egzamin 
dziesięcioro  uzyskało maksymalną liczbę punktów za odpowiednią część egzaminu (historia  
 i wos- jedna osoba, matematyka – dwie osoby, język angielski poziom podstawowy – siedem 
osób). Podczas Gali Laureatów 18. uczniów kończących naukę zostanie wyróżnionych za 
wybitne osiągnięcia w nauce. 

  Wśród uczniów klas trzecich było 18. takich, którzy przynajmniej raz 
powtarzali klasę – stanowi to  10,5%.   

W tym roku po raz trzeci absolwentami naszej placówki zostanie 11. uczniów klasy 
przysposabiającej do pracy. Uczniowie ci na lekcjach realizowali dostosowany program 
nauczania (przez trzy dni w tygodniu) oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy  
w pozostałe dwa dni. Należy dodać, że cała grupa ma roczne lub dwuletnie opóźnienie  
w realizacji obowiązku szkolnego – uczęszczanie do tej klasy dało im szansę na ukończenie 
gimnazjum. Uczniowie tej klasy uzyskali wyniki z egzaminu gimnazjalnego poniżej średnich 
szkoły. Ich wyniki miały znaczący wpływ na średnie szkoły z poszczególnych części,                        
a zwłaszcza z zakresu języka niemieckiego.  

Wstępna analiza wyników pozwala na stwierdzenie, iż uczniowie czterech klas 
profilowanych otrzymujący dobre i bardzo dobre oceny z nauczanych przedmiotów uzyskali 
wyniki powyżej średniej szkoły.” 
 

Dyrektor 
 

Danuta Joanna Bus 
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Załącznik Nr 8 

GIMNAZJUM NR 2 
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 

 
Wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach: 23,24,25 

kwietnia 2014 r.  
 
 

I. Informacje ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin: 57 os. / 100 % uczniów 
Ilość uczniów z dostosowanymi wymaganiami: 11 uczniów /  19 % zdających,  
w tym uczniowie z dysleksją (10 osób) 

II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju 
 

Część egzaminu 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w szkole 

w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę 
w 

województwie 
zachodniopo-

morskim 
w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w kraju 

w % 

Maksymalna 
liczba 

punktów na 
osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

J. polski 19,35/60,49 20,76/64,86 21,76/68,00 32/100 Część  
humanistyczna Historia / WOS 18,81/57,00 18,69/56,63 19,47/59,00 33/100 

Matematyka 10,48/37,46 12,30/43,93 13,16/47,00 28/100 Część  
matematyczno
-przyrodnicza 

Przedmioty przyrodnicze 12,04/43,00 13,88/49,57 14,56/52,00 28/100 

Poziom podstawowy 24,49/61,24 25,86/64,66 26,80/67,00 40/100 Język obcy  
– angielski 

Poziom rozszerzony 17,20/43,00 18,42/46,05 18,40/46,00 40/100 

Poziom podstawowy 21,20/53,00 21,24/53,10 21,60/54,00 40/100 
Język obcy  
– niemiecki 

Poziom rozszerzony 14,97/37,43 15,10/37,76 15,60/39,00 40/100 

 
 
 
 

III   Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
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„Egzamin gimnazjalny przeprowadzono zgodnie z procedurami OKE. Nie stwierdzono 
żadnych uwag podczas przebiegu egzaminu. Spośród zdających 19% uczniów korzystało  
z dostosowań edukacyjnych zgodnie z opiniami PPP. W części humanistycznej z zakresu 
historia i wos oraz z języka niemieckiego wyniki klasyfikują się na poziomie średniej 
wojewódzkiej. Z zakresu języka polskiego i języka angielskiego wynik nieznacznie poniżej 
średniej wojewódzkiej. Wynik z części matematyczno przyrodniczej około 6-7% poniżej 
średniej wojewódzkiej. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego odzwierciedlają poziom intelektualny uczniów klas 
trzecich, które na zakończenie trzeciego etapu edukacji uzyskały porównywalne rezultaty 
w klasyfikacji końcoworocznej.” 

Dyrektor 
 

Sławomir Głuszak 
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Załącznik Nr 9 
 
 

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHWARSTNICY 
 
 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w dniach: 23,24,25 kwietnia 2014r.  
 

I.   Informacje ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin: 23 os. / 100% uczniów 
Ilość uczniów z dostosowanymi wymaganiami: 9 uczniów / 39% zdających,  
w tym: 

- uczniowie z dysleksją – 4 (z zaleceniami egzaminacyjnymi) 
 

II.   Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju 
 
 

Część egzaminu 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w szkole 

w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę 
w 

województwie 
zachodniopo-

morskim 
w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w kraju 

w % 

Maksymalna 
liczba 

punktów na 
osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

J. polski 19,83/61,97 20,76/64,86 21,76/68,00 32/100 Część  
humanistyczna Historia / WOS 16,35/49,55 18,69/56,63 19,47/59,00 33/100 

Matematyka 9,43/33,68 12,30/43,93 13,16/47,00 28/100 Część  
matematyczno
-przyrodnicza 

Przedmioty przyrodnicze 11,65/41,61 13,88/49,57 14,56/52,00 28/100 

Poziom podstawowy 24,00/60,00 25,86/64,66 26,80/67,00 40/100 Język obcy  
– angielski 

Poziom rozszerzony 12,30/30,10 18,42/46,05 18,40/46,00 40/100 

Poziom podstawowy 19,30/48,25 21,24/53,10 21,60/54,00 40/100 
Język obcy  
– niemiecki 

Poziom rozszerzony 11,35/28,38 15,10/37,76 15,60/39,00 40/100 

 
 
 

III.  Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
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  „Najlepsze wyniki uzyskano z języka angielskiego (60% poprawnych odpowiedzi) 

 i języka polskiego (62%). Najsłabiej wypadła matematyka  - 34%  poprawnych odpowiedzi. 
Na wyniki największy wpływ ma grupa uczniów (39%), w stosunku do których w całym 
cyklu kształcenia – szkoła podstawowa i gimnazjum – zaniżano wymagania zgodnie  
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Nie opanowali oni nawet minimum 
wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas. Jednak, aby 
umożliwić im ukończenie szkoły, dostosowano wymagania do ich indywidualnych 
możliwości. 6 uczniów powtarzało klasy, 2 z nich kończy w tym roku 18 lat. Ich jedyną 
motywacją było ukończenie szkoły, a nie osiągnięcie dobrych wyników w nauce i na 
egzaminie. Bez ciągłej kontroli wychowawcy i nauczycieli nie otrzymaliby nawet 
pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.” 

 
 

Dyrektor 
 

Teresa Sarna 
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Załącznik Nr 10 

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W GARDNIE 
 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w dniach: 23,24,25 kwietnia  
2014 r. 

 
I.    Informacje Ogólne: 
 

Ilość uczniów zdających egzamin: 40 / 95,2% 
Ilość uczniów z dostosowanymi wymaganiami: 15/37,5%, w tym: 

• uczniowie z dysleksją – 9/22,5% ( 1 uczeń z dyskalkulią) 
• uczniowie z dostosowaniem wymagań – 5/12,5% ( 1 uczeń z ADHD, 1 uczeń                

z aleksją – niemożność nauczenia się  czytania i pisania) 
• uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 1/2,5% 

 
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju 

 
 

Część egzaminu 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w szkole 

w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę 
w 

województwie 
zachodniopo-

morskim 
w % 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w kraju 

w % 

Maksymalna 
liczba 

punktów na 
osobę  

do zdobycia 
pkt/100% 

J. polski 19,20/60,00 20,76/64,86 21,76/68,00 32/100 Część  
humanistyczna Historia / WOS 17,62/53,40 18,69/56,63 19,47/59,00 33/100 

Matematyka 13,85/49,46 12,30/43,93 13,16/47,00 28/100 Część  
matematyczno
-przyrodnicza 

Przedmioty przyrodnicze 13,85/49,46 13,88/49,57 14,56/52,00 28/100 

Poziom podstawowy 18,25/45,60 25,86/64,66 26,80/67,00 40/100 Język obcy  
– angielski 

Poziom rozszerzony 11,08/27,70 18,42/46,05 18,40/46,00 40/100 

Poziom podstawowy 24,50/61,30 21,24/53,10 21,60/54,00 40/100 
Język obcy  
– niemiecki 

Poziom rozszerzony 17,80/44,50 15,10/37,76 15,60/39,00 40/100 

 
 

III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
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„Tegoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej są zbliżone do 
średnich liczby pkt w województwie wieś, z języka niemieckiego, przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki przewyższają a z j. angielskiego są poniżej średniej 
wojewódzkiej wieś.” 

 
 

Dyrektor 
 
Anna Frąckowiak–Kułdosz 
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Załącznik Nr 11 
 

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ALEKSANDRA OMIECZYŃSKIEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 

 
Wyniki matury 2014 

 
I. Informacje ogólne 
 

Ilość uczniów zdających egzamin: 65 os. /100 % 
Ilość uczniów z obniżonymi wymaganiami: 10os./ 15,40 % 

 
 
II. Wyniki szkoły na tle średnich wyników w województwie i w kraju  

 

Przedmiot 

Średnia liczba 
punktów na osobę 

w szkole 
w /% 

Średnia liczba 
punktów na osobę 
w województwie 

zachodniopomorskim
 w /% 

Średnia liczba 
punktów na 

osobę  
w kraju w /% 

Maksymalna 
liczba punktów 

na osobę  
do zdobycia 
pkt/100% 

Język polski PP  54,17  50,00  51,00 70/100% 

Język polski PR 75,00  60,00  65,00 40/100% 

Język angielski 
PP 69,52 69,00 74,00 50/100% 

Język angielski 
PR 60,81 68,00 67,00 27/100% 

Język niemiecki 
PP 78,00  66,00  70,00 50/100% 

Język niemiecki 
PR 

 

51,10 

 

65,00 63,00 

 

23/100% 

 

Biologia PP 42,74 36,00 34,00 50/100% 

Biologia PR 40,47 56,00  53,00 60/100% 

Chemia PP 57,00 52,00 44,00 50/100% 

Chemia PR 13,33  53,00  50,00 60/100% 

Geografia PP 48,00  47,00  44,00 50/100% 

Historia PP  66,80 48,00 52,00 100/100% 

Matematyka PP 54,94 46,00 48,00 50/100% 

Matematyka PR  60,66 42,00 42,00 50/100% 

WOS PP 44,54 46,00 46,00 100/100% 

WOS PR 32,00 49,00 46,00 50/100% 

objaśnienia: PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony  
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III. Komentarz dyrektora szkoły – osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego w szkole, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

 
 

„Do egzaminu maturalnego przystąpiło 65 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, 
wynik pozytywny otrzymało 56 absolwentów.  

Wyniki procentowe i punktowe z poszczególnych przedmiotów są wyższe od średnich 
wojewódzkich. 

Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie zachodniopomorskim w LO                
wynosi – 73%, zdawalność ogólnopolska – 80%, zdawalność ZSO – 86%.  
Z wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów 
jest wyższa od średniej wojewódzkiej. Na szczególną uwagę zasługują wyniki uzyskane z 
matematyki, która w ostatnich latach jest trudną barierą do zdania dla absolwentów. Średnia 
wojewódzka z matematyki to 43,88%, natomiast średnia                              w ZSO – 54,94%. 
Z przedmiotów rozszerzonych zaznacza się także wyraźna tendencja zwyżkowa – średnia z 
większości przedmiotów wyższa od średniej wojewódzkiej. 
 Przygotowanie, przebieg i organizacja egzaminu maturalnego w 2014 roku – bez 
zakłóceń, zgadnie z harmonogramem i procedurami OKE.” 

 
 
 
 
 

    Dyrektor 
Sławomir Głuszak 


