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Informacja 

o stanie realizacji zadań oświatowych - rok szkolny 2018/2019 

 

Wprowadzenie 

 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań 

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

Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 

jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego                       

i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2018/2019 przygotowana została przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach, 

m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na 

podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektorów szkół          

i przedszkola oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz 

wyników przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. Podobnie jak w latach ubiegłych treść 

„Informacji…” zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz              

i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki 

sposób Gmina Pionki realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego 

„Informacja…” dotyczy. W ustawie Prawo oświatowe ustawodawca określił, że do zadań 

gminy należy m.in.:  

1) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,  

2) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych 

oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności,  

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

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

zadania:  

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego,  



2) zapewnienie podstawowych warunków do realizacji przez nauczycieli zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

3) zapewnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Ponadto na gminę nałożony został obowiązek:  

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

2) realizacji zadań wspierających uczniów w nauce,  

3) zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,  

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, 

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

6) dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników,  

7) zapewnienia dowozów uczniów,  

8) wykonania zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,  

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

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

i przedszkola,  

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

podstawowych,  

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

 

Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa ogrom 

zadań związanych z funkcjonowaniem edukacji na ich terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wstęp 

 

Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu 

terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół podstawowych, na 

które na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich 

realizacji przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. Jednym           

z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów. 

Należy jednak zaznaczyć, iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych ustawach 

budżetowych nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie pociągając za 

sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie 

kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych. Dlatego też w dziedzinie 

finansowania edukacji stale narasta napięcie wokół algorytmu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów wywołuje poczucie, iż 

subwencja jest zbyt niska w stosunku do zakresu zadań oświatowych przez nich 

wykonywanych, zatem bardzo trudne jest osiągnięcie pożądanego efektu przy bardzo 

ograniczonych możliwościach finansowych. Uwarunkowania Gminy Pionki, gminy wiejskiej 

bardzo rozległej, którą tworzy 31 sołectw, mają bardzo istotny wpływ tak na kształt sieci         

z niskim wskaźnikiem liczby mieszkańców w zajmowanym obszarze, jak i strukturę 

organizacyjną. Pogodzenie istniejących realiów z możliwościami tworzy określoną strategię 

polityki oświatowej w Gminie Pionki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sieć szkół podstawowych na terenie Gminy Pionki, dla których 

organem prowadzącym jest JST: 

 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Augustowie 

Augustów 102 b, 26-670 Pionki 

Dyrektor – Lidia Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej 

Czarna Wieś 5, 26-670 Pionki 

Dyrektor – Agata Kwaśnik 

Zastępca Dyrektora – Beata Podsiadła 

 

 

 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach 

Jaroszki  21, 26-670 Pionki 

Dyrektor – Jolanta Mazur 

 

 



4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni 

Jedlnia 93, 26-670 Pionki 

Dyrektor – Grzegorz Amanowicz 

Zastępca Dyrektora – Danuta Jelińska 

 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Laskach 

Laski  68,26-670 Pionki 

Dyrektor - Agnieszka Kołatkowska 

 



6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Suchej 

Sucha 38a, 26-670 Pionki 

Dyrektor – Barbara Kaczkowska 

 

7) Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli, w skład którego wchodzi Przedszkole            

i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  

Suskowola 74, 26-670 Pionki 

Dyrektor - Ewa Pałucka 

Zastępca Dyrektora – Beata Kęska 

 



Gmina Pionki jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół: 

- PSP w Augustowie, 

- PSP w Czarnej, 

- PSP w Jaroszkach 

- PSP w Jedlni 

- PSP w Laskach 

- PSP w Suchej 

- PZS w Suskowoli. 

 W roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do w/w szkół 998 uczniów: z tego do przedszkola 

25 dzieci, oddziałów przedszkolnych 182 uczniów, szkół podstawowych 675 uczniów  i do 

gimnazjów 115 uczniów.  

 

 

Nazwa 

placówki 

Ilość uczniów 

w 

podstawówce 

Ilość uczniów w 

oddziale 

przedszkolnym 

Ilość 

uczniów  

w 

przedszkolu 

Ilość 

uczniów  

w 

gimnazjum 

Razem ilość 

uczniów 

w szkole 

PSP Augustów 38 9 - - 47 

PSP Czarna 106 40 - - 146 

PSP Jaroszki 51 20 - - 71 

PSP Jedlnia 203 62 - 48 313 

PSP Laski 89 16 - - 105 

PSP Sucha 69 15   84 

PZS Suskowola 120 20 25 67 232 

Ogółem 676 182 25 115 997 

 

Powyżej przedstawiona tabela obrazuje ilość uczniów w poszczególnych szkołach w roku 

szkolnym 2018/2019 (źródło: dane z SIO na dzień 30.09.2018 roku). 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w gminnych placówkach oświatowych było zatrudnionych: 

- 99 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy 

- 45 nauczycieli w niepełnym w wymiarze 

- 13 nauczycieli kontraktowych 

- 28 mianowanych 

- 97 dyplomowanych 

- 4 stażystów. 

 



 

Koszty utrzymania ucznia  

 

Wydatki na oświatę, to znaczna część budżetu Gminy. Źródła wydatków związanych  

z realizowaniem zadań oświatowych w Gminie to subwencja oświatowa, dotacje, środki 

własne gminy i inne. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba 

uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. 

Tworzy to korzystną sytuację finansową dla terenów gęsto zaludnionych, natomiast                

w niekorzystnej sytuacji stawia jednostki samorządu terytorialnego o podobnej strukturze jak 

Gmina Pionki, gdzie występuje duży obszar z niską strukturą zaludnienia. Szkoły o małej 

liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty ich utrzymania, stąd też uwzględniając 

nasze uwarunkowania chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom kształcenia zmuszeni 

jesteśmy do ponoszenia zdecydowanie wysokich nakładów. Dodatkowe czynniki niezależne 

od jednostki samorządu terytorialnego, takie jak: uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do  

niepublicznych przedszkoli, regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans 

zawodowy, koszty nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz 

innych form zajęć dodatkowych powodują konieczność angażowania przez jednostkę 

samorządu terytorialnego znaczących środków. W celu poprawy efektywności finansowania 

zadań oświatowych dokonywane są zmiany organizacyjne polegające między innymi na: 

weryfikowaniu stanu zatrudnienia, konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych, 

zgodnym z przepisami łączeniu oddziałów, prowadzeniu zajęć w grupach łączonych itp.      

Wyżej wymienione działania wymuszane są względami ekonomicznymi, niemniej jednak 

podejmowanie określonych decyzji na pierwszym miejscu stawia jako cel nadrzędny 

zapewnienie uzyskania wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia właściwych warunków 

nauki, pracy. 

 

Wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i w klasach ósmych szkoły 

podstawowej 

 

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na 

zakończenie etapu kształcenia gimnazjalnego i po raz pierwszy w tym roku szkolnym             

w klasach VIII szkoły podstawowej.  



Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same 

wyniki niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie 

należy więc traktować jako surowego wskaźnika, znaczący wpływ na poziom edukacyjny 

ucznia mają bowiem następujące czynniki:  

➢ czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom 

aspiracji edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin 

patologicznych;  

➢ czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, 

indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych 

umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska 

frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne;  

➢ czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór 

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii;  

➢ nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy      

i umiejętności, otwarcie na własny rozwój, nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną 

wiedzę co do dalszych kierunków pracy szkoły.  

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości 

pracy szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany 

na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie 

egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki 

na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych 

korekt i modyfikacji 

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin gimnazjalny pisało 115 uczniów, z tego 

w Publicznym Gimnazjum w Jedlni 48 uczniów i 67 uczniów w Publicznym Gimnazjum 

w Suskowoli. 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 10 do 12 kwietnia 2019 r. Egzamin 

gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści 

rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch 

odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania                  

z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki 

(również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie 

rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 



 

 

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po 

zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Poniżej zamieszczone: tabele i wykresy obrazują 

wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych szkół Gminy w zestawieniu z wynikami na 

poziomie gminy, powiatu i województwa.  

 

 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach dla szkół 

przedstawiają się następująco: 

 

 

Gimnazjum 
Język 

polski 
WOS 

Historia 
Matematyka 

Przedmioty 

przyrodnicze 

Język obcy 

nowożytny 

podstawowy 

Język obcy 

nowożytny 

rozszerzony 

Słabosłyszący  
i niesłyszący 

 

Jedlnia 
58 50 33 42 53 35 63 

 

Suskowola 
64 53 46 45 59 40 29 

 

Gmina 
63 54 42 45 64 46 39 

 

Powiat 
62 56 42 47 61 42 41 

 

Woj. 
66 62 47 52 73 58 50 

 

Kraj 
68 59 52 56 68 52 52 

(źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie) 

 

 

Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 

 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 15 do 17 kwietnia 2019 r. Egzamin 

ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do 

egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.  

1) języka polskiego  

2) matematyki  

3) języka obcego nowożytnego.  



Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 

musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści 

opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów 

egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również – w myśl 

zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do 

wcześniejszych etapów edukacyjnych, w tym podstawy programowej z 2012 r. dla I i II etapu 

edukacyjnego. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 100 uczniów ze wszystkich szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pionki. 

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach dla szkół przedstawiają się 

następująco: 

 

Szkoła  
Język polski Matematyka Język angielski 

Język 

niemiecki 

 

PSP 

Augustów 

72 53 50 - 

 

PSP Czarna 
59 38 47 - 

PSP Jaroszki 

 
71 59 53 - 

PSP Jedlnia 

 
56 38 42 35 

 

PSP Laski 
60 45 62 - 

 

PSP Sucha 
75 48 47 - 

PSP 

Suskowola 
64 40 56 - 

 

Gmina 
66 43 57 35 

 

Powiat 
64 44 52  

 

Woj. 
67 50 64  

 

Kraj 
63 45 59  



(źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie) 

 

 

 

Dowozy szkolne 

 

 Obowiązek dowozów realizowany jest przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania 

Pionkach własnym środkiem transportu, jak również przez przewoźników wyłonionych          

w przetargu. Przy organizacji dowozów bardzo istotnym jest zapewnienie pełnego 

bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz takiego ułożenia 

harmonogramów, aby umożliwić uczniom dotarcie do szkoły na czas. Osiągnięcie 

zamierzonego efektu możliwe jest dzięki ścisłej współpracy i koordynacji działań między 

Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania a dyrektorami szkół. Wg opinii rodziców, 

nauczycieli, dyrektorów szkół dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając bezpieczny              

i terminowy przewóz dzieci zarówno na terenie Gminy. Pojazdy, którymi realizowane są 

dowozy są w dobrym stanie technicznym. Ocena ta wynika m.in. z ustaleń kontroli 

przeprowadzonej przez takie instytucje, jak: Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego. 

Gmina zapewniała dowóz uczniom, których odległość od szkoły przekraczała 3 km     

w I etapie edukacyjnym i uczniom, których odległość od szkoły przekraczała 4 km w II etapie 

edukacyjnym.  

Całkowity koszt dowozu w roku szkolnym 2018/2019 wyniósł: 216.682,59 zł. 

 

Zwrot kosztów za przygotowanie zawodowe uczniów - skorzystało 5 pracodawców, 

szkoląc 5 młodocianych pracowników, którzy uzyskali określone kwalifikacje. Środki 

wypłacone w 2018 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia to kwota 

29.145,88 zł.  

 

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – z tej formy pomocy skorzystało 

791 uczniów szkół podstawowych klas I - VIII oraz oddziałów gimnazjalnych klas III. 

Zakupiono z dotacji celowej podręczniki na kwotę 86.280,59 zł. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 pozyskano dodatkowe środki w następujących 

programach i projektach:  



- dofinansowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Laskach pozyskano środki na: 

dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych  – otrzymano kwotę 

52.859,00 zł. 

- dofinansowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – 

otrzymano kwotę 8.828,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów 

związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach 

oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo 

przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku       

z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.  

 

Najważniejsze prace remontowe wykonane w roku szkolnym 2018/2019, doposażenie 

szkół: 

- Remont pokrycia dachu PSP w Laskach – 171.442,84 zł; 

- Remont pokrycia części dachu PSP w Jedlni – 273.500,00 zł; 

- Remont schodów wewnętrznych i balustrad klatki schodowej w budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli; 

- system zabezpieczenia pokoju nauczycielskiego kartami dostępu (RODO) w PZS                 

w Suskowoli; 

- zakupiono projektory i ekrany, nowe krzesła i komputer typu laptop w PSP w Suchej; 

- zakupiono nowe wyposażenie sali do nauki języka polskiego w PSP w Czarnej; 

- Wykonano opaskę wokół szkoły i kotłowni – 13.284 zł, wyremontowano mały budynek 

gospodarczy – 6.396 zł, dokonano kompleksowego remontu drzwi wewnętrznych – szt. 2 -

4.600 zł w PSP w Augustowie; 

 

Kontrole zewnętrzne, ewaluacje przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Pionki 

zostały przeprowadzone kontrole przez organy administracji publicznej w: 

1) Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszkach przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty:  



➢ kontrola doraźna w zakresie realizacji przez szkołę zadań w zakresie profilaktyki 

bezpieczeństwa uczniów (brak nieprawidłowości); 

2)  Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

➢ kontrola doraźna w zakresie realizacji przez szkołę zadań w zakresie profilaktyki 

bezpieczeństwa uczniów. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień i nie było żadnych  

zaleceń pokontrolnych. 

 

Uchwały Rady Gminy Pionki i Zarządzenia Wójta Gminy Pionki przygotowane przez 

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania 

 

1. Uchwały Rady Gminy Pionki 

W okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. zostały przygotowane dwie uchwały: 

1) w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Pionki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia        

1 września 2019 roku; 

2) w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla 

niektórych stanowisk nauczycieli. 

  

2. Zarządzenia Wójta Gminy Pionki w okresie od września 2018 r. do czerwca     

2019 r. zostało przygotowanych 15 Zarządzeń Wójta: 

1) w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego                    

i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do 

publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych     

i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Pionki; 

2) w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jedlni; 

3) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty               

i Wychowania w Pionkach; 

4) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Zespołu Szkół                 

w Suskowoli; 



5) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej          

w Jedlni; 

6) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej         

w Suchej; 

7) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej          

w Czarnej; 

8) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej         

w Augustowie; 

9) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej           

w Jaroszkach; 

10) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej        

w Laskach; 

11) w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 28/2017 Wójta Gminy Pionki z dnia 26 kwietnia 

2017r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zarządu Oświaty               

i Wychowania; 

12) w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej; 

13) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty             

i Wychowania w Pionkach; 

14) w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z wyżywienia           

w Publicznym Przedszkolu w Suskowoli; 

15) w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Zarządu 

Oświaty i Wychowania w Pionkach. 

 

Najważniejsze osiągnięcia poszczególnych szkół w roku szkolnym 2018/2019 

 

PZS w Suskowoli 

             

 V miejsce w 42 finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej                

pt. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” w I grupie - ucz. kl.6 (SP)                                                

 I miejsce w grupie klas I-VI szkół podstawowych w Eliminacjach Wojewódzkich 

XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega 

Pożarom”– ucz. kl.6 (SP)  

 Finalista etapu wojewódzkiego XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

,,Losy żołnierza i dzieje  oręża polskiego w latach 1939 – 1948.           W walce o 

wolną Polskę” w roku szkolnym 2018/2019 w kategorii szkół podstawowych – ucz. 

kl. 6 (SP) 



 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. ,,Młodzież Zapobiega 

Pożarom”  w I grupie - ucz. kl.6 (SP) 

 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,17 gram miłości” – ucz. kl.3b (G) 

 II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,17 gram miłości” – ucz. kl.3b 

(G)  

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,17 gram miłości”– ucz. kl.3c 

(G)  

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym ,,Czytam” – ucz. kl. 3b 

(G)  

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie ,,Matematyka – nasza niedostrzegalna 

kultura” – 2 ucz. kl.6 (SP)  

 Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur Matematyczny” – 2019 – 2 

ucz. kl.5 oraz ucz. kl. 6 (SP)  

 Laureat Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Zmieniający się 

świat”. Kategoria: prace literackie – ucz. kl. 3b oraz kl. 3c (G)  

 Laureat Wojewódzkiego konkursu ,,FOTO-POETIKA”. Fotografia inspirowana 

twórczością Jana Kochanowskiego- 2 ucz. kl. 3c (G)  

 Nagroda w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Literatury Klasycznej                    

im. Jana Kochanowskiego – ucz. kl.6 (SP)  

 III miejsce w etapie wojewódzkim XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu pod 

tytułem ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” -  4 ucz. kl. 3a,  kl. 3c (G)  

 Wyróżnienie dla Szkoły w Konkursie Fotograficznym - ,,Matematyka w obiektywie”  

 I miejsce w etapie diecezjalnym w XVI Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej ,,Kocham Moją Ojczyznę” – ucz. kl. ,,0” (OP)  

 I Nagroda w XVI Dekanalnym Konkursie Pieśni i Poezji  Patriotycznej pod hasłem: 

,,Kocham moją Ojczyznę” – ucz. kl. ,,0” (OP)  

 Wyróżnienie w XVI Dekanalnym Konkursie Pieśni  i Poezji Patriotycznej pod 

hasłem: ,,Kocham moją Ojczyznę” – ucz. kl. ,,0” (OP)  

 Laureat XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego – ucz. kl. 8 (SP)  

 Wyróżnienie w XXXVI Małym Konkursie Recytatorskim – 3 ucz. kl. 6, kl. 4, kl. 3 

(SP) 

 Wyróżnienie w XXXVI Małym Konkursie Recytatorskim – ucz. kl. ,,0” (OP) 

 Wyróżnienie w 42 Konkursie Recytatorskim ,,Warszawska Syrenka” – ucz. kl. 1 (SP)  

 I miejsce w V Powiatowym Konkursie Recytacji i Pieśni Patriotycznej – ucz.kl.8, kl.6 

(SP) 

 Wyróżnienie w V Powiatowym Konkursie Recytacji i Pieśni Patriotycznej – ucz.kl.3 

(SP) 

 VII miejsce w Diecezjalnym Konkursie o Stanisławie Kostce – ucz. kl. 6 (SP)  

 Nagroda w Konkursie Plastycznym ,,Eco – Kreacja 2019” w III kategorii wiekowej – 

ucz. kl. 3a (G)  

 I miejsce w Konkursie Plastycznym ,,Eco – Kreacja 2019” w II kategorii wiekowej –  

ucz. kl. 4 (SP)  

 III miejsce w XX Edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach pod hasłem 

,,Wolni od uzależnień współtworzymy przyszłość Niepodległej Ojczyzny”-                       

ucz. SP   

 III miejsce w VII Międzygimnazjalnym Konkursie z Przedsiębiorczości i Języków 

Obcych ,,Mój wymarzony zawód” – 2 ucz. kl. 3a (G)  

 Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego ,,Masters of English” – 

ucz. kl. 3a (G)  



 I miejsce w VI Miejsko - Gminnym Konkursie Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – ucz. kl. 6(SP)  

 III miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego ,,English” – ucz. kl.8 (SP)  

 III nagroda w Miejsko – Gminnym Konkursie ,,Kartka bożonarodzeniowa naszych 

marzeń” – ucz. kl. 6 (SP)  

 I miejsce w Miejsko - Gminnym Konkursie ,,Mistrz Czytania” – ucz. kl.6 (SP)  

 I miejsce w Miejsko – Gminnym Konkursie ,,List do św. Mikołaja” w kategorii 

wiekowej 3-5 lat  - dziecko z  przedszkola (P)  

 Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym ,,Ozdoba Wielkanocna” – 2 dzieci                     

z przedszkola (P)  

 Udział  w kategorii solista w konkursie wokalnym dla najmłodszych ,,Cztery pory 

roku – wiosna” – ucz. kl. ,,0” (OP)  

 Udział w I Powiatowym Turnieju Wiedzy Czytelniczej – ucz. SP  

 I miejsce w Finale Powiatu – unihokej chłopców  - ucz. SP i G   

 I miejsce w Finale Powiatu – unihokej dziewcząt – ucz. SP i G  

 I miejsce w  Finale Międzypowiatowym Ziemi Radomskiej – unihokej chłopców –              

ucz. SP i G  

 I miejsce w  Finale Międzypowiatowym Ziemi Radomskiej – unihokej dziewcząt  –               

ucz. SP i G  

 IV miejsce w etapie województwie mazowieckim w ramach MIMS – unihokej 

chłopców – SP i G  

 I miejsce w  Finale Międzypowiatowym Ziemi Radomskiej – unihokej – ucz. SP i G  

 Udział w programie edukacyjnym ,,Akademia” w roku szkolnym 2018/2019 – ucz. SP  

 Udział w akcji ,,Rekord dla Niepodległej” – (P + SP + G)  
 

 

 

 

PSP w Suchej 
 

                     

1. Wyróżnienie Oddziału Przedszkolnego w Konkursie „Inspiracja płynie z tradycji” (CAL 

Pionki); 

2. Laureatka I miejsca (uczennica klasy II) w Miejsko – Gminnym  Konkursie „LIST DO 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” ; 

3. II miejsce ucznia klasy I w V Powiatowym Konkursie Recytacji i Pieśni w wyobraźni 

dzieci i młodzieży (w kategorii recytacji); 

4. II miejsce uczennicy klasy VI w V Powiatowym Konkursie Recytacji i Pieśni                 

w wyobraźni dzieci i młodzieży (w kategorii recytacji); 

5. III miejsce ucznia klasy VIII w V Powiatowym Konkursie Recytacji i Pieśni                   

w wyobraźni dzieci i młodzieży (w kategorii recytacji); 

6. III miejsce uczennicy klasy VI w V Powiatowym Konkursie Recytacji i Pieśni                

w wyobraźni dzieci i młodzieży (w kategorii pieśni); 

7. Wyróżnienie Oddziału Przedszkolnego w XVI  Dekanalnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”; 

8. Wyróżnienie ucznia klasy VIII w XVI  Dekanalnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”; 



9. Wyróżnienie uczennicy klasy VI w XVI  Dekanalnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”; 

10. III miejsce ucznia klasy I w XVI  Dekanalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej 

„Kocham Moją Ojczyznę”; 

11. II miejsce uczennicy klasy VI w XVI  Dekanalnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”; 

12. III miejsce w Międzygminnych Zawodach Tenisa Stołowego – uczniowie kl. VIII; 

13. III miejsce dziewczynki z przedszkola  w XV  Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

Poezji Jana Pawła II w Pionkach (maj 2019); 

14. III miejsce uczennicy klasy II  w XV  Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji 

Jana Pawła II w Pionkach (maj 2019); 

15. III miejsce uczennicy klasy VI w XV  Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji 

Jana Pawła II w Pionkach (maj 2019); 

16. Dwa wyróżnienia (ucznia klasy VIII i uczennicy klasy VI) w XV Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pawła II w Pionkach (maj 2019); 

17. Wyróżnienie uczennicy klasy VI w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim 

Literatury Klasycznej im. Jana Kochanowskiego. 

 

 

PSP w Czarnej 

 

W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Junior Master of English”                                                                                                                                                                 

i w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego zorganizowanym przez PZS w Jedlni 

zaznaczyliśmy swoje uczestnictwo. 

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”                          

wzięło udział 18 uczniów z klas II – VIII  - 1 uczeń kl. VIII zdobył wyróżnienie;   

Do X edycji konkursu przeprowadzonego pod patronatem Starosty Powiatu Radomskiego              

i Burmistrza Miasta Pionki „ Nasza Mała Ojczyzna”  - Pionki i powiat radomski pt. „Stanisław 

Moniuszko – dźwięki, które same toczą się do serca” zgłoszono 3 prezentacje multimedialne. 

Spośród 29 prezentacji najlepszą okazała się praca uczennicy kl. VII naszej szkoły.  

Pięciu uczniów klas V- VIII  brało udział w Międzynarodowym Konkursie Bóbr z zakresu 

informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej pod patronatem MEN, którego 

głównym celem był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego                        

oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną – uczeń kl. VIII 

uzyskał tytuł finalisty w tym konkursie.   

W Gminnym Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach zespół reprezentujący naszą szkołę            

zdobył V miejsce ; 

W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska EKOTEST 2019                

– 9 uczniów zostało wyróżnionych a uczeń klasy VIII zajął II miejsce.                                                                                                                                                                                                                                               

W konkursie plastycznym Najpiękniejsza bombka Bożonarodzeniowa organizowanym przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach uczennica klasy I zajęła II miejsce i 3 uczniów zostało 



wyróżnionych., w konkursie „List do świętego Mikołaja” – dziecko z oddziału przedszkolnego 

zajęło II miejsce. 

W  Powiatowym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej organizowanym przez MOK                           

w Pionkach w kategorii poezji - II miejsce zdobyła  uczennica kl. V a uczennica kl.  VII                    

zajęła III lokatę i w kategorii wiekowej młodszych klas uczniowie naszej szkoły wyrecytowali                 

III nagrodę i wyróżnienie.                                     

W Powiatowym Konkursie recytatorskim poezji św. Jana Pawła II organizowanym przez PSP nr 5 

w Pionkach  - uczennica naszej szkoły zajęła I miejsce;  

W koncercie laureatów XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego w Radomiu uczennica                   

kl. IV zdobyła wyróżnienie.  

Dwie uczennice kl. V i VIII zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim 

Literatury Klasycznej im. Jana Kochanowskiego. 

W konkursie recytatorskim „ Warszawska Syrenka ” dzieci z kl. II i  oddziału przedszkolnego 

zostały wyróżnione.  

Dzieci z oddziałów przedszkolnych z powodzeniem brały udział  w konkursie wokalnym                      

dla najmłodszych „ Cztery Pory Roku - Jesień ” organizowanym przez MOK w Pionkach  

zajmując w rywalizacji II miejsce w kategorii zespół;  „ Cztery Pory Roku - Zima ” 

organizowanym przez MOK w Pionkach wyśpiewując III miejsce w kategorii duet i wyróżnienie 

w kategorii zespół. 

Czynny udział szkoły i Uczniowskiego Klubu Sportowego HEROS  

we współzawodnictwie sportowym w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

przyniósł osiągnięcia : 

- I miejsce drużyny  chłopców w gminnym turnieju, II miejsce w  powiatowym i V 

międzypowiatowym turnieju unihokeja;  

- I miejsce drużyny dziewcząt w gminnym turnieju, I miejsce w  powiatowym i II 

międzypowiatowym turnieju unihokeja. 

- II miejsce drużynowo w „Lekkoatletycznym Memoriale Jana Pawła II”. 

 

PSP w Augustowie 

 

1) Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus  

Matematyka kl. IV-VII  - 3 laureatów. 

2) Olimpiada wiedzy Archimedes – Matematyka- kl. I-III Centrum Edukacji Szkolnej – 1 

laureat. 



3) Ogólnopolski konkurs matematyczny Albus-   Matematyka – 2 laureatów i 2 wyróżnienie. 

4) Ogólnopolski  konkurs polonistyczny  Albus - Język polski -  3 laureatów  i 2 wyróżnienia. 

5) Ogólnopolski  Konkurs Albus  Przyroda – 5 laureatów, 5 wyróżnień. 

6) Ogólnopolski konkurs  wiedzy Polonica Plus – 3 laureatów. 

7)Ogólnopolski Konkurs Zuch kl.I-III– Centrum Edukacji Szkolnej – 2 laureatów. 

8) Ogólnopolska Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł ‘’- 2 wyróżnienia prace plastyczno- 

literackie. 

9) Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II –III miejsce.  

10) Powiatowy  Konkurs Recytatorski – 11 Listopada w wyobraźni dzieci i młodzieży –II 

miejsce , 3 wyróżnienia. 

11) Regionalny konkurs – „ Moje spotkania z puszczą” – wyróżnienie. 

12) Regionalny konkurs plastyczny – „ Moje wędrówki przez leśne kryjówki”- II miejsce. 

13) Regionalny konkurs plastyczny „ List do Świętego Mikołaja” – II miejsce. 

 

 

PSP w Laskach 

1) XX Edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach – I miejsce,  

2) Konkurs na bombkę bożonarodzeniową organizowany przez MOK w Pionkach – laureat,  

3) Kuratoryjny konkurs z biologii i języka angielskiego organizowany przez MKO – awans do 

etapu rejonowego, 

4) Konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom” – wyróżnienie, 

5) 42 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – eliminacje MOK w Pionkach – 

wyróżnienie, 

6) Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” –etap 

międzyszkolny – III miejsce,  

7) Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Jedlni – I miejsce, 

8) VI Dekanalny Konkurs poezji i pieśni patriotycznej „Kocham moja Ojczyznę” – wyróżnienie, 

9) Konkurs plastyczny MOK w Pionkach – „Ozdoba Wielkanocna” – laureat, wyróżnienie, 

10) XVIII Rejonowy Konkurs Poezji Patriotycznej w garbatce – Letnisko – II miejsce oraz 

wyróżnienie, 

11) „Moja mała Ojczyzna” – Pionki i powiat radomski – w kategorii starszej – II miejsce oraz 

wyróżnienie, 

12) VX Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony Janowi Pawłowi II  PSP Nr 5 w Pionkach 

– wyróżnienie, 



13) Powiatowy Konkurs Plastyczny KRUS – „ Bezpiecznie na wsi” – wyróżnienie, 

14) Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „ Masters of English” w PSP Nr 5 w Pionkach  

– I miejsce, 

15) Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko Planeta” – wyróżnienia,  

 XVII Edycja Konkursu Poezji Patriotycznej – III miejsce, 

16) Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Pionkach – II oraz III miejsce. 

 

 

PSP w Jedlni 

 

Nasi uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach, zajmując czołowe miejsca                  

i otrzymując wyróżnienia. 

 Aleksandra Siczek, Kacper Czerski, Karolina Mąkosa  -  II miejsce 2 I Turnieju Wiedzy 

Czytelniczej  

 Aleksandra Siczek  - I miejsce w XVI Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej pt. „Kocham moją Ojczyznę”; 

 Zuzanna Wasiak  - II miejsce w XVI Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji 

Patriotycznej pt. „Kocham moją Ojczyznę”; 

 Aleksandra Siczek -  I miejsce w eliminacjach powiatowych XLII Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’ 

 Kacper Dąbrowski – wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Zapobiegamy pożarom”       

w ramach XLII OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 

 Górska Wiktoria – III miejsce w Konkursie Plastycznym „Bezpieczeństwo na wsi” 

organizowanym przez KRUS 

 Amelia Modelewska -  wyróżnienie Konkursie Plastycznym „Bezpieczeństwo na wsi” 

organizowanym przez KRUS 

Osiągnięcia sportowe: 

 II miejsce w międzygminnym turnieju tenisa stołowego dziewcząt w ramach 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Jedlni 

 IV miejsce w międzygminnym turnieju tenisa stołowego chłopców w ramach 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Jedlni 

 I miejsce w międzygminnym turnieju piłki siatkowej chłopców w ramach Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Jedlni Letnisko. 



 IV miejsce w finale powiatu w piłce siatkowej chłopców w ramach Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Wolanowie. 

 IV miejsce w międzygminnym turnieju piłki siatkowej dziewcząt w ramach 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pionkach. 

 IV miejsce w finale powiatu w tenisie stołowym dziewcząt w ramach Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Jedlińsku. 

 III miejsce w Pionkowskiej Lidze Piłki Siatkowej dziewcząt. 

 II miejsce w turnieju piłki siatkowej chłopców o puchar prezesa PTS w Pionkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Konopska – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania 


