
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  w  
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Czarnków w roku szkolnym 2018/2019-zgodnie z art.11 ust.7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe -DZ.U. z 
2019 poz.1148 ze zm. 
 
 Gmina Czarnków jest organem prowadzącym dla następujących placówek 

oświatowych: 

1/ 7 szkół podstawowych w tym jedna z oddziałem przedszkolnym 

2/ 12 przedszkoli/ 4 główne przedszkola +8 oddziałów przedszkolnych/ 

I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK. 

1.W Gminie Czarnków funkcjonuje 7 szkół podstawowych: 

1/ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp.1918/1919 w Kuźnicy 

Czarnkowskiej z klasami gimnazjalnymi, w której uczyło się 182 uczniów . 

Szkoła zatrudniała 22  nauczycieli i 10 pracowników obsługi. 

2/ Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie z klasami gimnazjalnymi, w której 

uczyło się 189 uczniów. Szkoła zatrudniała 19 nauczycieli i 7 pracowników 

obsługi. 

3/ Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach z klasami 

gimnazjalnymi, w której uczyło się 173 uczniów.  Szkoła  zatrudniała 28 

nauczycieli i 10 pracowników obsługi. 

4/ Szkoła Podstawowa im.67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym z 

klasami gimnazjalnymi, w której uczyło się 191 uczniów. Szkoła zatrudniała 

22 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. 

5/ Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie , w której uczyło się 10 uczniów. 

Szkoła zatrudniała 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. 

6/ Szkoła Podstawowa w Sarbi, w której uczyło się 62 uczniów. Szkoła 

zatrudniała 14 nauczycieli i 3 pracowników obsługi.  



7/ Szkoła Podstawowa w Hucie z Oddziałem Przedszkolnym w Hucie.  W 

szkole uczyło się 72 uczniów w tym 40 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Szkoła zatrudniała 13 nauczycieli i 5 pracowników obsługi.  

2.W gminie działało 12 placówek wychowania przedszkolnego 

zorganizowanych w następujący sposób: 

1/Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie z 3 Oddziałami Przedszkolnymi         

w miejscowościach: Romanowo Dolne ,Romanowo Górne i Walkowice-

uczęszczało 120 wychowanków. 

2/Publiczne Przedszkole w Gębicach z 2 Oddziałami Przedszkolnymi              

w miejscowościach: Brzeźno i Marunowo- uczęszczało 102 wychowanków. 

3/Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie z 1 Oddziałem Przedszkolnym           

w miejscowości Gajewo-uczęszczało 64 wychowanków. 

4/Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej z 2 Oddziałami 

Przedszkolnymi w miejscowościach:  Mikołajewo i Zofiowo-uczęszczało 81 

wychowanków . 

II. BAZA MATERIALNA PLACÓWEK 

1.Prace remontowe wykonywane są w celu poprawy warunków pracy i nauki 

oraz bezpiecznego pobytu w placówce. 

 Oto przykładowe remonty w roku szkolnym 2018/2019: 

SZKOŁY PODSTAWOWE Kwota 

Śmieszkowo 
- Prace remontowo-budowlane( Rozbiórka pieców kaflowych, zamurowanie 

otworów w ścianach wraz z uzupełnieniem tynków, naprawa posadzek po 

rozebranych piecach kaflowych , wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

we wszystkich pomieszczeniach wraz z okuciami i zamkami 13 kpl. , 

malowanie ścian i sufitów po wykonanych pracach remontowych ) 

 
22.643,27 

 

 

 

Romanowo D. 
 -Wykonanie robót remontowo- budowlanych : 

     wymiana posadzki na panele podłogowe, malowanie sufitu i ścian                      

w budynku szkoły w    Romanowie Dolnym 

 
 
 

9.004,33 



     malowanie ścian i elementów klatki schodowej oraz korytarza szkolnego, 

naprawa istniejącej instalacji elektrycznej w korytarzu w budynku szkoły                 

w Romanowie Górnym  

- Prace instalacyjne dotyczące wymiany kotła CO.  

 

 

 

5.500,00 

 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLA Kwota 

Gębice 
- Wykonanie robót remontowo- budowlanych w PP Gębice  i PP Marunowo       

( likwidacja zacieków, plam i pleśni w pomieszczeniach kuchenno –

technicznych w  PP Gębice, wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją 

cieplną w korytarzu  PP Marunowo wraz z malowaniem ścian nad lamperią ) 

- Wykonanie robót remontowych – uzupełnienie okładzin ściennych                    

z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych, szpachlowanie                    

i malowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach kuchennych 

 
8.426,41 

 

 

4.964,31 

 
 

Jędrzejewo 
- Malowanie pomieszczeń sal zabaw i zaplecza, docieplenie od wewnątrz 

styropianem pomieszczenia zaplecza kuchennego w PP Jędrzejewo, 

wymiana wykładziny w sali zabaw na panele podłogowe MDF w OP Gajewo 

 
9.130,59 

 

Kuźnica Cz.  
- Malowanie pomieszczeń dwóch sal zabaw, wykonanie lamperii z tynku 
strukturalnego żywicznego, wymiana posadzki na panele podłogowe MDF 

 
7.615,57 

 

Śmieszkowo 

  - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w OP Walkowice ( obniżenie 

sufitów w korytarzu wejściowymi sanitariacie WC, malowanie sufitów                   

i ścian, remont instalacji elektrycznej i założenie grzejników typu 

promienniki na sufitach) 

-roboty remontowo- instalacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na 

zmywalnię naczyń w PP Romanowo Górne oraz w sanitariacie WC dla dzieci 

w OP Walkowice  

- wymiana części stolarki okiennej w OP Walkowice – 4 kpl.  

- Wymiana podejść dopływowych i odpływowych od zlewozmywaków           

i urządzeń w zmywalni naczyń, demontaż włazów stalowych zbiorników 

ścieków na posesji przedszkola, demontaż zadaszenia nad drzwiami 

wejściowymi do pomieszczeń zaplecza przedszkola, likwidacja ogrodzenia 

wewnętrznego z bramą.  

 

 

5.040,00 

 

 

 

26.689,99 

 

4.936,38 

 

2.836,91 

 

 

2.Wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 

do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych jest 

realizowany przez dyrektorów placówek ,którzy dysponują w swoich budżetach 

środkami finansowymi przeznaczonymi na w/w cel.  



Zakupiono: sprzęt nagłaśniający, laptopy, meble do klas lekcyjnych i wiele 

innych. Wzbogacono także zbiory biblioteczne, zarówno w nowości 

wydawnicze jak lektury szkolne.  

Znaczna część środków wydatkowanych została na zakup opału oraz środków 

czystości, artykułów papierniczych, druków szkolnych, prasy. 

Poniższe tabele przedstawiają większe zakupy realizowane przez poszczególne 

placówki oświatowe w roku szkolnym 2018/2019.  

3.Większe wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych : 

 
SZKOŁY PODSTAWOWE 
 

 Kwota 

  

Gębice 
Zakup programów komputerowych 
Zakup laptopa i drukarki 
Zakup krzeseł i szaf szkolnych + gablot 
Zakup dozowników 
Zakup dystrybutora wody 

 
4.048,30 
5.079,00 
7.371,92 
2.305,02 
2.650,00 

Huta 
Zakup komputerów i kserokopiarki 

 
7.660,50 

Romanowo Dolne 
Zakup komputerów 
Zakup mebli szkolnych 

 
19.800,00 

9.236,00 

Jędrzejewo 
Zakup laptopów + oprogramowania komputerowego 
Zakup mebli szkolnych 
Zakup sprzętu biurowego- drukarki, bindownica, laminator 

 
15.815,30 

4.627,00 
3.243,50 

Sarbia 
Zakup mebli , ławek, krzeseł szkolnych 
Zakup komputerów+ oprogramowania i akcesoriów komputerowych 

 
10.936,95 

9.525,23 

Kuźnica Czarnkowska 
Zakup mebli szkolnych 
Zakup notebooków 
Zakup kamer do monitoringu 

 
12.759,90 

6.597,00 
1.199,99 

Śmieszkowo 
Zakup mebli szkolnych 

 
3.439,70 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – HUTA 

Zakupiono meble szkolne  na kwotę 4.410,00 zł.                               



PUBLICZNE PRZEDSZKOLA 

 Kwota 

Gębice 
Zakup zmywarki 
Zakup mebli szkolnych i szafy gabinetu dyrektora 

 
5.325,90 
5.500,00 

Kuźnica Cz. 
Zakup artykułów AGD 

 
2.355,16 

Śmieszkowo 
Zakup artykułów AGD 

Zakup grzejników wraz z oprzyrządowaniem 

 
4.749,96 
1.913,97 

 

4.Zestawienie  rozliczonych dotacji celowych za rok 2018 

Tytuł dotacji Kwota 
przyznanej 

dotacji(PLAN) 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Kwota dotacji do 
zwrotu 

Sfinansowanie zakupu 
wyposażenia szkół w podręczniki 
oraz materiały edukacyjne i 
ćwiczenia 
Szkoły Podstawowe 

 
 

 
93.525,64 

 
 

 
92.012,72 

 
 

 
1.512,92 

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 

12.000,00 12.000,00 0,00 

Dotacja „ Aktywna Tablica” 42.000,00 42.000,00 0,00 

Dofinansowanie zakupu 
podręczników w ramach 
programu „Wyprawka szkolna” 

5.750,00 4.402,67 1.347,33 

 

III. POMOC FINANSOWA w ramach Programu ”Wyprawka szkolna” -

realizacja  Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”  

dotyczącego udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników           

i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół- współpraca z Kuratorium 

Oświaty, Dyrektorami Szkół oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych         

w Gębicach. Weryfikacja list uprawnionych oraz zwrot rodzicom kosztów 

poniesionych na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz 

prowadzenie szczegółowej sprawozdawczości w tym zakresie. W roku 2018 

pomocą objęto uczniów z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie         



o potrzebie kształcenia specjalnego- zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 17 września 2018r.w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych- pomoc otrzymało 25 uczniów niepełnosprawnych z Zespołu 

Szkół Specjalnych w Gębicach-kwota środków  4.402,67 zł. 

Łącznie pomoc otrzymało 25 uczniów na kwotę 4.402,67 zł. 

IV. DOTOWANIE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Aktualnie dzieci z Gminy Czarnków  uczęszczają do następujących placówek 

niepublicznych  tj.: 

➢ 10 dzieci uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego „Leśne Skrzaty”          

w Czarnkowie, 

➢ 3 dzieci uczęszcza do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przystań 

Elfów” w Czarnkowie 

➢ 1 dziecko uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola w Lubczu Wielkim 

➢ 1 dziecko uczęszcza do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 

„Educhatka” w Trzciance 

➢ 1 dziecko uczęszcza do Niepublicznego Przedszkoli w Pile. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa zawartymi -Gmina Czarnków jest 

zobowiązana do pokrycia kosztów dotacji jaką gmina dotująca przekazuje do 

niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie gmin. 

Od dnia 1 września 2014r. weszły w życie nowe zasady dokonywania płatności 

pomiędzy gminami związane z koniecznością pokrycia kosztów wychowania 

przedszkolnego dzieci z Gminy Czarnków ,które uczęszczają do publicznych 

przedszkoli położonych poza gminą .Dzieci z gminy uczęszczają do przedszkoli 

publicznych w miejscowościach: 



Miasto Czarnków-31 dzieci 
Miasto Połajewo-1 dziecko 
Lubasz-7 dzieci 
Miasto Wieleń-1 dziecko 
 

Zgodnie z zawartymi porozumieniami ponosimy koszty pobytu naszych dzieci 

w innych przedszkolach. Również dzieci z innych gmin uczęszczają do 

przedszkoli położonych na terenie naszej gminy- było ich 10 w roku 2018          

i z tego tytułu gmina uzyskuje dochody /gmina Wieleń, Ujście, Czarnków, 

Lubasz, Połajewo/.  

Od dnia 1 września 2015r.funkcjonuje na terenie gminy Czarnków Niepubliczne 

Przedszkole Terapeutyczne „PRZYJACIELE” w miejscowości Sarbka 

14.Otrzymuje ono dotację z Gminy Czarnków w wysokości 100% kwoty 

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola ujętego w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czarnków.  

Na terenie gminy Czarnków funkcjonuje także Prywatne Przedszkole „Mali 

Odkrywcy” w Gębicach. Od 1 września 2019r.otrzymuje ono dotację na 

prowadzoną działalność.  

Na terenie naszej gminy funkcjonuje także Prywatny żłobek „Mali Odkrywcy” 

w Gębicach  -wsparcie finansowe wynosi 300 zł miesięcznie na dziecko z 

Gminy Czarnków.           

V. FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OBSZARZE ICH 

ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH  I 

WYCHOWAWCZYCH. 

1.Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki . 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli kontrolują na bieżąco spełnianie obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkół i przedszkoli.  

2.Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. 



Podstawa programowa jest realizowana w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa .Nad prawidłowym przebiegiem procesu nauczania i wychowania                     

opiekę sprawuje dyrektor placówki. Godziny do dyspozycji dyrektora zostały 

rozdzielone zgodnie ze szkolnym planem nauczania. Nauczyciele posiadają 

pełne kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Członkowie rad pedagogicznych 

współuczestniczą w realizacji zadań wychowawczych ,doskonalą swoje 

umiejętności podczas różnorodnych szkoleń, kursów, warsztatów ,konferencji           

i seminariów. 

VI. ANALIZA EGZAMINÓW. 

Egzamin ósmoklasisty jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów  
 

kończących szkołę podstawową w zakresie języka polskiego, matematyki oraz 
 

 języka obcego. 
 

Egzamin gimnazjalny jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów 

kończących gimnazjum. Egzamin ten jest przeprowadzany dla sprawdzenia 

wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i znajomości języka 

obcego. Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane przez uczniów w szkołach 

podstawowych  z oddziałami gimnazjalnymi w Gminie Czarnków . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej im.67 Pułku Piechoty 

w Romanowie Dolnym w roku szkolnym 2018/2019 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 

 Część 

humanistyczna 

Część            

matematyczno-

przyrodnicza 

Język  niemiecki 

 

6 uczniów 

Język  angielski                  

 

11 uczniów   

historia język 

polski 

przyroda matematyka poziom 

podstawowy 

poziom 
rozszerzony 

poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

2018/2019 43,24 50,59 39,29 31,94 62,83 32 31,09  

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

 

 Język polski Matematyka  Język 

niemiecki 

Język 

angielski 

Średni wynik szkoły 47,91 28,73 40,06 36,25 

     

 

Sporządziła: 
Dyrektor SP Romanowo Dolne 

 
 

 

 

 



 

 

 

2/Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie                       

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 
EGZAMIN GIMNAZJALNY 
  SP Jwo Gmina Powiat Wielkopolska Okręg  
Historia / WOS 61,21 50,73 53,00 58,03 57,28  
J. polski 66,43 56,72 57,34 61,23 60,64  
Matematyka 44,36 35,70 36,66 41,33 40,15  
Przedmioty przyrodnicze 50,21 44,56 45,18 49,00 48,08  
J. angielski (podstawowy) 85,33 51,71 60,17 66,36 66,37  
J. angielski (rozszerzony) 72,83 75,00 47,16 51,06 51,59  
J. niemiecki (podstawowy) 45,50 50,56 47,78 48,98 50,77  
 

        

 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  SP Jwo Gmina Powiat Wielkopolska Okręg  
J. polski 60,42 55,54 58,18 61,04 60,50  
Matematyka 33,74 34,50 38,57 43,07 42,07  
J. angielski 43,11 40,69 48,57 56,28 56,58  

 

Sporządził: 
Dyrektor SP Jędrzejewo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3/Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Wlkp.1918/1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej  w roku szkolnym 

2018/2019 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

  

Język polski 70,09% 

Matematyka 44,83% 

Język angielski 43,96% 

  

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 Historia 58,44% 

Język polski 64,83% 

Przyrodniczy 48,56% 

Matematyka 42,06% 

Język angielski (poziom podstawowy) 90,29% 

Język angielski (poziom rozszerzony) 80,29% 

Język niemiecki (poziom podstawowy) 47,55% 

 Sporządził: 
Dyrektor SP Kuźnica Czarnkowska 

 

 

 



 

 

4/Wyniki egzaminów w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich   

w Gębicach w roku szkolnym 2018/2019 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 historia J. polski przedmioty 
przyrodnicze 

matematyka J angielski 

Wynik w % 
szkoła 

45,8% 51,2% 42,6% 30,3% 44,1% 

Wynik w % 
Polska 

59% 63% 49% 43% 68% 

stanin 2 2/3 3/4 3 2 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 
Wynik w % 

szkoła 
47,4% 31,5% 36,7% 30% 

Wynik w % 
Polska 

63% 45% 59% 42% 

stanin 2 3 2 4 

 

Sporządziła: 
Dyrektor SP Gębice 

 

 
Wójt Gminy Czarnków 

 

(-) Bolesław Chwarścianek 

 

 


