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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2014/2015

I.

Wstęp.

Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458) w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dodano w art. 5a ust. 4,
następującą treść:
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych
typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.
Zadaniem własnym gminy jest w szczególności zakładanie i prowadzenie publicznych
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zadania oświatowe jednostek samorządu
terytorialnego zdefiniowane zostały w ustawie jako zadania w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Art. 5 ust. 7 ustawy wskazuje natomiast
na obszary odpowiedzialności samorządu za prowadzone przedszkola i szkoły. Zadania
oświatowe gminy, poza wypełnianiem zadań wynikających z prowadzenia przedszkoli, szkół
i placówek wynikają zarówno z przepisów ogólnych jak i szczegółowych, w tym określonych
w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie tych ustaw.
Niniejsza informacja została przygotowana przez Gminny Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół w Nowej Suchej na podstawie danych przygotowanych przez
dyrektorów szkół, w tym sprawozdań przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej
(SIO), raportów Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz opracowań własnych.
W informacji przedstawiono gminny system oświaty w roku szkolnym 2014/2015 według
zadań i typów szkół, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono sytuację
kadrową w jednostkach oświatowych, działania na rzecz poprawy stanu technicznego bazy
oświatowej oraz sytuację finansową gminnej oświaty.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym
2014/2015 przedstawiana jest Radzie Gminy w Nowej Suchej, publikowana na stronie
internetowej Urzędu Gminy Nowa Sucha i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
przekazywana dyrektorom szkół.
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II. Stan organizacyjny oświaty gminnej.
W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Nowa Sucha była organem prowadzącym dla
następujących placówek oświatowych:


Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim oraz Gimnazjum Publiczne im.
Polskich Olimpijczyków w Kozłowie Biskupim



Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim oraz Publiczne Gimnazjum
w Kozłowie Szlacheckim



Zespół Szkół w Nowej Suchej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im.
Jakuba Kopacza w Nowej Suchej oraz Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
w Nowej Suchej
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Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie



Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej

Stan organizacyjny w roku szkolnym 2014/2015 obrazuje tabela Nr 1.
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Tabela Nr 1. Stan organizacyjny placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
Wyszczególnienie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Szkoła
Podstawowa im.
Jakuba Kopacza
w Nowej Suchej
Szkoła
Podstawowa im.
ks. Jana
Twardowskiego
w Kurdwanowie
Szkoła
Podstawowa im.
Bohaterów Bitwy
nad Bzurą
w Kozłowie
Szlacheckim
Szkoła
Podstawowa im.
Kornela
Makuszyńskiego
w Kozłowie
Biskupim
RAZEM
Gimnazjum im.
Polskich
Olimpijczyków
w Kozłowie
Biskupim
Gimnazjum im.
Jana Pawła II
w Nowej Suchej
Gimnazjum
w Kozłowie
Szlacheckim
RAZEM
Publiczne
Przedszkole w
Nowej Suchej
RAZEM
OGÓŁEM

W tym:

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

0

I

II

III

IV

V

VI

7

121

27

16

13

18

15

18

14

7

106

28

15

16

8

17

14

8

7

84

14

12

17

7

14

11

9

18

417

71

65

52

46

63

71

49

39

728

140

108

98

79

109

114

80

6

152

-

60

42

50

-

-

-

3

56

-

15

25

16

-

-

-

3

38

14

11

13

-

-

-

12

246

-

89

78

79

-

-

-

2

50

-

-

-

-

-

-

-

2
53

50
1024

-

-

-

-

-

-

-
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Tabela Nr 2 przedstawia granice obwodów poszczególnych szkół podstawowych oraz
gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Nowa Sucha.
Tabela Nr 2. Obwody szkół.
L.P

NAZWA SZKOŁY

1.

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą
w Kozłowie Szlacheckim

2.

Szkoła Podstawowa
im. Jakuba Kopacza
w Nowej Suchej

3.

Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Kurdwanowie

4.

Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Kozłowie Biskupim

5.

Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków
w Kozłowie Biskupim

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO
OBWODU DANEJ JEDNOSTKI
Braki
Kozłów Szlachecki
Nowy Dębsk
Nowy Kozłów Pierwszy
Nowy Kozłów Drugi
Stary Dębsk
Szeligi
Zakrzew
Kolonia Gradowska
Mizerka
Nowa Sucha
Nowy Żylin
Stara Sucha
Stary Żylin
Borzymówka
Glinki
Kurdwanów
Kościelna Góra
Marysinek
Okopy
Roztropna
Wikcinek
Stary Białynin
Nowy Białynin
Antoniew
Kornelin
Kozłów Biskupi
Leonów
Orłów
Rokotów
Antoniew
Kornelin
Kozłów Biskupi
Leonów
Orłów
Rokotów
Borzymówka
Glinki
Kolonia Gradowska
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Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Nowej Suchej

6.

Gimnazjum
w Kozłowie Szlacheckim

7.

Kościelna Góra
Kurdwanów
Marysinek
Mizerka
Okopy
Nowa Sucha
Nowy Żylin
Stara Sucha
Stary Żylin
Wikcinek
Roztropna
Stary Białynin
Nowy Białynin
Braki
Kozłów Szlachecki
Nowy Dębsk
Nowy Kozłów Pierwszy
Nowy Kozłów Drugi
Stary Dębsk
Szeligi
Zakrzew

III. Baza dydaktyczna.
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Nowa Sucha funkcjonują w 5 budynkach.

Tabela Nr 3. Wielkość budynków szkolnych.
L.p.

Nazwa

Powierzchnia

1.

Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim

1 243,00 m²

2.

Zespół Szkół w Nowej Suchej

1 342,70 m²

3.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Kurdwanowie

921,86 m2

4.

Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim

3 974,94 m2

5.

Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej

197,61 m2
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IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
1. Stan zatrudnienia.
W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez
Gminę Nowa Sucha pracowało 99 nauczycieli oraz 41 pracowników administracji i obsługi.
Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 4.
Wyszczególnienie

1.

2.

3.

4.

5.

Zespół Szkół
w Nowej Suchej
Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana
Twardowskiego
w Kurdwanowie
Zespół Szkół
w Kozłowie
Szlacheckim
Zespół Szkół
w Kozłowie
Biskupim
Publiczne
Przedszkole w
Nowej Suchej
Ogółem:

Zatrudnienie

W tym:
nauczyciele
Pozostali
etaty
osoby
etaty osoby

etaty

Osoby

21,95

32

17,75

23

4,20

9

13,38

17

10

10

3,38

7

19,77

30

15,36

21

4,41

9

51,58

55

38,56

41

13,02

14

6

6

4

4

2

2

112,68

140

85,67

99

27,01

41
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2. System doskonalenia zawodowego.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli
posiada już kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. Nauczyciele podwyższają swoje
kwalifikacje i uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego, co obrazuje tabela Nr 5.
Stażysta
liczba
nauczycieli

Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
liczba
liczba
liczba
nauczycieli
nauczycieli
nauczycieli

Liczba
nauczycieli
ogółem

ZS Nowa
Sucha

0

6

5

12

23

SP
Kurdwanów

0

2

3

5

10

ZS Kozłów
Szlachecki

0

3

7

11

21

ZS Kozłów
Biskupi

0

11

14

16

41

Pubilczne
Przedszkole
w Nowej
Suchej

2

1

1

0

4

Ogółem:
2
23
30
44
99
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2014/2015
legitymowało się 44 nauczycieli.
Wykres Nr 1. Udział procentowy nauczycieli w podziale na stopień awansu zawodowego
w Gminie Nowa Sucha.

UDZIAŁ PROCENTOWY NAUCZYCIELI
W PODZIALE NA STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO

2%
23%

Nauczyciele stażyści

45%

Nauczyciele kontraktowi

30%

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele dyplomowani
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3. Egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopień
awansu zawodowego, który związany jest z wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem i
osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu
zawodowego.
W roku szkolnym 2014/2015 do organu prowadzącego wpłynęły dwa wnioski: nauczyciela
Zespołu Szkół w Nowej Suchej oraz nauczyciela z Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli egzaminy zostały przeprowadzone do 31 grudnia 2014 r. oraz
do 31 sierpnia 2015 r. (w zależności od daty wpływu wniosku).
Egzaminy zostały przeprowadzone 9 grudnia 2014 r. oraz 21 sierpnia 2015 r. Nauczyciele
przystępujący do egzaminów podwyższyli swój stopień awansu zawodowego na nauczyciela
mianowanego.

V. Poziom nauczania
1. Szkoły podstawowe
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od
zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych
i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne
i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły
podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 z podziałem na poszczególne szkoły obrazuje tabela
Nr 6.
Tabela Nr 6. Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2014/2015.

Wyniki poszczególnych szkół oraz wynik Gminy Nowa Sucha:
Część pierwsza
język polski i matematyka

Cześć druga
język angielski

69,10

77,10

76,90

87,80

SP Kurdwanów

71,80

75,50

SP Nowa Sucha

75,70

85,50

Gmina Nowa
Sucha

71,40

79,60

SP Kozłów
Biskupi
SP Kozłów
Szlachecki
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Średni wynik dla:

Część pierwsza
język polski i matematyka

Cześć druga
język angielski

Gminy Nowa Sucha

71,40

79,60

Powiatu sochaczewskiego

64,10

75,60

Województwa mazowieckiego

69,80

80,40

Kraju

67,00

78,00

Wykres Nr 2 przedstawia średnie wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w podziale na
szkoły podstawowe w roku szkolnym 2014/2015.

Wykres Nr 2. Wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015.
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WYNIKI SPRAWDZIANU W ROKU SZKOLNYM
2014/2015
Część pierwsza — język polski i matematyka

Część druga — język angielski

87,8
77,1

76,9
71,8

69,1

SP Kozłów Biskupi

85,5

SP Kozłów Szlachecki

75,5

SP Kurdwanów

75,7

SP Nowa Sucha

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym
2014/2015 wskazuje, że uczniowie szkół podstawowych Gminy Nowa Sucha lepiej poradzili
sobie z częścią drugą, która obejmowała sprawdzenie wiedzy z języka angielskiego (tabela Nr
6).
Średni wynik dla naszej gminy to 71,40 punktów w części pierwszej (obejmującej język polski
i matematykę) oraz 79,60 punktów w części drugiej (sprawdzającej język angielski).
Statystyczny szóstoklasista w mazowieckiej szkole podstawowej uzyskał 69,80 w części
pierwszej i 80,40 w części drugiej, w powiecie sochaczewskim 64,10 w części pierwszej
i 75,60 w części drugiej, a wynik krajowy wyniósł 67,00 w części pierwszej i 78,00 w części
drugiej.
Wykres przedstawia średnie wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej
w roku szkolnym 2014/2015.
Wykres Nr 3. Wyniki sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015.
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WYNIKI SPRAWDZIANU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Gmina Nowa Sucha

Powiat sochaczewski

Województwo mazowiecki

Kraj

71,4

Część pierwsza — język polski i matematyka

64,1

69,8
67

79,6
Część druga — język angielski

75,6
80,4
78

2. Gimnazja
Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także wykorzystanie
wyników do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań
indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne oraz uwarunkowań
społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy
rówieśniczej, a także przy uwzględnieniu uwarunkowań szkolnych, takich jak kwalifikacje i
zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.
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Tabela Nr 7. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015.
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Część

zakres

Kozłów
Szlachecki

Kozłów
Biskupi

Nowa
Sucha

średnia
gminy

średnia
powiatu

średnia
województwa

średnia
kraju

język polski

70,7

67,0

65,6

67,3

65,2

64,7

62

historia
WOS

65,8

63,8

62,1

63,8

62,1

65,9

64

matematyka

47,6

51,7

47,5

50,2

46,4

51,2

48

przedmioty
przyrodnicze

57,6

49,9

51,6

51,6

48,9

52,1

50

poziom
podstawowy

74,6

77,7

69,1

75,7

66,1

69,8

67

poziom
rozszerzony

60,4

57,4

48,1

56,3

49,4

51,2

48

poziom
podstawowy

42,3

64,3

43,1

54,9

51,1

55,5

57

humanistyczna

matematycznoprzyrodnicza

z języka obcego
(język
angielski)

z języka obcego
(język
niemiecki)

Wykres przedstawia średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego na zakończenie nauki
w podziale na poszczególne szkoły w roku szkolnym 2014/2015.
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Wykres Nr 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU
SZKOLNYM 2014/2015
Język polski

Historia, WOS

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski (podstawowy)

Język angielski (rozszerzony)

Język niemiecki (podstawowy)

77,7

74,6
70,7

67

65,8
57,6

60,4

64,3

63,8

65,6

69,1
62,1

57,4
51,7 49,9

47,6

51,6
47,5

Gimnazjum w Kozłowie
Szlacheckim

48,1
43,1

42,3

Gimnazjum w Kozłowie Biskupim

Gimnazjum w Nowej Suchej

Tegoroczny test dla całej populacji piszących był umiarkowanie trudny. Średni wynik dla
naszej gminy z części humanistycznej: język polski – 67,3 %, historia i WOS – 63,8 %, wynik
uczniów województwa mazowieckiego wyniósł: język polski – 64,7 %, historia i WOS – 65,9
%, w powiecie sochaczewskim: język polski – 65,2 %, historia i WOS – 62,1 %.
Z analizy wynika, że uczniowie lepiej poradzili sobie z częścią humanistyczną niż z częścią
matematyczno-przyrodniczą. W części z języka obcego uczniowie uzyskali wynik:
język angielski podstawowy – 75,7 %, język angielski rozszerzony – 56,3 %, język niemiecki
podstawowy – 54,9 %. Średnia w powiecie wyniosła: język angielski podstawowy – 66,1 %,
język angielski rozszerzony – 49,4 %,
język niemiecki podstawowy – 51,1 %,
a w województwie mazowieckim: język angielski podstawowy – 69,8 %, język angielski
rozszerzony – 51,2 %, język niemiecki podstawowy – 55,5 %.
Wykres przedstawia średnie wyniki egzaminu na zakończenie nauki w gimnazjum w roku
szkolnym 2014/2015.
Wykres Nr 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015.
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU
SZKOLNYM 2014/2015
Gmina Nowa Sucha

Powiat sochaczewski

Województwo mazowieckie

Kraj
67,3
65,2
64,7

Język polski

62
63,8
62,1
65,9
64

Historia, WOS

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

50,2
46,4
51,2
48
51,6
48,9
52,1
50
75,7

66,1
69,8
67

Język angielski (podstawowy)

56,3
Język angielski (rozszerzony)

Język niemiecki (podstawowy)

49,4
51,2
48
54,9
51,1
55,5
57

3. Ewaluacje zewnętrzne.
Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego.
Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy
szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.
Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół i innych placówek edukacyjnych,
dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej
podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów,
współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe
i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od
A do E:
Poziom E - oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
Poziom D - oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
Poziom C - oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
16
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Poziom B - oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
Poziom A - oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub
placówkę.
Ewaluacja zewnętrzna jest narzędziem przydatnym dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
a także dla rodziców. Pozwala ona na zapoznanie się ze specyfiką działania danej szkoły.
W roku szkolnym 2014/2015 zespoły wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Warszawie
przeprowadziły ewaluację w dwóch szkołach:
 Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim (była to ewaluacja całościowa obejmująca Szkołę
Podstawową i Gimnazjum),
 Zespole Szkół w Kozłowie Szlacheckim (była to ewaluacja problemowa obejmująca
Szkołę Podstawową i Gimnazjum).
W wyniku ewaluacji zewnętrznej szkoły uzyskały głównie wysoki stopień spełniania wymagań
(poziom B).
Końcowy efekt ewaluacji stanowi raport dostępny m.in. na platformie internetowej www.npseo.pl.
4. Sukcesy uczniów.
Rok szkolny 2014/2015 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół osiągnęli znaczące
sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Uczniowie wszystkich szkół chętnie biorą
udział w konkursach organizowanych przez różne podmioty i na różnym szczeblu. Osiągają
w nich dobre rezultaty.



Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie
Nazwa konkursu

Zasięg

Osiągnięte
miejsce

Międzynarodowy konkurs matematyczny „Pangea”

międzynarodowy

udział w finale
ogólnopolskim

Ogólnopolski konkurs plastyczny im. Władysława
Ślewińskiego „Kocham Polskę… Pejzaż Ojczysty”

ogólnopolski

2 główne
nagrody

Powiatowy konkurs „Poezja ks. Jana Twardowskiego
w obrazach”

powiatowy

II miejsce

Konkurs plastyczny „Leśne krajobrazy”
Nadleśnictwa Radziwiłłów

teren nadleśnictwa

I miejsce
wyróżnienie

Powiatowy konkurs
„Napiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”

powiatowy

II miejsce
III miejsce

Powiatowy konkurs
„Szopka Krakowska”

powiatowy

III miejsce
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Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim
Nazwa konkursu

Zasięg

Osiągnięte
miejsce

Ogólnopolski konkurs historyczno-plastyczny
„Jak Histek z Napoleonem”

ogólnopolski

wyróżnienie

powiatowy

2 x I miejsce
2 x III miejsce
wyróżnienie

powiatowy

wyróżnienie

gminny

I miejsce

XXII Powiatowy Konkurs na Szopkę
Bożonarodzeniową „Szopka Krakowska”
Konkurs powiatowy „Jak zostać rzetelnym
i interesującym dziennikarzem w epoce informacji”
(konkurs na gazetkę szkolną)
Gminny Konkurs Mitologiczny
„U Zeusa”
III edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego
„Mistrz Ortografii”
I Gminny Konkurs Czytelniczy
„Potop dla pokrzepienia serc”
Gminny konkurs plastyczny
na portret papieża Jana Pawła II
„Nasz Święty Jan Paweł II”
Gminny Konkurs Plastyczny
„Wesołe rymy Doroty Gellner”
Gminny konkurs
„Mały Mistrz Ortografii”
II Gminny konkurs piosenki religijnej
„Cantate Deo”



gminny

gminny

I miejsce
II miejsce
III miejsce
I miejsce
II miejsce

gminny

I miejsce
II miejsce
2 x wyróżnienie

gminny

I miejsce

gminny

II miejsce
III miejsce

gminny

II miejsce

Zespół Szkół w Nowej Suchej
Nazwa konkursu

Zasięg

Przedmiotowy Konkurs matematyczny dla szkół
podstawowych organizowany przez KO w Warszawie
Ogólnopolski Konkurs KRUS
„Zwierzaki to nie pluszaki”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Plastek”

wojewódzki
powiatowy
powiatowy

Osiągnięte
miejsce
finalista
I miejsce
II miejsce
2 wyróżnienia
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Konkurs na witraż „Wiktoriany 2015”

powiatowy

Powiatowy konkurs czytelniczy „Tę książkę warto
przeczytać”
Powiatowy konkurs zbiórka makulatury
i puszek
Powiatowy konkurs na szopkę bożonarodzeniową

powiatowy

III miejsce
wyróżnienie
III miejsce

powiatowy

2 nagrody

powiatowy

Parafialny konkurs kolęd w Sochaczewie

powiatowy

I miejsce,
3 x II miejsce
3 x III miejsce
II miejsce

Powiatowy konkurs na ozdobę wielkanocną

powiatowy

wyróżnienie

Diecezjalny Konkurs Poetycki w Łowiczu „Soli Deo”

międzypowiatowy

wyróżnienie

Zasięg

Osiągnięte
miejsce

powiatowy

I miejsce

wojewódzki

III miejsce

powiatowy

I miejsce

powiatowy

I miejsce

powiatowy

I miejsce

powiatowy

I miejsce



Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim
Nazwa konkursu
Powiatowa Klasyfikacja sportowa szkół
gimnazjalnych
Mistrzostwa Mazowsza w Sztafecie Olimpijskiej
Dziewcząt
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Mini Piłka Nożna
Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych Biegach
Przełajowych dziewcząt (gimnazjum)
Mistrzostwa Powiatu w dwuboju nowoczesnym
chłopców (gimnazjum)
Mistrzostwo Powiatu w punktacji drużynowej w
lekkoatletyce dziewcząt (gimnazjum)
Mistrzostwa w Międzypowiecie w piłce nożnej
(gimnazjum)

Międzypowiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe
Dziewcząt (gimnazjum)
Mistrzostwo Powiatu w piłce nożnej chłopców
(gimnazjum)

międzypowiatowy
międzypowiatowy

powiatowy

II miejsce

II miejsce

I miejsce
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Mistrzostwo powiatu w koszykówce chłopców
(gimnazjum)
Mistrzostwa Międzypowiatu w koszykówce chłopców
(gimnazjum)
Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt
(gimnazjum)
Mistrzostwa Mazowsza w piłce nożnej chłopców
(gimnazjum)
Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowych biegach
Przełajowych dziewcząt (gimnazjum)
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców
(gimnazjum)
Diecezjalny Finał Olimpiady Wiedzy Religijnej
Gminny Konkurs Mitologiczny
Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

powiatowy

I miejsce

międzypowiatowy

III miejsce

powiatowy

I miejsce

wojewódzki

VII miejsce

powiatowy

I miejsce

powiatowy

I miejsce

diecezjalny

IV miejsce

gminny

I miejsce

gminny

I miejsce

5. Działalność placówek oświatowych.
Placówki oświatowe na terenie Gminy Nowa Sucha, oprócz zajęć obowiązkowych
określonych podstawą programową, zapewniają bogatą ofertę swoim uczniom. Stwarzają
warunki do harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez dostosowywanie wymagań
edukacyjnych do ich możliwości i potrzeb, organizując zajęcia wyrównawcze, realizując
programy edukacyjno-terapeutyczne, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno-sportowe,
gimnastykę korekcyjną, wyjazdy na basen, lekcje muzealne, wycieczki, „zielone szkoły”.
Umożliwiają dzieciom stały kontakt z szeroko pojętą kulturą: wyjazdy do teatrów, kin,
muzeów, przedstawienia teatrów objazdowych o tematyce profilaktycznej, poranki muzyczne,
spotkania z twórcami ludowymi. Aby pobudzić aktywność uczniów w szkole organizowane są
liczne konkursy, uroczystości szkolne i gminne.

W realizacji zadań i celów szkoły współpracują z ośrodkami kultury, policją, strażą
pożarną, parafiami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Nauczyciele starają się, aby treści o charakterze wychowawczym były przekazywane nie tylko
na zajęciach, ale również poprzez działanie. Uczniowie szkół włączają się
w ogólnopolskie akcje i kampanie.
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Szkoły brały udział m.in. w:










akcjach i kampaniach: UNICEF, „Góra Grosza”, „WOŚP”, „Sprzątanie świata”,
„Akademia jazdy...”, „Owoce w szkole”, „Podaruj książkę bibliotece”, „Narodowe
czytanie”, „Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Głośne czytanie”, „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, „Paczka od serca”, zbiórka nakrętek, baterii, makulatury i puszek
aluminiowych,
programach profilaktycznych „Zdrowy uśmiech”, „Mam kota na punkcie mleka”,
„Ekologia”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Nie pal przy mnie, proszę!”, „Znajdź
właściwe rozwiązanie”, „Postaw na rodzinę”, „Pomyśl zanim wrzucisz”, „Akademia
dojrzewania”,
spotkaniach z policjantami, psychologami, terapeutami, prezesem Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz lekkoatletką Anitą Włodarczyk, aktorem
Zbigniewem Kozłowskim, aktorem Jackiem Plutą z Teatru Syrena, pisarką dziecięcą
Dorotą Gellner,
kultywowaniu lokalnej historii poprzez udział w uroczystościach patriotycznych,
opiekę nad grobami żołnierzy,
licznych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych,
uroczystościach oraz apelach.

Również Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej realizuje dodatkowe zajęcia,
spotkania warsztaty, organizuje uroczystości, konkursy, wystawy. Pozwala to dzieciom lepiej
się rozwijać, poznawać świat, poszerzać horyzonty.
W roku szkolnym 2014/2015 odbyła się m.in.:
 wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 wycieczka do Parku Jurajskiego w Kołacinku,
 wycieczka do płockiego ZOO,
 wycieczka do Żelazowej Woli,
 wyjazd do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,
 wyjazd do Bajlandii,
 udział w przedstawieniu „Baśniowe spotkanie z Andersenem”, „Bajeczka wielkanocna”
oraz „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”,
 spotkanie z Muzealną Grupą Rekonstrukcji Historycznej II Batalionu 18 Pułku Piechoty
działającej przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą,
 poznawanie najbliższej okolicy m.in. wycieczka do leśniczówki w Kozłowie Biskupim,
gospodarstwa wiejskiego w Antoniewie, wycieczka do Szkoły Podstawowej w
Kurdwanowie,
 przedstawienie „Historia Narodzenia Pana”, jasełka,
 organizacja Dnia Babci i Dziadka,
 festyn rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty,
 zajęcia otwarte z udziałem rodziców,
 przygotowanie przedstawienia patriotycznego pt. „Przedszkolak małym patriotą” dla
uświetnienia Narodowego Święta Niepodległości,
 występ na festynie gminnym „Powitanie lata w Nowej Suchej”,
 udział w konkursie plastyczno-recytatorskim pt. „Wesołe rymy Doroty Gellner” oraz
udział w spotkaniou autorskim.
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VI. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku szkolnym 2014/2015 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół.
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie
szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności,
w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków.
1. Dowożenie uczniów.
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty refundowano rodzicom
wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych
w znacznym oddaleniu od szkół.
Gmina Nowa Sucha zapewnia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatny transport
i opiekę w czasie przewozu. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 223 558,21 zł,
największe wydatki dotyczą regulowania należności firmie przewozowej za dowóz dzieci do
szkół stanowiąc 84 % ogółu wydatków tj. 188 745,51 zł.
Pozostała część 34 812,70 zł to pokrywanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do
ośrodków i szkół specjalnych. W roku szkolnym 2014/2015 refundacją kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych objętych było indywidualnie 9 uczniów, gdzie łącznie wydatkowano 23
744,50 zł. Gmina pokrywa również koszty grupowego dowozu dzieci do Zespołu Szkół
Specjalnych w Erminowie, które w minionym roku stanowiły kwotę 11 068,20 zł.

2. Pomoc materialna.
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UCZNIOWIE

Tabela Nr 8. Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2014/2015.
Typ szkoły

Liczba
przyznanych
stypendiów

Szkoły podstawowe

30

Gimnazja

9

Szkoły
ponadgimnazjalne

15

RAZEM

54

Kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 34 624,00 zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. Na realizację zadania
pozyskano od Wojewody Mazowieckiego środki finansowe w kwocie 10 025,00 zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024) z tej formy pomocy mogli skorzystać uczniowie
klas II, III i VI szkół podstawowych oraz uczniowie posiadajacy orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha rozpatrywano zgodnie
z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin
czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
W roku szkolnym 2014/2015 złożono i rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski oraz poniesiono
wydatki z tego tytuły na kwotę 29 630,28 zł w ramach dotacji celowej.
4. Dofinansowanie do przedszkoli.
Realizując ustawę o systemie oświaty, Gmina Nowa Sucha dofinansowuje pobyt dzieci
w przedszkolach publicznych i niepublicznych.
W roku szkolnym 2014/2015 kwota przekazanych dotacji wyniosła 355 975,73 zł.

5. Dotacja podręcznikowa.
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edulacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.
z 2014 r., poz. 902) realizujemy nowe zadanie, jakim jest wyposażenie szkół w podręczniki. W
2014 r. na zakup podręcznika do języka obcego i ćwiczeń dla klas I szkół podstawowych
otrzymaliśmy dotację w wysokości 8 613,00 zł. Dzięki reformie podręcznikowej uczniowie
klas I szkół podstawowych otrzymali również bezpłatny podręcznik „Nasz elementarz”, który
został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reforma wprowadzana jest
etapami. Do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie
wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Urlopy zdrowotne nauczycieli.
W roku szkolnym 2014/2015 z urlopów dla poratowania zdrowia korzystało 3 nauczycieli, tj.
w Zespole Szkół w Kozłowie Szlacheckim — 1 nauczyciel, w Zespole Szkół w Kozłowie
Biskupim — 2 nauczycieli. Na urlopy zdrowotne wydatkowano kwotę 164 318,62 zł.

VII. Projekty edukacyjne realizowane w Gminie Nowa Sucha.
W roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich szkołach podstawowych z terenu naszej
Gminy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zrealizowany został projekt systemowy
„Zakątek przedszkolaka” ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.1. Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła 501 396,80 zł. Wydatkowanie było
dwuetapowe. Pierwszy etap objął wydatki w kwocie 409 247,66 zł określone w pierwotnym
wniosku o dofinansowanie. Po zrealizowaniu wszystkich zakupów wystąpiliśmy do
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie z prośbą
o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 92 149,14 zł. Nasza prośba została rozpatrzona
pozytywnie i wartość projektu została zwiększona.
Dzięki pozyskanym środkom wszystkie oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
zostały wzbogacone o nowy sprzęt elektroniczny, telewizory, odtwarzacze DVD, projektory,
komputery, meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt do utrzymania
czystości, wyposażenie do kuchni. Zostały również wykonane prace związane
z dostosowaniem toalet do wieku i potrzeb najmłodszych dzieci oraz dotyczące modernizacji
toalet dla personelu, w salach obudowane zostały grzejniki centralnego ogrzewania, zakupiono
wyposażenie wypoczynkowe i wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki.
W ramach projektu przy każdej szkole zorganizowano place zabaw.
Celem projektu było podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych oraz stworzenie
warunków umożliwiających objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku
przedszkolnym. Realizacja projektu niewątpliwie podniosła standard oddziałów
przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych oraz poprawiła estetykę szkół.
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Liczymy, że działania te przyczynią się do zwiększenia zainteresowania rodziców placówkami
oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Nowa Sucha.
Od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 r.w Publicznym Przedszkolu w Nowej Suchej
realizowany był projekt unijny pt.: „Nasze dzieci — nasz skarb” w ramach Poddziałania 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Dzięki pozyskanym środkom objęliśmy wychowaniem przedszkolnym dzieci, które dotychczas
były pozbawione dostępu do edukacji przedszkolnej, doposażyliśmy sale, zatrudniliśmy
personel, dokonaliśmy zakupu mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach dodatkowych z rytmiki, a rodzice brali udział w warsztatach psychologicznopedagogicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 247 146,24 zł (w tym kwota
dofinansowania: 210 074,30 zł). Dzięki tej kwocie zapewnione zostało prowadzenie placówki
przez 1,5 roku. Uczestnikami projektu było 75 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Nowa
Sucha. Głównym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych
dzieciom mającym utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej z terenu Gminy Nowa Sucha.
1 września 2014 r. przystąpiono również do realizacji projektu „Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe —
Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne, w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Adresatami tego projektu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III
gimnazjum.
Do realizacji projektu zakwalifikowały się cztery szkoły:
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej,
2. Publiczne Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim,
3. Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków w Kozłowie Biskupim,
4. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.
Na realizację projektu Gmina Nowa Sucha otrzymała środki finansowe w wysokości
97 688,00 zł.
W ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 800 godzin zajęć
dodatkowych (zajęcia nauki języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnozawodowym), zakupiono sprzęt i materiały edukacyjne (książki, pomoce dydaktyczne) oraz
odbyły się całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych z szkolnictwem wyższym,
edukacją, kulturą.

VIII. Finansowanie zadań oświatowych.
Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią wysokie obciążenie budżetu gminnego.
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Tabela Nr 9 przedstawia udział oświaty w budżecie Gminy Nowa Sucha w latach 2014/2015.
Tabela Nr 9. Budżet oświaty na tle budżetu gminy w latach 2014/2015.

Budżet na oświatę
Budżet
gminy

Wykonanie 19 866 245,02
2014 rok
Plan na
2015 rok

24 364 553,88

ogółem

w tym z
budżetu
gminy

w tym
subwencja
oświatowa

8 929 179,63

2 478 423,63

6 450 756

44,95 %

27,76 %

72,24%

9 262 687,78
38,02%

2 458 714,78
26,54 %

6 803 973
73,46 %

Inwestycje

1 420 623,64

140 000,00

Wykres Nr 6. Budżet Gminy Nowa Sucha.

BUDŻET GMINY NOWA SUCHA

wydatki na oświatę
wydatki ogółem
wydatki na inwestycje w
oświacie

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych zamknęły się w 2014 roku kwotą
8 929 179,63 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac, które
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wyniosły 6 246 325,55 zł, co stanowi 69,95 % całości wydatków bieżących. Pozostała część
to wydatki rzeczowe, na które przeznaczono kwotę 2 682 854,08 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok w kwocie 1 420 623,64 zł obejmowały koszty
rozbudowy budynku szkolnego w Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim, wykonanie projektu
przyłącza gazowego oraz wymiany instalacji CO w Zespole Szkół w Nowej Suchej, budowę
placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Suchej oraz zakupy z projektu pt. „Zakątek
Przedszkolaka” realizowanego w szkołach ze środków unijnych.
Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok obejmuje koszty wymiany podłogi
sportowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Suchej, budowę parkingu przy
Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim, wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole
w Kurdwanowie oraz budowę parkingu w Zespole Szkół w Nowej Suchej. Planowana kwota
inwestycji wynosi 140 000,00 zł.

Tabela Nr 10. Wykonanie wydatków bieżących w roku 2014 w poszczególnych szkołach.

L.p.

Nazwa szkoły

Wykonanie

1.

Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim

3 630 025,47

2.

Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim

1 334 329,34

3.

Zespół Szkół w Nowej Suchej

1 673 376,04

4.

Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie

977 197,07

5.

Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej

149 823,19

6.

Pozostałe wydatki: częśc wydatków 80103,
80104, 80113, 80114, 80195, 80104, 85415
Ogółem:

1 164 428,52
8 929 179,63

IX. Działalność legislacyjna Gminy Nowa Sucha w zakresie oświaty.
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1. Zarządzenia.
W ramach działań wewnętrznych oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno-kadrowopłacowo-finansowych, przygotowano Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Sucha dotyczące zadań
oświatowych:
1. Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

X. Zakończenie.

Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych,
niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami programowymi
i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad
i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów
oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie Nowa Sucha
w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia, a przede wszystkim informacje
o wynikach osiąganych przez uczniów na sprawdzianach i egzaminach.
Rok szkolny 2014/2015 był kolejnym ważnym rokiem dla oświaty Naszej Gminy.
W październiku 2014 r. uroczyście otwarto nowe skrzydło budynku Zespołu Szkół
w Kozłowie Biskupim. Dzięki temu poprawiły się warunki pracy i nauki, uruchomiono
6 nowych sal, szatnię, pomieszczenia pomocnicze oraz wyremontowano kuchnię. Przy każdej
szkole został zorganizowany plac zabaw. Na terenie Gminy Nowa Sucha działa pierwsze
przedszkole.
Wydatki na oświatę są najbardziej efektywną inwestycją. Staramy się, aby we wszystkich
szkołach, we wszystkich oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse. Przecież
najważniejsi są ludzie, a dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe życie. Dlatego stale
podnosimy jakość nauczania i wychowania.
W minionym roku szkolnym wielu uczniów pod kierunkiem swoich nauczycieli
zdobyło pierwsze miejsca w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych.
Pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne. W roku szkolnym 2014/2015 zrealizowaliśmy
projekty: „Zakątek przedszkolaka”, dzieki któremu doposażyliśmy oddziały przedszkolne we
wszystkich szkołach, „Nasze dzieci – nasz skarb”, który wsparł funkcjonowanie Publicznego
Przedszkola w Nowej Suchej oraz „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość”, którego
adresatami byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum.
W szkołach przeprowadzono remonty i inwestycje, które poprawiły stan budynków, a także
zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt służący realizacji zadań statutowych.
Baza oświatowa jest w bardzo dobrym stanie, zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki
nauki, zabawy i pracy. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do
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realizacji zadań oświatowych jest ciągle uzupełniany i unowocześniany. Kadra pedagogiczna
jest kompetentna, wykształcona, posiadająca wysokie stopnie awansu zawodowego i wysoki
poziom wykształcenia, ustawicznie doskonaląca się. Uczniowie chętnie uczestniczą w
zajęciach pozalekcyjnych.
Efekty pracy naszych gminnych szkół są widoczne i wszyscy możemy się nimi szczycić.
Wysoka jakość i efektywność kształcenia to mocna strona naszej gminnej oświaty.
Inwestowanie w szkoły szybko się zwraca, co możemy zaobserwować chociażby analizując
wyniki uczniów, które co roku należą do najlepszych w powiecie. Nasi uczniowie odnoszą
również liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach. Dzięki temu wszystkie nasze szkoły cieszą
się uznaniem w lokalnym społeczeństwie.
Najlepszym potwierdzeniem tego są przeprowadzone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w Warszawie ewaluacje zewnętrzne, które przyniosły wysokie oceny pracy Naszych szkół.

Opracował:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowej Suchej
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