Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009
W roku szkolnym 2008/2009 na terenie gminy Harasiuki funcjonowało 2 gimnazja,
5 szkół podstawowych i 2 punkty przedszkolne. Stan organizacji gimnazjów i szkół
podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 obrazuje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba
Lp Nazwa szkoły uczniów "0"
.

kl.I

Liczba
kl.II kl.III kl.IV kl.V kl.VI kl.I kl.II kl.III oddział
gim. gim. gim.
ów

1 PG
Harasiuki

130

-

-

-

-

-

-

-

43

39

48

6

2 PG Huta
Krzeszowska

118

-

-

-

-

-

-

-

45

39

34

6

RAZEM

248

-

-

-

-

-

-

-

88

78

82

12

3 PSP
Harasiuki

157

19

19

17

19

24

28

31

-

-

-

7

4 PSP Huta
Krzeszowska

154

25

12

14

22

19

25

37

-

-

-

9

5 PSP
Krzeszów
Górny

64

5

10

5

9

7

12

16

-

-

-

7

6 PSP Hucisko

67

12

4

17

4

7

8

15

-

-

-

4

7 PSP Gózd

60

-

14

5

10

9

10

12

-

-

-

5

RAZEM

502

61

59

58

64

66

83

111

-

-

-

32

OGÓŁEM

750

61

59

58

64

66

83

111

88

78

82

44

Tabela nr 2. Stan organizacji punktów przedszkolnych.
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba
dzieci

PoniŜej
"0"

Liczba oddziałów

1

PP Harasiuki

24

24

1

2

PP Krzeszów Górny

14

14

1

38

38

2

RAZEM

W skład bazy lokalowej szkół wchodzą:
•

PG Harasiuki – hala sportowa wraz z zapleczem socjalnym, 5 sal lekcyjnych
i 1 nowa pracownia komputerowa do której zakupiono 10 komputerów, laptopy dla
nauczycieli i projektor. Uczniowie korzystają takŜe ze starej pracowni komputerowej
wyposaŜonej w 2000 r. W szkole jest ksero, 2 drukarki laserowe, projektor wraz
z ekranem, komputer w gabinecie dyrektora. Wykonano remont sal poprzez
malowanie ścian i lamperii, zakupiono wykładzinę do magazynu fizycznego,
1

zakupiono do szatni szafki i ławki na korytarze szkolne.
•

PG Huta Krzeszowska – nowa sala gimnastyczna wraz z wyposaŜeniem sportowym
i zapleczem socjalnym, 4 sale lekcyjne, 2 pracownie komputerowe, świetlica, gabinet
pedagoga, pokój nauczycielski, zaplecze socjalne oraz szatnie dla uczniów. Do
szkoły zakupiono meble uczniowskie (krzesła, stoliki, ławki korytarzowe),
w 3 salach zainstalowano systemy alarmowe.

•

PSP Harasiuki – 4 sale lekcyjne, 2 pracownie komputerowe gdzie znajduje się
20 komputerów, biblioteka szkolna gdzie jest centrum informatyczne
( 8 komputerów). Na stanie szkoły są 2 komputry przenośne, 4 drukarki,
kserokopiarka, 2 projektory. Otrzymany sprzęt jest z programu "Pracownie
komputerowe w szkole". Ponadto jest blok Ŝywieniowy (jadalnia, kuchnia wraz
z zapleczem), świetlica, gabinet pedagoga oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej,
boisko trawiaste do piłki noŜnej.

•

PSP Huta Krzeszowska – 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica,
kuchnia, stołówka, zastępcza sala gimnastyczna, gabinet pedagoga. W szkole
wykonano remonty takie jak: odnowienie pracowni komputerowej, malowanie klas,
łazienek, remont instalacji wodnej, przegląd i remont c.o., zakupiono meble (krzesła,
ławki, regały, szafki). Jest równieŜ boisko trawiaste do piłki noŜnej, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej.

•

PSP Krzeszów Górny – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem, 6 sal lekcyjnych
biblioteka szkolna, gabinet pomocy przedlekarskiej, pracownia internetowa
( 10 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny, skaner, drukarka),
2 telewizory, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon oraz sprzęt nagłaśniający, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej.

•

PSP Hucisko – 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, pokój nauczycielski,
gabinet dyrektora, bibloteka, szatnia, siłownia, łazienki i zaplecze kuchenne. Szkoła
posiada sprzęt taki jak: 2 telewizory, 3 magnetofony, magnetowid, 2 kserokopiarki,
2 aparaty fotograficzne. Jest rówieŜ boisko trawiaste do piłki noŜnej.

•

PSP Gózd – 5 sal lekcyjnych, biblioteka szkolna, zastępcza sala gimnastyczna,
stołówka, szatnia, sanitariaty, gabinet lekarski, kotłownia, zaplecze kuchenne
ponadto pracownia komputerowa wyposaŜona w 11 komputerów, projektor, skaner,
drukarka. W szkole są na stanie 3 telewizory, odtwarzacz DVD, magnetowid,
3 radiomagnetofony z odtwarzaczami, kserokopiarka.

Praca szkół przebiegała zgodnie z arkuszami organizacyjnymi pracy szkół,
pozytywnie zaopiniowanym przez Kuratora Oświaty i zatwierdzonym przez Wójta Gminy
Harasiuki, aneksami do projektów organizacyjnych pracy szkół, statutami szkół i innymi
aktami prawnymi.
W roku szkolnym 2008/2009 w punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych
i gimnazjach pracowało 127 nauczycieli oraz 50 pracowników obsługi. Stan zatrudnienia
w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 3.
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Tabela nr 3. Stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi w roku
szkolnym 2008/2009

Lp.

Nazwa szkoły

Ogółem ilość
pełnych etatów

Liczba nauczycieli

Pracownicy
niepedagogiczni

1

PG Harasiuki

14,77

20

5

2

PG Huta
Krzeszowska

11,39

21

5

3

PSP Harasiuki

18,22

22

12

4

PSP Huta
Krzeszowska

18,11

21

12

5

PSP Krzeszów
Górny

10,87

14

7

6

PSP Hucisko

8,62

14

6

7

PSP Gózd

9,17

12

3

8

PP Harasiuki

2

2

0

9

PP Krzeszów
Górny

1

1

0

RAZEM

94,15

127

50

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, Ŝe większość
nauczycieli posiada kwalifikacjie do nauczania conajmniej dwóch przedmiotów a nawet
trzech. Strukturę w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli obrazuje tabela nr 4 i 5
Tabela nr 4. Wykształcenie nauczycieli

Lp.

Nazwa szkoły

Nauczyciele mgr z
przygotowaniem
pedag.
(pełne etaty)

Liczba nauczycieli
mgr
z przygotowaniem
pedagogicznym

Nauczyciele bez Liczba nauczycieli
przygotowania
bez
przygotowania
zawodowego
(pełne etaty)
pedagogicznego

1

PG Harasiuki

14,77

20

-

-

2

PG Huta
Krzeszowska

11,39

21

-

-

3

PSP Harasiuki

15,72

19

2,5

3

4

PSP Huta
Krzeszowska

17,11

20

1

1

5

PSP Krzeszów
Górny

9,87

13

1

1

6

PSP Hucisko

8,62

14

-

-

7

PSP Gózd

8,17

11

1

1

8

PP Harasiuki

-

-

2

2

3

9

PP Krzeszów
Górny
RAZEM

1

1

-

-

86,65

119

7,5

8

Tabela nr 5. Kwalifikacje nauczycieli
Lp.

Liczba nauczycieli posiadających
dwie lub więcej kwalifikacji

Szkoły

1

PG Harasiuki

9

2

PG Huta Krzeszowska

6

3

PSP Harasiuki

11

4

PSP Huta Krzeszowska

13

5

PSP Krzeszów Górny

7

6

PSP Hucisko

10

7

PSP Gózd

8

RAZEM

64

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez
obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu
zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2008/2009 obrazuje tabela nr 6.
Tabela nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Lp.

Nazwa
szkoły

Nauczycie Liczba
NauczycieLiczba
Nauczycie Liczba
StaŜysta
-le
nauczycie
-le
nauczycieli
-le
nauczycie (pełne
dyplomow
-li
mianowani mianowany kontrakto
-li
etaty)
ani
dyplomow
(pełne
ch
wi
kntrakto
(pełne
anych
etaty)
(pełne
wych
etaty)
etaty)

Liczba
staŜystów

1 PG
Harasiuki

6,55

8

4,39

7

3,83

5

-

-

2 PG Huta
Krzeszows
-ka

3,72

11

5,5

7

1,17

2

1

1

3 PSP
Harasiuki

10

10

4,56

5

3,16

6

0,5

1

4 PSP Huta
Krzeszows
-ka

7,33

8

5,11

6

5,67

7

-

-

5 PSP
Krzeszów
Górny

3

3

4,11

5

3,76

6

-

-

6 PSP
Hucisko

5

5

2,48

6

0,2

1

0,94

2

4,28

5

4

4

0,89

3

-

-

7 PSP Gózd

4

8 PP
Harasiuki

-

-

1

1

-

-

1

1

9 PP

-

-

1

1

-

-

-

-

39,88

50

32,15

42

18,68

30

3,44

5

Krzeszów
Górny
RAZEM

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej
zapewniła w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staŜ pracy nauczycieli.
Dominują nauczyciele ze staŜem pracy w przedziale 10 – 20 lat. Przy nauczycielach
z duŜym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewniło poŜądaną dobrą jakość
pracy.
Program rozwoju szkół ukierunkowany jest na:
• projektowanie pracy dydaktycznej,
• efektywność kształcenia,
• indywidualny i zespołowy rozwój ucznia,
• rozwój zawodowy nauczycieli,
• kształtowanie potencjału kadrowego,
• wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej,
• rozwiązywanie problemów społecznych,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
• tworzenie dobrego klimatu szkoły,
• doskonalenie bazy lokalowej placówki oraz promocję szkoły.
System zapewniający jakość pracy sukcesywnie wprowadzano do praktyki szkolnej.
Podejmowane zadania oparte były o dostępną literaturę w tym zakresie, dokumenty
oświatowe, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli prowadzone przez dyrektorów
poszczególnych szkół. Szkoły kreowały swój wizerunek w środowisku poprzez własny
system przekazywania informacji oraz dokonywały prezentacji dorobku uczniów na
zewnątrz poprzez imprezy środowiskowe, udział w konkursach oraz turniejach co obrazuje
tabela nr 7.
Tabela nr 7. Udział w konkursach przedmiotowych
Osiągnięcia
Nazwa konkursu

Imię i nazwisko ucznia

Opiekun

Szkoła

Wojewódzki konkurs
matematyczny

Łokaj Krzysztof

Urszula Król

PSP Hucisko

Wojewódzki konkurs
humanistyczny

Brzozowska Anna
Sajkiewicz Elwira
Wiśniewska Klaudia

Teresa Kargol
Janina Sajkiewicz

PSP Harasiuki

Ogólnopolska olimpiada
z języka polskiego

Szwedo Sylwia

Małgorzata
Malinkiewicz-Szot

PSP Krzeszów Górny

Ogólnopolski konkurs
plastyczny

Ryczko Krystian

Bernadetta Szyszka
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PSP Krzeszów Górny

Wojewódzki konkurs
z języka niemieckiego

Tryka Marlena

Radosław Fedyk

Wojewódzki konkurs
z historii

Oleksiak Adam

Danuta Juśko

Ogólnopolski Turnirj Wiedzy Oleksiak Adam
PoŜarniczej "MłodzieŜ
Zapobiega PoŜarom"

PG Huta Krzeszowska

Stanisława Rzeszutko

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów jak pokazuje powyŜsza informacja
rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, podejmując
rywalizację na róŜnego rodzaju i róŜnej rangi konkursach oraz przeglądach.
Jak co roku uczniowie uzyskiwali równieŜ znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu
co obrazuje tabela nr 8.
Tabela nr 8. WaŜniejsze osiągnięcia uczniów w sporcie.
Nazwa zawodów

Organizator i zasięg

Uczestnicy i opiekuni

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku
Zawody w unihocu

Wojewódzki finał
w Kamień

III miejsce druŜyna dziwcząt
opiekun – Arkadiusz Kotuła

Zawody w unihocu

Wojewódzki półfinał
w Dębicy

IV miejsce druŜyna chłopców
opiekun – Arkadiusz Kotuła

Zawody w sztafetowych biegach
przełajowych

Wojewódzki półfinał
w Stalowej Woli

III miejsce
opiekun – Arkadiusz Kotuła

Zawody – indywidualne biegi
przełajowe

Wojewódzki finał
w Kolbuszowej

I miejsce-Kargol Katarzyna
VII miejsce-Podpora Sylwia
opiekun – Arkadiusz Kotuła

Lekka atletykana, bieg na 600 m

Wojewódzki finał

I miejsce-Kargol Katarzyna
VII miejsce-Podpora Sylwia
opiekun – Arkadiusz Kotuła

Czwórbój lekkoatletyczny

Wojewódzkie zawody

IX miejsce
opiekun – Arkadiusz Kotuła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach
Lekka atletyka

Wojewódzkie zawody

Młynarski Jakub
opiekun-Małgorzata Siek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej
Tenis stołowy

Wojewódzkie igrzyska

VII miejsce druŜyna chłopców
opiekun – Bogusław Tutka

Czwórbój lekkoatletyczny

Wojewódzkie igrzyska

II miejsce druŜyna chłopców
opiekun – Bogusław Tutka,
druŜyna dziewcząt
opiekun – Ewa Pawłowska

Czwórbój lekkoatletyczny

Krajowy finał

II miejsce druŜyna chłopców
opiekun – Bogusław Tutka,

Lekka atletyka

Wojewódzkie igrzyska

Garbacz Estera
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opiekun – Ewa Pawłowska,
Tryka Paweł, Bednarz Marcin
Mucha Sylwester
opiekun – Bogusław Tutka
Biegi przełajowe

Wojewódzkie zawody

Bzdyra Robert
opiekun – Bogusław Tutka

Sztafetowe biegi przełajowe

Wojewódzkie zawody

DruŜyna chłopców
opiekun – Bogusław Tutka

Czwartki lekkoatletyczne

Ogólnopolski finał w Warszawie

Bednarz Marcin, Tur Mateusz
Kasprowicz Przemysław
opiekun – Bogusław Tutka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
Biegi przełajowe

Wojewódzki finał indywidualny

IV miejsce druŜyna chłopców
opiekun – Piotr śak

Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej
Lekka atletyka, bieg na 600 m

Indywidualne mistrzostwa
wojewódzkie SZS

Skakuj Malwina
opiekun – Ewa Pawłowska

Lekka atletyka, bieg na 1000 m

Indywidualne mistrzostwa
wojewódzkie SZS

Pokora Mateusz
opiekun – Bogusław Tutka

Biegi przełajowe

Wojewódzkie mistrzostwa

Małek Adam
Kuliński Damian
opiekun – Bogusław Tutka

Lekka atletyka

Wojewódzkie mistrzostwa halowe Kasprowicz Przemysław
Portka Adam
Nalepa Dariusz
Małek Adam
opiekun – Bogusław Tutka
Publiczne Gimnazjum w Harasiukach

Biegi przełajowe na 1000 m

Zawody wojewódzkie

VII miejsce Łukasz Sarzyński
opiekun – Jolanta Świąder

Lekka atletyka

Zawody wojewódzkie

IX miejsce Łukasz Sarzyński
opiekun – Jolanta Świąder

Ponadto w roku szkolnym 2008/2009 organizowane były w szkołach róŜnego rodzaju
uroczystości, akademie i apele okolicznościowe takie jak:
• "Pasowanie uczniów klas pierwszych",
• "Dzień Papieski",
• "Dzień Edukacji Narodowej",
• " Andrzejki",
• "Mikołajki",
• "Choinka noworoczna",
• "Dzień Babci i Dziadka",
• "Dzień Matki",
• "Dzień Dziecka".
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Szkoły organizowały równieŜ zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Liczba dzieci
niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym oeaz rewalidacyjnym przedstawia
tabela nr 9.
Tabela nr 9. Liczba dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym
Lp.

Szkoły

Liczba dzieci objętych nauczaniem
indywidualnym oraz
rewalidacyjnym

1

PG Harasiuki

3

2

PG Huta Krzeszowska

2

3

PSP Harasiuki

2

4

PSP Huta Krzeszowska

4

5

PSP Krzeszów Górny

-

6

PSP Hucisko

-

7

PSP Gózd

2

RAZEM

13

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu
zaleŜą od zdolności i aspiracji, ale takŜe środowiska rodzinnego. Badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŜe przybierać róŜne formy. Najczęściej są to
sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki
poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku
szkolnym 2008/2009 obrazuje tabela nr 10.
Tabela nr 10. Zestawienie średnich wyników sprawdzianu zewnętrznego
przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
Lp.

Szkoła

Średni wynik

Stanin szkoły
1-9

1

PSP Harasiuki

22,2

5

2

PSP Huta Krzeszowska

22,3

5

3

PSP Krzeszów Górny

26,2

8

4

PSP Hucisko

23,3

6

5

PSP Gózd

21,5

5

W dalszych działaniach dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania lepszych
wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej, projektuje się m.in.
zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, matematyki,
języka obcego, zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności, które
sprawiają uczniom najwięcej trudności
Miernikiem nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, tabela nr 11
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przedstawia wyniki testu w roku szkolnym 2008/2009
Tabela nr 11. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Lp.

Szkoła

Część humanistyczna

Stanin
szkoły
1-9

Część matematycznoprzyrodnicza

Stanin
szkoły
1-9

1

PG Harasiuki

30,2

4

21,8

3

2

PG Huta Krzeszowska

32,8

6

22,7

4

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie 9.1. Wyrównanie szans
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, podpisano 5 umów o dofinansowanie
projektów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na łączną kwotę 623 691,29 zł.
Projekty były realizowane na przełomie dwóch lat w 2008 i 2009 roku.
Od lipca 2008 r. realizowane były dwa projekty w ramach Poddziałania 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Tabela nr 12. Projekty w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Lp.

Szkoła

Nazwa projektu

Zajęcia
organizowane
w ramach projektu

Liczba
dzieci

Koszty

Środki
własne

1

PSP Harasiuki

"Przedszkolaczek" zajęcia z języka
angielskiego oraz
zajęcia
z logopedą
i psychologiem.

2

PSP Krzeszów
Górny

12 dzieci 43 668,33 zł 1 887,06 zł
"Jestem sobie
zajęcia
Przedszkolaczek". umuzykalniające,
w wieku
zajęcia
3-5 lat
z języka angielskiego
oraz wycieczki
krajoznawcze
RAZEM

25 dzieci 45 390,76 zł 2 000,00 zł
w wieku
4-5 lat.

89 059,09 zł 3 887,06 zł

Utworzono 2 Punkty Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach
i w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym.
Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Harasiukach odbywały się 5 dni w tygodniu po 10
godzin. W ramach tego projektu powstało jedno miejsce pracy – nauczyciel wychowania
przedszkolnego.
W Punkcie Przdszkolnym w Krzeszowie Górnym zajęcia odbywały się 5 dni
w tygodniu po 5 godzin dziennie. W ramach realizacji tego projektu powstało jedno
miejsce pracy – pracownik obsługi – pomoc nauczyciela. Ponadto aby Punkt Przedszkolny
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w Krzeszowie Górnym mógł funkcjonować dokonano modernizacji i adaptacji
pomieszczeń. Koszt tych adaptacji wyniósł 5 tyś. zł.
Od września 2008 r. realizowane były 3 projekty złoŜone w ramach Priorytetu nr IX
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie nr 9.1 Poddzałanie 9.1.2
Tabela nr 13. Projekty w ramach Priorytetu nr IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie nr 9.1 Poddzałanie 9.1.2
Lp.

Szkoła

Nazwa projektu

Cel projektu

Kwota

1

PG Harasiuki

"Język angielski – Wyrównanie szans edukacyjnych
110 432,45 zł.
szansą dla młodych" uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
róŜnic w jakości usług edukacyjnych

2

PSP Krzeszów
Górny

"Wzbogacenie oferty Wyrównanie szans edukacyjnych
76 549,00 zł
dodatkowych zajęć
uczniów z grup o utrudnionym
edukacyjnych"
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
róŜnic w jakości usług edukacyjnych

3

PSP Harasiuki

"Równe szanse"

W ramach tego projektu realizowane
49 326,13 zł.
były takie zajęcia jak: zajęcia
muzyczno – teatralne (kl.I-III),
informatyczne (kl.I-III), dydaktyczno –
wrównawcze z języka polskiego
(kl.IV-VI), dydaktyczno –
wyrównawcze z języka angielskiego
(kl.IV-VI) oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania i zdolności – koło
regionalne. Organizowane były takŜe
zajęcia z logopedą
i psychologiem

RAZEM

236 307,58 zł

Celem projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Harasiukach było objęcie
uczniów klas trzecich dodatkowym nauczaniem języka angielskiego. Zajęcia te odbywały
się 2 razy w tygodniu po 2 godziny przez 4 wykładowców. Dodatkowo realizowane były
zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Zorganizowano dowóz dzieci na zajęcia,
oraz opiekę podczas wyjazdu. W ramach promocji utworzono równieŜ stronę internetową
szkoły, zakupiono potrzebne podręczniki i ćwiczenia do prowadzenia zajęć oraz meble
szkolne. Łącznie wydatkowano w 2008 r. 89 904,96 zł.
Projekt pod nazwą "Równe szanse", obejmował wsparciem 58 uczniów. Są to
uczniowie mający problemy w nauce oraz uczniowie zainteresowani daną dziedziną wiedzy.
W ramach promocji utworzono stronę internetową skoły. Zakupiono niezbędne materiały
i pomoce do prowadzenia zajęć. W 2008 r. wydatkowano w ramach tego projektu
49 326,13 zł. Zajęcia były realizowane do połowy czerwca.
Ponadto w okresie od września do grudnia prawie wszystkie szkoły realizowały
projekty w ramach projektu Programu Integracji Społecznej finansowane ze środków
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
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Tabela nr 14. Projekty w ramach projektu Programu Integracji Społecznej
finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich

Lp.

Szkoły

Nazwa projektu

1

PSP Huta
Krzeszowska

"Kuźnia talentów"

2

PG Huta
Krzeszowska

piknik rodzinny pd
hasłem "Nie ma to jak
rodzina"
"Jak wychować
nastolatka"
"Planeta w oczach
dziecka"

Zajęcia w ramach projektu

koła zainteresowań:
1. polonistyczne "Koledzy
prof. Miodka", 2.
matematyczne "Ścisłe
umysły", 3. język angielski
"Mali Europejczycy", 4.
przyrodnicze "Zielono mi".
edukacja rodziców pod kątem
wychowawczym
i był to cykl spotkań
z psychologiem

Liczba
uczniów
objętych
projektem
40 uczniów
klas IV-VI

Kwota

12 800 zł.

-

4 435,33 zł

-

1 179,63 zł.

3

PSP Hucisko

4

PSP Harasiuki "Aktywizacja całej
społeczności szkolnej –
uczniów, rodziców,
nauczycieli do
podejmowania działań
prozdrowotnych
i popularyzacji
zdrowego stylu Ŝycia.
Piknik rodzinny"

w ramach tego projektu
zorganizowano 5 spotkań
rodziców z psychologiem.
5 października 2008 r. odbył
się festyn rodzinny na którym
uczniowie zaprezentowali
swoje umiejętność taneczne
i teatralne

7 980 zł.

5

PSP Krzeszów cykl bezpłatnych
Górny
wycieczek "Poznaj swój
region", "Dajmy im
szansę", impreza
integracyjna dla uczniów
oraz rodziców
"Wybieramy smaczne
i zdrowe produkty
Ŝywnościowe",
spotkanie integrujące
społeczność lokalną
"Spotkanie wigilijno –
jasełkowe"

zajęcia wyrównanwcze
z języka polskiego,
matematyki, zajęcia taneczne
oraz spotkania
z psychologiem dla rodziców,

16 543,50 zł.

"Jestem swoją szansą"

organizacja czasu wolnego
40 uczniów
dzieci uczęszczających do tej
szkoły oraz zorganizowano
dodatkowe zajęcia sportowe,
szkolny Klub Komputerowy,
zajęcia obcojęzyczne, zajęcia
artystyczne

zwiększenie zajęć

11

9 721,60 zł.

10 000 zł.

pozalekcyjnych
o charakterze
wyrównawczym dla uczniów
z klas V-VI oraz zajęć
pozalekcyjnych
o tematyce przyrodniczej
rozbudzające zainteresowania
uczniów klas I-III oraz
wyjazdów powiązanych
tematycznie z zajęciami.
W szkole odbywały się takie
zajęcia pozalekcyjne jak:
zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego,
matematyczno –
przyrodnicze oraz zajęcia
przyrodnicze dla klas I-III.
RAZEM

62 660,06 zł

Od kwietnia 2009 r. szkoła brała takŜe udział w konkursie pod nazwą "Organizacja
czasu wolnego dla róŜnych grup wiekowych z nastawieniem na ich rozwój" w ramach
Programu Integracji Społecznej.
Celem zajęć wyrównawczych było podniesienie motywacji dzieci do nauki oraz
niesienie pomocy uczniom zagroŜonym niepowodzeniami szkoły, aby umoŜliwić im
osiąganie sukcesów na miarę ich moŜliwości oraz zmniejszenie skali niepowodzeń
szkolnych.
W roku 2008/2009 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków
szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół pdstawowych, gimnazjów
a takŜe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych którzy zamieszkują na terenie naszej gminy.
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł
na członka rodziny. Na powyŜsze zadania wykorzystano dotację w okresie wrzesień –
grudzień wynosiła 76 392,00 zł a w okresie styczeń – czerwiec wynosiła 78 079,00 zł.
Tabela nr 15 pokazuje liczbę przyznanych i odmownych decyzji o stypendium szkolne oraz
zasiłki szkolne.
Tabela nr 15. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009
Lp.

Wyszczególnienie

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

1

Liczba wniosków

294

9

2

Liczba wniosków pozytywnie
załatwionych

252

9

3

Nakłady finansowe (w zł)

154471

4780

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie gminy Harasiuki rozpatrywano wnioski
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pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli
przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych. PoniŜsza tabela przedstawia poniesione wydatki z tego
tytułu oraz otrzymaną dotację od Wojewody Podkarpackiego na ten cel.
Tabela nr 16. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów.
Liczba
pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie

Liczba młodocianych którzy ukończyli
naukę zawodu:
Ogółem

3

3

28 m-ce

36 m-ce

Kwota jaką
w 2008/2009
wypłacono
pracodwacom
w ramach
dofinansowania

1

2

22446,58

W cyklu
kształcenia

Wysokość dotacji
pozyskanej
w 2008/2009 roku
szkolnym

22446,58

W roku szkolnym 2008/2009 realizowano szereg zadań na rzecz uczniów i szkół.
Bardzo istotnym zadaniem realizowanym przez gminę było dowoŜenie uczniów do szkół.
Uczniom klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły przekracza 3 km oraz
uczniom klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjów, których droga przekracza 4 km
przysługuje dowoŜenie do szkoły i było realizowane 3 autobusami samorządowymi.
PoniŜsza tabela przedstawia liczbę dzieci dowoŜonych do szkół

Tabela nr 17. DowoŜenie uczniów do szkół.
Lp.

Uczniowie

1

Niepełnosprawni dowoŜeni do
szkoły specjalnej w Rudniku

2

Zamieszkujący w znacznym
oddaleniu od szkoły
Koszt dowoŜenia

Liczba dzieci dowoŜonych
2
538
386 839 zł ,

Obsługę finansowo-księgową szkół prowadzi Zespół Obsługi Szkół w Harasiukach.

Wójt Gminy
- // Henryk Bździuch
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