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OBOWIĄZEK 
SPRAWOZDAWCZY 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny wynika z dyspozycji  
art.11 ust.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2018 r., 
poz. 996), zgodnie z którym ,,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: 
1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez 
szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 
własnych jednostki samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego 
ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie 
należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.” 



PLACÓWKI OŚWIATOWE W GMINIE 

CZUDEC 
 ZESPOŁY SZKÓŁ: 
 
• ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BABICY 
• ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYŻNEM 
• ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSTRĄGOWEJ 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE: 
 
• SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PSTRĄGOWEJ 
• SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W NOWEJ WSI 

 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZABOROWIE 
• SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
W CZUDCU 
 
PRZEDSZKOLA: 
 
• PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZUDCU 

 



ZEPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 
W BABICY 

Babica 102                                                             Dyrektor Zespołu Szkół : 

38-120 Czudec                                                      dr Magdalena Wrzesień 

tel. 17 27727 37                                                      Zespół Szkół w Babicy:  

www.zsbabica.szkolna.net                                  - Szkoła Podstawowa 

zsbabica@czudec.pl                                              - Publiczne Przedszkole 



ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYŻNEM 

 

Wyżne 40                                        Dyrektor Zespołu Szkół: 

38-120 Czudec                               mgr Urszula Lutak 

tel. 17 277 10 33                                 

www.zswyzne.szkolnastrona.pl   

zswyzne@czudec.pl 

 

Zespół Szkół w Wyżnem: 

- Szkoła Podstawowa 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

- Przedszkole Publiczne  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

W szkole funkcjonują klasy i oddziały integracyjne. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSTRĄGOWEJ 

Pstrągowa 105,                                      Dyrektor Zespołu Szkół: 

38 – 121 Pstrągowa                               mgr Natasza Kula 

tel. 17 277 90 02 

www.zs-pstragowa.pl     

zspstragowa@czudec.pl 

 

 

Zespół Szkół w Pstrągowej: 

- Publiczne Przedszkole 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im.  

  płk.K.Iranka Osmeckiego 

- Publiczne Gimnazjum im. 

  płk.K.Iranka Osmeckiego  

– od 1.09.2017 r. włączone do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pstrągowej 

  



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W PSTRĄGOWEJ 

Pstrągowa 406                                Dyrektor szkoły: 

38 – 121 Pstrągowa                         mgr Teresa Dyrkacz 

tel. 17 277 91 08 

 

www.sp2pstragowa.xon.pl 

sp2pstragowa@czudec.pl 

 

 

 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA 
TWARDOWSKIEGOW NOWEJ WSI 

Nowa Wieś 152                                     Dyrektor szkoły: 

38 – 120 Czudec                                   mgr Agnieszka Lesiak 

tel. 17 277 10 32 

www.sp-nowawies.szkola.pl 

spnwies@czudec.pl 



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA 
KONARSKIEGO W ZABOROWIE 

Zaborów 99                                             Dyrektor szkoły: 

38 – 100 Strzyżów                                   mgr Alina Rykała    

tel. 17 277 13 48 

spzaborow@czudec.pl 

 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. 
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZUDCU 

Czudec, ul. Rzeszowska 33 i 33a 

38 -120 Czudec 

tel. 17 277 10 41                   

www.spczudec.szkolna.net                  

spczudec@czudec.pl 

 

Dyrektor szkoły: 

mgr Lidia Pasternak 

 

Wicedyrektor szkoły: 

mgr Bożena Złotek 

 * od 1.09.2017 r. włączono do Szkoły 
Podstawowej w Czudcu Publiczne 
Gimnazjum w Czudcu 



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZUDCU 

Czudec, ul. Starowiejska 8                Dyrektor przedszkola: 

38 – 120 Czudec                                  mgr Grażyna Czaja  

tel. 17 277 10 46                                

www.przedszkoleczudec.pl             Wicedyrektor przedszkola: 

 ppczudec@czudec.pl                         mgr Justyna Kasprowicz 

                                                   



ORGANIZACJA PUBLICZNYCH 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W GMINIE CZUDEC 

STAN NA 30.09.2017 

l.u. - liczba uczniów 

l.o. - liczba oddziałów 

* stan wg SIO 30 IX 2017 

Szkoły Podstawowe 

KLASY SP CZUDEC SP BABICA 
SP NOWA 

WIEŚ 
SP NR 1 

PSTRĄGOWA 
SP NR 2 

PSTRĄGOWA 
SP 

ZABORÓW 
SP 

WYŻNE 
RAZEM 

  l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. 

I 59 3 15 1 12 1 11 1 6 1 12 1 8 1 123 9 

II 46 2 7 1 3 1 9 1 0 0 0 0 6 1 71 6 

III 62 3 9 1 9 1 16 1 7 1 14 1 10 1 127 9 

IV 75 3 14 1 28 2 15 1 9 1 20 1 11 1 172 10 

V 42 2 9 1 11 1 8 1 7 1 7 1 5 1 89 8 

VI 67 3 10 1 14 1 5 1 7 1 11 1 4 1 118 9 

VII 42 2 12 1 14 1 18 1 7 1 10 1 9 1 112 8 

VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 393 18 76 7 91 8 82 7 43 6 74 6 53 7 812 59 

Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia gimnazjum 
 i 8-klasowej szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia. 



ORGANIZACJA PUBLICZNYCH 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W GMINIE CZUDEC 

STAN NA 30.09.2017 

ODZIAŁY GIMNAZJALNE 

KLASY 
Oddziały Gimnazjalne w 

Szkole Podstawowej w Czudcu 

Oddziały Gimnazjalne w 
Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Pstrągowej 
RAZEM 

  l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. 

I 0 0 0 0 0 0 

II 81 4 23 1 104 5 

III 91 4 17 1 108 5 

RAZEM 172 8 40 2 212 10 

W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki jest realizowany 
zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek 
nauki w wymienionych latach szkolnych jest spełniany zarówno w szkołach 
ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak i w szkołach ponadpodstawowych (zgodnie 
z planowaną reformą: w 4 – letnim liceum, 5-letnim technikum lub w 2-stopniowej 
branżowej szkole). 
 
 
Spełnianie obowiązku nauki dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czudec 
kontroluje ZEAS. 

*Stan wg SIO 30 IX 2017 



ORGANIZACJA PUBLICZNYCH 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W GMINIE CZUDEC 

STAN NA 30.09.2017 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodatkowo wszystkie dzieci 
uczestniczą w nauce religii, języka angielskiego i rytmiki.  

ODDZIAŁY 
SP 

ZABORÓW 
SP NOWA 

WIEŚ 
SP NR 2 

PSTRĄGOWA 
RAZEM 

  l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. 

Poniżej 0 13 1 20 1 0 0 33 2 

"0" 21 1 21 1 13 1 55 3 

RAZEM 34 2 41 2 13 1 88 5 

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 

Publiczne Przedszkola 

ODDZIAŁY 
PP 

BABICA 
PP 

PSTRĄGOWA 
PP 

WYŻNE 
PP CZUDEC RAZEM 

  l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. l.u. l.o. 
Poniżej 0 43 2 19 1 45 2 130 5 237 10 
"0" 20 1 21 1 20 1 57 3 118 6 
RAZEM 63 3 40 2 65 3 187 8 355 16 

*Stan wg SIO 30 IX 2017 



W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Czudec  do 
placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba 
uczniów i wychowanków: 
- w Przedszkolach – 443 tj.(355 PP + 88 kl”0” w SP) 
- w Szkołach Podstawowych – 812 (bez klas „0”) 
- w Oddziałach Gimnazjalnych- 212 

RODZAJ PLACÓWKI LICZBA UCZNIÓW 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

PRZEDSZKOLA 352 355 355 
SZKOŁY PODSTAWOWE  
I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 696+38 812+88 941+95 
GIMNAZJA/ ODDZIAŁY 
GIMNAZJALNE 353 212 103 

RAZEM 1439 1467 1494 

Termin wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych przewidziany jest z końcem roku 
szkolnego 2018/2019. 



PORÓWNANIE LICZBY UCZNIÓW  
W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

I GIMNAZJACH W GMINIE CZUDEC 
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Przedszkola i oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowe Gimnazja/Oddziały Gimnazjalne 

Najwięcej uczniów  i dzieci uczęszcza do placówek oświatowych w Gminie Czudec w bieżącym 
roku szkolnym. Tendencję wzrostową widać w liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych - wzrost o 60 dzieci, w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/17.  Stało 
się to dzięki utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych z funduszy europejskich w Zaborowie , 
Babicy, Wyżnem, Czudcu i Nowej Wsi.  
Liczba uczniów w szkołach podstawowych jest większa ze względu na włączenie gimnazjów do 
szkół podstawowych i utworzenie klas VII i VIII. 



REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

2017/2018 
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzała komisja 
rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki.  
W postępowaniu rekrutacyjnym zostało przyjętych 443 dzieci, w tym do przedszkoli 
355, a do oddziałów przedszkolnych 88 wychowanków.  
Wszystkie chętne dzieci z terenu Gminy Czudec znalazły miejsce w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych. 
Czas pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jest dostosowany do potrzeb 
rodziców i dzieci. Przedszkola pełnią dyżury na wakacjach, feriach i w dni wolne od 
zajęć dydaktycznych. 
 



REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

Kryteria rekrutacyjne: 

1. dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy, 

2. w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego komisje rekrutacyjne brały pod uwagę kryteria określone w ustawie 
o systemie oświaty, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie 
potrzebującym (dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawne lub posiadające 
rodzeństwo i/lub rodziców niepełnosprawnych, dzieci wychowywane przez samotnych rodziców 
oraz dzieci objęte pieczą zastępczą), 

3. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów spełniających kryteria 
określone w ustawie lub jeżeli po przyjęciu wszystkich kandydatów spełniających te kryteria, 
przedszkole nadal dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane były 
pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy Czudec w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Czudec, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia.  

 

 



WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 
2017/2018 
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Oddziały 

Gimnazjalne w 

Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Pstrągowej  

18 17 65 5 53 4 44 4 53 5 17 61 4 17 39 - - - - - 

Oddziały 

Gimnazjalne w 

Szkole Podstawowej 

w Czudcu 

10 89 70 6 63 7 51 5 56 6 86 61 4 86 42 3 32 - 3 24 

GMINA  - 106 70 - 61 - 50 - 56 - 103 61 - 103 41 3 32 - 3 24 

POWIAT  - 562 70 - 58 - 51 - 56 - 483 64 - 482 45 79 44 - 7 24 

WOJEWÓDZTWO  - - 70 - 60 - 53 - 57 - - 67 - - 50 - 50 - - 52 

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Czudcu najlepiej napisali egzamin 
z języka polskiego (70%), najsłabiej wypadły egzaminy z języka niemieckiego (32% - poziom podstawowy 
oraz 24% - poziom rozszerzony) oraz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (42%), natomiast 
uczniowie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pstrągowej najlepiej napisali egzamin 
z języka polskiego (65%), najsłabiej wypadły egzaminy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 
(39%)  oraz matematyki (44%). 

  



WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 
2017/2018 
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PORÓWNANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW  

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

Wyniki uczniów Gminy Czudec  z części humanistycznej oraz matematyczno – 
przyrodniczej są porównywalne do średnich wyników dla województwa 
podkarpackiego, natomiast słabiej uczniowie wypadli z części językowej. 



UŚREDNIONE WYNIKI EGZAMINÓW DLA 
GMINY 

J.POLSKI HISTORIA I WOS MATEMATYKA PRZEDMIOTY 
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W Gminie Czudec najlepiej wypadł egzamin z języka polskiego, najsłabiej zaś 
z egzaminy z języka niemieckiego i matematyki. 



REMONTY I MODERNIZACJE  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Zespół Szkół w Wyżnem: 
•odmalowano zaplecze kuchenne, 

•wycięto metalowe przegrody w szatniach szkolnych, 

•wykonano remont w sali 210- utworzono magazynek na pomoce z chemii i fizyki  - wybudowano 
ścianę dzielącą te pomieszczenia, wstawiono nowe drzwi, dokonano przeróbek elektrycznych, 
wymalowano te dwie sale , 

•wykonano remont w sali świetlicy – wybudowano ścianę dzielącą to pomieszczenie na dwie sale  - 
salę matematyczną i świetlicę, dokonano przeróbek elektrycznych , wymalowano te sale, 

•w pomieszczeniu powstałym po wycięciu metalowych krat w szatniach szkolnych będzie nowa 
sala ruchu dla dzieci  przedszkolnych i szkolnych m.in. odmalowano to pomieszczenie, zostały 
wymienione grzejniki, wstawione drzwi oddzielające od pozostałej części szatni, 

•dokonano częściowego zabezpieczenia przecieków na dachu szkoły. 

 
Zespół Szkół w Babicy: 
•naprawiono sprzęty w ogrodzie szkolno – przedszkolnym, ławki w obejściu budynku, 

•pomalowano ściany w niektórych salach lekcyjnych, na korytarzach i w kuchni, 

•utwardzono teren pod parking przy wjeździe do szkoły, 

•wykonano instalację elektryczną pod alarm i dzwonek, 

•wymieniono również część instalacji wodnej oraz zmodernizowano instalację elektryczną 
w piwnicy. 

 

 



REMONTY I MODERNIZACJE  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Zespół Szkół w Pstrągowej: 

•wymieniono piece CO w kotłowniach , wypłukano wszystkie kaloryfery, zamontowano regulatory 
temperatury, 

•naprawiono ubytki w ścianach i pomalowano cały dolny korytarz, pomalowano w całości sale nr 7,22,24, 
a częściowo odświeżono sale nr 2 i 25, 

•ze względu na zbyt długie drogi ewakuacyjne przeniesiono przedszkole na parter do sal 2 i 3, 

•przeniesiono bibliotekę z sali nr 3 do sali nr 6, salę językową  z nr 2 do nr 22, zgodnie z decyzją sanepidu 
zamontowano umywalkę z bieżącą wodą w przeniesionej do nr 22 pracowni chemicznej, 

•zamontowano umywalkę dla dzieci na niższej wysokości. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pstrągowej: 
 

 
 

•pomalowano salę nr 1 i przeniesiono do niej księgozbiór biblioteczny, 
•pomalowano salę nr 2 i urządzono w niej pracownię chemiczną i biologiczną, zamontowano w niej 
zlew i wodę bieżącą,  
•pomalowano lamperie na korytarzu dolnym i w sali nr 9, 
•zamontowano umywalkę i termę elektryczną i doprowadzono wodę i do gabinetu higienistki 
szkolnej, 
•zamontowano dodatkową umywalkę w sanitariatach dla przedszkolaków, 
•wymieniono piec CO na nowy, 
•pomalowano ławeczki przed budynkiem szkolnym i zakonserwowano plac zabaw (elementy 
drewniane i metalowe). 



REMONTY I MODERNIZACJE  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Szkoła Podstawowa w Zaborowie: 

•zdemontowano plac zabaw, aby zrobić miejsce pod budowę nowych sal lekcyjnych, 

•wybrano ziemię i wykonano płytę ze zbrojeniem pod nowo powstałe klasy, 

•wykonano prace rozbiórkowe, usunięto dwa okna i części muru oraz wstawiono 
drzwi aby stworzyć możliwość połączenia klas ze szkołą, 

•z segmentów powstały dwie dale lekcyjne, 

•wybite zostało przejście między szatnią, a korytarzem przy kotłowni,  

•położone zostały płytki na ścianach i posadzce korytarza przy kotłowni w celu 
zaadaptowania na szatnię dla dzieci, 

•położono brakujące płytki na dolnym korytarzu, 

•odświeżono ściany w nowej szatni i korytarzu na dole, podłączono do nowych klas 
prąd, wodę i CO, 

•postawiono na nowo plac zabaw. 
 

 

 



REMONTY I MODERNIZACJE  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Szkoła Podstawowa w Czudcu : 
1) Budynek przy ul. Rzeszowska 33: 
•część budynku została udostępniona dla nowopowstałego żłobka, 
•położone zostały płytki antypoślizgowe na posadzce na korytarzu (parter) oraz w pomieszczeniu obsługi szkoły, 
•odmalowane zostały, w miarę potrzeb, ściany w salach lekcyjnych, na korytarzach szkolnych oraz w toaletach, w pomieszczeniach 
uzupełnione zostały ubytki w ścianach, 
•w toaletach wykonane zostały prace hydrauliczne, 
•toalety i przebieralnie w korytarzu prowadzącym do sali sportowej zostały wyremontowane (powstało 6 nowych toalet: 2 dla 
nauczycieli i 4 dla uczniów), 
•naprawiona została siatka przy boisku sportowym, 
•wszystkie pomieszczenia zostały gruntownie posprzątane, 
•trwają prace remontowe, których celem jest stworzenie pomieszczenia na sprzęt sportowy przy sali gimnastycznej; 

2) Budynek przy ul. Rzeszowska  33a: 
•kompleksowo zadbano o otoczenie szkoły: odmalowane zostały ławki, poręcze i gazony na kwiaty, zakupiono dodatkowe gazony, 
usunięto uschnięte krzewy i tuje (niektóre zastąpiono nowymi); w najbliższym czasie nawieziona zostanie nowa ziemia przed 
budynkiem i posiana nowa trawa, 
•odmalowane zostały lamperie na wszystkich korytarzach budynku, pomieszczenie stołówki, 
•odmalowana została lamperia w ganku przy kuchni oraz w sali komputerowej, 
•położono panele w gabinecie dyrektora oraz w sekretariacie szkoły; odmalowano ściany w sekretariacie, 
•w hali sportowej odmalowano linie do gry, odmalowano lamperie, pomalowano ściany w przebieralniach oraz drzwi do 
przebierali, 
•odmalowane zostało pomieszczenie służbowe nauczycieli wychowania fizycznego, ściany w jednym z pomieszczeń siłowni, 
•odmalowany został gabinet pedagoga szkolnego, 
•wykonano prace hydrauliczne w toaletach, 
•zamontowano system detekcji gazu, 
•trwają prace zmierzające do usunięcia usterek wykazanych  przez Państwową Straż Pożarną oraz prace budowlane w celu 
utworzenia przewiązki łączącej dwa budynki szkoły. 
 
 



Publiczne Przedszkole w Czudcu: 
•wymalowano salę grupy 8,stołówkę, przejście do magazynów od strony kuchni, 
przewiązkę oraz podmalowano korytarze prowadzące do szatni dla dzieci, 
•przeprowadzono drobne naprawy sprzętu ogrodowego, 
•naprawiono i uruchomiono klapy przeciw dymowe oraz zrobiono wymagane 
przeglądy, 
•do trzech sal zakupiono nowe wykładziny i dywaniki do kącików zabaw oraz narożniki, 
które są montowane w miejsca najbardziej narażone na obicia i otarcia. 
 

 
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:  
•wymieniono 6 drzwi w pomieszczeniach piwnicznych,  
•zabezpieczono studzienki kanalizacyjne znajdujące się na terenie placu zabaw, 
•wymieniono pompę w oczyszczalni ścieków, 
•pomalowano salę gimnastyczną, salę oddziału przedszkolnego (grupa starsza), 
•utworzono eko-pracownię, 
•pomalowano ławeczki przed budynkiem szkoły i zakonserwowano stary plac zabaw 
(elementy drewniane i metalowe). 

 

REMONTY I MODERNIZACJE  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 



POMOC MATERIALNA W GMINIE CZUDEC 

  

 Celem programu „Wyprawka szkolna” jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów, w tym niepełnosprawnych przez 
dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu  
materiałów edukacyjnych dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. 

 W roku szkolnym 2017/2018 z pomocy skorzystali 
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.  

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 



 
  Dnia 16 marca 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie udzielania  dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z  2017 poz. 
691.) 

  Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół 
podstawowych i dotychczasowych gimnazjów włączonych 
do szkół podstawowych prawo do bezpłatnego dostępu do 
podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

  W roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnego 
dostępu do podręczników mieli  uczniowie klas : I , IV, VI , 
VII i III gimnazjum,  a do materiałów ćwiczeniowych 
uczniowie klas: I – VII i II i III gimnazjum. 

 Zgodnie z przyjętym harmonogramem złożony został  
wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 roku i podział  
środków z dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Czudec. 

 Wysokość wydatków na ten cel wyniosła  147 163,23  zł.  
 W Gminie Czudec z darmowych podręczników skorzystało 

685 uczniów. 
 
 

 

DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ 
W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE 

I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE 



 STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane  
z urzędu, na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły 
STYPENDIA SZKOLNE może otrzymać uczeń, w rodzinie którego miesięczna 
wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto (od 
października  2018 - 528 zł) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub 
częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym 
w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych  
przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego.  
 



STYPENDIUM SZKOLNE 
I ZASIŁEK SZKOLNY 

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest 
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka 
razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy 
można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

W OKRESIE IX – XII 2017 R. W OKRESIE I – VI 2018 R. 

Liczba stypendystów 221 216 

Kwota wypłaconych stypendiów 118 321,00 zł 152 320,00 zł 

Liczba przyznanych zasiłków 3 1 

Kwota wypłaconych zasiłków 1 240,00 zł 650,00 zł 

Udział budżetu gminy 23 912,20 zł 15 297,00 zł 

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW W GMINIE CZUDEC 



DOWOZY UCZNIÓW 

W Gminie Czudec dowozy zorganizowane są w Zespole Szkół w Pstrągowej, w Zespole Szkół 
w Wyżnem, w Szkole Podstawowej nr 2 w Pstrągowej, w Publicznym Przedszkolu w  Czudcu,  
w Szkole Podstawowej w Czudcu. 

Zgodnie z art. 39. 1. sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób 
umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. 
 
Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 
 
W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 
wymienione odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji 
publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot 
kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. 



 
  

  

 Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 
podstawowej i gimnazjum, a uczniom  z niepełnosprawnością ruchową, 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i  znacznym także 
do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej. 

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych 
w Gminie Czudec  realizowany był w dwóch formach: dowozu zbiorowego 
lub dowozu indywidualnego zorganizowanego przez rodziców dziecka. 

 W  Gminie Czudec dzieci niepełnosprawne dowożone były  busami  do 
szkół specjalnych w Strzyżowie, Rzeszowie i Frysztaku. 

 Dzieci były również dowożone do szkół przez rodziców własnym środkiem 
transportu – zwrot kosztów przejazdu określony został  w Zarządzeniu  
Wójta  Nr 79/2011. 

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO    
SZKÓŁ SPECJALNYCH  I OŚRODKÓW SZKOLNO – 

WYCHOWAWCZYCH 



STOŁÓWKI SZKOLNE W GMINIE CZUDEC – 
2017/2018 

STOŁÓWKI SZKOLNE W GMINIE CZUDEC 2017/18 

PLACÓWKA 
LICZBA DZIECI 

OGÓŁEM 
DZIECI KORZYSTAJĄCE 

ZE STOŁÓWKI  
DZIECI DOFINANSOWANE 

PRZEZ GOPS 

ŁĄCZNA LICZBA DZIECI 
KORZYSTAJĄCYCH ZE 

STOŁÓWKI 

PUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE  

W CZUDCU 

187 177 10 187 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

W CZUDCU 565 293 

125 

418 

w tym uczniowie z: 

16/Oddziały Gimnazjalne 
Czudec/  

33/ SP Nowa Wieś/ 

33 SP Czudec 

36SP Zaborów 

    7/Z.S.Czudec/ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W BABICY 

139 90 7 97 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W PSTRĄGOWEJ 

162 58 

24 

82 
w tym uczniowie z: 

8/SP 2 Pstrągowa/ 

19/Z.S. Pstrągowa/ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W WYŻNEM 

118 75 18 93 

RAZEM 1171 693 184 877 



Gmina Czudec złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu 
dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny  
i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach 
oświatowych  lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych 
w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz Szkole 
Podstawowej w Wyżnem.  
Subwencja została zwiększona o 30 000 zł, po 15 000 zł dla każdej 
szkoły. 
Złożono również wniosek o zwiększenie subwencji z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 
Wniosek rozpatrzono pozytywnie, przyznano kwotę 33 268 zł. 

REZERWA 0,4%  



EKO - PRACOWNIA 

  5 grudnia 2017 r. odbyło się otwarcie 
eko-pracowni w Szkole 
Podstawowej w Nowej Wsi.  

 W ramach konkursu na dotacje 
z dziedziny Edukacja Ekologiczna 
pod nazwą „Moja wymarzona 
ekopracownia” organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska. Do pracowni zakupiono 
nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
Na suficie zawieszone są planety 
układu słonecznego, a na ścianach 
możemy podziwiać fototapety, na 
jednej z nich widnieje tablica 
z układem pierwiastków. 

      Wartość projektu – 44 849,11 zł.  

  



W 2017 roku w 4 szkołach podstawowych (SP Czudec, SP Nowa Wieś, SP Nr 2 Pstrągowa,  
SP Wyżne) doposażono pomieszczenia będące gabinetami profilaktyki zdrowotnej.  
Z otrzymanej dotacji wydano 23 979,00 zł. Zakupiony sprzęt do gabinetów pozwoli na lepsze 
realizowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej oraz zapewni większe możliwości z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej.  
Pozostałe szkoły zostały doposażone we wcześniejszych latach. 

DOTACJA  - GABINETY PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ 



W 2017 roku Gmina Czudec skorzystała z programu mającego na celu wsparcie organu 
prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  
Z programu skorzystały wszystkie szkoły podstawowe. 
Uzyskano dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 32 960 zł (80%), a udział 
budżetu gminy wynosi 8 240 zł (20%). Razem: 41 200,00 zł. 

DOTACJA - NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA 



DOTACJA – AKTYWNA TABLICA 

Aktywna tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. 
W ramach programu Gmina Czudec w 2017 roku uzyskała dotację w kwocie 95 766,40 zł 
(80%), wkład własny wynosił 23 941,60 zł (20%). Razem: 119 708,00 zł. 
Z programu skorzystały wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Czudec.  
Szkoły zostały wyposażone w tablice interaktywne, interaktywne monitory dotykowe, 
zestawy głośników, projektory.  



PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY 

 
 
UCZESTNICY-PARTNERZY PROJEKTU 

 
1.     Polska : Szkoła podstawowa nr 1 im.płk. K. Iranka 
Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej 
2.     Słowacja : Peter Pazmany Gimnazium, Nove Zamky 
3.     Rumunia: Samson Bodnarescu Gimnazium, Galanesti 
4.     Grecja: Primary School of Kouloura, Kouloura 

5.     Hiszpania: Colegio Santo Angel de la Guarda, Madryt  

PROJEKT ,,MONEY MATTERS’’  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. płk. 
K. Iranka Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej  

Szkoła Podstawowa nr 1 im.płk. K. Iranka Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej realizuje kolejny 
międzynarodowy projekt pt. MONEY MATTERS w ramach programu Erasmus+  na lata 2017- 2019. Na 
realizację zadań otrzymano dofinansowanie w wysokości 21 210 € (tj. ok. 90 694 zł). 
W szkolnym projekcie bierze udział 25 uczniów, 7 nauczycieli i 3 nauczycieli współpracujących.  
W ramach projektu uczniowie poznają interesujące fakty z historii, sztuki, religii, symbolizmu, itp.  
Projekt obejmuje matematykę, WOS, historię plastykę, ICT, rozwijanie umiejętności językowych.  
 
W roku szkolnym 2017/18 na dwa pięciodniowe pobyty za granicę wyjechało 8 uczniów. Szkoła w maju przez 
pięć dni gościła szkoły partnerskie.  Planowane są także wyjazdy do Słowacji (październik) oraz Rumunii (maj). 



PROJEKT ,,Podstawówka na 6+ jutro zaczyna się dziś’’ 
z programu Erasmus +  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BABICY 

W rundzie konkursowej w 2017 roku wpłynęło 615 wniosków, zaakceptowanych zostało 172 
projekty z całej Polski. Projekt przewidziany jest na okres 24 miesięcy – od 3 VII 2017 – 2 VII 
2019. 
 
Na realizację zadań otrzymano dofinansowanie w wysokości 9 031 € ( tj.38 246, 00 zł). 
Efektem udziału w w/w projekcie jest zmodernizowanie metod nauczania, wprowadzenie 
europejskiego modelu pracy z uczniami oraz udoskonalenie systemu zarządzania szkołą 
i dostosowanie go do nowych warunków związanych z reformą systemu oświaty. Projekt 
zakłada działania w trzech zakresach: przygotowanie nauczycieli do stosowania TIK 
(Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) na lekcjach przedmiotowych oraz do 
wprowadzania elementów języka angielskiego na zajęciach szkolnych, jak również 
obserwacja stanowiska pracy dyrektora w zagranicznej szkole. 
 
 
 

Do tej pory środki przeznaczono na szkolenie 
nauczycieli na Malcie (5 uczestników), zakup 
słowników i leksykonów, kurs języka 
angielskiego dla nauczycieli, wyjazd dyrektora 
do Wiednia w ramach wizyty partnerskiej. 



Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego 

i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez min. 270 Uczniów/Uczennic klas 

II i III gimnazjum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę 

dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie 

(WSPiA) we współpracy z Partnerami: Gminą Świlcza i Gminą Czudec. 

 

W TRAKCIE ZAJĘĆ REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE  

MODUŁY:                                                                                          Struktura zajęć : 

• Czym jest ślad kryminalistyczny? – 6h                                            -Zajęcia wprowadzające – 1h, 

• Dowiem się kto jest przestępcą - 6h                                                 -Zajęcia warsztatowe - praca indywidualna – 2h, 

• Chcę być prawnikiem! - 6h                                                                -Zajęcia warsztatowe - praca w grupie – 2h, 

• Odkrywamy tajemnice ciała człowieka - 6h                                    -Zajęcia podsumowujące – 1h. 

• Ewolucja człowieka - 6h 

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW 30 GODZIN NA GRUPĘ 

ZAJĘCIA KRYMINALISTYCZNE DLA UCZNIÓW 
KLAS GIMNAZJALNYCH pn.„Odkrywamy Tajemnice 

Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA“  



W Gminie Czudec w roku szkolnym 2017/18 gościliśmy naukowców z Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie.  
Młodzież, dzieci oraz rodzice mogli samodzielnie odkrywać prawa i zasady rządzące 
światem uczestnicząc w zajęciach Naukobusa i Planetobusa w Szkole Podstawowej 
w Czudcu, Zespole Szkół w Pstrągowej. W roku szkolnym 2018/19 również w Szkole 
Podstawowej w Zaborowie, gdzie uczniowie z pozostałych szkół byli dowożeni do 
poszczególnych placówek. Tam też zorganizowane były zajęcia dla chętnych nauczycieli 
z gminy: „Jak pracować, żeby lekcje były ciekawe”. 

WSPÓŁPRACA Z CENTRUM NAUKI KOPERNIK  



PROJEKTY UNIJNE – 
PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY 

PRZEDSZKOLNE 

Publiczne 
Przedszkole 

Nazwa projektu Wartość 
projektu 

Dofinansowanie Wkład 
własny 
gminy 

Czudec „Rodzice pracują, 
dzieci harcują” 

178 830,91 zł 
 

160 947,81 zł 
 

17 883,10 zł 
 

Wyżne  „Radosna kraina” 335 793,17 zł 302 213,84 zł 33 579,33 zł 

Babica „Kreatywne 
przedszkole – nauka, 
pasja, zabawa” 

278 135,12 zł 
 

250 321,60 zł 
 

27 813,52 zł 
 

Zaborów „Przedszkolaki dla 
przyszłości” 

239 912,50 zł 214 262,50 zł 25 650,00 zł 

RAZEM 1.032.671,70  zł 927.745,75 zł 104.925,95 zł 



PROJEKTY UNIJNE – ODDZIAŁY 
PRZEDSZKOLNE 

Szkoła Nazwa projektu Wartość projektu Dofinansowanie Wkład własny 
gminy 

Nowa Wieś „Kreatywne 
maluchy” 

224 727,14 zł 
 

202 254,42 zł 
 

22 472,72 zł 
 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi realizuje projekt 
pn.”Kreatywne maluchy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 -  
Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej. 
  Realizacja projektu obejmuje okres od 01.09.2017 – 31.12.2018 r. Projekt obejmuje 
sfinansowanie wynagrodzenia dwóch nauczycieli stażystów oraz pomocy nauczyciela. 
Organizowane są także dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 
 Wykonano modernizację i rozbudowę placu zabaw przy szkole na łączną wartość ok. 23 
tys.  Zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne oraz doposażono salę (rolety, szafki, klimatyzator, 
pojemniki, zabawki itp.). Zakupiono monitor interaktywny (11 990,00 zł), radioodtwarzacz (400,00 
zł) oraz aparat cyfrowy (890,00 zł). Zorganizowana została wycieczka do siedliska Janczar oraz 
piknik dla dzieci. Zostanie zorganizowana jeszcze zabawa andrzejkowo – mikołajkowa.  

 



PROJEKTY UNIJNE – 
SZKOŁY 

Szkoła 
Podstawowa 

Nazwa projektu Wartość 
projektu 

Dofinansowanie Wkład własny 
gminy 

Zaborów „Wspólnie do sukcesu” 330 138,68 zł 319 706,68 zł 10 432,00 zł 

Projekt partnerski realizowany przez Szkołę Podstawową w Zaborowie (lider projektu) wraz 
z gminami: Wiśniowa, Świlcza i Niebylec.  
Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk 
matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności 
w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskane dofinansowanie przeznaczono na 
realizację poszczególnych zadań projektu, tj. zakup zestawów edukacyjnych do nauki 
programowania, 20 laptopów, programy do nauki przyrody i matematyki, system do zbierania 
i analizowania odpowiedzi, tablicę interaktywną, projektor i kamerę.  
Z programu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia dla uczniów (zajęcia przyrodnicze, 

robotyka oraz przedsiębiorczość). Uczestnicy zajęć otrzymali również drobne wyprawki.  
 
 
 



 Uczniowie z każdej ze szkół pojechali wspólnie dwa razy na 
pięciodniowy wyjazd edukacyjny. Odbyły się również jednodniowe wyjazdy 
integracyjne, których celem było praktyczne nabycie wybranych kompetencji 
społeczno – emocjonalnych, w szczególności umiejętności komunikacyjnych, 
rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych relacji 
z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów. 

Nauczyciele brali udział w wielu szkoleniach z zakresu: 

• realizacji zajęć z programowania,  

• e-mentoring,  

• kształtowania u uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 

•  realizacji zajęć z przyrody metodą eksperymentu,  

• z tematyki związanej z bezpieczeństwem sieci, w zakresie obsługi zakupionego 
sprzętu ICT,  

• obsługi urządzenia do testowania, 

• wykorzystania ICT w procesie kształcenia z matematyki, języków obcych, 
przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych, 

• pracy z uczniem zdolnym, 

• pracy z uczniem mającym trudności w nauce, 

•  oraz w  warsztatach dla nauczycieli uczestniczących w pracach sieci 
współpracy i samokształcenia. 



  

PROJEKT „NOWA JAKOŚĆ 
KSZTAŁCENIA W GMINIE 

CZUDEC” 
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego. Wartość projektu: 1 208 654,12 zł; wkład własny Gminy Czudec: 61 557,12 zł; 
wkład UE: 1 027 356,00 zł; okres realizacji: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30. W projekcie 
biorą udział Szkoły Podstawowe: w Babicy, w Czudcu, w Nowej Wsi, w Wyżnem, Nr 1 
oraz Nr 2 w Pstrągowej. 
 
 Projekt obejmuje cztery zadania:  
1. Badać każdy może… - przyroda w praktyce  
2. Nowoczesna i bezpieczna e-Szkoła  
3. Napisz kod - programowanie w praktyce  
4. Przez szachy do matematyki.  



W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ICT - 125 laptopów, 28 komputerów 
stacjonarnych z monitorami, monitory i tablice interaktywne, programy komputerowe, 
itp., pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych – geografii, 
biologii, chemii i fizyki, tj.: mikroskopy, mapy, plansze, modele edukacyjne, sprzęt do 
doświadczeń i eksperymentów, tablice i zestawy dydaktyczne, ale także pomoce do 
matematyki i historii, języków obcych, zestawy do nauki programowania oraz gry 
w szachy, materiały biurowe. Odbywać się będą zajęcia dodatkowe: z przyrody, 
bezpieczeństwa w sieci, programowania, zajęcia szachowe oraz rozwijające 
z matematyki. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu: prowadzenia zajęć metodą 
eksperymentu, bezpieczeństwa w sieci, obsługi sprzętu, wykorzystania ICT 
w nauczania zintegrowanym, matematyki, przyrody, języków obcych, przedmiotów 
humanistycznych i artystycznych oraz z programowania.  

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych minimum 
743 uczniów z Gminy Czudec w zakresie TIK, nauk matematyczno - 
przyrodniczych, wzrost kompetencji minimum 158 nauczycieli 
kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie 
wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.  



•Monitoring - każda placówka jest monitorowana (z wyjątkiem SP Nr 2 w Pstrągowej) – 
monitoring wizyjny zapewnia bezpieczeństwo uczniom, pracownikom, a także osobom 
przebywającym na terenie placówki. Zabezpiecza placówkę przed kradzieżami, dewastacją mienia 
szkoły itp.  
 
•Organizowane są spotkania uczniów i dzieci przedszkolnych z policjantami, strażakami 
i inspektorami BHP – to oni uczą naszych podopiecznych „Jak żyć bezpiecznie”. Prelekcje i zajęcia 
praktyczne odbywają się kilka razy w roku. 
 
•Ratownictwo medyczne - kładziony jest nacisk na naukę pierwszej pomocy zarówno przez 
uczniów jak i nauczycieli (również we współpracy z J. Owsiakiem), organizowane są akcje 
ewakuacyjne oraz realizowane są programy z  e – bezpieczeństwa w sieci (np. projekt „Cyfrowo 
bezpieczni”). 

BEZPIECZEŃSTWO 
W SZKOŁACH 



ZAJĘCIA DODATKOWE I ETATY WSPARCIA W GMINIE 
CZUDEC 

PRZYKŁĄDOWE ZAJĘCIA DODATKOWE , 
POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE : 

• basen, 

• zajęcia językowe, 

• nauka gry na instrumencie, 

• nauka gry w szachy, 

•        akrobatyka, 

• rozwijanie inteligencji wielorakich, 

• kółko religijne, 

• kółko przyrodnicze, kółko matematyczne i inne 
przedmiotowe, 

• kółko języka polskiego, doskonalenie techniki 
czytania i pisania, 

• kółko robotyki,  

• przedsiębiorczość, 

• sks, szkolne koło PTTK 

• szkolne koło Caritas, 

• zajęcia artystyczne, zajęcia taneczne, kółko wokalne, 

• kółko czytelnicze, 

• koło krajoznawczo-turystyczne , 

•  rytmika, 

• zajęcia logopedyczne, 

• zajęcia pokazowo-ćwiczeniowe z udzielania 
pierwszej pomocy, itp. 
 

 

PRZYKŁADOWE ETATY WSPARCIA: 

•Nauczyciel Wspomagający, 

•Asystent Nauczyciela, 

•Pomoc Nauczyciela, 

•Pedagog,  

•Psycholog, 

•Surdopedagog, 

•Tyflopedagog, 

•Oligofrenopedagog, 

•Terapeuci, 

•Specjaliści zewnętrzni – firmy. 

 

 

  



UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI W GMINIE 
CZUDEC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

  

liczba 

niepełnosprawności

sprzężonych(NP1) 

liczbauczniów

z orzeczeniem 

o potrzebiekształcenia

specjalnego (NP2) 

liczbauczniów

z orzeczeniem 

o potrzebiekształcenia

specjalnego (NP2a) 

liczbauczniów

z orzeczeniem 

o potrzebiekształcenia

specjalnego (NP3) 

liczba 

niepełnosprawności

sprzężonychwśród

dzieci (NP4) 

SUMA 

Ogólnasumauczniówzniepełnosprawnościamisprzężonymi 7 

słabowidzący 1 2 0 1 0 4 

słabosłyszący 0 2 0 2 0 4 

niepełnosprawność

intelektualna w stopniu lekkim 2 7 0 0 3 12 

niepełnosprawność

intelektualna w stopniu 

umiarkowanymbądź

znacznym 0 0 0 0 1 1 

zniepełnosprawnością

ruchowąwtymafazją 3 2 0 5 4 14 

zautyzmemwtymzzespołem

Aspergera 0 9 0 2 0 11 

suma 6 22 0 10 8 

Stan na 30.09.2017 roku 
 



 
Na rok 2017 otrzymaliśmy subwencję oświatową na uczniów i dzieci niepełnosprawne, 
uczące się w placówkach oświatowych w Gminie Czudec w wysokości 1 160 141,69 zł. 
Środki naliczone w subwencji z tytułu niepełnosprawności przeznaczane są na 
finansowanie specjalnych potrzeb uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
Do wydatków na kształcenie specjalne zalicza się wydatki na zadania wynikające 
z realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia 
nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia zgodne z IPET wraz z pochodnymi oraz 
wydatki na zapewnienie warunków ich realizacji (pomoce dydaktyczne, dostosowanie 
i wyposażenie pomieszczeń). 
Przykładowe wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego: 
•wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela i specjalistów, 
•zajęcia rewalidacyjne, 
•zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
•pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych, 
•zajęcia indywidualne, jeśli uczeń takich wymaga. 

SUBWENCJA NA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNE 



INTEGRACYJNE FORMY NAUCZANIA  
I WYCHOWANIA 

 W roku szkolnym 2017/2018 na  terenie Gminy Czudec w Zespole Szkół  

w Wyżnem działały 4 oddziały integracyjne (2 oddziały w Przedszkolu i 2 oddziały w Szkole 
Podstawowej).  

Dzieci niepełnosprawne w klasach i oddziałach integracyjnych są wspierane przez nauczycieli 
wspomagających, asystentów, pomoc nauczyciela oraz organizowane są zajęcia rewalidacyjne ze 
specjalistami tj. logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog oraz 
psycholog, terapeuta. 

Integracja - jest to włączanie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. 
Świat ludzi pełnosprawnych jest naturalnym otoczeniem, w którym wcześniej czy później dziecko 
niepełnosprawne musi odnaleźć swoje miejsce. Szansę na przebywanie w takim środowisku 
stwarza właśnie integracyjny system kształcenia. 



Program „ Niepełnosprawni bliżej nas” –  
Zespół Szkół w Wyżnem 

            Program „ Niepełnosprawni bliżej nas” to cykl zajęć dla grupy przedszkolnej „0”. 
 
Główne cele programu to: 
•kształtowanie empatii wobec osób niepełnosprawnych; 
•kształtowanie akceptacji i tolerancji względem osób niepełnosprawnych; 
•pogłębienie wiedzy na temat problemów osób niepełnosprawnych; 
•zapoznanie z różnymi rodzajami niepełnosprawności; 
•uczenie się zasad „Savoir - vivre” wobec osób niepełnoprawnych”  - czyli jak pomagać 
by nie urazić osoby niepełnosprawnej. 
          
   Ponadto w ramach programu  dzieci słuchają bajek psychoedukacyjnych. Na zajęciach 
poruszana jest tematyka niepełnosprawności. Program realizowany jest poprzez 
odpowiednio dobrane metody, dostosowane do wieku dzieci np. : samodzielnych 
doświadczeń,  zadań stawianych dziecku, obserwację, pokaz, osobisty przykład 
nauczyciela, ilustracje, rozmowy, opowiadania,  objaśnienia, instrukcje, burzę mózgów, 
elementy dramy, wykonanie rysunku. 
      
  



POMOC PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie 
przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji zajęć, 
a także kwalifikacji do nich i to, jak przebiegają, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej. 
Prowadzone są zajęcia: 
•korekcyjno – kompensacyjne, 
•rozwijające kompetencje emocjonalo – społeczne, 
•terapia pedagogiczna, 
•dydaktyczno – wyrównawcze, 
•logopedyczne i inne w zależności od potrzeb ucznia. 

W naszej gminie ze wspomagania w roku szkolnym 2017/2018 korzystało 11 dzieci. 

Pomoc organizowana jest w przedszkolach w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.  

 

We wszystkich placówkach oświatowych udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
Zatrudnieni są pedagodzy szkolni, psycholog, logopeda. Z pomocy korzystają wszyscy uczniowie 
wymagający dodatkowego wsparcia oraz ich rodzice. Organizowane jest wczesne wspomaganie 
dzieci ze specjalistami (w przedszkolach).  



REWALIDACJA 

Zgodnie z ramowym planem nauczania liczba godzin rewalidacyjnych wynosi 
min. 1 godzinę tygodniowo na ucznia w przedszkolach oraz min. 2 godziny 
tygodniowo w szkołach podstawowych i są to zajęcia obligatoryjne dla 
uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W  zależności od rodzaju niepełnosprawności, ustala się rodzaj 
zajęć rewalidacyjnych biorąc się pod uwagę diagnozę oraz zalecenia zawarte 
w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także możliwości 
i potrzeby ucznia wynikające z diagnozy pedagogicznej dokonanej przez 
zespół nauczycieli i  specjalistów.  

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych: 

• maksymalne usprawnianie, rozwijanie funkcji psychicznych i fizycznych, 
które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, 

• optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, 

• kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie 

• dynamizowanie rozwoju. 

W gminie rewalidacją objętych było 33 uczniów. 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 



NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

Nauczanie indywidualne organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan 
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.  
Decyzja podejmowana  jest  przez  dyrektora  placówki  po  otrzymaniu  orzeczenia 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 
zatwierdzeniu przez Organ Prowadzący. 

Nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych  w  domu kieruje  dyrektor  szkoły  
macierzystej. 

 

 

 

 

 

 

 W  roku szkolnym  2017/2018 z nauczania indywidualnego korzystało 
3 uczniów. 

 

Klasy
Ilość

godzin

Minimalny czas 

realizacji

I -III 6 - 8 2 dni

IV - VI 8 - 10 3 dni

VII - VIII 10 - 12 3 dni

Tygodniowywymiargodzinzajęćindywidualnego

nauczania z uczniem

Organizowane jest przez dyrektora szkoły na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.  



Nauczyciele w każdej placówce mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, 
dzięki znacznemu dofinansowaniu przez Organ Prowadzący, przez co dyrektorzy 
pozyskali specjalistów w różnorodnych dziedzinach, np.: 
•wykwalifikowani przedmiotowcy, 
•oligofrenopedagodzy, 
•surdopedagodzy, 
•tyflopedagodzy,  
•logopedzi, 
•neurologopedzi, 
•terapeuci, 
•rewalidacji. 
Wielokierunkowość nauczycieli umożliwia uzupełnienie etatów, a nawet skutkuje 
godzinami ponadwymiarowymi. Pozyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwoło 
Organowi Prowadzącemu utrzymanie wszystkich etatów nauczycielskich (nikt nie 
stracił pracy, a nawet mogliśmy uzupełnić etaty nauczycielom z Zespołu szkół 
w Czudcu). Pedagodzy, by osiągnąć jeszcze lepsze wyniki pracy dydaktycznej, 
otrzymali propozycję realizacji dodatkowych zajęć płatnych ze środków unijnych. 
Dzięki temu praca nauczycieli przyniesie jeszcze lepsze skutki i będzie bardziej 
doceniana przez uczniów i ich rodziców. 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 



DODATKOWE DZIAŁANIA NA RZECZ 
UCZNIA I RODZICA 

 
 
BIBLIOTEKI 
W każdej szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Biblioteki pełnią funkcję szkolnego centrum multimedialnego. W miarę 
możliwości szkoły starają się doposażyć swoje  księgozbiory, m.in..dzięki dotacjom rządowym – Książki Naszych Marzeń, 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 
 
ŚWIETLICA 
W każdej szkole podstawowej funkcjonuje świetlica, a godziny pracy są dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców. 
Opiekunowie zapewniają uczniom atrakcyjne spędzanie czasu i pomoc w odrabianiu lekcji. 
 
STOŁÓWKI 
Każdy uczeń może zjeść posiłek – w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych - obiad, natomiast 
w przedszkolach – I i II śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Stołówki i punkty wydawania posiłków funkcjonują we 
wszystkich placówkach oświatowych. Uczniowie płacą jedynie za produkty, natomiast pozostałe koszty (tj. prąd, gaz oraz 
obsługa) ponoszone są przez Organ Prowadzący. 
 
 
HIGIENISTKA SZKOLNA 
W każdej placówce zatrudniona jest higienistka szkolna. Gabinety pomocy przedmedycznej zostały kompleksowo 
wyposażone w sprzęt wysokiej jakości, dzięki środkom pozyskanym z dotacji rządowych  (rezerwa 0,4% oraz dotacja na 
doposażenie Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej). 
 

 
 
 
 
 



DODATKOWE DZIAŁANIA NA RZECZ 
UCZNIA I RODZICA 

E- DZIENNIK 
We wszystkich szkołach został wprowadzony e-dziennik, co 
pozwoliło na jeszcze aktywniejszy udział rodziców w życiu 
szkoły i ich systematyczną współpracę z pedagogami.  
Główne cele wprowadzenia dziennika elektronicznego: 
•prowadzenie kompletnej dokumentacji przebiegu nauczania, 
•możliwość całkowitego zastąpienia starej dokumentacji 
papierowej, 
•prowadzenie poza dziennikami lekcyjnymi również 
dzienników zajęć specjalistycznych, indywidualnego 
nauczania, zajęć świetlicy czy pedagoga, 
•możliwość drukowania dziennika w formie papierowej. 
•drukowanie świadectw oraz arkuszy ocen, 
•zarządzanie rozkładami nauczania, 
•monitoring realizacji podstawy programowej, 
•planowanie zastępstw wraz z informowaniem uczniów 
i rodziców. 
•komunikacja nauczycieli z uczniami oraz ich rodzicami, 
•dostęp do informacji o ocenach i frekwencji, zapowiedziach 
sprawdzianów, zadaniach domowych dla uczniów i ich 
rodziców, 
•archiwizację dziennika, który powinien zgodnie z ustawą być 
zabezpieczony podpisem elektronicznym. 

 

 
 



DODATKOWE DZIAŁANIA NA RZECZ 
UCZNIA I RODZICA 

SPORT  
W miarę możliwości modernizowane i rozbudowywane są hale i boiska sportowe oraz place zabaw, które są do 
dyspozycji uczniów i chętnych osób bezpłatnie.  
Szkolny koordynator sportu  organizuje: 
•zawody sportowe dla wszystkich chętnych uczniów z naszej gminy, gdzie dowozy są darmowe dla uczniów, 
•baseny – każda szkoła ma za darmo do swojej dyspozycji autobus na wyjazdy „basenowe” – przez 20 tygodni 
oraz zorganizowaną przez koordynatora naukę pływania.  
•prowadzone są również rewalidacje z zakresu usprawniania ruchowego i gimnastyki korekcyjnej. 
Realizowany jest program ministerialny „Szkolne Kluby Sportowe”: 
- 2 grupy w  SP Zaborów, 
- 1 grupa w SP2 Pstrągowa, 
- 2 grupy w SP Czudec,  
- 1 grupa w ZS w Babicy, 
- 1 grupa w ZS w Wyżnem. 
Są to gry zespołowe, lekkoatletyka, tenis stołowy, robione są też testy sprawnościowe i pomiary somatyczne.  
Wspólnie z gminnym koordynatorem sportu ściśle współpracujemy ze Szkolnym Związkiem Sportowym, 
Powiatowym Organizatorem Sportu orz klubami sportowymi, organizując zawody, np. piłki nożnej – dowozy na 
zawody są bezpłatne dla uczniów. 
Organizowane są również spotkania z ludźmi sportu. Wynajmujemy sale sportowe dla firm i osób spoza gminy, 
pozyskane fundusze pozwalają nam uzupełniać sprzęt sportowy. 



NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH 
UCZNIÓW W GMINIE CZUDEC 

 
Na koniec roku szkolnego 2017/2018 wręczono uczniom 
nagrody Starosty i Wójta Gminy Czudec za wysokie 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  
 



DOFINANSOWANIE  
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 

PRACOWNIKÓW 
MŁODOCIANYCH 

 Na podstawie art. 122 ustawy Prawo Oświatowe 
pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi 
pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 
przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.  

 Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę, 
Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji.  

 Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe 
z Funduszu Pracy.  

 W roku szkolnym 2017/2018 dofinansowano kształcenie 
14 młodocianych 7 pracodawcom na łączną kwotę 
82 467,49 zł. 

 



STAN ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH W GMINIE CZUDEC  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

Placówka 

Zatrudnienie 

Nauczyciele Obsługa Razem 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

 

Publiczne Przedszkole Czudec 

 

17,99 

 

23 

 

14 

 

14 

 

31,99 

 

37 

 

Szkoła Podstawowa Czudec 

 

53,97 

 

58 

 

16,88 

 

18 

 

70,85 

 

76 

 

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś 

 

17,60 

 

25 

 

5,63 

 

6 

 

23,23 

 

31 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Pstrągowa 

 

10,21 

 

18 

 

1,5 

 

2 

 

11,71 

 

20 

 

Szkoła Podstawowa Zaborów 

 

12,51 

 

17 

 

3 

 

3 

 

15,51 

 

20 

 

Zespół Szkół  Babica 

 

17,66 

 

27 

 

11 

 

12 

 

28,66 

 

39 

 

Zespół Szkół Pstrągowa 

 

22,19 

 

29 

 

10 

 

10 

 

32,19 

 

39 

 

Zespół Szkół  Wyżne 

 

16,62 

 

22 

 

8,25 

 

9 

 

24,87 

 

31 

 

RAZEM 

 

168,75 

 

219 

 

70,26 

 

74 

 

239,01 

 

293 

Stan zatrudnienia  rok szkolny 2017/2018 stan wg  SIO 31.03.2018r. 



POZIOM WYKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 
PRACUJĄCYCH W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH W GMINIE CZUDEC 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

W Gminie Czudec w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było 219 nauczycieli, 
z czego 1 osoba z tytułem doktora i 10 osób z tytułem licencjata oraz 1 osoba, która 
ukończyła studium nauczycielskie. Pozostałe osoby mają tytuł magistra. 

Placówka DR MGR LIC SN 

Publiczne Przedszkole  Czudec 18 5 - 

Szkoła Podstawowa  Czudec 55 3 - 

Szkoła Podstawowa  Nowa Wieś 25 - - 

Szkoła Podstawowa Nr 2  Pstrągowa 18 - - 

Szkoła Podstawowa  Zaborów 17 - - 

Zespół Szkół  Babica 1 24 2 - 

Zespół Szkół Pstrągowa 28 - 1 

Zespół Szkół  Wyżne 22 - - 

RAZEM 1    207 10 1 



AWANSE ZAWODOWE 

W roku szkolnym 2017/2018 – 10  nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu 
zawodowego w tym: 
- 3 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego 
- 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego 
- 6 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego 
 
 

Stażysta 15 

Kontraktowy 26 

Mianowany 21 

Dyplomowany 157 


