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I N F O R M A C J A 

o stanie realizacji zada ń oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów zewn ętrznych w roku szkolnym 2010/2011 

 
wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r., Nr 67, 
poz. 329, ze zm.)                                                              
 
I. Stan organizacji placówek o światowych.  

W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Stara Kornica była organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych:  

1. Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy:  

- Gimnazjum w Starej Kornicy, 

- Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy, 

- Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy, 

- Punkt Filialny w Koszelówce. 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach. 

3. Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach. 

Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji zatwierdzonych przez Wójta 

Gminy Stara Kornica. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia 

edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.  

 Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011  (SIO wg. stanu na 

31.03.2011 r. ) 

w tym  

    Wyszczególnienie   Liczba oddziałów  Liczba uczniów  

I  II  III  IV  V  VI     

1. Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy   10  162  21  16  31  31  32  31     

2. Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach 6  57  5  12  10  9  9  12     

3. Szkoła Podstawowa w Kobylanach   4,5  55  7  14  11  10  9  4     

4. Punkt Filialny w Koszelówce  6  30  5  4  5  4  9  3     

   Razem  26,5 304  38  46  57  54  59  50     

1. Gimnazjum w Starej Kornicy  11  223  67  78  78        

  Ogółem   11  223        
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Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkoli publiczny ch i oddziałów przedszkolnych przy szkołach  

podstawowych  (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Tabela Nr 3. Zatrudnienie w szkołach  (arkusz organizacji - 2010 r. ) 
 

Lp Wyszczególnienie Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 
 

razem 

   nauczyciele pozostali  

1. Szkoła Podstawowa  w Starej 

Kornicy  

22 10 32 

2. Szkoła Podstawowa w Kobylanach 9,8 1,75 11,55 

3.  Szkoła Podstawowa w Starych 

Szpakach 

9 1 10 

4. Punkt Filialny w Koszelówce 7,4 1,5 8,9 

 Razem  48,2 14,25 62,45 

1. Gimnazjum w Starej Kornicy 22 2 24 

 Razem  

 

22 2 24 

1. Samorządowe Przedszkole w 

Starej Kornicy 

4,33 1 5,33 

 Razem  

 

4,33 1 5,33 

OGÓŁEM 74,53 17,25 91,78 

 

 

 

 

Lp.   Wyszczególnienie   Liczba oddziałów   Liczba dzieci   

1 Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy  3 65 

 Razem 3 65 

 1  Oddział Przedszkolny w Starych Szpakach  1  20  

2  Oddział Przedszkolny  w Kobylanach 0,5  9  

3  Oddział Przedszkolny w Koszelówce  1 7 

   Razem   2,5  36 
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II. Baza do działalno ści o światowej.  

Każda placówka dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, świetlicą, dostępem do ksero, telefonu i internetu.  Baza lokalowa jest 

zróżnicowana, z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest ulepszana, w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.  

Z punktu widzenia procesu dydaktycznego bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, który ma 

uatrakcyjniać proces poznawania i rozumienia świata. Sytuacja placówek oświatowych z terenu gminy  pod tym względem jest dobra. Od początku swojej 

działalności szkoły zostały wyposażona w nowy, niezbędny sprzęt.  

Tabela Nr 4. Stan bazy lokalowej o światy . (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.) 

Pomieszczenia (liczba)  

Pracownie Wyszczególnienie  
Powierzchnia 
nieruch. 
gruntowej (w m²)  

W tym: 
powierzchnia 
terenów zielonych 
(w m²)  

Sale 
lekcyjne Kompute- 

rowe 
Języko-
we 

Hale 
sportowe, 
sale gimn. 

Biblioteka Świetlice Stołówki/ 
jadalnie 

1. 
ZPPO w Starej Kornicy  

14 820 5 500 26 
 3 1 1 1 2 1 

2. 
Szkoła Podstawowa w 
Starych Szpakach 6 200 610 9 

1 - 1 1 1 1 

3. 
Szkoła Podstawowa w 
Kobylanach  49 500 43 623 6 

2 1 1 1 1 1 

4. 
Punkt Filialny w 
Koszelówce 440 0 5 

1 0 1 1 0 0 

 Razem 70 960 49 733 46 
7 2 4 4 4 3 
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III    Koszty 

Tabela Nr 5  koszty zwi ązane z utrzymaniem placówek o światowych (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.) 

w tym  

Wynagrodzenia z 
pochodnymi  

Wyszczególnienie 

Koszty 
ogółem w zł.  Majątkowe  

ogółem  
w tym 

nauczyciele  
 

Remonty  Zobowi ązania  

1. ZPPO w Starej Kornicy: 
 

Samorządowe 
Przedszkole w Starej 
Kornicy 
 

295.513,56 0 237.033,12 206.493,84 207,07 25.428,52 

Szkoła Podstawowa w 
Starej Kornicy 
 

2.186.558,61 91.904,00 1.347.441,10 999.548,71 17.703,81 199.671,63 

Gimnazjum w Starej 
Kornicy 
 

1.569.221,09 0 1.238.886,01 1.187.901,13 0 135.428,21 

Punkt Filialny w 
Koszelówce 
 

334.811,66 0 334.811,66 296.824,15 0 0 

2. Szkoła Podstawowa  
    w Starych Szpakach 
 

699.653,01 0,00 509.401,95 471.960,68 5.670,26 53.346,98 

3. Szkoła Podstawowa    
    w Kobylanach 
 

843.399,06 0,00 629.767,74 556.344,77 19.658,84 72.640,66 

 Ponadto zrealizowano następujące remonty i inwestycje:  

Tabela Nr  6 Remonty i inwestycje. 

Lp. Nazwa placówki Wyszczególnienie prac  Kwota 
 

1. ZPPO w Starej Kornicy Remont bieżący,polegający na ułożeniu 
posadzki w korytarzu i holu oraz schodów 
wewnętrznych z płytek granitowych oraz 
wymiana balustrad 
 

 19.858,25 

2. Szkoła Podstawowa  
w Starych Szpakach 

Remont pomieszczeń kuchni z zapleczem, 
jadalni, sal lekcyjnych i biblioteki  
(termin zakończenia 13.09.2011 r.) 
 

28.833,48 

3 Szkoła Podstawowa   
w Kobylanach 
 

Remont pomieszczeń korytarza i łazienek 
(termin zakończenia 27.09.2011 r.)  

20.352,31 
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IV  Analiza wyników zewn ętrznych w szkołach   

Ocenianie zewnętrzne pozwala dyrektorowi szkoły na diagnozowanie osiągnięć uczniów, 

monitorowanie poziomu nauczania w szkole, a także dostarcza obiektywnych i porównywalnych 

informacji na temat jakości kształcenia. Udziela nauczycielom szkoły informacji niezbędnych do 

zaplanowania właściwych oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

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 poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w 

roku szkolnym 2010/2011 obrazuje tabela nr 7.  

 

Tabela Nr 7. Poziom osi ągni ęć uczniów szkół podstawowych w obszarze umiej ętności (czytanie, 

pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wyk orzystywanie wiedzy w praktyce)  w roku                   

2011 r. (OKE - wyniki sprawdzianu w szóstej kl. szkoły podstawowej) 

Średnie liczby punktów 

Szkoła  

czytanie  pisanie  rozumowanie  
wykorzystywanie 

wiedzy w praktyce  

korzystanie z 

informacji  

Dla  

arkusza  

Szkoła 

Podstawowa w 

Starej Kornicy 

7,60  4,57  5,13  3,87  2,17  23,33  

Szkoła 

Podstawowa w 

Starych Szpakach  

7,50 5,17 4,17 2,83 1,58 21,25 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kobylanach 

8,00 3,25 6,75 3,00 2,00 23,00 

Punkt Filialny w 

Koszelówce  

8,33 4,67 6,00 4,33 2,67 26,00 

maks. liczba 
punktów dla 

arkusza 
standardowego 

(S1)  

10 10 8 8 4 40 

  Wynik średni uzyskany w powiecie łosickim 24,14 pkt , w województwie mazowieckim 25,96 pkt.  
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            Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011 

wskazuje, że uczniowie szkół podstawowych dobrze radzą sobie z zadaniami sprawdzającymi 

umiejętności czytania i rozumowania, a najgorzej z zadaniami sprawdzającymi umiejętność pisania               

i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Należy jednak pamiętać, że na wynik mają wpływ takie czynniki 

jak: czynniki indywidualne ucznia, czynniki środowiskowe oraz czynniki pedagogiczne. Punkt Filialny              

w Koszelówce osiągnął wyniki powyżej średniej wyników charakterystycznych dla szkół podstawowych 

w powiecie łosickim i województwie mazowieckim.  

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica nad prawidłowym 

przebiegiem sprawdzianu i egzaminu  czuwali obserwatorzy zewnętrzni. Nie stwierdzono żadnych 

nieprawidłowości w przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.    

Egzamin Gimnazjalny w Gminie Stara Kornica  tak jak w całej Polsce został przeprowadzony              

w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku.  Do egzaminu przystąpiło 78 uczniów.   

 

Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 r . (OKE - wyniki egzaminu gimnazjalnego) 

 Z zakresu przedmiotów humanistycznych uczniowie osiągnęli średni wynik 25,46 pkt  przy średniej 

powiatowej 24,41 pkt na 50 możliwych.  Z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uzyskali 

wynik 23,82  pkt  przy średniej powiatowej 22,62 na 45 możliwych. Wynik Gimnazjum Gminy Stara 

Kornica jest wyższy od średniej powiatowej. 

W części humanistycznej egzaminu uczniowie lepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi 

umiejętność czytania i odbioru tekstów kultury niż z zadaniami sprawdzającymi umiejętność tworzenia 

własnego tekstu.  

W części matematyczno-przyrodniczej najlepiej rozwiązywano zadania sprawdzające umiejętność 

stosowania terminów i pojęć, a najgorzej zadania sprawdzające umiejętność stosowania zintegrowanej 

wiedzy w praktyce.  

 

 

 

 

   Część humanistyczna   Część matematyczno-przyrodnicza      

Szkoła  czytanie  tworzenie  
dla 

arkusza  

stosowanie 

wiedzy  

umiejętne 

stosowanie 

terminów  

wskazywanie  wyszukiwanie  
Dla 

arkusza  

Gimnazjum w 

Starej Kornicy 

14,77  10,69  25,46  2,85  8,24  6,88  5,85  23,82  
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Trzecia część egzaminu - językowa sprawdzała odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu 

czytanego  i reagowanie językowe.  

  Tabela Nr 9. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 r . (OKE - wyniki egzaminu gimnazjalnego) 

   Część z języka obcego   

Szkoła  Odbiór tekstu 
słuchanego   

Odbiór tekstu 
czytanego   

Reagowanie 
językowe   

Dla arkusza   

 
Język angielski 
 

Gimnazjum w Starej 
Kornicy  5,47  9,00  12,16  

 
26,63  

 
 
Język niemiecki 
 

Gimnazjum w Starej 
Kornicy 4,66 7,60 7,94 20,20 

Z j. angielskiego uczniowie Gimnazjum Gminy Stara Kornica uzyskali średni wynik 26,63 pkt, przy 

średniej powiatowej 24,05 pkt na 50 możliwych. Z j. niemieckiego uczniowie Gimnazjum Gminy Stara 

Kornica uzyskali średni wynik 20,20  pkt, przy średniej powiatowej 20,20 pkt na 34 możliwych. 

V   Działania wspieraj ące i motywacyjne    - Konkursy, zawody, imprezy i uroczysto ści szkolne   

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SZPAKACH: 
 
Projekty i programy: 
1. „Radosna szkoła”-utworzenie i wyposażenie sali zabaw.(6 tys. zł) 
2. Utworzenie świetlicy środowiskowej –realizacja zajęć wychowawczych, opiekuńczych i sportowych 

dla dzieci i młodzieży. 
3. Utworzenie placu zabaw przy szkole  z funduszy gminnych i zgromadzonych przez szkołę. 

 
Osiągni ęcia  szkoły: 
1. Konkurs Recytatorski im Kornela Makuszyńskiego - etap gminny,- I i II miejsce. 
2. Konkurs recytatorski wierszy Marii Konopnickiej - etap gminny -I i II miejsce. 
3. Gminny konkurs recytatorski poezji patriotycznej -I miejsce. 
4. Turniej „Bezpieczna droga do szkoły”-etap gminny -I i II miejsce, zwycięstwo drużynowe –chłopcy. 
5. Przegląd piosenki Religijnej- Platerów-I miejsce. 
6. Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek –Łosice-III miejsce. 
7. Gminny Konkurs Piosenki-„Śpiewem zdobywamy świat” -I i III miejsce. 
8. Gminne konkursy Szopka Bożonarodzeniowa”, „Kartka świąteczna”- II i III miejsce. 
9. Zawody sportowe: turniej piłki nożnej dziewcząt-etap rejonowy -III miejsce, 
                                 turniej tenisa stołowego chłopców-etap gminny- I, II, III miejsce. 
10 Powiatowy konkurs plastyczny-„ Bezpiecznie na wsi”- wyróżnienie 
11.Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”- wyróżnienie. 

Imprezy i przedsi ęwzięcia, w których szkoła uczestniczy cyklicznie od kil ku lat: 
1. „Szkoła bez przemocy”. 
2. „ Szklanka mleka dla każdego ucznia”. 
3. Zbiórka zużytych baterii-współpraca z REBA. 
4. Działania wolontariatu: Góra Grosza, „ Nasz Dom”. 
5. Imprezy integracyjne: „Latawce” ,”Wiosenny  Turniej Rodzinny”. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLANACH: 

Projekty i programy: 

1. Rządowy Program „Radosna Szkoła”_ wyposa żenie w pomoce dydaktyczne do miejsc 

zabaw w szkole  kwota  6000zł 

2. Projekt „Ratujmy park w Kobylanach”  w ramach konkursu Kultura Bliska 2010” 

organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi- kwota 6000zl 

3. Projekt „Warsztaty muzyczne i warsztaty <<Zakładamy stowarz yszenie>>”  realizowany w 

ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW – kwota 8914zł 

Konkursy: 

1. III miejsce  w Powiatowym Konkursie Piosenki Harcersko Ekologicznej 

2. Wyró żnienie ( 107p) w Międzynarodowym Konkursie Kangur 2011r (w marcu) 

3. III miejsce w gminnym Konkursie Matematycznym klas VI w Gimnazjum w Kornicy 

4. II i III miejsce w Gminnym Konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi”  

5. II miejsce w Gminnym Konkursie piosenki przedszkolnej 

6. II miejsce w Gminnmy konkursie przeciwpo żarowym  

7. I miejsce  w Gminnym Konkursie recytatorskim poezji i prozy Marii Konopnickiej 

 

Zawody sportowe 

1. II i III miejsce  w indywidualnych Powiatowych biegach przełajowych 

2. I i II miejsce  w Powiatowym  turnieju tenisa stołowego organizowanego przez Tygodnik 

Siedlecki  

3. II miejsce  w Regionie w Mini Piłce Nożnej chłopców (drużynowo) 

4. II miejsce  w Powiecie w Mini Piłce Nożnej chłopców (drużynowo) 

5. I miejsce  w Gminnych zawodach w Mini Piłce Nożnej chłopców (drużynowo) 

Działania wspierające i motywacyjne  przedstawione przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych 

w Starej Kornicy, stanowią załącznik do niniejszej informacji. 

 VI   Higiena nauczania w placówkach   

   Jednym z głównych zadań szkoły jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki. Tygodniowy rozkład zajęć realizowany w szkołach wynikał z arkuszy 

organizacji i został sporządzony zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej uczniów (równomierne 

rozłożenie zajęć w ciągu tygodnia). Bezpieczeństwo dzieci w szkole i na zajęciach poza szkołą. Szkoła 

rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje działania zapewniające 

bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie mają 

zapewnioną opiekę przez nauczycieli i rodziców sprawujących opiekę na danej imprezie. Opieka nad 

uczniami podczas przerw jest wystarczająca. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych i wychowania 

fizycznego zapoznani zostali z zasadami bhp obowiązującymi w szkole. Zasady te często były 

przypominane na apelach szkolnych oraz przed różnymi imprezami. Wszystkie przepisy w zakresie bhp 

są przestrzegane. Pomieszczenia szkolne są utrzymane w czystości i częściowo odnowione. Szkoła 
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wypełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki. Potwierdzają to kontrole przeprowadzone 

przez organy zewnętrzne.  

  VII   Stan realizacji zada ń oświatowych Gminy na rzecz uczniów i szkół   

W roku szkolnym 2010/2011 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy było 

zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez Gminę Stara 

Kornica środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i 

utrzymanie budynków.  

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano 

rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym 

oddaleniu od szkół.  

Zgodnie z dyspozycją art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie 

stypendiów. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Stara Kornica. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Na powyższe 

zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 81.838,00 zł. Przyznano 

stypendium szkolne dla 138 uczniów .  

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników             

w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 52 uczniów . 

Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 10.940,00 zł z budżetu Wojewody 

Mazowieckiego.  

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70 b 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. Złożono i rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski pozyskując na ten cel 

środki w wysokości 24.242,31 zł oz budżetu Wojewody Mazowieckiego .  

   

Opracowała:       Zatwierdził: 
Justyna Iwaniuk – Michalik     Kazimierz Hawryluk 
przy współpracy ze szkołami     Wójt Gminy 


