
Informacja 

o stanie realizacji zadań 

oświatowych  

w Gminie Młodzieszyn 

 w roku szkolnym 2020/2021 
 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Młodzieszyn za rok szkolny 2021/2022 wynika z przepisu art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1089 t.j. z dnia 2021.06.17) 

„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 zawodowego, 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. 

Gmina Młodzieszyn jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązana do 

realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe tj. 

1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), i obsługi organizacyjnej 

szkoły lub placówki; 



5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

7. przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, 

z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, 

informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, 

finansowanych ze środków publicznych. 

 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

zapisano, że: 

 

1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do 

zadań własnych gminy.  

 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 t.j. z dnia 

2021.09.29), wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:  

 

1. Zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego; 

2. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

3. Zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.  

 

Ponadto zadania oświatowe Gminy Młodzieszyn związane są z obowiązkiem:  

 

1. Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.  

2. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.  

3. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych.  

4. Wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  

5. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki.  

6. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników. 

7. Zapewnienia dowozów uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół specjalnych.  

8. Realizacja Projektów Edukacyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania.  

9. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.  

10. Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o 

awans zawodowy nauczyciela mianowanego.  

11. Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych i innych zadań nie 

wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.  

 

 

W opracowaniu tym przedstawiono najważniejsze dane dotyczące realizacji tych zadań   

w Gminie Młodzieszyn w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

  



Organizacja sieci szkół w gminie. 

 

W Gminie Młodzieszyn od 1 września 2020 r. działały następujące  szkoły: 

• Szkoła Podstawowa im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie; 

• Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie; 

• Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie. 

 

Gmina Młodzieszyn prowadzi także wychowanie przedszkolne. Punkt Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie organizuje 

zajęcia dla dzieci czteroletnich i trzyletnich. Są też oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych w Janowie, Kamionie i Młodzieszynie. 

 

 

 

Dane dotyczące uczniów. 

 

Dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach 

wg. stanu na 30 września 2020 r. 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

w tym: 

0  

PP 
I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa im. 

płk Ludwika Głowackiego 

w Janowie 

10 117 38 13 6 14 11 10 9 9 7 

2. Szkoła Podstawowa im. 

gen. bryg. Franciszka 

Włada w Kamionie 

10 127 29 12 10 16 4 8 16 17 15 

3. Szkoła Podstawowa im. 

gen. Stanisława Grzmota-

Skotnickiego w 

Młodzieszynie 

16 228 0 22 30 32 29 0 33 58 24 

  Razem 36 472 67 47 46 62 44 18 58 84 46 

Sieć szkół podstawowych w Gminie Młodzieszyn, przyjęta Uchwałą nr VII/40/2019 Rady 

Gminy Młodzieszyn z dnia 28.03.2019 r., zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców. 

Większość uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn uczęszcza do szkół 

obwodowych. Jednak pewna grupa uczniów wybiera szkoły w innych gminach. Jest to 

wynikiem bliskości szkoły nie obwodowej lub związane z pracą rodziców. Od kilku lat 

widoczny jest spadek ilości dzieci w klasach we wszystkich szkołach. 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w 

Młodzieszynie, przyjął 25 wychowanków (czterolatków oraz trzylatków). Jednak część dzieci 

w wieku przedszkolnym, pomimo możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w 

Gminie Młodzieszyn, uczęszcza do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w sąsiednich 

gminach. Z tej formy wychowania przedszkolnego skorzystało 45 dzieci w przedszkolach 

samorządowych i prywatnych. Pozbawia to Gminę Młodzieszyn dotacji przedszkolnej na te 



dzieci oraz generuje duże koszty na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w innej 

gminie. Zwroty za przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 kosztowały gminę 311.061,01 zł. 

  W szkołach prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn naukę pobierało 18 uczniów z 

orzeczeniami o niepełnosprawności (14 szkoła podstawowa, 4 w oddziale klasy „0”), dwoje 

skorzystało z indywidualnego nauczania 20 godz. tygodniowo i pięcioro z nauczyciela 

wspomagającego 100 godz. tygodniowo. Pozostali uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć 

przyznanych na indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który szkoła/przedszkole 

obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na 

powyższe zadania w roku szkolnym 2020/2021 zostały wydatkowane środki w wysokości 

491.765,40 zł, w tym na rozdział 80149 (przedszkola) – 136.556,07 zł, rozdział 80150 (szkoły 

podstawowe) – 355.209,33 zł. 

 

 

Dowóz uczniów do szkół. 

 

Funkcjonowanie obecnej sieci szkół wymaga zorganizowania systemu dowozu uczniów do 

szkół. W roku szkolnym 2020/2021 dowóz uczniów do szkół podstawowych zorganizowany 

był przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim.  Tabor 

dowożący dzieci stanowiły wydzierżawione od Gminy Młodzieszyn dwa autobusy Mercedes 

408 z 54 miejscami. Dowożeniem objęte są wszystkie dzieci od oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej do ósmej klasy, których rodzice wyrazili taką potrzebę. W związku z 

potrzebą dowozu dzieci z miejscowości, gdzie nie jest możliwy transport autobusowy, 

zakupiono 9-cio osobowy samochód Ford Transit Custom za kwotę 53.000,00zł, który zastąpił 

wyeksploatowanego poprzednika tej marki.  Dodatkowo mikrobusem dowożone są też obiady 

ze stołówki Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie do Janowa i Kamiona. 

Uczniowie dowożeni do szkoły: 

• Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie –  38 uczniów; 

• Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie – 98 uczniów; 

• Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie – 115 

uczniów; 

Razem  251 uczniów. 

Na dowożenie przez PKS Grodzisk Mazowiecki wydatkowano kwotę 166.437,16 zł oraz na 

przewóz mikrobusem 25.159,31 zł. 

Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe dowożono do szkół uczniów niepełnosprawnych. Z dojazdu do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Erminowie korzystały dzieci posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności i kształceniu specjalnym. Koszt dojazdu 5 uczniów wyniósł 9.223,50 zł. 

Były to zwroty za bilety na trasie przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły. PKS 

Grodzisk Mazowiecki zorganizował w tym celu specjalną linię autobusową. Dodatkowo 

opłacano dowóz dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi 

Realizującą Program „Nasza Szkoła w Sochaczewie – koszt 21.600,00 zł oraz dowóz dziecka 

do Szkoły Specjalnej dla Niewidomych w Laskach – koszt 25.900,00 zł 

 

 

  



Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych. 

 

W każdej ze szkół, w zależności od liczby oddziałów oraz potrzeb zatrudnieni są pracownicy 

pedagogiczni, administracyjni i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych szkołach 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Zatrudnienie w oświacie w roku szkolnym 2020/2021 

wg. stanu na 30 września 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

płk Ludwika 

Głowackiego w 

Janowie wraz z 

oddziałem 

przedszkolnym 

 

18,84 

 

27 13,84 20 5,0 7 

2. Szkoła 

Podstawowa im. 

gen. bryg. 

Franciszka Włada 

w Kamionie wraz z 

oddziałem 

przedszkolnym 

20,84 26 15,84 19 5,0 7 

3. Szkoła 

Podstawowa im. 

gen. Stanisława 

Grzmota-

Skotnickiego w 

Młodzieszynie 

wraz z oddziałami 

przedszkolnymi i 

Punktem 

Przedszkolnym 

49,96 53 32,96 37 15 16 

Ogółem 87,64 106 62,64 96 25 30 

W stosunku do roku szkolnego 2019/2020 nie nastąpiły większe zmiany w stanie zatrudnienia 

pracowników administracji i obsługi. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede 

wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w szkołach, a 

także nauczania indywidualnego, godzin rewalidacyjnych i nauczycieli wspomagających, zaś 

pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z prowadzenia bloku 

żywieniowego w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. Zwiększenie zatrudnienia nauczycieli 

w szkole w Janowie i Kamionie wynika z prowadzenia klasy ósmej w tych szkołach. 

  



Pracownicy pedagogiczni w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i 

potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie 

roku szkolnego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano  kwotę 

16.834,41 zł. W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość dofinansowania studiującym 

nauczycielom 50% kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 

2020/2021 dofinansowaniem objęto dwóch nauczycieli studiujących na studiach kierunkowych 

i podwyższających kwalifikacje na studiach podyplomowych. Zwykle więcej z nich korzysta z 

możliwości podnoszenia kwalifikacji, lecz przez wzgląd na trwający czas pandemii możliwości 

te zostały automatycznie ograniczone. Pozostała kwota została wykorzystana na kursy i 

szkolenia rad pedagogicznych oraz indywidualne formy dokształcania oraz delegacje. System 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że wszyscy nauczyciele posiadają 

wymagane kwalifikacje. Coraz liczniejsza jest też grupa nauczycieli posiadających 

uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. W obecnym stanie prawnym każdy z nauczycieli 

posiada odpowiedni stopień awansu zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, 

stażem pracy, doświadczeniem i osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem 

odpowiedniej procedury awansu. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki 

kadrowej jest bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Wszyscy 

nauczyciele posiadają co najmniej wyższe studia zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym 

a duża większość studia magisterskie. Ilość osób na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego obrazuje poniższa tabela.  

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 

wg. stanu na 30 września 2020 r. 

 

  

Stopień awansu zawodowego (w etatach) 

Stażysta 
Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 

Etaty/% 1 1,25 11 13,75 18 22,5 50 62,5 80 

 

 

 

 

Świetlice szkolne i dożywianie. 

 

Oprócz funkcji dydaktycznej szkoły pełnią funkcję opiekuńczą dla uczniów prowadząc 

zajęcia świetlicowe. W każdej ze szkół prowadzone są świetlice, zapewniające dzieciom opiekę 

przed zajęciami oraz po zajęciach, w oczekiwaniu na odwóz do domu. 

Działa także przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie Środowiskowe Ognisko 

Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w godzinach 13-16, gdzie dzieci mające 

problemy z nauką, rodzinne czy wychowawcze, mogą odrabiać lekcje oraz korzystać z pomocy 

opiekunek i posiłków. Opieką objętych było 30 dzieci, którymi opiekowały się dwie 

wychowawczynie.  Koszty działalności świetlicy pokrywane są ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie.  

 



W szkołach uczniowie korzystają z dożywiania. Są to obiady opłacane przez rodziców 

lub przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Jest to obiad jednodaniowy 

przygotowywany w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie w ilości średnio 

250 sztuk. Do szkoły podstawowej w Janowie i Kamionie dowożone są w termosach, specjalnie 

przygotowanym mikrobusem szkolnym. 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021. 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych,  liceum, zawodowych i technikum, którzy zamieszkują na terenie Gminy 

Młodzieszyn. Przyznano i wypłacono stypendium na kwotę 37.634,79 zł. Na powyższe zadanie 

otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 33.653,00 zł oraz środki 

własne w wysokości 3.981,79 zł. Tabela pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych 

w roku szkolnym 2020/2021 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali 

naukę.     

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne  

1. Liczba wniosków 29 

 

w tym 
odnoszących 

się do 
uczniów: 

szkół podstawowych 19 

Szkół ponadgimnazjalnych 10 

Zasiłek szkolny 0 

2. Nakłady finansowe (w zł) 37 634,79  

Wszystkie osoby, którym przyznano stypendia, dostarczyły wymagane prawem faktury 

na zakupione artykuły szkolne, w związku z tym otrzymały zwrot kosztów zakupu, do 

wysokości przyznanego stypendium, co świadczy o trudnej sytuacji finansowej tych rodzin 

mających dzieci w wieku szkolnym.  

Uczniowie otrzymali także stypendia o charakterze motywacyjnym. Zgodnie z regulaminem 

przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn 

przyznano stypendium 66 uczniom, z tego 2 za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 61 za 

wyniki w nauce i 3 za osiągnięcia sportowe. Wydatkowano na ten cel kwotę 19 400zł. 

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn, rozpatrywano zgodnie z 

dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1089 t.j. z 

dnia 2021.06.17) wnioski pracodawców, o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, 

którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela pokazuje liczbę złożonych i 

rozpatrzonych w 2020 roku pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu. 



Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych którzy 

ukończyli naukę zawodu: Liczba decyzji 
odmawiających 

przyznania 
dofinansowania 

Kwota jaką w 
2020 r. 

wypłacono 
pracodawcom w 

ramach 
dofinansowania 

Wysokość dotacji 
pozyskanej w 

2020 r. od 
Wojewody 

Mazowieckiego 
ogółem 

w tym w cyklu 
kształcenia: 

24 mies. 36 mies. 

6 6 0 5 0  47 812,58 zł 47 812,58 zł 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 

47 812,58 zł, która pokryła poniesione wydatki, dla osób ubiegających się o dofinansowanie. 

Nadzór nad działalnością jednostek oświatowych. 

W roku szkolnym 2020/2021 realizowano nadzór nad działalnością placówek oraz 

podejmowano działania legislacyjne. 

 

W miesiącu styczniu 2020 roku dokonano analizy wynagrodzeń nauczycieli za okres 

styczeń-grudzień 2020 roku. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Młodzieszyn stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

Wynagrodzenia zasadnicze oraz pozostałe składniki zawarte w regulaminie wynagradzania 

spowodowały osiągnięcie wartości określonych w art. 30 ustawy Karta nauczyciela dla 

wszystkich nauczycieli. 

 

Przeprowadzono dwa egzaminy nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielek 

Szkoły Podstawowej im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie p. Doroty Duplickiej i 

p.Eweliny Feligi, które uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego z dniem 1 września 2021 r. 

Przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia płk. Ludwika 

Głowackiego w Janowie Panu Leszkowi Borkowskiemu. 

Dzięki uzyskaniu przez pana dyrektora pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

bardzo dobrej oceny pracy oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, będzie pełnił tę rolę przez kolejne 5 lat. 

 

Finansowanie zadań oświatowych. 

 

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków na oświatę zawarte jest w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok budżetowy 2020 i pierwsze półrocze 2021 roku. 

Wyniki  egzaminu ósmoklasisty. 

Szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty znajdują się na wydrukach przekazanych przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, będącymi załącznikami do niniejszego 

opracowania. 

Opracowała 

Marzena Kalinowska 

  



  



 

 


