INFORMACJA
O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art.5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty)
I. Zadania oświatowe gminy
1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy
do zadań własnych gminy – art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych
i gimnazjów – ustawa o systemie oświaty
3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz
środków rzeczowych i finansowych dla działalności – ustawa o systemie oświaty
4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej , w tym administracyjno-obsługowej – ustawa
o systemie Oświaty
5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli – Karta
Nauczyciela
6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Karta Nauczyciela
7. Inspirowanie i realizacja zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych
programów wychowawczych
8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce – ustawa o systemie oświaty
9. Prowadzenie rejestru niepublicznych szkól i przedszkoli – ustawa o systemie oświaty
10. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli – ustawa o systemie
oświaty
11. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego.
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I. Stan organizacji i baza lokalowa
W roku szkolnym 2010/2011 Miasto Limanowa było organem prowadzącym dla dwóch
przedszkoli publicznych i czterech zespołów szkół samorządowych . Stan organizacji szkół
podstawowych i gimnazjów wchodzących w skład zespołów w roku szkolnym 2010/2011 obrazuje
tabela nr 1,2,3,4.
Tabela Nr 1.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zespół Szkół
Samorządowych Nr 1

a
b

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Ogółem:

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów
21
9
30

428
233+2*
661+2*

W tym:
0
I
58
X

II

54
64

62
84

III

IV

49
85+2*

V

66
X

VI

67
X

72
X

* w gimnazjum - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim do 25 roku życia (rok
urodzenia: 1992,1986,

W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2009/2010 liczba oddziałów
pozostała taka sama.
Tabela Nr 2
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

1.

Zespół Szkół
Samorządowych Nr 2

a
b

Szkoła Podstawowa 16
Gimnazjum
7
Ogółem:
23

357
159
516

W tym:
0
I

II

III

IV

V

VI

59
X

42
44

67
49

46
X

46
X

55
X

42
66

W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2009/2010 liczba oddziałów nie zmieniła się.
Tabela Nr 3
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zespół Szkół
Samorządowych Nr 3

a
b

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Ogółem:

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów
23
13
36

555
341
896

W tym:
0
I

II

III

63
X

70
124

88
121

84
96

IV
88
X

V
83
X

VI
79
X

W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2008/2009 liczba oddziałów zwiększyła się o jeden.
Tabela Nr 4
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

W tym:
0
I

II

III

IV

V

VI

Zespół Szkół
Samorządowych Nr 4

a
b

Szkoła Podstawowa
12
234
44 36
36
23
38
35
22
Gimnazjum
6
126
X
39
38
49
X
X
X
Ogółem:
18
360
W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2009/2010 liczba oddziałów zwiększyła się o jeden.

Tabela Nr 5. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Limanowa
w roku szkolnym 2010/2011
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Lp.
a
b

Wyszczególnienie
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Ogółem:

Liczba
oddziałów
72
35
107

W tym:
0
I
II
224 216 210
X
265 290

Liczba
uczniów
1574
861
2435

W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2009/2010
prowadzonych przez Miasto Limanowa zwiększyła się o 2 oddziały.

III
227
306

IV
238
X

V
231
X

VI
228
X

liczba oddziałów w szkołach

Miasto Limanowa jest organem prowadzącym dla dwóch przedszkoli samorządowych. Do
przedszkoli samorządowych w roku szkolnym2010/2011 uczęszczało średnio miesięcznie 427 dzieci.
Stan organizacji przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2010/2011 obrazuje tabela nr 6.
Tabela Nr 6. Stan organizacji przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2010/2011

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

1.
2.

Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 2

9
8

Liczba uczniów /wychowanków
3 letnich 4 letnich
5 letnich 6 letnich
48
88
66
35
68
54
49
19

W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku 2009/2010 liczba oddziałów w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Limanowa nie zmieniła się.

W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2009/2010 sieć przedszkoli ,
szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Zabezpieczała ona aktualne potrzeby
mieszkańców miasta. Do przedszkoli oraz oddziałów „O” przy zespołach szkół w ramach wolnych
miejsc uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Limanowa na podstawie zawartych
porozumień.
II. Baza do działalności oświatowej
Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Limanowa
komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela nr 7.

funkcjonowały w 6 budynkach

Tabela nr 7
Pomieszczenia ilość

1
0
1
1

biblioteka

2
1
2
1

stołówki

3

9
8
23
21
21
11

świetlice

3840
800
2100
2015
2365
4080

Kąciki zabaw
zastępcze
Sale gimnastyczne

8090
4100
5649
6047
10709
19349

językowe

Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 2
ZSS Nr 1
ZSS Nr 2
ZSS Nr 3
ZSS Nr 4

pracownie
komputerowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie

w tym
powierzchnia
terenów
zielonych
2
(w m )

Sale lekcyjne

Lp.

Powierzchnia
nieruchomości
gruntowej
2
(wm )

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
1
1

Oprócz sal gimnastycznych przedszkola i szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania
fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe których stan obrazuje tabela
nr 8.
Tabela Nr 8. Urządzenia rekreacyjno-sportowe
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Miejskie Przedszkole Nr 1

2.

Miejskie Przedszkole Nr 2

3.

ZSS Nr 1

4.

ZSS Nr 2

5.

ZSS Nr 3

6.

ZSS Nr 4

Rodzaj urządzenia
Plac zabaw
Plac zabaw – zestaw
Skałka wspinaczkowa
Zestawy huśtawek
Sprężynowce
karuzela
Boisko asfaltowe do piłki koszykowej
Boisko do piłki siatkowej
Zastępcze sale gimnastyczne
Plac zabaw
Boisko asfaltowe do siatkówki
Boisko asfaltowe do piłki ręcznej
Boisko asfaltowe wielofunkcyjne
Hala sportowa
Plac zabaw ( park miejski)
Boisko asfaltowe do piłki koszykowej
Boisko asfaltowe do piłki siatkowej
Boisko asfaltowe do piłki ręcznej
Boisko asfaltowe do badmintona
Boisko asfaltowe do tenisa ziemnego

Liczba urządzeń
1
1
1
2
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Baza sportowo-rekreacyjna wzbogaciła się o plac zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 ,
plac zabaw z programu „Radosna Szkoła” wybudowanego w parku miejskim , oraz kąciki zabaw we
wszystkich zespołach szkół w ramach projektu „Radosna szkoła”. Stan techniczny i funkcjonalność
budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo –rekreacyjnych należy uznać za dobry , co jest
rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji
budowlanej dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Modernizacji i
remontu wymaga boisko asfaltowe przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej.
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej miejskiej oświaty
w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W okresie tym wykonano również wiele
remontów i modernizacji m.in.:
w Zespole szkół Samorządowych Nr 1
remont sali do gry w tenisa stołowego + korytarz (malowanie, położenie wylewki
samopoziomującej)
malowanie szatni dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.
remont korytarza przejście do jadalni
wymiana krat okiennych w suterenach
remont kominów na budynku segm. A i B
położono panele w salach: nr 15, 11, gabinet pielęgniarki szkolnej
malowanie 3 sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego segm.B
wymiana drzwi wewnętrznych zewnętrznych 5 sztuk
założenie umywalek, przygotowanie kącików higienicznych w 3 salach
zakup mebli do oddziału przedszkolnego
zakup mebli do 5 sal lekcyjnych i administracji
założenie żaluzji w salach lekcyjnych
4

montaż ekranów w 6 salach lekcyjnych
zakup 2 projektorów
zakup kolorowej drukarki
zakup 1 komputera i 4 laptopy
zakup magnetofonu
zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej
zakup odśnieżarki, szlifierki
zakup pralki
remont ogrodzenia
zakup organów Yamaha z mikrofonem i statywem
zakup czytnika do programu komputerowego biblioteka
zakup programu „Vulcan”
modernizacja systemu monitoringu wizyjnego
rozbudowa sieci internetowej
zakup słowników do klasopracowni języka polskiego, zabawek
wymiana grzejników w mieszkaniu służbowym
wymiana zabezpieczenia elektrycznego w sali gimnastycznej oraz czujnika podgrzewacza
w kotłowni
założenie oświetlenia awaryjnego i zakup nowej centrali telefonicznej
w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2
malowanie ścian, odnowienie parkietu sali gimnastycznej
malowanie korytarza oraz przebudowa i malowanie pomieszczenia sali lekcyjnej
remont i wymiana kanalizacji
wykonanie posadzki starej kotłowni
wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych
zakup zestawów mebli szkolnych do sal lekcyjnych
zakup zestawów projekcyjnych do trzech sal lekcyjnych
zakup sprzętu rtv i komputerowego
zakup sprzętu gospodarczego
zakup dywanów do sal nauczania początkowego
zakup naczyń kuchennych
zakup pomocy dydaktycznych do nauki geografii, plastyki, nauczania przedszkolnego
zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej
zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy i pedagoga szkolnego
zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole
w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3
malowanie i cyklinowanie parkietu w 2 salach lekcyjnych
malowanie 4 sal lekcyjnych
malowanie korytarza i klatek schodowych
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flizowanie klatki schodowej prowadzącej do Sali gimnastycznej
zakup komputerów do wyposażenia pracowni informatycznej
zakup pomocy i wyposażenia szkolnego miejsca zabaw
w Zespole Szkół Samorządowych Nr 4
wymiana posadzki w sali nr 4
zakup mebli do części sal lekcyjnych,
zakup książek do biblioteki,
zakup plansz dydaktycznych,
zakup mikroskopów,
zakup pomocy do wychowania fizycznego
zakup projektorów multimedialnych wraz z ekranem projekcyjnym,
zakup zestawów komputerowych i laptopów,
zakup radiomagnetofonu
w Miejskim Przedszkolu Nr 1
malowanie klatki schodowej i korytarza dolnego i górnego
malowanie kuchni dolnej
malowanie korytarza w piwnicy
doposażono placówkę w pomoce dydaktyczne i zabawki
w Miejskim Przedszkolu Nr 2
zakończono I etap rozbudowy przedszkola ( zabudowanie górnego tarasu i dobudowanie
nowej klatki schodowej)
wybrukowano nowe wejście do placówki
zamontowano bramki wejściowe
wymieniono poręcze na klatkach schodowych
doposażono placówkę w pomoce dydaktyczne i zabawki
Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki
i wzajemnego informowania. Szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe. Liczba komputerów
w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 206 w tym do użytku uczniów 123. Wszystkie
sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
Wszystkie przedszkola i szkoły mają dostęp do Internetu i na bieżąco są doposażane w nowoczesne
pomoce dydaktyczne .
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Limanowa obrazuje tabela nr 9
Tabela Nr 9. Stan wyposażenia w urządzenie specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych

1
5
12
5

2
1
2
2

1294
18490
12898

Kamery do monitoringu

1
-

woluminy

6

3
-

ksero

2
1

Odtwarzacze DVD VHS

5
1

Kamery video

24
13

Rzutniki przeźroczy

3
7
49
31

Rzutniki pisma

Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 2
ZSS Nr 1
ZSS Nr 2

w tym do użytku
uczniów

1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie

Ogółem

Lp
.

Projekt pro
multimedialne

Ilość
komputery

3
4
24
28

5.
6.

ZSS Nr 3
ZSS Nr 4

61
55

51
35

7
3

1
17

-

1
-

4
17

3
3

11241
7742

24
18

Dla szkół i przedszkoli zakupiono program do sporządzania arkusza organizacyjnego
placówek ( PABS) oraz program do ewidencjonowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
(OSON) . Program PABS jest przeznaczony do centralnego zarządzania placówkami oświaty. Na
zakupionym programie zostały sporządzone arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok
szkolny 2011/2012. Program ten umożliwia również sporządzanie planów finansowych jednostek.
Plan finansowy na 2012r. zostanie opracowany przy wykorzystaniu zakupionego programu .

III. Kadra i systemy doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2010/2011 w miejskich przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych
i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Limanowa pracowało 276 nauczycieli oraz 101
pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje
tabela nr 10.
Tabela Nr.10 Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2010/2011
Zatrudnienie
Wyszczególnienie
etaty

osoby

nauczyciele
etaty

osoby

w tym:
administracja
osoby
etaty

obsługa
etaty

osoby

1.

Miejskie Przedszkole Nr 1

39,20

40

19,20

20

1

1

19

19

2.

Miejskie Przedszkole Nr 2

32,55

35

16,55

18

1

1

15

16

3

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1

82

83

64,5

65

4

4

13,5

14

4.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

63,43

72

48,43

56

3

3

12

13

5.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

91,74

96

72,49

76

3,5

4

15,75

16

6

Zespół Szkół Samorządowych Nr 4

45,22

51

35,22

41

4

4

6

6

354,14

377

256,39

276

16,5

17

81,25

84

Razem

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2010/2011 , zgodnie
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli. W ramach wyodrębnionych środków
dyrektorzy placówek oświatowych mieli
możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych
przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2010/2011 dofinansowaniem objętych było łącznie 19
nauczycieli. Specjalność ( kierunki) w uczelniach wyższych na których studiowali nauczyciele obrazuje
tabela nr 11.
Tabela nr 11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Kierunek studiów
1.
2.
3.

Forma kształcenia

Oligofrenopedagogika
Logopedia
Wychowanie przedszkolne i
wczesnoszkolne

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia magisterskie uzupełniające
7

Liczba
nauczycieli
2
1
4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Edukacja wczesnoszkolna
Matematyka
Informatyka
Filologia angielska
Filologia angielska
Technika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Plastyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Chemia

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia magisterskie
Studia uzupełniające magisterskie
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Ponadto nauczyciele uczestniczyli z różnego rodzaju warsztatów szkoleń i kursów m.in. w
warsztatach „Organizacja ewaluacji wewnętrznej” ,szkoleniu „Bezpieczny Internet – bezpieczne
dziecko” i inne.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża liczba nauczycieli
posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem podejmowanych
działań , oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w
zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli , co obrazuje tabela nr 12 , oraz szeroki wachlarz form
i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianu na
zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.
Tabela Nr 12 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011
Poziom wykształcenia w osobach
WMPP*

Licencjat

osób % ogółu osób % ogółu osób
Przedszkola
31
81,58
5
13,16
2
SP
128
95,52
5
3,73
1
Gimnazjum
91
97,85
2
2,15
Oddziały „0”
8
72,72
2
18,18
1
OGÓŁEM:
258
93,48
14
5,07
4
*wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
**Studium Nauczycielskie

SN**
% ogółu
5,26
0,75
9,10
1,45

Inne
osób
-

% ogółu
-

Razem
38
134
93
11
276

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2010/2011
posiadało 93,43 % nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio
wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych
stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec 2010/2011 obrazuje tabela nr 13.

Tabela Nr 13. Stopień awansu zawodowego nauczycieli
Stopień awansu zawodowego nauczycieli ( w osobach)
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
osób % ogółu osób % ogółu osób % ogółu osób % ogółu
Przedszkola
3
7,89
20
52,63
10
26,32
5
13,16
SP
3
2,24
25
18,66
17
12,68
89
66,42
Gimnazja
1
1,07
11
11,83
16
17,21
65
69,89
Oddziały „0”
1
9,09
1
9,09
2
18,18
7
63,64
Razem:
8
2,90
57
0,65
45
16,30
166
60,15
8

Razem
38
134
93
11
276

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 166 nauczycieli tj. 60,15%
spośród ogółu zatrudnionych.
W 2010r. 7 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego , 9 nauczycieli stopień
nauczyciela mianowanego i 8 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego. Postępowanie na
stopień nauczyciela mianowanego przeprowadza Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta.

IV. Poziom nauczania
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności
i aspiracji uczniów, pracy nauczycieli 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 przedstawiają się
następująco:
Punkty
stanin szkoły 2011
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4

27,4
25,3
26,7
27,6

7
5
6
7

wynik wysoki
wynik średni
wynik średni
wynik wysoki

Wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w latach 2002-2011

9

10

Poniżej przedstawiane zostały średnie wyniki ze sprawdzianu szkół podstawowych w roku 2011
z terenu miasta Limanowa, Powiatu Limanowskiego i Województwa Małopolskiego.
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Po dokonaniu oceny w ramach stosowanej w oświacie metody oceny w ramach tzw. staninów
należy stwierdzić, że poziom nauczania w szkolach podstawowych jest bardzo dobry. Dwie szkoły
znalazły się w grupie szkół z wynikami średnimi a dwie z wysokimi. Należy szczególna uwage zwrócić
na wysokiwynik sprawdzianu w Szkole Podstawowej Nr 4. Średni wynik szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Limanowa jest wyższy od średniej szkół podstawowych w Powiecie
Limanowskim , a także powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.
W działaniach dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze lepszych wyników ze
sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej prowadzi się pracę z uczniem mającym trudności
w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w ramach godzin o których mowa w art.
42 ust.2 pkt2 lit. a i b Karty Nauczyciela. Zajęcia te wychodzą naprzeciw indywidulanym potrzebom
uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności i utrwalaniu posiadanej wiedzy i
umiejętności.

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2011 przedstawiają się następująco:

Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 4

część humanistyczna
Punkty
stanin szkoły
30,54
8 wyniki wysokie
25,56
5 wyniki średnie
27,89
7 wyniki wysokie
24,37
5 wyniki średnie

część matematyczno-przyrodnicza
punkty
stanin szkoły
26,98
7 wyniki wysokie
25,19
6 wyniki średnie
25,76
7 wyniki wysokie
21,59
4 wyniki średnie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2002-2011
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CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
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CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
14

15

Poniżej przedstawiono dla porównania średnie wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku
2011w Mieście Limanowa, Powiecie Limanowskim i Województwie Małopolskim.
Część humanistyczna
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Część matematyczno-przyrodnicza

Średnia z egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna

Miasto Limanowa
Powiat Limanowski
Województwo Małopolskie -

punkty
27,70
27,11
26,70

0
1
-

Średnia z egzaminu gimnazjalnego część
matematyczno-przyrodnicza

Miasto Limanowa

-

liczba szkół z wynikami
niskimi średnimi wysokimi
2
23
-

2
13
-

liczba szkół z wynikami
niskimi średnimi wysokimi

punkty
25,35

0
17

2

2

Powiat Limanowski
Województwo Małopolskie -

24,72
24,91

1
-

24
-

12
-

Zegzaminu gimnazjalnego z języków obcych w gimanzjach prowadzonych przez Miasto Limanowa
osiągnięto następujace średnie wyniki:

Język angielski
średni wynik w %
65,6%
59,4%
57,7%
46,2%

Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 4

język niemiecki
średni wynik w %
56,2%

Średnie wyniki z jeżyków w województwie małopolskim przedstawiały się następująco:
język angielki
56,13%
język niemiecki
57,61%

Średnia wyników z egzaminu gimnazjanego w gimnazjach prowadzonych przez Miasto
Limanowa zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno- przyrodniczej jest wyższa od
średniej ogółu gimnazjów Powiatu Limanowskiego jak i ogółu gimnazjów Województwa
Małopolskiego. Po dokonaniu oceny w ramach stosowanej w oświacie metody oceny w ramach
tzw. staninów należy stwierdzić, że poziom nauczania w gimnazjach jest bardzo dobry.
Wysoki poziom nauczania w szkołach prowadzonych przez Miasto Limanowa sprawia, że uczniowie
dobrze sobie radzą w szkołach ponadgimnazjalnych, kontynując później naukę na poziomie wyższym.

V. Sukcesy uczniów
Rok szkolny 2010/2011 był kolejnym okresem w którym uczniowie szkół Miasta Limanowa osiągnęli
znaczące sukcesy
w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło
w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych oraz konkursach
ogólnopolskich. Tytuł laureata zdobyło dwóch uczniów szkół podstawowych i pięciu uczniów
gimnazjum a tytuł finalisty dziesięciu uczniów szkół podstawowych i 23 uczniów gimnazjum. .
Osiągnięcia przedstawia tabela Nr 14
Tabela Nr 14. Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych
Konkursy przedmiotowe i tematyczne ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Nazwa konkursu

Szkoły Podstawowe
Śmiei nazwisko ucznia
Osiągnięte miejsce
laureat
finalista
finalista
finalistka
Finalistka
finalista
finalista
finalistka
finalistka

Konkurs Przyrodniczy
Konkurs humanistyczny

Małopolski Konkurs Biblijny
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szkoła
SP Nr 1
SP Nr 1
SP Nr 2
SP Nr 2
SP Nr 1
SP Nr 2
SP NR 3
SP Nr 3
SP Nr 3

Małopolski Konkurs Losy Żołnierza Polskiego

laureat

SP Nr 2

Gimnazja
Imię i nazwisko ucznia
Osiągnięte miejsce

Nazwa konkursu

finalistka
finalista
finalistka
finalista
laureat
laureat
finalistka
laureatka
laureat
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista
laureat
finalista
finalista
finalistka
finalistka
finalista
finalista
finalistka
finalista
finalista
finalistka
finalistka

Konkurs Geograficzny

Konkurs Biologiczny

Konkurs Informatyczny

Konkurs Historyczny
Konkurs Losy Żołnierza Polskiego
Konkurs Języka Niemieckiego
Konkurs Biblijny
Konkurs chemiczny
Konkurs jezyka polskiego
Konkurs matematyczny
Konkurs języka francuskiego
Konkurs „Tadeusz Kościuszko żołnierz wolności”

Szkoła
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 4
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 2

Konkursy ogólnopolskie
Ogólnopolski konkurs „Losy bliskich i losy dalekich – życie
Polaków w latach 1914-1989”
Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola
Wojtyły – Jan Paweł II – „Papież Słowianin”
XII Ogólnopolski Konkurs literacki – dla upamiętnienia
życia i dokonań artystycznych Czesława Miłosza – Lublin

finalistka
finalista
finalistka
finalistka

SP Nr 1
SP Nr 1
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 4

finalistka

Gimnazjum Nr 4

Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach i przeglądach oraz w sporcie

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 – konkursy i przeglądy
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Szkoła Podstawowa - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa konkursu
Zasięg
ucznia
Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana
Twardowskiego

powiatowy

x

Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - sport
Szkoła Podstawowa- osiągnięcia zespołowe
Nazwa zawodów
zasięg
Mistrzostwa Województwa tenis stołowy

wojewódzki

Gimnazjum – osiągnięcia zespołowe
Nazwa zawodów
Piłka siatkowa dziewcząt

Osiągnięte
miejsce
III miejsce

Osiągnięcia
II miejsce

zasięg

Osiągnięcia

rejonowy

II miejsce

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 – konkursy i przeglądy
Szkoła podstawowa - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa konkursu
Zasięg
ucznia
Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
Konkurs „Ochrona Przyrody w lasach Małopolski”
Dziecięca Triada Artystyczna-Śpiewające Dzieci
konkurs recytatorski Dziecięca Triada Artystyczna

powiatowy
powiatowy

x
x
x
x

III miejsce
I miejsce
I miejsce
II miejsce

Gimnazjum - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa konkursu
Zasięg
ucznia
VIII Powiatowa Gimnazjada „Wiem Wszystko”
VIII Powiatowa Gimnazjada „Wiem Wszystko”
II Powiatowy Konkurs Bezpiecznego Internetu
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetów Powiatu
Limanowskiego

Osiągnięte
miejsce

Osiągnięte
miejsce

powiatowy
powiatowy
powiatowy

x
x
x

laureat
finalistka
II miejsce

powiatowy

x

wyróżnienie

Gimnazjum - osiągnięcia zespołowe
Zasięg

Osiągnięte
miejsce

powiatowy

II miejsce

Nazwa konkursu
Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Na szlakach renesansu”

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 - sport
Szkoła Podstawowa - osiągnięcia zespołowe
zasięg

Osiągnięte
miejsce

powiatowy
rejonowy
powiatowy
rejonowy
powiatowy
powiatowy
powiatowy
rejonowy

I miejsce
II miejsce
I miejsce
III miejsce
II miejsce
II miejsce
I miejsce
III miejsce

Nazwa zawodów
koszykówka chłopców
koszykówka chłopców
piłka siatkowa chłopców
piłka siatkowa chłopców
piłka nożna chłopców
piłka nożna dziewcząt
piłka ręczna chłopców
piłka ręczna chłopców

Gimnazjum - osiągnięcia zespołowe
zasięg

Nazwa zawodów
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Osiągnięte
miejsce

piłka siatkowa chłopców

powiatowy

II miejsce

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 – konkursy i przeglądy
Szkoła Podstawowa - osiągnięcia zespołowe
Zasięg
Nazwa konkursu
Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Rytm – Muzyka - Taniec

wojewódzki

Gimnazjum - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa konkursu
Zasięg
ucznia
Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody
Powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy
Powiatowa Gimnazjada „Wiem wszystko
Powiatowy konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego

powiatowy
powiatowy
powiatowy
powiatowy

x
x
x
x

Osiągnięte
miejsce
III miejsce

Osiągnięte
miejsce
III miejsce
I miejsce
III miejsce
II miejsce

Gimnazjum - osiągnięcia zespołowe
Zasięg

Osiągnięte
miejsce

powiatowy

II miejsce

Nazwa konkursu
Powiatowy Konkurs gazetek szkolnych

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 – sport
Szkoła Podstawowa - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa zawodów
zasięg
ucznia
Mistrzostwa powiatu w narciarstwie alpejskim
Mistrzostwa powiatu w narciarstwie alpejskim

powiatowy
powiatowy

x
x

Osiągnięte
miejsce
I miejsce
II miejsce

Szkoła Podstawowa - osiągnięcia zespołowe
zasięg

Osiągnięte
miejsce

powiatowy

III miejsce

Nazwa zawodów
Mistrzostwa powiatu w narciarstwie alpejskim

Gimnazjum - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa zawodów
zasięg
ucznia
Mistrzostwa powiatu w narciarstwie alpejskim
Mistrzostwa powiatu w narciarstwie alpejskim

powiatowy
powiatowy

x
x

Osiągnięte
miejsce
I miejsce
II miejsce

Gimnazjum - osiągnięcia zespołowe
Nazwa zawodów
Mistrzostwa Powiatu w koszykówce chłopców
Mistrzostwa Województwa w koszykówce chłopców
Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców
Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców

zasięg

Osiągnięte
miejsce

powiatowy
wojewódzki
powiatowy
powiatowy
powiatowy

I miejsce
IV miejsce
II miejsce
II miejsce
II miejsce

Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 – konkursy i przeglądy
Szkoła Podstawowa - osiągnięcia indywidualne
Zasięg,
Imię i nazwisko
Nazwa konkursu
organizator
ucznia
Limanowska Triada Artystyczna
LDK
x
Limanowa
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Osiągnięte
miejsce
III miejsce

Konkurs Artystyczny

„O smocze jajo”

Teatr
Groteska
x
Kraków
Szkoła Podstawowa - osiągnięcia zespołowe
Zasięg,
Nazwa konkursu
organizator
Spotkania śpiewających dzieci „Super szóstka”
LDK Limanowa
Spotkania śpiewających dzieci „Zespół Jambo”
LDK Limanowa

Zespół Szkół Samorządowych Nr 4 –sport
Szkoła Podstawowa - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa zawodów
zasięg
ucznia
Mistrzostwa Powiatu tenis stołowy
powiatowy x
Szkoła Podstawowa - osiągnięcia zespołowe
Nazwa zawodów

zasięg

Mistrzostwa Powiatu tenis stołowy - chłopcy
powiatowy
Mistrzostwa Rejonu tenis stołowy - dziewczęta
powiatowy
Mistrzostwa Województwa tenis stołowy - chłopcy
wojewódzki
Gimnazjum - osiągnięcia indywidualne
Imię i nazwisko
Nazwa zawodów
zasięg
ucznia
Mistrzostwa Powiatu tenis stołowy
powiatowy x
Mistrzostwa Rejonu tenis stołowy
rejonowy
x
Mistrzostwa Powiatu tenis stołowy
powiatowy x
Mistrzostwa Województwa tenis stołowy
MOS PL
x
Gimnazjum - osiągnięcia zespołowe
Nazwa zawodów

zasięg

Mistrzostwa Powiatu tenis stołowy - chłopcy
Mistrzostwa Powiatu tenis stołowy - dziewczęta
Mistrzostwa Rejonu tenis stołowy - chłopcy
Mistrzostwa Rejonu tenis stołowy - dziewczęta
Mistrzostwa Województwa tenis stołowy - chłopcy
Mistrzostwa Województwa tenis stołowy - dziewczęta

powiatowy
powiatowy
rejonowy
rejonowy
wojewódzki
wojewódzki

wyróżnienie

Osiągnięte
miejsce
I miejsce
I miejsce

Osiągnięte
miejsce
IV miejsce
Osiągnięte
miejsce
I miejsce
I miejsce
V miejsce
Osiągnięte
miejsce
I miejsce
I miejsce
III miejsce
VII miejsce
Osiągnięte
miejsce
II miejsce
II miejsce
II miejsce
I miejsce
VII miejsce
V miejsce

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów jak pokazuje powyższa informacja rozwijali przy pomocy
nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego
rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach Szkoły prowadzone przez Miasto Limanowa były
również organizatorami konkursów o zasięgu gminnym i ponadgminnym.
Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży . Jak co
roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji
sportowej .
Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli szkół
oraz rodziców, a sportowe także działających w mieście Limanowa stowarzyszeń sportowych.
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VI. Formy pracy wychowawczej , działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwa w
poszczególnych placówkach.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Limanowej
- spotkania z policjantem, strażakiem, górnikiem, stomatologiem, higienistką, rzeźbiarzem,
- palenie zniczy pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza,
- założenie kącika pamięci w budynku przedszkola w rocznicę śmierci Jana Pawła II,
- zorganizowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem emerytowanych
nauczycieli,
- zorganizowanie „Wigilii z opłatkiem” dla dzieci i personelu, wspólne kolędowanie,
- oglądanie „Jasełek” w wykonaniu uczniów SPNr 3 oraz koncert kolędowy w wykonaniu
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Limanowej,
- akademia okolicznościowa z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mama i Taty,
- zapoznanie z akcją Policji „ Bezpieczny przedszkolak na drodze”,
- udział nauczycieli w szkoleniu w zakresie podstawowego kursu „ Pierwszej Pomocy Dzieci
i Dorosłych”,
- udział w szkoleniach BHP.
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Limanowej
Programy wych. przedszkolnego zgodne z podstawą programową , zatwierdzone do realizacji
przez dyrektora a zgłoszone przez nauczycieli:
- Nasze przedszkole
- Zanim będę uczniem
- Od przedszkolaka do pierwszaka
Dodatkowo realizowane są programy własne opracowane przez nauczycieli:
- Mały artysta
Program adaptacyjny – Jak dobrze być przedszkolakiem
W przedszkolu realizowany jest również program wychowawczy z elementami profilaktyki –
opracowany przez RP i zaopiniowany przez RR. W ramach bezpieczeństwa organizowano
spotkania z policjantami, strażakami i z leśniczym. Przeprowadzano wewnętrzną ewakuację. W
placówce kontynuuje się tradycje związane z uroczystościami : DEN, Mikołajki, spotkania
wigilijne, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, dzień sportu , festyny z
udziałem Rodziców. Dzieci biorą udział w uroczystościach patriotycznych – 11 listopad, 3 Maj.
Rozwija się również tematykę świąt religijnych – zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne –
organizuje się kiermasze świąteczne. Dzieci uczestniczą w konkursach regionalnych i
ogólnopolskich – otrzymują dyplomy, wyróżnienia.
W roku szkolnym 2010/11 przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą obszaru II 2.1.
Przedszkole ma koncepcję pracy oraz obszar IV – 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach,
4.2. Prowadzony jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, 4.3. W przedszkolu pracuje się nad
zapewnieniem jakości, 4.4. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie –
wyniki ewaluacji pozytywne.
W lutym 2011 roku w placówce z ramienia Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzona
była całościowa ewaluacja – otrzymano wynik na poziomie A i B(bardzo wysoki i wysoki). Praca w
placówce oparta jest na 5-letnim programie rozwoju przedszkola ( 2010 - 2015), uwzględnia
koncepcję pracy przedszkola oraz realizowany był roczny plan pracy - Sprawność ruchowa
warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka.
Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej
Prócz Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki szkoła realizuje następujące programy i
innowacje:
- Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy- program unijny.
- „Limanowa w oczach dziecka”,
- Zajęcia metodą W.Sherbone”,
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- Spartakiada Specjalna,
- Programy wpisane do Szkolnego Zestawu Programów dotyczące dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych,
- Program „Między nami kobietkami” (dla dziewcząt klas szóstych),
- Program „Trzymaj formę” - dotyczący zdrowego trybu życia przy współpracy z PSSE
w Limanowej,
- Realizacja zadań związanych z przedłużeniem Certyfikatu „Szkoła Promująca
Bezpieczeństwo”
Ponadto:
• Pielgrzymka społeczności szkolnej do Bazyliki MBB z okazji odpustu Maryjnego,
• Akademia szkolna z okazji Święta Niepodległości,
• Jasełka szkolne w Limanowskim Domu Kultury dla społeczności szkolnej i nauczycieli
emerytów,
• apel szkolny poświecony VI Rocznicy Śmierci Jana Pawła II,
• Wieczornica szkolna pod nazwą „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”,
• program słowno-muzyczny podczas uroczystej mszy św. w intencji ofiar Katynia odprawionej
w Bazylice MBB w Limanowej dla społeczności limanowskiej,
• Szkolna akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz udział w uroczystej sesji Rady
Miasta,
• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• Święto Szkoły poświecone postaciom, które tworzyły historię „Limanowskiej Jedynki”.
Imprezy turystyczne:
• Udział w Rajdzie im. Jana Pawła II
• Udział w Rajdzie im. J.Staniszewskiego
Szkolne uroczystości środowiskowe:
• Święto Świetlicy,
• Andrzejki, Mikołaj,
• przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
• jasełka w świetlicy szkolnej,
• jasełka dla całej społeczności szkolnej,
• wizyta Zuchów w szpitalu,
• Dzień Babci,
• Dzień Wiosny w świetlicy szkolnej,
• Dzień Mamy,
Szkolne imprezy ekologiczne:
• wieczornica z okazji Dnia Ziemi.

Zespół szkół Samorządowych Nr 2
W szkole jest realizowany program wychowawczy i program profilaktyczny. W roku szkolnym
2010/2011 szczególną uwagę zwrócono na zadania priorytetowe:
- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów.
- pozaszkolne zainteresowania uczniów – właściwe wykorzystanie Internetu „Bezpieczny
Internet”.
- profilaktyka uzależnień (alkohol, papierosy, narkotyki)
- realizacja programu „Bezpieczna szkoła”, ponieważ nasza szkoła posiada Certyfikat Szkoły
Promującej Bezpieczeństwo przyznany przez KW Policji w Krakowie na okres 2008-2010
i starała się o przedłużenie tego certyfikatu. Certyfikat został przyznany na lata 2010-2012.
- dostarczanie dobrych wzorów osobowych i oddziaływanie autorytetu w życiu rodzinnym
i społecznym
- poznanie i analizowanie różnych źródeł obowiązku ludzi
- uczenie się podstawowych pojęć t. życzliwość, wolność, tolerancja, grzeczność, uczciwość,
sprawiedliwość, pracowitość itp.
Ważnymi zadaniami do realizacji były również:
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- przeciwstawianie się zjawiskom patologicznym w szkole i poza nią
- skuteczne zwalczanie przejawów agresji i wulgaryzmów wśród młodzieży
- czuwanie nad frekwencją uczniów – Stop dla wagarów
- wdrażanie uczniów do zdyscyplinowania w czasie uroczystości szkolnych i apelów
W ramach działalności profilaktycznej pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły szereg lekcji
w klasach na różnym poziomie. Tematyka dotyczyła m.in.: zasad dobrego zachowania, kultury,
tolerancji, integracji, agresji, przemocy, efektywnego uczenia się, a w gimnazjum używek oraz cykl
lekcji dotyczących cyberprzemocy oraz bezpiecznego Internetu.
Przygotowano i przedstawiono na podstawie ankiet wśród uczniów naszej szkoły prelekcje dla
rodziców o dopalaczach pt. „Dopalacze – nie pozwólmy wypalić naszych dzieci”. Na apelu szkolnym
odbyła się pogadanka dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum nt. „Dopalacze zabijają”. Pani
pedagog przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej nt. zagrożeń związanych z internetem a na
spotkaniu wywiadowczym szkolenie rodziców nt. „Bezpieczne korzystanie dzieci z internetu”.
Przygotowano i przeprowadzono ankietę wśród uczniów i nauczycieli nt „Bezpieczeństwo w szkole
i jej okolicy”. Podjęto działanie na terenie szkoły związane z tematyką agresji i wykorzystania
seksualnego i uzyskano dla szkoły certyfikat za udział w kampanii społecznej „Zły dotyk”
organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje.
Został przygotowany i przeprowadzony wraz z przedstawicielami Komendy Policji II Powiatowy
Konkurs „Bezpieczny Internet”.
Klasy III Gim. wzięły udział w programie profilaktycznym NOE ( tematyka antyalkoholowa).
W związku z realnymi potrzebami uczniów zaproszono przedstawicieli policji oraz specjalistę ds.
nieletnich. Spotkanie dotyczyło agresji fizycznej, słownej oraz jej konsekwencji prawnej. Samorząd
uczniowski ogłosił dzień 1 czerwca – Dniem bez przemocy i agresji w szkole. Zorganizowano dla klas
gimnazjum wyjście do LDK na spektakl profilaktyczny pt. „Wpadka” poruszający problemy wieku
dojrzewania. Klasy szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z policją nt.
„Bezpieczeństwo w wodzie”.
W związku z kształtowaniem patriotycznych postaw kl. gimnazjum wzięły udział w
uroczystych obchodach 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej w IV LO w Limanowej. Z okazji
beatyfikacji Jana Pawła II przygotowano uroczystą akademię. Odbyła się akademia z okazji Święta
Niepodległości. Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w miejskich obchodach tego święta oraz
w ZSS nr 4 w Limanowej. Klasy I Gim. uczestniczyły w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji
Święta Niepodległości. Z okazji Święta Patrona Szkoły odbyły się dwa konkursy: historyczny
i literacki. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja,
a w szkole odbyła się akademia z okazji tego święta. Uczniowie uczestniczyli także w organizowanej
corocznie uroczystości i mszy św. dla uczczenia ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje. Z okazji świąt
Bożego Narodzenia zostały przygotowane Jasełka z okazji Świąt Wielkanocnych Misterium Męki
Pańskiej. Uczniowie brali udział w Konkursie Kolęd organizowanym przez I LO oraz w Konkursie
Ulubione pieśni JP II. Odbyła się również wieczornica oparta na biografii i poezji K.K. Baczyńskiego
pt. „Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz”.
Realizując zadanie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz tolerancji i integracji
jak co roku uczniowie wraz z nauczycielami udali się z życzeniami świątecznymi do Domu Pomocy
Społecznej w Limanowej. Uczniowie brali udział w imprezach organizowanych przez LDK.
Zorganizowano wyjście na cztery spektakle i dwa filmy. Zespół taneczny „Flowers” wystąpił w LDK
podczas Finału WOŚP, obchodów Dnia Dziecka oraz w niedzielnym biesiadowaniu. W ramach
edukacji regionalnej uczniowie wzięli udział w dwóch rajdach turystycznych im. J. Staniszewskiego
i im. Jana Pawła II. Odbyły się wycieczki do: Wadowic, Inwałdu, Zatoru, Oświęcimia i Brzezinki,
Ojcowa, Zakopanego, Oświęcimia, Pszczyny i Cieszyna, w Góry Świętokrzyskie, do Nowego Sącza
oraz wycieczki piesze po okolicy.
W szkole podstawowej w dalszym ciągu jest prowadzona świetlica profilaktycznoopiekuńcza, do której uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych. Zajęcia odbywają się
2 razy w tygodniu. Zorganizowano: zabawę andrzejkową, karnawałową i paczki mikołajkowe. W
grudniu zorganizowano wigilię, na którą zaproszono rodziców i przedstawicieli Urzędu Miasta. Dzieci
wzięły udział w IX rajdzie im. Jana Pawła II. W czasie ferii były prowadzone przez tydzień zajęcia,
a w czasie wakacji dzieci przebywały tydzień na turnusie terapeutycznym w Gródku n/Dunajcem.
W ramach promowania zdrowego trybu życia organizowano dla uczniów zajęcia rekreacyjne.
Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili szereg zajęć pozalekcyjnych: gry zespołowe, zaj.
sportowo-rekreacyjne i taneczno-ruchowe. W czasie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia
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sportowe, zaj. taneczne i gry zespołowe. Uczniowie brali udział we wszystkich zawodach i turniejach
sportowych organizowanych na terenie miasta i powiatu, osiągając wysokie wyniki. Uczniowie
uczestniczyli także w imprezie masowej tj. biegi z okazji Święta Niepodległości i w narciarstwie
alpejskim. W okresie wakacji odbywały się raz w tygodniu zajęcia sportowo-rekreacyjne, odbyły się
dwie wycieczki. Na apelach Samorząd Uczniowski zrealizował tematy: sporty zimowe, jedz owoce
będziesz zdrowy, odbył się również konkurs pod tym samym tytułem.
W szkole zorganizowano również Tydzień Języków Obcych pod hasłem „Języki Obce nie są nam
obce”. W ramach tego tygodnia odbyło się wiele konkursów.
W ramach bezpieczeństwa w szkole działa monitoring.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3
Zadania wychowawcze szkoły zawarte w Programie Wychowawczym, planach pracy
realizowane są na poszczególnych etapach nauczania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z dostosowaniem stopnia trudności do wieku rozwojowego uczniów. Wszelkie zapisy działań
wynikają z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, treści zawartych w nowej
podstawie programowej oraz badań diagnostycznych obejmujących uczniów, nauczycieli i rodziców.
Praca wychowawcza to poznanie uczniów, ich potrzeb, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa
i wszechstronnego rozwoju osobowości. Dzieci poznajemy poprzez rozmowy, spotkania w różnych
sytuacjach, obserwację ich zachowań podczas przerw śródlekcyjnych, w trakcie zajęć pozalekcyjnych
i świetlicowych, na wycieczkach, zawodach, imprezach, uroczystościach. W pracy wychowawczej
niezbędne jest poznanie środowiska rodzinnego, czemu służą: spotkania, analizy ankiet, rozmowy.
Działania wychowawcze zgrupowane w blokach tematycznych, realizowane są w dostępny
dla wieku rozwojowego sposób, przy współpracy rodziców. Wymienić należy:
- poznanie środowiska rodzinnego – poprzez obserwację, rozmowy, ankiety i zachowania w różnych
sytuacjach,
- tolerancja (działania podporządkowane wyrabianiu szacunku inności ze szczególnym zwróceniem
uwagi na uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych),
- wolontariat – jako bezinteresowna pomoc potrzebującym,
- patriotyzm i tradycje – to organizowanie uroczystości i akademii (Dzień Patrona Szkoły, święta
narodowe wynikające z kalendarza, udział w Pielgrzymce do Bazyliki, pamięć dla podległych,
tradycje Wigilia Bożego Narodzenia, Mikołajki, wielkanocne łamanie się jajkiem, itp.
- środowisko lokalne – to szeroka współpraca z urzędami i jednostkami Straży Pożarnej i Policji, jak
też włączanie się w obchody ważnych uroczystości na terenie miasta oraz udział władz lokalnych
w uroczystościach szkolnych.
Działania wychowawcze realizują nauczyciele wychowawcy przy współpracy i wsparciu
fachowców różnych dziedzin życia społecznego. Szkoła stawia ogromny nacisk na profilaktykę
zagrożeń i uzależnień dzieci i młodzieży a nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo naszych uczniów
w szkole i poza nią. W tym zakresie pozyskujemy środki i fachowców, którzy dzielą się z uczniami
swoją wiedzą i doświadczeniem. W celu zapobiegania patologiom szkoła propaguje zdrowy styl życia
poprzez szeroki wachlarz możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, a to: kółka
przedmiotowe, artystyczne, sportowe, ogniska, wycieczki, warsztaty, spotkania, dyskoteki.
Koordynator do spraw bezpieczeństwa w szkole systematycznie diagnozuje i dokonuje ewaluacji
zagrożeń szkolnych. W tym roku szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
w ramach zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
Uczniowie szkoły biorą udział w zorganizowanym wypoczynku letnim na terenie miasta
(półkolonie) lub wyjeżdżają na kolonie i wczasy z rodzicami. Działania wychowawcze i
profilaktyczne szkoły mogą być realizowane dzięki wsparciu finansowemu, Urzędu Miasta (Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), sponsorom i instytucjom wspierającym, a to:
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Komendy Powiatowej Policji, PPP w Limanowej, MOPS, GOPS, PCPR i rodziców różnych
zawodów. Bezpieczeństwo uczniów w szkole zapewnia również monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
szkoły.
Zespół Szkół Samorządowych Nr 4
Realizacja programów:
− Chronienie poczucia narodowego uczniów – rozwój patriotyzmu – realizacja edukacji
regionalnej na podstawie programu autorskiego „Bliższe Ojczyzny”.
− Realizacja poszerzonego programu wychowania fizycznego w SP i Gimnazjum na podstawie
programów autorskich.
− Realizacja Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
− Program edukacji czytelniczej i medialnej w klasach IV-VI.
− „Mały Turysta” - program wycieczek realizowany w klasach I-III.
Zajęcia profilaktyczne SP:
• Czy jestem asertywny, ćwiczenie asertywności.
• Atmosfera w klasie zależy od nas.
• Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły – kl. I.
• Uczciwość wobec siebie i drugich osób, tolerancja i przyjaźń – kl. III.
• Oddziaływanie wychowawcze związane z niewłaściwym zachowaniem, lekceważącym
stosunkiem do obowiązków szkolnych.
• Ankieta na temat bezpieczeństwa.
• Pogadanki i rozmowy indywidualne dotyczące higieny, racjonalnego odżywiania się,
szkodliwości używek i bezpieczeństwa na przerwach.
Zajęcia profilaktyczne Gimnazjum:.
• Udział w programie NOE.
• Bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i wokół budynku szkolnego.
• Projekt edukacyjny „Młodzi głosują”.
• Ankieta na temat bezpieczeństwa.
• Skutki używania narkotyków – odpowiedzialność karna – kl. III.
• Zasady i normy prawne, a odpowiedzialność nieletnich – kl. II.
• Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – kl. I.
• Narkotyki - droga do nikąd.
• Jak uczyć się szybko i efektywnie.
• Radzimy sobie z agresją.
• Spotkanie z byłym narkomanem.
• Pogadanki i rozmowy indywidualne dotyczące higieny, racjonalnego odżywiania się,
szkodliwości używek, bezpieczeństwa na przerwach i zapobiegania grypie.
Uroczystości patriotyczne:
− W hołdzie tradycji – akademia i Msza Św. oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Legionistów.
− Kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich wobec własnego kraju:
* udział we Mszy Św. i złożenie kwiatów pod pomnikiem Legionistów,
* oglądanie filmów dokumentalnych, wystaw poświęconym bohaterom narodowym.
− Konstytucja 3 Maja – sukces reformatorów.
Uroczystości z okazji świąt religijnych:
− Obrzędy Bożonarodzeniowe – wspólne łamanie się opłatkiem.
− Kolęda szkolna.
− Kiermasz stroików świątecznych.
Inne okolicznościowe:
− Wychowanie dla pokoju – organizowanie wycieczek do miejsc kaźni narodów.
− Św. Jan z Kęt – Patron Szkoły i Jego uniwersalne cechy.
− Poczta walentynkowa.
− VI rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
− Udział w akcji „Sprzątania świata”.
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Półkolonie:
− Półkolonia sportowo-rekreacyjna 10 dni – uczniowie SP.
− Półkolonia sportowa 10 dni - tenis stołowy
Bezpieczeństwo:
• W szkole od 2008 r. działa monitoring wizyjny – 27 kamer wewnętrznych
zewnętrznych łącznie z urządzeniem rejestrującym – zatrudniony jest także ochroniarz.

i

VII. Realizacja godzin z art. 42 ust.2 pkt.2a Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011
Zgodnie z art.42ust 2pkt2a nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów zobowiązani
są do realizacji 2 dodatkowych godzin tygodniowo zajęć świetlicowych lub zajęć w ramach
godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły
( z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie pensum). Realizowane zajęcia
uzależnione są od potrzeb danej szkoły . Ogólnie godziny te są przeznaczane na zajęcia
zwiększające szanse edukacyjne uczniów, na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem
mającym trudności w nauce , zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Przeznaczenie
oraz ilość zrealizowanych godzin w poszczególnych szkołach przedstawiono poniżej.
Szkół Samorządowych Nr 1
rodzaj realizowanych zajęć
1. Kółka przedmiotowe
2. Zajęcia artystyczne (chór, zespoły taneczne, koła teatralne)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka, j.polski, edukacja
wczesnoszkolna, j.angielski, j.francuski, j, niemiecki), działalność świetlicy
św. Wincentego a`Paulo
4. Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne
5. Zajęcia biblioteczne
6. Zajęcia świetlicowe
7. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
8. Inne ( zuchy, harcerze)

ilość godzin
1369
296
875

740
148
370
703
111

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2
rodzaj realizowanych zajęć
1. Kółka przedmiotowe (matematyczne, biologiczno-przyrodnicze, polonistyczne,
wiedzy o społeczeństwie, j. angielskiego, j. niemieckiego, historyczne, chemiczne,
geograficzne, informatyczne, biblijne)
2. Zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne, regionalne)
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
4. Inne zajęcia wspomagające uczniów (rewalidacyjne, socjoterapeutyczne,
logopedyczne)
5. Zajęcia biblioteczno-czytelnicze
6. Zajęcia świetlicowe
7. Zajęcia ruchowe (sportowo-rekreacyjne, taneczno-ruchowe, turystyczne)

ilość godzin
1221

592
518
259
148
148
296

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3
rodzaj realizowanych zajęć
Zajęcia przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym
Zajęcia przeznaczone na pracę z uczniem mającym trudności w nauce
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
kółka artystyczne
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ilość godzin
1084
1716
486

kółka przedmiotowe
zajęcia rekreacyjno - sportowe

680
720

Zespół Szkół Samorządowych Nr 4
rodzaj realizowanych zajęć
Zajęcia komputerowe
Kółka przedmiotowe
Zajęcia sportowe
Kółko dziennikarskie
Kółko plastyczne i taneczne
Kółko strzeleckie
Świadomy obywatel
Grupa dyskusyjna (jak być dobrym chrześcijaninem)
Moja Mała Ojczyzna
Zajęcia z ministrantami i lektorami
Magia baśni
Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Praca z uczniem mającym trudności w nauce
Zajęcia logopedyczne dla uczniów gimnazjum

ilość godzin
381
895
229
76
153
76
22
16
75
87
76
148
37
37

VIII. Stołówki szkolne
W wszystkich zespołach szkół funkcjonują kuchnie i stołówki szkolne. W roku szkolnym
2010/2011 ze stołówek szkolnych korzystało średnio 863. uczniów miesięcznie. W ramach
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania korzystało 286
uczniów. Kwalifikacji uczniów do dożywiania w ramach programu dokonują ośrodki pomocy
społecznej właściwe ze względu na adres zamieszkania dziecka. Na sfinansowanie dożywianie
uczniom, którzy nie zakwalifikowali się do programu , a których rodziny znalazły się w trudnej
sytuacji materialnej (losowej) pozyskano sponsora . Z dofinansowania skorzystało 67 uczniów.
Dla 518 uczniów dożywianie finansowali rodzice.

IX. Świetlice szkolne
Ze statutowych zadań szkoły wynika, że szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość
korzystania ze świetlicy. Za organizację świetlicy odpowiada dyrektor szkoły. Środki finansowe na jej
działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie świetlic, zapewnić musi organ
prowadzący szkołę.
Świetlica szkolna spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych szkoły i jest
z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we
wszystkich obszarach. Celem działalności świetlicy szkolnej jest: zapewnienie dzieciom
Zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie, uczniom słabszym pomocy w nauce,
zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, zagospodarowanie uczniom wolnego czasu
i rekreacji, organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie
z opanowaniem materiału programowego, wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej
i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań,
zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym,
samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań organizowanie rozrywki
indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, kształtowanie
nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz
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upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego
uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny uczniów, rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej
współpracy z wychowawcami klas I – III, rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych,
teatralnych itp.
Na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało miesięcznie średnio 376 uczniów.
W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 14 nauczycieli ( 11,5 etatu). Zajęcia świetlicowe
prowadzili również nauczyciele w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2a Karty Nauczyciela.

X . Stan realizacji zadań 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 Miasta było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez miasto
środków finansowych na prowadzenie działalności , w tym na wynagrodzenia pracowników
i eksploatacje budynków komunalnych.

Stypendia socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w
formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych którzy zamieszkują na terenie Miasta Limanowa.
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone jest w ustawie
o pomocy społecznej art.8 ust.1 pkt 2 i wynosi 351 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne
przyznawane były zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa (Uchwała Nr XXXVIII/287/2009 Rady Miasta
Limanowa z dnia 27 listopada 2009r. ze zmianami) Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę w
wysokości 125.929,44 zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody (80%) i z budżetu miasta
(20%).Tabela Nr 15 pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011 z
wyszczególnieniem typów szkół , w których uczniowie pobierali naukę. Zadanie realizuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.
Tabela Nr 15. Stypendia socjalne w roku szkolnym 2010/2011
L. p.
Wyszczególnienie

1.

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych – ogółem
szkół podstawowych
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Stypendium szkolne
Okres od IX-XII
2010r.

Okres od I-VI
2011r.

133

128

74

71

w tym odnoszących
się do uczniów:

2.

gimnazjów

25

23

szkół ponadgimnazjalnych

33

33

innych

1

1

65.024,96

60.904,48

Nakłady finansowe (w zł)

Wyprawka szkolna 2010/2011
Innym zadaniem o charakterze pomocy było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w
ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Ze względu na kryterium dochodowe z tej formy
pomocy skorzystało 102 uczniów szkoły podstawowej i 38 uczniów gimnazjum. Ze względu na
niepełnosprawność z programu skorzystało 10 uczniów szkoły podstawowej, 9 uczniów gimnazjum i 2
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej . Kwalifikacji uczniów do programu dokonują dyrektorzy szkół.
Zwrotu poniesionych wydatków w stosunku do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dokonuje
szkoła, natomiast w stosunku do uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych dokonuje
Urząd Miasta, po przedłożeniu przez rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia pełnoletniego
dowodów zakupu podręczników. Na realizację zadania pozyskano od Wojewody środki finansowe w
kwocie 34.438,37 zł.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów 2010r.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b
ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych
uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela Nr 16 pokazuje liczbę złożonych i
rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione wydatki z tego tytułu.
Tabela Nr 16. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w roku 2010r.
Liczba
Liczba decyzji Liczba decyzji
L. Liczba
Kwota
o przyznaniu
p. pracodawców młodocianych odmownych
dotacji
1

15

18

―

18

111.057,44

Wysokość
dotacji

111.057,44

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody w kwocie 111.057,44 która
w 100% pokryła poniesione wydatki. Zadanie realizuje Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta.

Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
W roku szkolnym 2010/2011 realizowano zadania z rządowego Programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce. Zadaniami objęci zostali uczniowie romscy uczęszczający do Zespołów Szkół
31

Samorządowych Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w Limanowej. W miesiącu wrześniu 2010r. wszyscy uczniowie
zostali zaopatrzeni w podręczniki i przybory szkolne . Zadanie zrealizowano na kwotę 17.660,00 zł.
W Zespole Szkół Samorządowych działa Zespół Taneczny Terne Ciaja. Środki pozyskane z rządowego
programu na wyposażenie zespołu i wynagrodzenie instruktora w roku szkolnym 2010/2011
wyniosły 2.869,54 zł. W miesiącu maju 2011r. zorganizowano integracyjne wycieczki do Krakowa .
W wycieczkach wzięli udział uczniowie romscy oraz inni uczniowie. Koszt wycieczek wyniósł 8.256,00
zł. W sierpniu 2011r. dla uczniów romskich została zorganizowana kolonia w miejscowości
Międzywodzie ( woj. zachodniopomorskie). Na kolonię wyjechało 18 uczniów romskich . Kolonia
obejmowała 10-dniowy pobyt nad morzem oraz trzy wycieczki autokarowe po województwie
zachodniopomorskim. Koszt wypoczynku wyniósł 30.228,62 zł. Środki w całości pochodziły z
rządowego programu.

Dowóz uczniów do szkół
W roku szkolnym 2010/2011 dowozem został objęty jeden uczeń posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący obowiązek
szkolny w Szkole Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce Filia Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Realizacja zawartych porozumień międzygminnych.
Obwody szkół miejskich obejmują teren Gminy Limanowa. W roku szkolny 2010/2011 do
oddziałów „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało 52 uczniów z terenu Gminy Limanowa. Na
podstawie zawartego porozumienia Gmina Limanowa udziela dotacji Miastu Limanowa na pokrycie
kosztów prowadzenia oddziałów „0” za dzieci, będące mieszkańcami Gminy a uczęszczające do
oddziałów „0” w szkołach miejskich. Rozliczeń pomiędzy gminami, wynikających z zawartego
porozumienia dokonuje Wydział Organizacyjny UM Limanowa. Kwota dotacji udzielonej Miastu
Limanowa w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 138.028,28zł.
Do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Limanowa na podstawie
zawartego porozumienia w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało średnio miesięcznie 107 dzieci
będących mieszkańcami Gminy Limanowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Limanowa
udziela Miastu Limanowa dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli miejskich.
Kwota dotacji udzielonej przez Gminę Limanowa wyniosła 546.737,63 zł. Rozliczeń międzygminnych
z tytułu zawartego porozumienia dokonuje Wydział Organizacyjny UM Limanowa.

Placówki niepubliczne.
W Limanowej działa jedno niepubliczne przedszkole , wpisane do rejestru niepublicznych
placówek oświatowych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Limanowa. Zgodne z art. 90 ust. …
ustawy o systemie oświaty Miasto Limanowa od 1 stycznia 2011r. przekazuje dotację dla
niepublicznego przedszkola na podstawie przedkładanych przez organ prowadzący przedszkole
miesięcznych informacji o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu. Do
niepublicznego przedszkola im. Kubusia Puchata uczęszczało w roku szkolnym 2010/2011 średnio
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miesięcznie 49 dzieci . Wysokość kwoty miesięcznej dotacji jest uzależniona od liczby dzieci
uczęszczającej w danym miesiącu do niepublicznego przedszkola. Wysokość dotacji przekazywanej na
jedno dziecko stanowi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym. Gmina na
której terenie działa niepubliczne przedszkole zgodnie z ustawą o systemie oświaty ma obowiązek
przekazywać dotację na każde dziecko uczęszczające do przedszkola. Na podstawie przedłożonej
przez niepubliczne przedszkole listy zawierane są porozumienia z gminami o zwrot kosztów
udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola a będące mieszkańcami
danej gminy. Do niepublicznego przedszkola oprócz dzieci będącymi mieszkańcami miasta Limanowa
uczęszczały dzieci z terenu Gminy Limanowa, Gminy Żegocina, Gminy Chełmiec, Gminy Łososina
Dolna, Miasta i Gminy Sucha Beskidzka, Gminy Laskowa , Gminy Tworog. Wydział Organizacyjny
dokonuje miesięcznych rozliczeń z tymi gminami na podstawie zawartych porozumień ,
przedstawiając listy dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu.
Gminy refundują koszt udzielonej przez Miasto Limanowa niepublicznemu przedszkolu dotacji za
dzieci będące mieszkańcami tych gmin. Wysokość należnej dotacji dla niepublicznego przedszkola
za okres od 1.01.2011r. do 31.08.2011r. wyniosła 185.094,56 zł. Refundacja gmin wyniosła
111.434,48 zł. Miasto Limanowa poniosło koszty w wysokości 73.660,08 zł. ( kwota dotacji za dzieci
z terenu Miasta Limanowa). Sprawy z zakresu udzielania i rozliczania dotacji oraz realizację
porozumień międzygminnych prowadzi Wydział Organizacyjny.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Tymbarku.
Miasto Limanowa w roku szkolnym 2010/2011 na podstawie zawartego porozumienia
przekazywało Gminie Tymbark dotację na pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego
Parafialnego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku, do którego uczęszczało 6 dzieci , będących
mieszkańcami Miasta Limanowa. Koszt udzielonej dotacji w roku szkolnym 2010/2011 wyniósł
26.731,68 zł.

XI. Finansowanie zadań oświatowych
Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią bardzo znacząca pozycje w ogólnych wydatkach
budżetu Miasta. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2010 i 2011 rok.

Limanowa, 10.10.2011r.
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