UCHWAŁA NR XII/90/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu
rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.

Na podstawie § 2 ust.2 uchwały Nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie” z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§1
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju
oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” za lata 2013-2014 oraz 2014-2015 stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K. Szczutowska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do uchwały nr Nr XII/90/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z „DŁUGOFALOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU OŚWIATY NA TERENIE
GMINY KOWALEWO POMORSKIE”
ZA LATA 2013 – 2014 ORAZ 2014-2015

Marzec 2016 rok

Po raz pierwszy „Długofalowy program rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie” został opracowany i zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/110/96 z dnia 24
maja 1996 roku. W następnych latach dokonywano modyfikacji tego programu dostosowując go do
istniejących potrzeb.
W chwili obecnej kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za wysokie osiągnięcia
uczniów określa uchwała Nr XXI/205/2009 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom.
z 2009r Nr 46, poz. 989 z późn.zm.). Natomiast możliwości otrzymania jednorazowych stypendiów
dla uczniów reguluje uchwała Nr XXI/182/2005 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie
Gminy Kowalewo Pomorskie” z późn. zm.
Gmina Kowalewo Pomorskie jest jedną z nielicznych gmin, która angażuje dodatkowe środki
finansowe na wypłatę nagród dla nauczycieli i stypendiów dla uczniów.
I. Podsumowanie „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie” za rok szkolny 2013/2014.
W dniu 20 października 2014 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława
Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste spotkanie w związku
z realizacją „Długofalowego Programu...” celem wyróżnienia nauczycieli oraz uczniów, którzy
w roku szkolnym 2013/2014 zajęli czołowe miejsca w konkursach gminnych i wojewódzkich
konkursach przedmiotowych. W spotkaniu władz samorządowych z laureatami konkursów
i olimpiad przedmiotowych oraz z ich nauczycielami uczestniczyli: Kujawsko – Pomorski Kurator
Oświaty, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia, dyrektorzy szkół oraz rodzice stypendystów.
Poniżej przedstawiono zestawienie nagrodzonych nauczycieli i uczniów, którzy zajęli czołowe
miejsca w roku szkolnym 2013/2014.
W 2014 roku ogółem uhonorowano
- 13 nauczycieli na kwotę 13.000,00 zł
- 18 uczniów otrzymało jednorazowe stypendia na kwotę 4 750,00 zł.
Ponadto 5 nauczycieli oraz 4 uczniów w 2014 roku zostało uhonorowanych dyplomami.
Łącznie kwota jednorazowych stypendiów i nagród dla nauczycieli i uczniów w 2014 roku
wyniosła 17.750,00 zł
w tym:
1.Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim:
- 4 nauczycieli otrzymało nagrodę ,
- 6 uczniów zostało uhonorowanych jednorazowymi stypendiami za następujące osiągnięcia:
• 1 uczennica uzyskała tytuł laureata konkursu przedmiotowego z biologii i historii, ponadto
została laureatką ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego...” oraz zajęła III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”,
• 1 uczennica uzyskała tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z geografii,
• 1 uczennica uzyskała tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z wiedzy
o społeczeństwie,
• 2 uczniów uzykało tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z historii,
• 1 uczeń zajął III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”.

Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomami 3 nauczycieli Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim oraz 2 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa im. Janausza Korczaka w Wielkim Rychnowie:
- 2 nauczycieli otrzymało nagrodę,
- 2 uczniów zostało uhonorowanych jednorazowymi stypendiami, za następujące osiągnięcia:
• 1 uczennica uzyskała tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z matematyki oraz została
laureatką konkursu matematycznego „Liga zadaniowa”,
• 1 uczeń zajął II miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach
przełajowych.
Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 ucznia Szkoły Podstawowej w
Wielkim Rychnowie.
3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:
- 1 nauczyciel otrzymał nagrodę;
- 1 uczeń został uhonorowany jednorazowym stypendium za zajęcie I miejsca w gminnym
konkursie „Król Ortografii”.
4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:
- 6 nauczycieli otrzymało nagrodę,
- 9 uczniów zostało uhonorowanych jednorazowymi stypendiami, za następujące osiągnięcia:
• 2 uczennice uzyskały tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z języka polskiego,
• 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z przyrody oraz tytuł finalisty w
konkursie przedmiotowym z języka polskiego,
• 1 uczennica zajęła III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa” oraz uzyskała
tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z języka polskiego,
• 1 uczeń zajął III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”,
• 2 uczniów zajęło I miejsce w gminnym konkursie „Król ortografii” oraz I miejsce w
gminnym konkursie „Matematyk na medal”,
• 1 uczennica zajęła I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal”,
• 1 uczeń zajął I miejsce w gminnym konkursie „Król ortografii”.

Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim oraz 1 ucznia.

W roku 2014 była to już 18 edycja podsumowująca „Długofalowy program rozwoju oświaty
na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” za lata 1997-2014. Ogółem w latach 1997-2014 zostało
nagrodzonych łącznie 166 nauczycieli na kwotę 156 279,55 złotych oraz 354 uczniów na kwotę
35.780,00 złotych. Ponadto dyplomami uhonorowano łącznie 42 nauczycieli oraz 12 uczniów. Na
rok 2014 przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.717,59 złotych do obliczania nagród dla
nauczycieli.

II. Podsumowanie „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie” za rok szkolny 2014/2015.
W dniu 21 października 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława
Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste spotkanie w związku
z realizacją „Długofalowego Programu...” celem wyróżnienia nauczycieli oraz uczniów, którzy
w roku szkolnym 2014/2015 zajęli czołowe miejsca w konkursach gminnych i wojewódzkich
konkursach przedmiotowych. W spotkaniu władz samorządowych z laureatami konkursów
i olimpiad przedmiotowych oraz z ich nauczycielami uczestniczyli: Przewodniczący NSZZ
„Solidarność”, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia, dyrektorzy szkół oraz rodzice stypendystów.

Poniżej przedstawiono zestawienie nagrodzonych nauczycieli i uczniów, którzy zajęli czołowe
miejsca w roku szkolnym 2014/2015.
W 2015 roku ogółem uhonorowano :
- 12 nauczycieli na kwotę 11.500,00 zł,
- 15 uczniów otrzymało jednorazowe stypendia na kwotę 4 100,00 zł.
Ponadto 9 nauczycieli oraz 19 uczniów w 2015 roku zostało uhonorowanych dyplomami.
Łącznie kwota jednorazowych stypendiów i nagród dla nauczycieli i uczniów w 2015 roku
wyniosła 15.600,00 zł
w tym:
1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim:
-6 nauczycieli otrzymało nagrodę ,
-8 uczniów zostało uhonorowanych jednorazowymi stypendiami za następujące osiągnięcia:
• 1 uczennica uzyskała tytuł laureta w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego i
języka polskiego oraz została laureatką ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego...”
• 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z historii oraz tytuł laureata w
ogólnopolskim konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”,
• 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie historycznym „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego...”,
• 2 uczniów uzyskało tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z biologii,
• 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego,
• 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z geografii,
• 1 uczennica zajęła III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”.
Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 nauczyciela Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.
2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie:
- 1 nauczyciel otrzymał nagrodę,
- 3 uczniów zostało uhonorowanych jednorazowymi stypendiami, za następujące osiągnięcia:
• 1 uczeń zajął II miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”,
• 1 uczeń zajął III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”,
• 1 uczeń zajął I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal”.

Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej
w Wielkim Rychnowie.
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:
- 5 nauczycieli otrzymało nagrodę,
- 4 uczniów zostało uhonorowanych jednorazowymi stypendiami, za następujące osiągnięcia:
• 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z przyrody oraz tytuł laureata w
konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”.
• 2 uczniów zajęło I miejsce w gminnym konkursie „Król ortografii”,
• 1 uczeń uzyskał I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal”.
Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 6 nauczycieli oraz 18 uczniów.
4. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:
Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 nauczyciela oraz 1 ucznia.

Warto podkreślić, iż jest to bardzo prestiżowy program z długoletnią tradycją. W roku 2015
była to już 19 edycja podsumowująca „Długofalowy program rozwoju oświaty na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie” za lata 1997-2015. Ogółem w latach 1997-2015 zostało nagrodzonych
łącznie 178 nauczycieli na kwotę 167 779,55 złotych oraz 369 uczniów na kwotę 39.880,00 złotych.
Ponadto dyplomami uhonorowano łącznie 51 nauczycieli oraz 31 uczniów.

Szczegółowe informacje na temat osiągnięć w zakresie kierowania placówkami oświatowymi, w
tym m.in. dotyczące organizowanych zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, konkursów,
przeprowadzonych remontów i modernizacji, a także pozyskanego przez placówki oświatowe
doposażenia znajdują się w sprawozdaniu z wykonania planu celów finansowo – rzeczowych gminy
Kowalewo Pomorskie za 2014 oraz będą ujęte w sprawozdaniu za rok 2015.
M.Lewandowska
K.Szczutowska

