UCHWAŁA NR XIII/139/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2008 roku

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 2005r. w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie” Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim:

§ 1 Przyjmuje sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XXI/182/05 Rady Miejskiej

w Kowalewie
Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju
oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” za lata 2006- 2007 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do uchwały Nr XIII/139/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2008 roku

SPRAWOZDANIE
Z„ DŁUGOFALOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU OŚWIATY NA TERENIE
GMINY KOWALEWO POMORSKIE”
za lata 2006-2007

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 1996r.
W następnych latach dokonano modyfikacji tego programu dostosowując go do
istniejących potrzeb .
Dotychczas obowiązujący „ Długofalowy program” zatwierdzony uchwałą Nr XXI/182/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia
„ Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” został
zmieniony w części dotyczącej wynagradzania nauczycieli za osiągnięcia uczniów – uchwałą
Nr XXVII/227/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Zmiana polegała na przeniesieniu zapisów dokonanych w § 6 - § 12” Długofalowego programu”
do regulaminu wynagradzania, gdyż jest to jedyny akt, który może regulować wynagrodzenia
nauczycieli. Obecnie corocznie uchwalany jest regulamin wynagradzania nauczycieli, w którym
ujęte są zasady przyznawania nagród dla nauczycieli w związku z zajęciem przez ich uczniów
czołowych miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Realizacja za rok szkolny 2006/2007 przebiegała następująco:
1. Rok szkolny 2006/2007
Lp.

Szkoła Podstawowa

liczba uczniów w klasie (bez oddz. „0”)
średnia
największa
najmniejsza
1.
Wielkie Rychnowo
27
31
18
2.
Wielka Łąka
21
24
16
3.
Pluskowęsy
21
25
18
4.
Kowalewo Pomorskie
27
31
21
Średnia liczba uczniów na podstawie organizacji szkół na rok szkolny 2006/2007 w klasie
I – VI (bez oddz. „0”) wszystkich szkól podstawowych, dla których gmina Kowalewo Pomorskie
jest organem prowadzącym wynosi 24 uczniów.
2. Specjalistyczna Gminna Poradnia Pedagogiczno-Logopedyczna w Kowalewie Pomorskim
zapewnia dzieciom i młodzieży z całej gminy specjalistyczną pomoc / logopeda, pedagog,
psycholog/.
3. Szkoły doposażane były w ramach środków zabezpieczonych we własnych budżetach.
Ponadto w 2007 r. pozyskano kwotę 10 tys. w ramach 0,6% rezerwy oświatowej subwencji
ogólnej z czego doposażono salę audiowizualną w SP Pluskowęsy.
Dwie szkoły SP Kowalewo Pom. i SP Wielka Łąka pozyskały pracownie internetowe. PG
pozyskało środki na realizację dwóch rządowych programów: ograniczenia przestępczości i
aspołecznych zachowań ,, Razem bezpieczniej
w kwocie 22 tys. zł. Z czego zakupiono pakiet edukacyjny ,, Pierwszej Pomocy, pakiet lekcji
wychowawczych na DVD, foliogramy do realizacji zajęć z przedmiotu technika, motorower i
kask. Na realizację programu wyrównania szans edukacyjnych pozyskano kwotę 22137.07 z czego
zakupiono artykuły do wyposażenia pracowni teatralnej, sprzęt RTV, stroje teatralne, nagrania z
dziedziny teatru.
W ramach programu rządowego SP Kowalewo Pom. zainstalowano monitoring- dotacja
6.400 zł środki własne 1.600 zł.

-24. W ramach własnych środków finansowych przyznanych w budżetach placówek oświatowych
dyrektorzy gwarantują środki na przejazdy uczniów i nauczycieli na konkursy i zawody.
5. Dyrektorzy placówek oświatowych, godziny pozostające do ich dyspozycji mogą przeznaczyć
na realizację zajęć lekcyjnych zgodnie z ramowym planem nauczania. Dotyczy to zwiększenia
godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów, o ile zaistnieje taka konieczność.
6. Zestawienie nagrodzonych nauczycieli i uczniów za rok szkolny 2006/2007
W 2007r. ogółem uhonorowano - 10 nauczycieli na kwotę 6.599,60 zł.
- 21 uczniów otrzymało jednorazowe
stypendium na kwotę 2100,- zł.
Łącznie kwota stypendiów i nagród dla nauczycieli wyniosła 8.699,60 zł
w tym:
Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
- 1 nauczyciel
- 2 uczniów (Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
II miejsce Biegi Przełajowe)
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
- 8 nauczycieli
- 18 uczniów, w tym: 12 - II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Igrzyska Młodzieży Szkolnej
– Mini Piłka Ręczna
1 laureatka wojewódzkiego konkursu z przyrody
4 Gminny Konkurs „Matematyk na Medal”
1 Gminny Konkurs „Król Ortografii” i Gminny Konkurs „Matematyk na Medal”
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
- 1 nauczyciel
- 1 uczeń , w tym: 1 Gminny Konkurs „Król Ortografii”
Zestawienie nagrodzonych nauczycieli i uczniów w latach 1997 – 2007.
Ogółem uhonorowano: - 91 nauczycieli na kwotę 86.459,00 zł, - 1997r.-2006r
10 nauczycieli na kwotę 6.599,60 zł - rok 2007
---------------------------------------------------------Razem:
101 nauczycieli na kwotę 93.058,60 zł
172 uczniów jednorazowymi stypendiami na kwotę 9830,00 zł
oraz nagrody rzeczowe, książki i talony
1997r.-2006r.
21 uczniów jednorazowymi stypendiami na kwotę 2100 zł - rok 2007
Razem uhonorowano: 193 uczniów jednorazowymi stypendiami w kwocie 11.930 zł
oraz nagrodami rzeczowymi, książki i talonami.
Ponadto 16 nauczycieli ukoronowano dyplomami.
Na rok 2007r. przyjęto kwotę bazową w wysokości 1885,59 zł. do obliczenia nagród nauczycieli.
W roku 2008.termin składania wniosków do tutejszego Urzędu
i placówek oświatowych
w celu uhonorowania nauczycieli i
30 września tak jak każdego roku.
E.B./K.F.

przez dyrektorów szkół
uczniów upływa w dniu

-

