UCHWAŁA NR XXXII/275/06
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 czerwca 2006 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
§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 okres od 2005 - 2006 r. stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do uchwały Nr XXXII/275/06
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE
Z
„ DŁUGOFALOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU OŚWIATY NA TERENIE
GMINY KOWALEWO POMORSKIE”
za lata 2005 - 2006

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.
Realizacja za lata 2005 przebiegała następująco:
Ad 1.
Rok szkolny 2005/2006
Lp

Szkoła Podstawowa

liczba uczniów w klasie (bez oddz. „0”)

.
1.
2.
3.
4.

Wielkie Rychnowo
Wielka Łąka
Pluskowęsy
Kowalewo Pomorskie

średnia
25
20
21
27

największa
33
23
25
32

najmniejsza
16
16
18
21

Ad 2.
Dzieci i młodzież z całej gminy mają zapewnioną specjalistyczną pomoc przez
Gminną Poradnię Pedagogiczno-Logopedyczną / logopeda, pedagog, psycholog/.
Ad 3.
W ramach środków otrzymanych z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej na 2005 r. pozyskaliśmy kwotę 50.000,00 zł. na wyposażenie:

- hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim –
23.582,61 zł.
- sali gimnastycznej w SP w W. Łące – 16.400,39 zł.
- biblioteki z czytelnią multimedialną - 10.017,00 zł.

W ramach posiadanych środków dyrektorzy szkół dokonywali zakupu
niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Przy udziale środków z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
wyposażono:
- świetlice szkolne szkół wiejskich – 7.791,00 zł. - SP W. Rychnowo,
SP Pluskowęsy i SP W. Łąka /ogólny koszt - 19.496,90 zł./
- oddziały „O” i place zabaw – 34.730,00 zł. - SP W. Rychnowo,
SP Pluskowęsy i SP W. Łąka /ogólny koszt - 82.844,18 zł./
Ponadto dyrektorzy składali wnioski do różnych konkursów i programów w
celu pozyskania dodatkowych środków m.in. z Kuratorium Oświaty,
Ministerstwa Edukacji
i Nauki oraz z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.
PZU z Golubia-Dobrzynia przekazał dofinansowanie na realizację niżej
wymienionych zadań:
- wykonanie chodnika na terenie Przedszkola Publicznego w Kowalewie
Pomorskim - 2.000,00 zł.
- remont posadzki w starej części szkoły w SP w W. Rychnowie - 3.000,00 zł.
- modernizację wejścia głównego z przeznaczeniem dla osób
niepełnosprawnych
w SP w Pluskowęsach - 3.000,00 zł.
- częściowy remont w SP w W. Łące -3.000,00 zł.
Dyrektor SP Kowalewo Pomorskie pozyskał również dofinansowanie w
wysokości 2.000,00 zł. na organizację w 2006 r. - II Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji Marii Konopnickiej.
Ad 4.
W ramach własnych środków finansowych przyznanych w budżetach placówek
oświatowych dyrektorzy gwarantują środki na przejazdy uczniów i nauczycieli
na konkursy i zawody według zatwierdzonego harmonogramu pracy placówek.
Ad 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.
Ad 6

Zestawienie nagrodzonych nauczycieli i uczniów w roku 2005 ( ad. 6 - 12 )
W 2005r.ogółem uhonorowano - 9 nauczycieli na kwotę 6.544 zł.
- 23 uczniów otrzymało jednorazowe
stypendium na kwotę 1.960,- zł.
w tym:
Publiczne Gimnazjum
w Kowalewie Pomorskim
- 3 nauczycieli
- 15 uczniów, w tym: 1 – wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii
1 – etap wojewódzki-ogólnopolski konkurs historyczny
13 za osiągnięcia w sporcie
Szkoła Podstawowa
w Kowalewie Pomorskim
- 5 nauczycieli
- 7 uczniów, w tym: 2 - Gminny Konkurs „Król Ortografii”
5 - Gminny Konkurs „Matematyk na Medal”
Szkoła Podstawowa
W Wielkiej Łące
- 1 nauczyciel
- 1 uczeń, w tym: 1- Gminny Konkurs „ Matematyk na Medal”.
Ogółem w latach 1997 – 2005 r. uhonorowano :
1) - 158 uczniów ,w tym:
- 15 uczniów otrzymało - książki
- 29 uczniów
- nagrody rzeczowe
- 40 uczniów otrzymało – talony na kwotę
- 2.560,-zł.
- 74 uczniów otrzymało – jednorazowe stypendium na kwotę - 5.520,-zł.
2) - 84 nauczycieli na kwotę – 81.071 zł.
Rok 2006
Termin składania wniosków do tutejszego Urzędu przez dyrektorów szkół i
placówek oświatowych w celu uhonorowania nauczycieli i uczniów upływa w
dniu 30 września
każdego roku.
Ad 13
Na rok 2005 przyjęto kwotę bazową w wysokości 1.769,25 zł. do obliczenia
nagród nauczycieli.

K.F.

