
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

Zgodnie z  art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

 

1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 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.  

 
 

Wyniki  egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym  2015/2016 
  

 

 ZSP Aleksandria ZSP Hutki ZS Konopiska 

Liczba  zdających 
uczniów 

15 9 59 

Cześć humanistyczna: 

historia + WOS 

78,8% 57,8% 59,97% 

Część humanistyczna: 

język polski 

78,5% 84,1% 73,8% 



Część matematyczno-

przyrodnicza: 

przyroda 

61,4% 58,4% 51,92% 

Część matematyczno-

przyrodnicza: 

matematyka 

64,2% 52,6% 49,8% 

Język angielski-  

poziom podstawowy 

78,2% 57,8% 66,78% 

Język angielski-  

poziom rozszerzony 

62% 33,8% 47,76% 

Język niemiecki-  

poziom podstawowy 

- - - 

 

 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty 
 

lp. Tematyka kontroli   

Typ szkoły/ 

rodzaj placówki  

  

Liczba 

kontroli 

 

Wynik kontroli 

 

1. 

 

Zgodność zatrudniania nauczycieli                                   

z wymaganymi kwalifikacjami. 
Szkoła Podstawowa  w Jamkach-

Korzonku 
 1 

Nie wydano zaleceń. 

Dyrektor zatrudnia 

nauczycieli zgodnie                            

z kwalifikacjami. 



Szkoła Podstawowa  w Łaźcu 1 

Nie wydano zaleceń. 

Dyrektor zatrudnia 

nauczycieli zgodnie                            

z kwalifikacjami. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny                        

w Kopalni 
1 

Nie wydano zaleceń. 

Dyrektor zatrudnia 

nauczycieli zgodnie                            

z kwalifikacjami. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny                     

w Rększowicach 
1 

Nie wydano zaleceń. 

Dyrektor zatrudnia 

nauczycieli zgodnie                            

z kwalifikacjami. 

Zespół Szkół                                

w  Konopiskach  

1. Szkoła Podstawowa  

2. Gimnazjum 

2 

Nie wydano zaleceń. 

Dyrektor zatrudnia 

nauczycieli zgodnie                            

z kwalifikacjami. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny                      

w Aleksandrii 
1 

Nie wydano zaleceń. 

Dyrektor zatrudnia 

nauczycieli zgodnie                            

z kwalifikacjami. 

2. 

Zapewnienie dzieciom 

bezpieczeństwa i higieny podczas 

pobytu w przedszkolu. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny                    

w Rększowicach 
1 

Nie wydano zaleceń. 

razem liczba kontroli  w szkołach i placówkach oświatowych  8  

 


