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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

Zgodnie z  art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. 
zm.) 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 ósmoklasisty, 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.  
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Wyniki  egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym  2017/2018 
 

 ZSP Aleksandria ZSP Hutki ZS Konopiska 

Liczba  zdających uczniów ogółem 24 10 62 

Cześć humanistyczna: język polski 71,67% 67,80% 74,16% 

Część humanistyczna: historia + WOS 73,08% 53,50% 69,34% 

Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 68,54% 49,70% 66,66% 

Część matematyczno-przyrodnicza: przyroda 64,54% 50,20% 61,32% 

Język angielski- poziom podstawowy 

liczba zdających uczniów 

21 10 61 

Język angielski- poziom podstawowy 83,24% 63,00% 74,38% 

Język niemiecki poziom podstawowy liczba zdających 
uczniów 

3 - - 

Język niemiecki- poziom podstawowy 64,33% - - 

Język angielski- poziom rozszerzony 

liczba zdających uczniów 

21 10 61 

Język angielski-  poziom rozszerzony 63,52% 41,10% 58,39/% 

Język niemiecki poziom rozszerzony liczba zdających 
uczniów 

- - - 
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Język niemiecki- poziom rozszerzony - - - 

 

 
 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty w roku szkolnym  2017/2018 
 

lp. Tematyka kontroli   
Typ szkoły/ 

rodzaj placówki  
  

Liczba kontroli 

 
Wynik kontroli 

 
1. 

 
Ewaluacja zewnętrzna  problemowa w zakresie: 

 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci,                
z uwzględnieniem ich indywidualnych 
potrzeb, 

 Rodzice są partnerami przedszkola. 
 

 
Publiczne Przedszkole                  

w Hutkach 

 
1 

 
Raport z ewaluacji problemowej 
Wnioski: 
1. Przedszkole rozpoznaje indywidualne potrzeby 
rozwojowe dzieci oraz ich sytuację społeczną.               
Wnioski z prowadzonych diagnoz nauczyciele 
wykorzystują do realizowania różnorodnych działań oraz 
tworzenia optymalnych warunków do harmonijnego 
rozwoju dzieci. 
2. Rodzice uważają, że nauczyciele wierzą w możliwości 
ich dzieci. Mogą one liczyć na wsparcie w pokonywaniu 
trudności, a działania podejmowane w przedszkolu są 
dostosowane do potrzeb dzieci. 
3. Rodzice uczestniczą w decyzjach podejmowanych w 
przedszkolu oraz aktywnie angażują się w realizowane 
przedsięwzięcia. 
4. Nauczyciele współpracują z rodzicami na rzecz 
rozwoju ich dzieci, a także wspierają w trudnych dla nich 
sytuacjach. 
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