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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 października informację o stanie realizacji zadań 

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

 

1) egzaminu gimnazjalnego, 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 ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 

 

   

 ZSP im. Jana 

Kochanowskiego 

w Aleksandrii 

ZSP im. 

Mikołaja 

Kopernika  

w Hutkach 

SP im. Henryka 

Sienkiewicza     

w Konopiskach 

ZSP im. Jana 

Pawła II                     

w Kopalni  

ZSP                              

w Rększowice 

SP im. Jana 

Pawła II                         

w Łaźcu 

SP im. Marii 

Konopnickiej     

w Jamkach - 

Korzonku 

Liczba  zdających 

uczniów 

23 - 32 10 18 11 5 

 Język polski [ %] 67,91  - 66,94 62,40 63,11 62,18 72,00 

 Matematyka [%] 59,70  - 59,91 55,20 43,61 44,82 64,00 

Język angielski [%]   55,04  - 62,22 68,80 55,39 54,18 76,80 

Język niemiecki [%]  - - - - - - - 

 

Dane na podstawie informacji od OKE Jaworzno
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Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

lp. 

 

Tematyka kontroli 

Typ szkoły/ 

rodzaj 

placówki 

Dyrektor 

placówki 

 

Liczba 

kontroli 

Wynik kontroli 

1 Zgodność pracy przedszkola z arkuszem 

organizacji na rok 2019/2020.  

 

Publiczne 

Przedszkole                        

w Konopiskach 

  

Paulina Szelka 1 
Nie wydano zaleceń. 

2 Prawidłowość wykonywania przez 

dyrektora szkoły zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego. 

Szkoła Podstawowa                

w Zespole Szkolne 

Przedszkolnym im. Jana 

Kochanowskiego  

w Aleksandrii ul: Gościnna 

130 

Paweł Bekus 1 
Nie wydano zaleceń. 

3 Prawidłowość wykonywania przez 

dyrektora szkoły zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego, wykorzystywanie 

kompetencji rady pedagogicznej w roku 

szkolnym 218/2019. 

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka 

Sienkiewicza                        

w Konopiskach,                   

ul: Sportowa 7 

Ilona Ujma 1 
Nie wydano zaleceń. 

 

 

Dane ze strony Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, protokoły do wglądu na stronie http://si.kuratorium.katowice.pl/protokoly/. 
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