
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych 

Gminy Jaworze. 
 

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze 
 

ORGANIZACJA 
 
liczba oddziałów: 8 klasy I 3odziały klasy II 2 oddziały klasy III 3 oddziały 
 
liczba uczniów: 188 klasy I 72 klasy II 51 klasy III 65 
 
liczba etatów nauczycieli: 20,4 stażyści: 1,44 kontraktowi: 2,28 mianowani: 3,96 dyplomowani:12,72 
 
liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 8,5 
 
liczba płatnych godzin lekcyjnych: 471 w tym liczba godzin ponadwymiarowych ; 58,89  liczba płatnych godzin zajęć dodatkowych (Liga MiR, łucz., siatk. logopeda, 
przew. muz.+ native); 9+10 
 

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
liczba uczniów przystępujących do egzaminu: 65 
 

Część egzaminu: 
matematyczno-przyrodnicza humanistyczna język angielski 

Przyroda      matematyka j.pol.     historia i wos Podst.       Rozszerz. 
średnia szkoły:                   56,3%             53% średnia szkoły:                    72,5 %        60,5% średnia szkoły:                   71,5%       52,4% 
średnia powiatu:                   51,8%              48,7% średnia powiatu:                  69,4%            57% średnia powiatu:                   65,3%        44,7% 
średnia województwa:           50,8%              47,8% średnia województwa:            68,7%            55,9% średnia województwa:           65,3%        45,2% 
średnia w Bielsku-Białej:         51,82%                51,82% średnia w Bielsku-Białej:     73,62%          59,69% średnia w Bielsku-Białej:        70,39%     49,42% 
Język niemiecki poziom podstawowy                            Język niemiecki poziom rozszerzony 
średnia szkoły: 69,6%                                               średnia szkoły: 95% (jeden uczeń) 
średnia powiatu: 58,8%                                              średnia powiatu: 91,5%  
średnia woj.: 57,9%                                                   średnia woj.: 59,4% 
średnia w Bielsku-Białej: 53,28%                                średnia w Bielsku-Białej: 9% (dwóch uczniów) 
 
Średnia miasta Bielsko-Biała to zazwyczaj najwyższa średnia w całym województwie a więc najwyższy punkt odniesienia dla szkoły, który przekraczamy w części 
matematyczno – przyrodniczej, historia i wos, język angielski rozszerzenie i w języku niemieckim. Na szczególną pochwałę zasługują wyniki z przyrody  
przekraczające aż o 4,5 punkty procentowe najlepszą średnią miasta B-B. Widać również wyraźną poprawę wyników z j.angielskiego w części rozszerzonej - wsparcie w 
postaci dodatkowych zajęć dla uczniów z native speakerem z pewnością przełożyło się na ten wspaniały wynik.  



EWD 
Wyniki EWD dla szkoły wyniosły: w cz. hum 1,8  w cz. mat.przyr . 1,7. Oba wyniki są więc dodatnie, co oznacza że szkoła znajduje się w części wykresu „szkoła 
sukcesu”. Wyniki świadczą o tym, że w szkole uczniowie osiągają wyższy niż przewidywany przyrost wiedzy i umiejętności. Na uwagę zasługuje wyjatkowy wynik z cz.  
matematyczno-przyrodniczej - przyroda 3. 

 
Fakt, że na wykresie wynik szkoły w całości znalazł się w ćwiartce „Szkoła sukcesu” oznacza, że potencjał uczniów, który zmierzono sprawdzianem po szkole podstawowej 
nie tylko nie został zmarnowany, ale mimo niekorzystnych uwarunkowań związanych z okresem dojrzewania, został rozwinięty poprzez działana edukacyjno-
wychowawcze. Zwyczajowo wykresy szkół tzw. rejonowych (jak nasza) obejmują co najmniej dwie ćwiartki (np.szkoła sukcesu i szkoła wspierająca)- co oznacza że różni 
uczniowie w różny sposób się rozwijali. Niżej przedstawione wyniki badania Edukacyjnej Wartości Dodanej są bezsprzecznym dowodem doskonałych efektów nauczania. 
część humanistyczna 
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości 
dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-
2016. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 158 
 

część matematyczno-przyrodnicza 
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości 
dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-
2016. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 150 
 

                               
   Niebieski – 2014-2016                                                                                                                             Zielony – 2014-2016                                                                                                                                       

    Czerwony – 2013-2015                                                                                                                            Niebieski – 2013-2015 

    Zielony – 2012-2014                                                                                                                               Czerwony – 2012-2014 



                              
 
Czerwony – Gimnazjum Jaworze                                                                  Różowy – Gimnazjum w Jaworzu   
Niebieski – Gimnazjum w Wapienicy                                                             Jasny niebieski – Gimnazjum w Wapienicy 
Zielony – Gimnazjum w Jasienicy                                                                 Żółty – Gimnazjum w Jasienicy 

EWALUACJA 
 
W zakresie ewaluacji wewnętrznej zbadano następujące obszary: 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 
Wnioski przedstawiają się następująco: 

1. Nauczyciele poznają swoich uczniów, ich możliwości psychofizycznych oraz ich potrzeby, głównie poprzez obserwacje bieżąca, analizę bieżących osiągnięć oraz 

dzielą się informacjami z tych obserwacji. 

2. Nauczyciele wspierają uczniów przez wskazanie im i ich rodzicom potrzeb edukacyjnych  i  wychowawczych.  

3. Szkoła oferuje różnorodność zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów. 

4. Organizowane zajęcia w szkole są dostosowane do potrzeb uczniów. 

5. Zdaniem rodziców nauczyciele oraz wychowawczy wspierają uczniów w trudnych sytuacjach. 

6. Według rodziców, uczniów i nauczycieli, w placówce jest niewiele przypadków dyskryminacji wśród uczniów. 

7. Nauczyciele podejmują liczne działania o charakterze profilaktycznym. 

8. Nauczyciele  współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami udzielającymi uczniom pomoc i wsparcie, zgodnie z ich potrzebami                    

i sytuacją społeczną. 

9. Nauczyciele podejmują wiele działań dostosowanych do potrzeb swoich uczniów. 



10.  Według uczniów większość nauczycieli motywuje ich do aktywnego uczenia. 

11. Uczniowie uważają, że nieliczni nauczyciele podają im wskazówki, jak wykorzystać mocne strony w procesie uczenia się. 

12. Nauczyciele wykorzystują wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz dane z egzaminów zewnętrznych. 

13. Nauczyciele prowadzą diagnozę wstępną - test wiedzy zastanej w klasie pierwszej gimnazjum. 

14. Nauczyciele poznają co roku wyniki egzaminów zewnętrznych, analizują je  

     i wykorzystują w planowaniu swoje pracy dydaktycznej. 

Raport został zaprezentowany na konferencji Rady Pedagogicznej a następnie opublikowany na stronie szkoły. 

 

W placówce odbyła się również ewaluacja zewnętrzna. Zbadano trzy obszary: 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i 

wewnętrznych 

We wszystkich obszarach gimnazjum spełniało wymagania na poziomie wysokim. 
 

KONTROLA 
Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono 30 obserwacji lekcji; po każdej lekcji uczniowie wypełniali ankiety, których wyniki następnie omawiano na spotkaniu 
pohospitacyjnym; na bieżąco kontrolowano też realizację dyżurów na korytarzu szkolnym. Dokonano oceny pracy dwóch nauczycieli. 
Z rozliczenia realizacji godziny z art.42 ust.2 pkt.2 KN wynika, że przeznaczono  ją stosownie do potrzeb na pracę z uczniem słabym, z uczniem zdolnym (w ramach 
przygotowania do konkursów) oraz na koła zainteresowań, op. świetlicową. 

WSPOMAGANIE 
Zorganizowano konferencję szkoleniową z zakresu: radzenie sobie ze stresem i frustracjami, organizacji egzaminu gimnazjalnego. Ograniczenie środków na dokształcanie 
wpłynęło niestety na niższe możliwości organizacji szkoleń rady pedagogicznej. 
Nauczyciele aktywnie realizowali różnorodne formy dokształcania takie jak: konferencje, warsztaty, seminaria (tematy wyszczególniono w sprawozdaniach zespołów 
przedmiotowych);  
Ponadto nauczyciele uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, których programy realizują na lekcjach. 
Jeden  nauczyciel studiuje na studiach podyplomowych (pedagogika).  

WNIOSKI 
 

 W roku szkolnym 2015/2016 38% uczniów korzystało ze stołówki szkolnej. Dane najnowsze pokazują, że zapotrzebowanie uczniów/ rodziców na ciepły posiłek w 
szkole wzrasta. Problem dzieci niedożywionych, choć wciąż dotyczy kilku przypadków, istnieje i byłby dużym problemem, gdyby stołówka szkolna miała przestać 
istnieć. Długi czas przebywania w szkole na różnorodnych zajęciach (również pozalekcyjnych) sprawia, że zjedzenie obiadu w szkole staje się wręcz 
koniecznością dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania młodego organizmu. 

 Nabór do klas pierwszych w roku 2016 z trzech oddziałów klas VI (20,27,25) pozwolił na utworzenie trzech licznych oddziałów klas pierwszych (27,27,27 
osób); procent uczniów odchodzących do innych gimnazjum systematycznie spada, a jednocześnie wzrasta zainteresowanie uczniów spoza rejonu, których w 
tym roku trzeba było odrzucić w rekrutacji. 

 Imprezy organizowane w środowisku, zwłaszcza z udziałem rodziców w istotny sposób wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, co potwierdzają 
spostrzeżenia tej części środowiska szkolnego np. na zebraniach Rady Rodziców.  

 W szkole kontynuowano nową tradycję opracowywania i wnioskowania o wpis do wykazu ŚKO innowacji pedagogicznych; aż cztery znalazły się na tej liście 
(„Chcę wiedzieć więcej z biologii”, „Alternatywne formy realizacji 4 godz. wych. fiz”, „Zielona pomarańcza” oraz „Twój sukces w twoich rękach”).  

 Zorganizowano pokaz doświadczeń z fizyki dla przedszkolaków, VII Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych. 



 Zorganizowano zajęcia wychowawcze dla klas pierwszych „Nocka w szkole”, które spotkały się z entuzjazmem uczniów i rodziców, spowodowały szybszą 
integrację klas i znacząco wpłynęły na ukształtowanie właściwych i sprzyjających nauce relacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel. 

 Uzyskano tytuł wyróżniającego uczestnika akcji „Pola Nadziei 2015” 
 Zorganizowano prelekcję „Kariera w służbach mundurowych” 

 
 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I O SZCZEGÓLNYCH ZAINTERESOWANIACH 
 
Młodzież o szczególnych uzdolnieniach ma możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań: Szkolne Koło Ligi Morskiej 
i Rzecznej, koło teatralne, łucznictwo, siatkówka dziewcząt oraz koła realizowane w ramach godziny z art.42KN tj.: wokalne, plastyczne, rekreacyjno-sportowe, j. 
geograficzne, matematyczne, biologiczno-chemiczne, polonistyczne. Dzięki tej pracy uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, szkolnych jak i innych 
konkursach pozaszkolnych.  
Najwyższe osiągnięcia uzyskała szkoła w zakresie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: laureatką Konkursu Przedmiotowego z Historii została 
uczennica klasy IIIa a laureatem Konkursu Przedmiotowego z Biologii został uczeń klasy Ic, opanowując tym samym program nauczania biologii przewidziany 
na całe gimnazjum.  
 
Spośród innych należy jeszcze wymienić: 
Osiągnięcia dydaktyczne: 
• w Ogólnopolskim Konkursie „Wyróżniające koło LMiRz” 
• laureat konkursu na esej o J.J.Szczepańskim 
• 2 wyróżnienia w konkursie matematycznym „Multitest” 
• 2 wyróżnienia w Konkursie Matematycznym Kangur 
• 5 miejsce w Mistrzostwach Śląska Młodzików w łucznictwie, I i II miejsce w Lidze Robin Hooda 
• udział konkursie „Igraszki Teatralne 2016” 
• Im. drużynowo i  2 miejsce indywidualnie (stypendium) „Sprawni jak kadeci”, Puchar Ministra Obrody Narodowej 
• IV miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy z Edukacji dla Bezpieczeństwa 
• finalistka w Ogólnopolskim Konkursie SOLA SCRIPTURA oraz jedna laureat w konkursie biblijnym „Jonasz” 
• Konkurs piosenki żeglarskiej (IIIm. indywidualnie), 
• Międzynarodowy Konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (III miejsce oraz 2 wyróżnienia) 
• Bardzo dobry i  dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 
• Sportowe: II miejsce chłopców w piłce nożnej- zawody gminne; I miejsce chłopców i II miejsce dziewcząt w tenisie stołowym; II miejsce dziewcząt, III miejsce 

chłopców w gminnych zawodach biegów przełajowych; II miejsce w Amatorskiej Lidze Kobiet; 2 miejsce chłopców  i 3 miejsce dziewcząt w piłce siatkowej na 
szczeblu gminnym; Zawody Lekkoatletyczne (4 i 5 miejsce w powiecie, 2 miejsce indywidualnie w biegu na 100m);  

• 4 i 5 miejsce w  Konkursie wiedzy „Wojsko Polskie” 
 
 

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH I WYMAGAJACYM DODATKOWEJ POMOCY W NAUCE 
 
Wszyscy uczący prowadzili zajęcia wyrównawcze w ramach godziny z art. 42 KN. Dziesięciu uczniów brało udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych 
przez pedagoga szkolnego. Skonstruowano dwa Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na słabo słyszenie oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach uczniowie brali udział w 
zajęciach rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych. 
W ramach innowacji pedagogicznej osiem uczennic brało udział w terapeutycznych zajęciach grupowych. 



 
 

OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO 
 
Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami na terenie gminy. Analizowana jest sytuacja rodzinna i materialna uczniów. 
Na terenie szkoły działa stołówka. Część uczniów otrzymuje bezpłatne dożywianie (obiad) finansowane przez MOPS, GOPS, Parafię Rzymsko-Katolicką, Parafię 
Ewangelicko-Augsburską. Raz w tygodniu na terenie szkoły dyżuruje pielęgniarka. W sprawach BHP prowadzi się pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i 
do domu, zaznajamia się uczniów z zasadami bezpiecznego przebywania na terenie szkoły. Kontynuowano program „Niebieski pasjans” przeciwdziałający agresji, który 
sprawdza się w realizacji zadań programu profilaktyki. Przeprowadzono również próbną ewakuację. Na bieżąco realizuje się program poprawy warunków BHP w szkole. 
 

WYPADKOWOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
 
W roku szkolnym 2015/2016 miały miejsce 7 zdarzenia odnotowane w rejestrze szkolnych wypadków uczniowskich. Były to wypadki losowe. Zdarzenia te miały miejsce: 
4 na sali gimnastycznej, 1 na boisku szkolnym, 1 na powiatowych zawodach lekkoatletycznych; 1 na świetlicy szkolnej.. 
 

IMPREZY SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE 
 
Szkoła uczestniczy w imprezach organizowanych w Gminie Jaworze, współpracujemy z lokalną gazetą „Echo Jaworza” zamieszczając artykuły dotyczące wydarzeń z życia 
szkoły. Zorganizowano: 

• Dzień otwarty Gimnazjum, 
• Dzień Patrona, 
• Komers uczniów klas III, 
• Piknik rodzinny „Doradztwo zawodowe” 
• Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 
• Majówka 
• Akcje charytatywne: „Pola nadziei”, „Prezent pod choinkę”, „Szlachetna paczka”, „Marzycielska poczta”, zbieranie nakrętek 
• Dzień na opak (1 dzień wiosny) 
• Rowerem do szkoły 
• „Alicja w krainie czarów” – przedstawienie dla przedszkolaków 
• Przedstawienie teatralne „Betlejem polskie” oraz „Brancz” 
• Wymianę młodzieży polsko- węgierskiej (przyjazd młodzieży z Jaszszentandrasz) 
• Tydzień języka polskiego, konkursy recytatorskie, ortograficzne i literackie  
• Dzień języka niemieckiego 
• Udział uczniów w biegu charytatywnym „Bieg dla Klaudii” 
• Jaworzański wrzesień (korowód dożynkowy) 
• Wyjazdy: wyjazd trzecioklasistów do Auschwitz,  
• Projekt GMINAzjum, w ramach którego uczniowie- absolwenci podpisali w czasie wakacji pierwsze umowy o pracę 
• Szkolny Wolontariat Zadaniowy 
 
 

 

BIEŻĄCE REMONTY WYKONANE W 2015/2016 



We wrześniu 2015 roku dokończono remont kominów – dach nad GZO -  koszt 8.249,81zł; 
W grudnia 2015 roku wykonano drugi etap remontu kuchni- wymiana kafelek 2.999,97zł; z funduszy Rady Rodziców zakupiono zlew gastronomiczny ze stali nierdzewnej 
koszt 1200zł 
W czerwcu 2016 doszło do awarii sieci wodociągowej w szkole; prace polegające na modernizacji sieci wykonano w dwóch etapach (czerwiec i sierpień)– koszt 19.089zł; 
Rada Rodziców swoim staraniem sfinansowała remont gabinetu pielęgniarki szkolnej – (koszt 2.460zł) 
 

 
BUDŻET 2015 Gimnazjum 

 
plan finansowy na 2015r:  
 
Subwencja oświatowa  
 
Dopłata z budżetu gminy:  
 
Średnia roczna dopłata z budżetu gminy do pobytu jednego dziecka:  
 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi:  
 
wydatki inwestycyjne:  
 
remonty:  
 
wydatki bieżące:  
 
koszty dowożenia uczniów do szkoły:  
 
odpłatność za posiłek: śniadanie: 2,20 zł obiad: 4,50 zł  
 
Łącznie planuje się wydać: śniadania średnio tygodniowo  obiady średnio tygodniowo  
 
całkowity koszt funkcjonowania stołówki: 
 
dochody uzyskane z wpłat za posiłki:  

 

 

 

 

 

 


