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Sprawozdanie z przygotowania Szkoły Podstawowej w Parszowie 

do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 

W okresie wakacji wykonano pracę, które miały na celu przygotowanie szkoły 

do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Dokonano szeregu drobnych 

napraw sprzętu szkolnego Odświeżono pomieszczenia szkolne np. sale lekcyjne, 

zaplecze sportowe, łazienki. Na korytarzach szkolnych i klatkach schodowych 

odświeżono zabrudzone ściany. Gruntowny remont został przeprowadzony 

w pomieszczeniu kuchni, obieralni (szpachlowanie, malowanie ścian i lamperii — prace 

wykonane przez pracownika szkoły). 

Teren wokół szkoły był systematycznie koszony i porządkowany. W chwili 

obecnej trwają prace przy wymianie ogrodzenia terenu szkoły od strony ulicy Szkolnej 

i Cmentarnej. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą 

planowany jest na koniec września. Wydłużenie terminu zakończenia prac 

spowodowane jest wycofaniem się firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę 

cenową. 

W okresie wakacji czynne było boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. 

Pracownik oddelegowany otwierał, zamykał i porządkował teren boiska, na którym 

odbywały się cykliczne zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu — projekt Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju Parszowa dla dzieci z terenu gminy Wąchock. Z boiska korzystały 

także inne drużyny sportowe, zróżnicowane wiekowo, z terenu naszej gminy. 

Z boiska korzysta osiem stałych drużyn z terenu gminy Wąchock 

Wejścia w okresie od 1. lipca do 22. sierpnia (od poniedziałku do niedzieli): 

Stała rezerwacja — 34 wejścia 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parszowa — 16 wejść 



Uczniowski Klub Sportowy „Orty Parszów" działający przy Szkole Podstawowej 

w Parszowie w okresie wakacji realizował projekt „My dla zdrowia zumbujemy i w piłkę 

też grać chcemy" — zajęcia z zumby odbywały się raz w tygodniu przez cały okres 

wakacji. Dzięki projektowi szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt muzyczno — 

nagłaśniający. Planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych do zajęć 

sportowych. 

W okresie wakacji w bibliotece szkolnej prowadzona była inwentaryzacja 

księgozbioru. 

Reasumując powyższe działania i szereg prac na rzecz szkoły należy stwierdzić, 

iż obiekt Szkoły Podstawowej w Parszowie jest bezpieczny, funkcjonalny 

I przygotowany do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Szkoła dysponuje 

pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego procesu kształcenia, 

wychowania dzieci. Zapewnia uczniom i pracownikom zdrowe, bezpieczne 

i higieniczne warunki nauki i pracy. 
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Parszów, dnia 22.08.2014r. 

Informacja dotycząca zatrudnienie i ilości uczniów w roku szkolnym 2014/2015 

Przedszkole — 21 

Roczny Obowiązkowy Oddział Przedszkolny — 22 

Kl. I - 14 

Kl. II -9 

Kl. III - 12 

KI. IV - 18 

KI. V - 20 

Kl. VI — 14 

Razem — 130 

Etatów pracowników administracji i obsługi — 7,25 

Sekretarz — 0,5 

Księgowa — 0,5 

Woźny — ł 

Sprzątaczki — 3 (1 osoba zwolnienie lekarskie 2,5 miesiąca) 

Intendent — 0,75 

Kucharka — 0,75 

Pomoc kucharki — 0,75 

Nauczyciele etaty — 13,78 

Nauczyciele ze względu na stopień awansu zawodowego: 

Dyplomowany —9  

Mianowany — 5 

Kontraktowy — 2 

W związku z wpływającymi orzeczeniami o niepełnosprawności uczniów będzie 

nowy przydział czynności — aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015, zwiększy się 

ilość godzin indywidualnego nauczania. 



Wielka Wieś, dnia 21.08.2014 r. 

SPWW.62/2014 

Komisja Obywatelska przy Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2014/15 w Szkole 

Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi zostały przeprowadzone 

prace remontowo — modernizacyjne placówki. 

W ich zakresie wykonano: 

• Przygotowanie sali lekcyjnej dla klasy „I" ( odświeżenie ścian, zakup nowych 

mebli) 

• 
Przygotowanie sali lekcyjnej dla klasy IV ( odświeżenie ścian, zakup nowych ławek 

oraz krzesełek) 

• Odnowienie pomieszczenia kuchennego 

• Prace porządkowe wokół budynku 
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Wąchock, dn.19.08.2014r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

Pan Jarosław Samela 

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU GIMNAZJUM PUBLICZNEGO 
W WĄCHOCKU DO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

I. DANE ORGANIZACYJNE 
Szkoła liczy 9 oddziałów — 6 oddziałów w Wąchocku, - 3 oddziały w Parszowie. Łącznie 

178 uczniów, w Wąchocku 117 ucz. w Parszowie 61 ucz. 

Oddziały liczą od 16 do 24 uczniów — dzielone są na grupy zajęciowe na języku 

angielskim, informatyce i wychowaniu fizycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szkole zatrudnionych jest: 

1. 23 nauczycieli, w tym 1 na urlopie bezpłatnym, 1 na uzupełnieniu etatów ZPO 

Wąchock i 5 nauczycieli niepełnozatrudnionYch. 

2. 7,2 pracowników obsługi i administracji: 2/3 referent, 1/2 księgowa, 1 woźny, 5 

sprzątaczek 
II. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 

1.Budynek w Wąchocku ze względu na to, że jest stosunkowo nowym, nie wymagał 

dotychczas większych remontów, a wsżystkie niezbędne prace związane z estetyką 

i drobnymi naprawami wynikającymi z bieżącej eksploatacji wykonywane są na bieżąco. 

Zaznaczyć jednak trzeba , że staje się niezbędne już wykonanie niektórych prac brak 

środków na te prace w chwili obecnej skutkować będzie trwałym uszkodzeniem tych 

elementów. 	Obecnie trwa sprzątanie kompleksu budynku, sal lekcyjnych oraz 

sanitariatów. 
2. W hali sportowej doposażono siłownię w nowy sprzęt do ćwiczeń, doposażono Klub 

Sportowy METEOR w stoły do tenisa i niezbędny sprzęt. Istnieje konieczność 



zamontowania oświetlenia budynku hali z zewnątrz w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dla korzystających z obiektu sportowego oraz ochrony obiektu. 
3. Istnieje konieczność wyremontowania sal 220, 219 oraz korytarza, które znajdują się w 

starej części budynku oraz pomieszczeń biurowych — gabinet dyrektora, wicedyrektora i 

sekretariat. Ponadto w salach lekcyjnych wymieniono zużyte blaty w ławkach oraz 

doposażono w stojaki na mapy lub inne pomoce dydaktyczne. Zakupiono 2 komputery, 

które oddano do dyspozycji nauczycieli w pracowniach przedmiotowych 

oraz programy multimedialne umożliwiające efektowniejszą pracę na zajęciach 

dydaktycznych z komputerem i tablicą multimedialną. 

5. Działalność bieżąca: 

* trwają prace nad przygotowaniem tygodniowego planu pracy nauczycieli 

* przygotowywane są dokumenty do zatrudnienia nauczycieli zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym 

* dokonywany jest podział uczniów klas pierwszych na poszczególne oddziały 

* przygotowywane są listy uczniów przewidzianych do dofinansowania dożywiania oraz 

zwrotu kosztów dojazdu 

* przygotowywana jest bieżąca dokumentacja szkoty 

Stan przygotowań szkoty do roku szkolnego 2014/2015 jest dobry, a wszelkie prace 

przygotowawcze zostaną ukończone do dnia rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w dniu 

01.09.2014r. 
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7ESPOL PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
27-215 Wąchock 

ul. Kościelna 10, tel. 41 271 50 79 
NIP 664-14-52.464  • 

Informacja o przygo W.Tifu—sp 	
acówek OświatUw70i, a8 2014  

Informacja o przygotowaniu do nowego roku szkolnego za iteria..nmt_ępm,s pis  

zagadnienia: 
1. 

Organizacja szkoty w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny. 

2. Planowane działania w zakresie spraw dydaktycznych. 

3. 
Planowane działania w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych.  

4. Zaopatrzenie uczniów w podręczniki. 
5. Inwestycje, remonty w placówce oświatowej. 

I. 
Organizacja szkoły w oparciu o zatwierdzonY arkusz organizacyjny. 

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego dyrektor ZPO terminowo 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego przygotował i 
przedstawił do zatwierdzenia dla organu prowadzącego projekt arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015. 
W Szkole Podstawowej w Wąchocku uczyć się będzie 156 dzieci 
w 9 oddziałach. Utworzone zostaną 2 klasy pierwsze, co jest konsekwencją 
obniżenia wieku szkolnego ucniiów klas I. W związku z możliwością 
odroczenia dzieci z klasy I do oddziału „O" po uzyskaniu decyzji z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej przez rodziców w okresie wakacyjnym zmienia 
się liczebność oddziałów w klasie I i grupie „O". Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w bieżącym roku szkolnym wyraziło zgodę na tego typu ruchy 
w grupie dzieci sześcioletnich aż do grudnia 2014 r. 
W placówce zatrudnionYch będzie: 15 nauczycieli na pełnym etacie 
dydaktycznym, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 nauczyciel, 

który uzupełnia etat w gimnazjum. 
Liczba pracowników realizujących zadania administracyjno-obslugowe  

w szkole wynosi: 
1 osoba zatrudniona na „i etatu - księgowa, 1 etat- starszy referent, 1 etat - 
intendentka, 2 etaty kucharki, 2 etaty sprzątaczki, 1 etat konserwator oraz 
w przedszkolu: 1 etat kucharka, 1 etat sprzątaczka, 1 etat pomoc do dzieci. 
Do 3 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 74 dzieci. 

II. Planowane działania w zakresie spraw dydaktycznych. 
W placówce zaplanowane zostały zajęcia dydaktyczne zgodnie z ramowymi 
planami nauczania. Specjalistyczną opieka zostaną otoczeni uczniowie 
posiadający orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania 
indywidualnego zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej. 
Zaplanowane w ubiegłym roku szkolnym działania dydaktyczne mające na celu 
uzyskanie wyższych wyników na sprawdzianie szóstoklasisty przyniosły 
oczekiwany efekt. W związku z tym w nadchodzącym roku szkolnym 
w placówce podejmowane będą działania związane z doskonaleniem 
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zawodowym nauczycieli, zapewnieniem szeroko rozumianej pomocy 
organizowanej w świetlicy szkolnej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym uda nam się zabezpieczyć pieniądze na nową pracownie 
komputerową, ponieważ ta która funkcjonuje w naszej szkole lata świetności ma 
już dawno za sobą. 
W ramach godzin z art. 42 KN organizowane będą zajęcia wyrównawcze, 
rozwijające jak i opiekuńcze zgodnie z potrzebami szkoły. 

III. Planowane działania opiekuńczo-wychowawcze oraz pomoc 
uczniom. 

W Zespole Placówek Oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 będzie 
funkcjonowała świetlica szkolna w wymiarze pełnego etatu dydaktycznego 
- 26 godzin tygodniowo. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców naszych 
wychowanków planujemy wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej do 
godz. 16.00. Wydłużeniem godzin pracy świetlicy zainteresowani są rodzice 
dzieci z klas I - III, którzy pracują zawodowo i dopiero przez godz. 16.00 mogą 
odebrać uczniów ze świetlicy. 
Dzięki wydłużeniu czasu pracy, nauczyciel świetlicy będzie mógł również 
pomóc dzieciom mającym trudności w nauce w odrabianiu prac domowych. 
W Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku przeorganizowano tek opiekę 
nad dowozem dzieci z Rataj i Marcinkowa. Nie pełni już jej nauczyciel 
świetlicy tylko pomoc z przedszkola. 
Szkoła prowadzi dożywianie uczniów, z którego korzystają dzieci 
z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego. Dzieci o niskich 
dochodach dożywiane są bezpłatnie. Po dopełnieniu wszystkich formalności 
przez rodziców, koszty obiadów pokrywa MOPS. 

IV. Zaopatrzenie uczniów w podręczniki. 
19 sierpnia 2014 r dyrektor ZPO odebrał bezpłatne podręczniki dla uczniów 
klas I. W najbliższym tygodniu oczekujemy na dostawę bezpłatnych 
ćwiczeniówek i materiałów do języka angielskiego finansowanych przez MEN, 
a zamówionych przez dyrektora. Podręczniki te mają służyć dzieciom przez 
kolejne 3 lata. Zostaną wpisane na stan biblioteki szkolnej i wypożyczone 
dzieciom. 
Uczniowie z kl. II - VI o niskich dochodach skorzystają tez z dofinansowania 
zakupu podręczników według kryteriów określonych przez państwo w ramach 
tzw. wyprawki szkolnej. 

V. Inwestycje, remonty w placówce. 
W czasie wakacji w naszej placówce przeprowadzony został kapitalny remont 
sali polonistyczno-historycznej. 
Generalny remont objął szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie wylewki 
na podłodze i położenie trwałej, antypoślizgowej wykładziny. Założone zostały 



rolety. Remont był możliwy dzięki dużemu finansowemu wsparciu Rady 
Rodziców (70 % kosztów). 
W okresie wakacyjnym konserwator odnowił ściany w następujących 
pomieszczeniach przedszkolnych: salach, szatni i hollu. 
W jednej z sal wymieniona została wykładzina. Na potrzeby klasy pierwszej 
złożonej z dzieci sześcioletnich została zaadoptowana bawialnia na salę 
lekcyjną. Zakupiona została tablica oraz stoliki, krzesła i meble. 
Sprzęt sportowy z bawialni został przeniesiony do salki przy magazynku 
sportowym. W dalszym ciągu będą mogły z niego korzystać przedszkolaki. 
Dokonano przeglądu szkoły i przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego 
pod względem obowiązujących przepisów bhp. Na ukończeniu są prace 
porządkowe. Stwierdzam, że placówka jest gotowa do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2014/2015. 
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