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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

w Gminie Kawęczyn 

 

 W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Kawęczyn prowadziła 2 szkoły podstawowe                

z oddziałami przedszkolnymi, 1 zespół, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa                        

i gimnazjum, 1 zespół z oddziałem przedszkolnym, szkołą podstawową i gimnazjum oraz                

1 przedszkole.  

 

I. Wychowanie przedszkolne 

 

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci korzystały z opieki przedszkolnej w przedszkolu                      

i oddziałach przedszkolnych przy 3 szkołach  podstawowych.  

 

Tabela 1. Organizacja wychowywania przedszkolnego 

 

Miejscowość oddziały przy szkole podstawowej/oddziały w przedszkolu 

Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci 

ogółem 

Dzieci objęte obowiązkiem 

przygotowania przedszkolnego  

Dzieci  

3-4 lat 

6 lat 5 lat 

Kawęczyn 2 35 6 7 5+17 

Kowale Pańskie 2 48 0 17 15+16 

Skarżyn 1 18 0 7 6+5 

Tokary 1 28 0 16 12 

Razem 6 129 6 47 76 

 

 

W porównaniu z rokiem 2014/2015 liczba przedszkolaków ogółem zmniejszyła się z 

161 do 129 tj o 32 dzieci. Skutkiem tego było o 2 oddziały mniej. W poszczególnych 

oddziałach zmiany te są następujące:  w Kawęczynie o  6 dzieci,  w Kowalach Pańskich o 10 

mniej, w Skarżynie o 5 mniej i w Tokarach o 11 mniej. W poprzednim roku szkolnym 

wychowaniem przedszkolnym objętych było 43 sześciolatków a w roku 2015/2016 tylko                 

6 sześciolatków. Jest to efekt reformy przyspieszającej obowiązek szkolny. W grupie 5-

latków również jest mniejsza liczba dzieci o 21. Wzrosła natomiast liczba dzieci młodszych 

objętych wychowaniem przedszkolnym o 26.  

Nadal utrzymuje się tendencja do posyłania dzieci młodszych zarówno do przedszkola 

jak i oddziałów przedszkolnych.  

 Wychowaniem przedszkolnym nie  było objętych 60 dzieci, co stanowi ok 30 % 

wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.  
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Tabela 2. Migracje dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

Obwód 

przedszkolny 

Liczba dzieci w 

wieku 

przedszkolnym 

zamieszkałych w 

obwodzie 

Liczba dzieci  

Spoza 

obwodu 

W tym z 

terenu 

innych 

gmin 

W 

oddziałach 

innych 

Nie objęte 

wychowaniem 

przedszkolnym  

3lata 

 

4/5 lat 

Kawęczyn 43 5 0 1 5 7 

Kowale Pańskie 60 6 3 3 8 7 

Skarżyn 26 2 2 5 5 - 

Tokary 66 1 1 8 15 15 

Razem 195 13 6 17 33 29 

 

 

Ogółem 17 dzieci uczęszcza do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez inne samorządy.  

W Tokarach 8 dzieci zameldowanych w obwodzie przedszkola w wieku 

przedszkolnym uczęszczało do innych przedszkoli w tym: 6 z rocznika 2010 i 2 młodszych.   

Spośród zameldowanych 5 dzieci mieszka poza terenem Gminy Kawęczyn. Do Przedszkola 

w Kowalach Pańskich  uczęszcza 1dziecko, a 2 do przedszkola w Liskowie. 

 

W Kawęczynie  1 dziecko (r. 2010) z Marcinowa uczęszcza do Dobrej. 

Spośród 5 dzieci ujętych w ewidencji oddziału w Skarżynie 1 mieszka w Turku, 1 w 

Kaliszu, 1 w Szwecji, 1 uczęszcza do Kawęczyna a 1 do Malanowa.  

Spośród dzieci z obwodu przedszkola w Kowalach Pańskich 3 dzieci uczęszcza do 

przedszkola prowadzonego przez Gminę Dobra. 

 

Gmina Kawęczyn przekazywała na rzecz innych gmin środki z tytułu uczęszczania             

7 dzieci mieszkających na terenie Gminy Kawęczyn a uczęszczających do przedszkoli 

prowadzonych przez inne gminy (Dobra-2, Miasto Turek-2, Lisków-3).  

Gmina Kawęczyn otrzymała zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 6 dzieci     

z innych gmin. Odpowiednio Gmina Turek za jedno dziecko, Gmina Miejska Turek -1, 

Gmina Malanów – 2, Gmina Lisków – 1 i Gmina Ceków za 1 dziecko. 
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II. Edukacja szkolna 

Organizacja szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zasadniczym zmianom.                 

Z powodu objęcia obowiązkiem szkolnym grupy sześciolatków liczba oddziałów klasy 

pierwszej szkoły podstawowej wzrosła do siedmiu. W Tokarach utworzono 2 oddziały klasy 

pierwszej.  W tej szkole funkcjonowały również 2 oddziały klasy II. Zmalała liczba 

oddziałów w Gimnazjum w Kawęczynie. Otworzono 1 oddział klasy I. 

Tabela Nr 3. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 

2015/2016 

Lp  Placówka Liczba 

oddziałów 

SP+G 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

SP+G 

w szkołach podstawowych        

w klasach 

w 

gimnazjach 

w klasach 

I II III IV V VI I II III 

1.  

L
ic

zb
a 

u
cz

n
ió

w
 

o
g
ó
łe

m
 

Zespół 

Kawęczyn 

6+5 94+103 19 22 13 14 11 15 29 43 31 

2.  Zespół 

Kowale P. 

7+3 
127+57 

40 22 23 12 18 12 20 17 20 

3.  SP 

Skarżyn 
6 77 18 18 8 16 10 7    

4.  SP 

Tokary 

8 113 29 32 14 10 12 16    

5.  Razem 27+8 411+160 106 94 58 52 51 50 49 60 51 

6.  

 Z
 l

ic
zb

y
 o

g
ó
łe

m
 

u
cz

n
io

w
ie

 s
p
o
za

 

o
b
w

o
d
u
 

Zespół 

Kawęczyn 

 7+3 1 2 2 1 1  1 1 1 

7.  Zespół 

Kowale P. 

 7+4 1 - 5 - 1 - 1 1 2 

8.  SP 

SKarżyn 
 2 2         

9.  SP 

Tokary 

 7 2 2 1  1 1    

10.  Razem  23+7 6 4 8 1 3 1 2 2 3 

11.  

Z
 l

ic
zb

y
 d

zi
ec

i 

za
p
is

an
y
ch

 w
 e

w
id

en
cj

i 

u
cz

ąc
y
 s

ię
 w

 s
zk

o
ła

ch
 

in
n
y
ch

 

Zespół 

Kawęczyn 

 10+24 1 3  2 1 3 9 6 9 

12.  Zespół 

Kowale P. 

 23+8 4 6 2 6 3 2 5 2 1 

13.  SP 

SKarżyn 

 28 8 6 3 2 5 4    

14.  SP 

Tokary 

 14 8 1 2 1 1 1    

15.  Razem  75+32 21 16 7 11 10 10 14 8 10 

16.  

U
cz

n
io

w
ie

 

n
ie

p
eł

n
o
sp

ra
w

n
i 

Zespół 

Kawęczyn 

 1+4    1   1 3  

17.  Zespół 

Kowale P. 

 1+1 - 1 - - - - - - 1 

18.  SP 

SKarżyn 

 2    1  1    

19.  SP 

Tokary 

 3   2 1      

20.  Razem  7+5 1  2 3  1 1 4  
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W stosunku do roku szkolnego 2014/2015 nastąpił  wzrost liczby uczniów w szkołach 

podstawowych ( z 356 do 411 tj o 55 uczniów). Spowodowane to było kolejnym etapem 

wdrażania reformy polegającej na przyspieszeniu obowiązku szkolnego. Liczba 

gimnazjalistów zmalała o 4 uczniów. 

 

 W szkołach niektórzy uczniowie byli nauczani indywidualnie, Nauczanie indywidualne 

realizowane jest w przypadku gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

realizowanie obowiązku szkolnego razem z grupą. Niektórzy uczniowie niepełnosprawni 

mogą być również nauczani indywidualnie. Nauczanie indywidualne organizowane jest  na 

podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Subwencja finansowa 

uwzględnia wyższą wagę w stosunku do uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością więc 

nauczanie indywidualne i indywidualna rewalidacja jest finansowana z tej subwencji. 

Natomiast nauczanie indywidualne uczniów chorych nie jest odrębnie finansowane.  

 

Uczniowie nauczani indywidualnie:  

1. Kowale Pańskie: 1 uczeń klasy  II szkoły podstawowej w– 8 godzin  

2.Skarżyn- niepełnosprawny uczeń klasy IV szkoły podstawowej -  8 godzin. 

3. Kawęczyn: uczeń niepełnosprawny klasy II gimnazjum- 10 godzin, 1 uczeń z powodu 

choroby – kl. II gimnazjum – 10 godzin 

4. Tokary 1 uczeń niepełnosprawny klasa III 7 godzin.  

 

W szkołach naukę pobierają również uczniowie niepełnosprawni, dla których 

organizowana jest, stosownie do ich potrzeb, rewalidacja indywidualna. Rewalidację 

prowadzą nauczyciele posiadający wymagane uprawnienia.  

 

Uczniowie niepełnosprawni oraz liczba godzin zajęć rewalidacyjnych                                      

w poszczególnych szkołach przedstawiała się następująco: 

1. Kawęczyn – 1 uczeń klasa IV szkoły podstawowej – 2 godziny, 4 uczniów kl I i II 

gimnazjum– 8 godzin 

2. Skarżyn – 2 uczniów szkoły podstawowej – 4 godziny. 

3. Kowale Pańskie – 1 uczeń kl. II szkoły podstawowej – 2 godziny , 1 uczeń kl. III 

gimnazjum-  2 godziny. 

4. Tokary -2 uczniów klasa IIa i III – 4 godziny  

 

Migracje uczniów 

 

Do szkoły w Tokarach uczęszczało 7 uczniów zameldowanych w innych gminach, ale 

mieszkających na terenie Gminy Kawęczyn i obwodu szkoły, 

14 uczniów zameldowanych na terenie obwodu szkoły w Tokarach uczęszczało do innych 

szkół, z tego: 

 1 uczeń nie mieszkał w obwodzie szkoły, ale na terenie Gminy Kawęczyn i uczęszczał 

do szkoły do Kowali P. 

 1 uczeń mieszkał w obwodzie szkoły i uczęszczał do innej szkoły Gminy Kawęczyn -  

SP Skarżyn, 

 12 uczniów zameldowanych nie mieszkało w obwodzie szkoły i chodzili do innych 

szkół poza gminą (Francja- 2, Norwegia - 1, Szkocja – 1,Turek - 2, ZSP Dobra – 3, 

ZSP Słodków - 1, SP Lipicze – 1, SP Sarbice - 1) 

 

Z obwodu w Szkole Podstawowej w Kawęczynie 10 uczniów uczyło się w szkołach 

innych z tego 5 uczniów jest zameldowanych, ale mieszkają poza terenem Gminy ( Dobra- 2, 
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Turek; rodzina zastępcza -1, Łubiska- 2), 5 uczniów mieszkających w obwodzie szkoły uczy 

się w  szkołach innych (w Dobrej - 4  z Marcinowa i w Turku- 1 z Wojciechowa). 

 

Z obwodu Gimnazjum w Kawęczynie 24 uczy się w szkołach innych, z czego                      

1 kontynuuje naukę  w szkołach podstawowych, 1 uczy się w Specjalnym Ośrodku w Turku, 

7 uczniów jest zameldowanych ale nie zamieszkują na terenie Gminy Kawęczyn (miejsce 

zamieszkania : Warszawa-1, Piaseczno -1, Malanów -2, Biała Podlaska -1, Dobra- 1, Turek-

1). Spośród uczniów zameldowanych i mieszkających w Gminie Kawęczyn 15 uczęszcza do 

szkół innych (do Dobrej uczęszczało 4 uczniów, do Malanowa -6, do Cekowa -1, do 

Goszczanowa -3, do Liskowa- 1). 

Z obwodu w Szkole Podstawowej w Skarżynie 28 uczniów uczęszcza do szkół innych. 

Z czego 15 to uczniowie zameldowani ale nie mieszkają   w naszej gminie.  Uczęszczają               

do innych szkół: 1 Norwegia, 1 Biała Podlaska,  1 Turek, 2 Kalisz, ,  4 Malanów  oraz 

uczniowie mieszkający w naszej gminie  i chodzą do innych szkół - 1 Ceków,  5 Kawęczyn. 

13 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Malanów uczęszcza do innych szkół. 

Spośród uczniów ujętych w ewidencji Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich  uczyło 

się 26 uczniów w szkołach innych,  z czego 9 uczniów  to zameldowani,  ale niemieszkający 

na terenie Gminy Kawęczyn. Spośród uczniów mieszkających  obwodzie szkoły,                                

a uczęszczających do innych szkół: 

 -  2 uczęszczało do Zespołu Szkół w Kawęczynie, 

 -  1 do Szkoły Podstawowej w Skarżynie,  

 - 10 do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej, 

 - 1 do Gimnazjum Specjalnego  w Rychwale,  

 - 2 do Szkoły Podstawowej w Sarbicach, 

 - 1 do Specjalnego Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego - Gimnazjum Specjalne w Turku. 

III. Wychowanie i opieka 

 

Pomoc dydaktyczna i wychowawcza 

 

We wszystkich szkołach pracują pedagodzy szkolni zatrudnieni w wymiarze kilku 

godzin tygodniowo. Łącznie we wszystkich szkołach wymiar pedagogów to 28 godzin 

tygodniowo). Nauczyciele mają uprawnienia do udzielania specjalistycznej pomocy 

zwłaszcza pomocy uczniom niepełnosprawnym (z zakresu logopedii, socjoterapii, terapii 

pedagogicznej, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki i gimnastyki 

korekcyjnej). Zajęcia z zakresu pomocy realizowane były głównie w ramach godzin,                       

o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2a, Karty Nauczyciele (tzw. godzin karcianych) czyli nie 

są finansowane z dodatkowych środków.  W szkołach brakuje pomocy psychologicznej. 

 

Inne formy pomocy 

 

Dowożenie uczniów do szkół finansowane przez Gminę realizował PKS Konin. Część 

uczniów korzysta z tych autobusów za odpłatnością. Do szkoły w Tokarach grupa uczniów 

dowożona było gminnym busem. Dofinansowanie zakupów podręczników finansowane jest 

w ramach programu rządowego. Uczniowie w szkole korzystają z herbaty i obiadów. Herbata 

finansowana jest przez rady rodziców. Obiady dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich 

dochodach finansuje GOPS w Kawęczynie. Obiady dowożone były przez Spółdzielnię 

Socjalną „Powrócisz tu”. Akcja „Mleko w szkole” finansowana jest ze środków ARiMR, 

Stypendia ze środków Towarzystwa Samorządowego otrzymało ogółem 9 uczniów 
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gimnazjum. Jednorazowe stypendia dla najlepszych absolwentów fundowane są przez 

samorząd gminny. Otrzymało je 7 uczniów. 

 Liczbę uczniów korzystających z pomocy ilustruje tabela nr 4.  

 

Tabela nr 4 . Uczniowie korzystający z pomocy i opieki 

 

 

*jedno dziecko niepełnosprawne do przedszkola Turku. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Rodzaj opieki Gminne 

Przedsz

kole 

SP 

Kawęczyn 

Gimnazjum 

Kawęczyn 

SP 

Kowale 

Pańskie 

Gimnazjum 

Kowale 

Pańskie 

SP 

Skarżyn 

SP 

Tokary 

Razem 

1.  Dowożeni  9 10 67+1 36 4 44 63+7 233+8 

2.  Korzystający 

z autobusów 

za 

odpłatnością 

7 34 8 6 6  22 83 

3.  Rodzice za 

zwrotem 

kosztów 

      1* 1* 

4.  Dożywiani  4 10 12 1 13 39 79 

5.  Pomoc na 

zakup 

podręcznikó

w 

 2 1   4 7 14 

6.  Pomoc 

stypendialna 

 1 6+2 1 3+1 1 1  

7.  Objęci 

programem 

„Mleko w 

szkole” 

 35+94  127   113 369 
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 IV Kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi 

 

 Struktura zatrudnienia nie uległa istotnym zmianom. Zmniejszyła się liczba 

nauczycieli pełnozatrudnionych  i niepełnozatrudnionych. Jedna nauczycielka przebywała od 

grudnia na urlopie zdrowotnym. Strukturę zatrudnienia kadry pedagogicznej przedstawia 

tabela nr 5. 

 

           Tabela nr 5. Struktura zatrudnienia kadry pedagogicznej 

 

L

p 

 Ogółem Podział na stopnie awansu 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1.  

N
au

cz
y

ci
el

e 

p
eł

n
o
za

tr
u
d
n
ie

n
i 

GmPrzedszkole 3    3 

ZS Kawęczyn 24 1 2 3 18 

ZS Kowale P  14 - 1 2 11 

SP Skarżyn 8   2 6 

SP Tokary 12  2 3 7 

Razem 61 1 5 10 45 

2.  

n
ie

p
eł

n
o
za

tr
u
d
n
i

en
i 

GmPrzedszkole      

ZS Kawęczyn      

ZS Kowale P       

SP Skarżyn      

SP Tokary      

Razem 0 0 0 0 0 

3.  

P
o
si

ad
aj

ąc
y
 

u
p
ra

w
n
ie

n
ia

 d
o
 

2
 p

rz
ed

m
io

tó
w

 GmPrzedszkole 3    3 

ZS Kawęczyn 14  2 2 10 

ZS Kowale P  7 - 1 2 4 

SP Skarżyn 1    1 

SP Tokary 1  1   

Razem 26  4 4 18 

4.  

D
o
 3

 i
 w

ię
ce

j 

p
rz

ed
m

io
tó

w
 

GmPrzedszkole      

ZS Kawęczyn 9   1 8 

ZS Kowale P  7    7 

SP Skarżyn 7   2 5 

SP Tokary 11  1 3 7 

Razem 34  1 6 27 

5.  

U
zu

p
eł

n
ia

ją
cy

 

et
at

 w
 i

n
n
ej

 

sz
k
o
le

 

GmPrzedszkole      

ZS Kawęczyn 3  1 2  

ZS Kowale P  1    1 

SP Skarżyn      

SP Tokary 1   1  

Razem 5  1 3 1 

6.  Bez 

przydziału 

(urlop) 

Wszystkie 

szkoły                       

i przedszkole  

1(Kawę

czyn) 

   1 

Razem 1    1 

 

Powierzono funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. p. St. J. Skarzyńskiego 

pani Beacie Ryśkiewicz, kandydatce wyłonionej w drodze konkursu.  
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 Stopnie awansu zawodowego uzyskali:  

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych: stopień nauczyciela 

kontraktowego - Gracjana Goślińska 

2. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie – stopień nauczyciela 

dyplomowanego – pani Joanna Pawlak, stopień nauczyciela mianowanego – pani 

Magdalena Czerniak, stopień nauczyciela kontraktowego – pani Monika Serafińska 

(zatrudniona w okresie 1.09. 2015r. - 31.08.2016 r.). 

 

Doskonalenie nauczycieli 

 

Nauczyciele systematycznie uzyskują dodatkowe kwalifikacje. W celu zapewnienia 

minimalnej liczby godzin zrealizowanych z poszczególnych edukacji na danym etapie 

kształcenia (określonych rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania- Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251) wskazane jest, aby w szkole 

uprawnienia do danego przedmiotu miało co najmniej 2 nauczycieli, co pozwoli na racjonalną 

organizację zastępstw.  

Doskonalenie nauczycieli finansowane jest z wyodrębnionych środków na 

dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. Stanowią one 1% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy Karta Nauczyciela). 

Doskonalenie nauczycieli realizowane jest w formie studiów, w tym podyplomowych, 

kursów, warsztatów organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz w formie 

szkoleń rad pedagogicznych. Z tych środków finansowane jest również doskonalenie 

dyrektorów. 

 

Zrealizowane formy doskonalenia w przedszkolu i poszczególnych szkołach. 

 

Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich 

 

1) Szkolenie CDN w Koninie – „Kontrola zarządcza” – 1 osoba, 

2) Szkolenie nauczycieli Rady Pedagogicznej „Adaptacja dziecka w przedszkolu” – 

CDN Konin   

3) Szkolenie „Ochrona Danych Osobowych” – Grupa Format Sp.o.o. – 3 osoby 

4) Seminarium „Precedencja stanowisk w RP” – WOKiSS – dyrektor . 

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kawęczynie 

 

1) Studia podyplomowe  zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- 

współfinansowane ze środków UP w Turku – 1 osoba. 

2) Szkolenie z zakresu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych – 1 

osoba (OKE Poznań). 

3) Szkolenia rady pedagogicznej MODN Konin:  „Ocenianie kształtujące jako element 

współczesnej edukacji”, „Sposoby motywowania uczniów do nauki”, „Wykorzystanie 

wyników ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły. Formułowanie wniosków i 

rekomendacji oraz sposoby ich wdrażania”- 24 osoby. 

4) Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 20 osób. 

5) Warsztaty z zakresu rozpoznawania i reagowania na zachowania narkotykowe                      

i alkoholowe młodzieży oraz wzmacniania kontyngencji wychowawczych- wszyscy 

nauczyciele. 
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6) „Próby samobójcze wśród młodzieży”- pedagodzy szkolni; -2 osoby. 

7) Kurs „Otwarty, asertywny samodzielny. Autonomiczny uczeń na lekcji języka 

obcego”- 2 osoby. 

8) Obraz szkoły w oczach uczniów, rodziców i nauczycieli oraz środowiska lokalnego. 

Budowanie profilu szkoły- 1 osoba. 

9) Szkolenia realizowane przez Akademię Rzwoju Filantropii w Polsce :„Budowanie 

partnerstw w środowisku lokalnym” oraz „Sposoby na pozyskiwanie funduszy  i 

angażowanie społeczności” –5 osób. 

10) „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne”- 2 osoby. 

11)  „Dziecko z cukrzycą w szkole”- 1 osoba. 

12)  „Uczyć bawiąc, bawić ucząc – o wykorzystaniu gier w edukacji”- 1 osoba. 

13)  e-konferencja „Dziecko z zespołem Aspregera w edukacji przedszkolnej” – 1 osoba. 

14) szkolenie „Doradztwo zawodowe  z uwzględnieniem specyfiki regionu” organizowane 

przez MEN i KOWEZiU- 3 osoby. 

15)  „Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu” – 2 osoby”. 

16) „Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci”.- 1 

osoba. 

17) seminarium „ Chrzest Polski- kilka uwag dydaktycznych” ODN Konin – 1 osoba, 

18) szkolenie ,, Edukacja dla pracy etap 2”–3 osoby. 

19) ,, Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych” – 

Fundacja eSzkoła – ODN Kalisz- 1 osoba. 

20) Kurs e-learningowy – Neurodydaktyka- 1 osoba. 

21) konferencja „ Jak pomóc dziecku po stracie bliskiej osoby” – KO Poznań. 

22) Seminarium „Precedencja stanowisk w RP” – WOKiSS – dyrektor.  

 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich 

Studia podyplomowe: 

1)  Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną – 1 

nauczyciel. 

2) Technika. Zajęcia techniczne – 1 nauczyciel. 

Szkolenia i warsztaty: 

1) Obraz szkoły w oczach uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz środowiska lokalnego. 

Budowanie profilu szkoły. Szkolenie przeprowadzone przez Panią Ewę Gryczman z 

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – 13 nauczycieli. 

2) Ocenianie kształtujące jako element współczesnej edukacji. Szkolenie 

przeprowadzone przez Panią Irenę Rogalę z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie – 13 nauczycieli. 

3) Ochrona danych osobowych. Szkolenie przeprowadzone przez „Grupę Format” -11 

nauczycieli i sekretarka. 

4) Pozwólmy dzieciom mówić! Jak przeprowadzić ciekawe zajęcia z tekstem poetyckim? 

e-warsztaty WSiP – szkoła z czerwonym paskiem – 1 nauczyciel. 

5) Nakręć i puść! Jak sprawić, żeby tekst stał się kluczem do fascynujących zajęć? e-

warsztaty WSiP – szkoła z czerwonym paskiem – 1 nauczyciel. 

6) Ucz geometrii na boisku szkolnym! O metodach nauczania matematyki  

w klasach 1-3 według prof. Jadwigi Hanisz. e-warsztaty WSiP – szkoła  

z czerwonym paskiem – 1 nauczyciel. 

7) Jak uczyć się, żeby się nauczyć? e- konferencja WSiP – szkoła z czerwonym paskiem 

– 1 nauczyciel. 

8) Rola Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce i inwestowaniu  na rynku 

kapitałowym. e- konferencja WSiP – szkoła z czerwonym paskiem – 1 nauczyciel. 

9) Kontrola zarządcza zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Koninie – dyrektor szkoły. 
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10) Profilaktyka uzależnień – 2 nauczycieli. 

11) Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie – 1 nauczyciel. 

12) Kierownik wycieczek szkolnych – 1 nauczyciel. 

13) Pierwsza pomoc – 2 nauczycieli. 

14) Biblioterapia – 2 nauczycieli. 

15) Drama – 1 nauczyciel, 

16) Technologia informacyjna – 1 nauczyciel. 

17) Awans zawodowy nauczyciela – 1 nauczyciel. 

18) Specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli z zakresu drogowego  

i uprawnionych do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową – 1 nauczyciel. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarzyńskiego w Skarżynie 

 

1) Studia podyplomowe nadające uprawnienia: historia-1 osoba, WDŻ-1 osoba,  

bibliotekarstwo-1 osoba, socjoterapia-1 osoba, Pedagog-1 osoba. 

2) Konferencje – „Więcej krytycznego myślenia (Obiecujące efekty rocznej pracy                                     

z „Matematyką z pomysłem”) – 1 osoba. 

3) Ocenianie kształtujące jako element współczesnej edukacji – 1 osoba. 

4) Pozwólmy dzieciom mówić ! Jak poprowadzić ciekawe zajęcia z tekstem poetyckim? 

– 1 osoba. 

5) Jak wychowawca może uczyć się dziecka wg Janusza Korczaka? Filozofia dziecka                            

wg Starego Doktora.  – 1 osoba. 

6) Ucz geometrii na boisku szkolnym ! O metodzie nauczania matematyki w klasach I-III                         

wg prof. J. Hanisz. – 1 osoba. 

7) Szkolenie dotyczące uzależnień  - 1 osoba. 

8) Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 9 osób, 

9) Szkolenie z zakresu kontroli zarządczej – 1 osoba. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

 

1) Studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna z socjoterapią - 1 osoba. 

2) Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki  1 osoba. 

3) „Wybrane narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela”cz.1i 2- szkolenie rady 

pedagogicznej 2 x 12 osób. 

4) Szkolenie: ,,Innowacje pedagogiczne” - 3osoby. 

5) Szkolenie: ,,Mam 6 lat- muszę się pobawić, żeby się nauczyć! Metody pracy z małym 

dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej” -1 osoba. 

6) Szkolenie: ,,Uczeń niepełnosprawny w szkole” -2osoby. 

7) Szkolenie: Dysleksja rozwojowa - praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami                

w uczeniu się - 1 osoba. 

8) Warsztaty edukacji wczesnoszkolnej „Uczyć bawiąc bawić ucząc” o wykorzystaniu gier 

w edukacji - 2 osoby. 

9) Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli „Programowanie w szkole” – ODN 

Kalis - 2 osoby. 

10) Konferencja metodyczna na temat: Wpływ mediów na rozwój dzieci i młodzieży -                   

1 osoba. 

11) e-konferencja ,,Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku 

przedszkolnym?” - 1 osoba. 

12) e- warsztaty metodyczne dla nauczycieli „ Jak wychowawca może uczyć się dziecka 

według Janusza Korczaka? Filozofia dziecka według Starego Doktora - 1 osoba.   
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13) e- warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz  „Czytanie i pisanie w przedszkolu” -                 

1 osoba. 

14) e- warsztaty metodyczne dla nauczycieli „Jak wychowawca może uczyć się  od dziecka 

według Janusza Korczaka? Filozofia dziecka według Starego Doktora” - 1 osoba. 

15) e- warsztaty metodyczne dla nauczycieli „Czytanie i pisanie w przedszkolu” - 2 osoby. 

16) E-warsztaty: Wychowanie przez sztukę w edukacji przedszkolnej, Edukacja 

matematyczna w przedszkolu, Wychowanie przez sztukę z Przygodą z uśmiechem -               

1 osoba. 

17) E- konferencje: Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów, Dofinansowanie przedszkoli w latach 2014 – 2020, 

Techniki relaksacji w przcy z dzieckiem w przedszkolu, Dziecko z zespołem Aspergera 

w edukacji przedszkolnej - 1 osoba. 

18) E – szkolenie: Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa budowania 

relacji z rodzicami - 1 osoba. 

19) Seminarium „Precedencja stanowisk w RP” – WOKiSS – dyrektor. 

 

 

Tabela 6. Pracownicy obsługi 

 

Lp Szkoła pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Sezonowo/interwencyjnie 

1 Gminne 

Przedszkole 

1 3 0 

2 Zespół Kawęczyn 5 2 (1 etat) 1 osoba: 

6/8  (od 1.12.2015-

30.06.2016), 

Do 30 .11.2016 – staż w 

ramach umowy z UP* 

3 Zespół Kowale 

Pańskie 

5 1 (0,2 etatu) 0 

4 SP Skarżyn 2 4 (2,15 etatu) 0 

5 SP Tokary 2 2 (1/5 etatu i 3/4 

etetu) 

- 5 miesięcy staż z UP - 

sprzątacz - 1 osoba 

- 4 miesiące staż z UP - 

pomoc nauczyciela 

przedszkola -1 osoba 

-3/4 etatu  przez 7 

miesięcy- 1 osoba- 

umowa o pracę na czas 

określony 

 

 Razem 15 12 3 

  

*dotyczy pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym.  
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V. Wyniki nauczania  

 

 Wyniki nauczanie ilustrują wskaźniki promocji i wyniku sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych. 

 Tabela 7. Wskaźniki promocji 

 

 l. uczniów 

ogółem 

promowanych Egzaminów 

poprawkowych 

Ze średnią 4,75 i 

więcej 

SP Kawęczyn 94 94 0 26 (kl I-III) 

10 (kl IV-VI) 

Gimnazjum 

Kawęczyn 

103 103 0 9 

SP Kowale 

Pańskie 

127 126 0 32 (kl I-III) 

20 (kl IV-VI 

Gimnazjum 

Kowale P. 

57 57 0 12 

SP Skarżyn 77 77 0 22 (kl I-III) 

11 (k IV-VI) 

SP Tokary 113 113 0 10 (kl. IV-VI) 

24 (kl. I- III) 

Razem 571 570 0 104 (kl. I- III) 

51 (kl IV-VI) 

21 (Gimnazjum) 

 

 

Wskaźnik promocji wyniósł 99,8% . Spośród 258 uczniów I etapu edukacyjnego 104 (40%) 

osiągnęło wysokie wyniki nauczania. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 51spośród 153 

uczniów II etapy edukacyjnego (33,6%) oraz 21 (spośród 160 tj. 13%)   uczniów gimnazjum. 

 

Tab. 8 . Średni wynik sprawdzianu po szkole podstawowej. 

 

lp 

Część 

egzamin 

Średni wynik  w % 

 

SP 

Kawę 

czyn 

SP 

Kowa 

le P. 

SP 

Skar 

żyn 

SP 

Toka 

ry 

Gmina powiat wojewó

dztwa 

 

kraj 

Szkół 

wiejskich 

wlkp 

Część 

pierwsza 

60,20 58,42 61,57 56,38 

 

58,74 60,38 60,80 63 

 

59 

Część druga- 

język 

angielski  

69,87 61,75  59,86 63,06 64,34 68,17 69,96 71 66 

 

Duże różnice w wynikach średnich poszczególnych szkół, spowodowane są małą 

liczbą uczniów w poszczególnych oddziałach. Przy niskiej próbie średnie wyniki nie mają 

znaczenia z punktu widzenia statystyki. W szkołach dokonuje się oceny osiągnięć na 

podstawie wyników indywidualnych uczniów. 
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Tabela 9. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 

lp Część 

egzamin 

Średni wynik  w % 

 

  Gimnazjum  

Kawęczyn 

Kowale 

P. 

Gmina powiatu województwa okręgu kraju Szkół 

wiejskich 

w woj. 

wlkp 

1.  Historia i 

WOS 

50,35 50,89 50,56 56,29 55,24 54,73 56,00 54,18 

2.  j. polski 67,52 73,47 69,78 67,31 65,73 65,53 69,00 64,97 

3.  Matematyka 47,00 38,00 43,58 48,40 47,82 46,94 49,00 46,14 

4.  Przyrodnicze 52,84 55,21 53,74 53,75 50,17 49,75 51,00 49,00 

5.  j. angielski 

podstawowy 

54,72 42,26 48,32 60,39 61,95 62,42 64,00 56,88 

6.  j. angielski -

rozszerzony 

33,89 26,21 29,95 42,08 43,68 44,72 45,00 38,32 

7.  j. niemiecki 

- 

podstawowy 

54,00 0 54,00 59,07 54,46 56,06 57,00 53,20 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego zależą od lokalizacji szkoły. Występują znaczne 

różnice pomiędzy wynikami szkół z dużych miast (powyżej 20 tys. mieszkańców)                           

a wynikami szkół wiejskich. Średni wynik szkół z Gminy Kawęczyn z egzaminu z  języka 

polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego jest wyższy niż 

średni wynik szkół wiejskich w Wielkopolsce. 

Osiągnięcia szkół analizuje się również na podstawie Edukacyjnej Wartości Dodanej. 

Na podstawie EWD obydwa gimnazja zakwalifikować można do szkół neutralnych tzn. 

takich, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, 

jak i przeciętną efektywność.   

 

VI. Losy absolwentów 

 

Tabela 10. Wybory absolwentów szkół podstawowych 
 

Szkoła 

Podstawowa  

 

Liczba 

absolwentów 

ogółem 

Liczba absolwentów uczących się w: 

Gimnazjum w 

Kawęczynie 

Gimnazjum w 

Kowalach 

inne Gimnazja 

/nazwa 

Kawęczyn 15 15   

Kowale Pańskie 12  10 2 

Skarżyn 7 7   

Tokary 16 16   

Razem 50 38 10 2 
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Gimnazjum w Kawęczynie ukończyło 31 absolwentów i Gimnazjum w Kowalach 

Pańskich  20 absolwentów 

 

Tabela 11.  Wybory uczniów gimnazjum 

 

Szkoła 

ponadgimnazjalna 

Gimnazjum im. MSC w 

Kawęczynie 

Gimnazjum w 

Kowalach Pańskich 

Razem 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

im. Tadeusza 

Kościuszki w Turku 

7 3 10 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Kaliszu 

1  1 

Zespół Szkół 

Technicznych im. gen. 

prof. S. Kaliskiego ul. 

Milewskiego 3b w 

Turku 

13 technikum 

2 szkoła zawodowa 

9 technikum 

3 szkoła zawodowa 

22 technikum 

5 szkoła 

zawodowa 

Zespół Szkół 

Rolniczych CKP w 

Kaczkach Średnich 

Kaczki Średnie 62 62-

700 Turek 

6 - technikum 4 10 

Zespół Szkół nr 1             

w Liskowie  

1  1 

Technikum w 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – 

Wychowawczym w 

Łodzi 

 1 1 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych w 

Kaliszu  

1  1 

Razem 31 20 51 

 

 

 VII. Ważniejsze osiągnięcia szkół 

  

Realizując zadanie rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz promocji szkół 

przedszkole i szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach, turniejach, przeglądach. 

Uczniowie często osiągają sukcesy w konkursach, turniejach o zasięgu pozaszkolnym.  

 

1. Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich:  

Nagroda w Konkursie „Śpiewam i Maluję” –Dobra 2016.  

2. Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarzyńskiego w Skarżynie:  

 

   a) I i II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej.  

   b) I i III miejsce w Gminnym Konkursie „Anglomaniacy”   

     c) III miejsce w gminnym konkursie Wiedzy o Gminie Kawęczyn, 

  d) I miejsce w gminnym konkursie BRD 
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3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych: 

 

a) zajęcie III-go miejsca w etapie rejonowym Wielkopolskiego Konkursu 

Przyrodniczego dla Szkół Podstawowych; 

b) zajęcie XX miejsca w etapie rejonowym Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego 

dla Szkół Podstawowych; 

c) udział w etapie rejonowym Wielkopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla Szkół 

Podstawowych; 

d) 2 osoby-wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”; 

e) II Miejsce w Powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

"Zapobiegamy Pożarom"; 

f) 2 osoby – udział w etapie powiatowym  XX Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o 

Wielkopolsce; 

g) 2 osoby – udział w etapie powiatowym konkursu recytatorskiego " Czerwieńcie, 

zieleńcie się słowa" – Strzałkowo 2016; 

h) I miejsce i II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Kawęczyn; 

i) 2 osoby – udział w etapie powiatowym Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 

 

Sukcesy sportowe: 

a) I miejsce, II i III miejsce w XIII Mistrzostwach Gminy Kawęczyn w Tenisie 

Stołowym; 

b) I miejsce w XVII Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Tenisie Stołowym; 

c) Drużyna Piłki Nożnej – II miejsce w V Gminnym Turniej Piłki Nożnej Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych . 

 

4. Zespół Szkół w Kowalach Pańskich: 

 

Szczególne osiągnięcia uczniów klas I – III w roku szkolnym 2015/2016 

1) I miejsce w Gminnym Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami „ w Tokarach. 

2) III miejsce, i wyróżnienie   w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej w 

Liskowie. 

3) III miejsce za pracę grupową w XVI Gminnym Konkursie Plastycznym „Tata, mamo 

– nie pij , nie pal” 

4) wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”- 2 osoby . 

5) udział w eliminacjach rejonowych Konkursu Recytatorskiego „Czerwieńce, zieleńcie 

się słowa”.  

6) IV miejsce w XXVI Ogólnopolskich Biegach Niepodległości w Turku . 

 

Szczególne osiągnięcia uczniów klas IV – VI w roku szkolnym 2015/2016 

1) II miejsce w XIII Gminnym Konkursie Matematycznym. 

2) II miejsce, i III miejsce w Gminnym Konkursie Anglojęzycznym „Anglomaniacy” . 

3) IV miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” . 

4) Udział w powiatowym Plastycznym Konkursie Pożarniczym. 

5)  II miejsce za pracę grupową w XVI Gminnym Konkursie Plastycznym „Tato, mamo - 

nie pij, nie pal”. 

6) II miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Liskowie. 

7) I i II miejsce w XIII Gminnym Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami”. 

8)  V miejsce w Powiatowym Festiwalu Szachowym. 

9)  IV miejsce na etapie gminnym i VII na etapie powiatowym w  Turnieju Tenisa 

Stołowego. 
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10)  V miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

na etapie powiatowym  

 

Szczególne osiągnięcia uczniów klas I – III gimnazjum  

1) uczestnictwo w finale Regionalnego Konkursu Matematycznego „Czas na Szóstkę’’. 

2) Uczestnictwo w etapie rejonowym Wojewódzkiego  Konkursu Biologicznego. 

3) wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „The Word Master”. 

4) II miejsce w Konkursie  Wiedzy o Gminie Kawęczyn. 

5) Udział w etapie diecezjalnym  Konkursu Wiedzy Religijnej. 

6) I miejsce w Konkursie Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w etapie 

gminnym i reprezentowały naszą gminę w powiecie. 

7) Reprezentowanie gminę w powiecie w  Konkursie Plastycznym „Zapobiegamy 

Pożarom”. 

8) VII miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

na etapie powiatowym. 

9) IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół 

Gimnazjalnych. 

10) V miejsce Powiatowym Turnieju w Ruchu Drogowym. 

 

 

5. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie: 

Szkoła Podstawowa 

W Zespole organizowane są szkolne konkursy np. matematyczny, konkurs kolęd, oraz 

gminne konkursy: Wiedzy o Gminie Kawęczyn, Anglomaniacy.  

 

Oddziały przedszkolne: 

1) Udział w gminnym przeglądzie przedszkolaków. 

 

Szkoła Podstawowa 

1) I miejsce w turnieju gminnym w piłce nożnej, 

2) I i III  miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym w Tokarach.  

3) Udział w finale Rejonowego Konkursu Matematycznego „Czas na Szóstkę”,  

4) I miejsce w Gminnych Zawodach  w Piłkę Nożną Szkół Podstawowych, 

5) I miejsce w Turnieju podczas- Gminny Dzień Dziecka. 

6) konkurs kuratoryjny z języka polskiego – udział w etapie rejonowego.  

7) konkurs recytatorski „Strzałkowo 2016” – udział w etapie powiatowym. 

8)  Konkurs Czytelniczy  klasy IV- udział w finale powiatowym. 

9) Gminny Konkurs ANGLOMANIACY - I miejsce uczniowie klasy VI SP.   

10) Gminny Konkurs BRD  -  III miejsce  

11) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie, jako jedna z dwóch 

szkół  z powiatu tureckiego, została zakwalifikowana przez Wojewódzki ośrodek 

Ruchu Drogowego w Koninie do otrzymania zestawu "Miasto- żyję bezpiecznie" oraz 

węża odblaskowego spacerowego. 

12)  Festiwalu Piosenki Dziecięcej w  Tokarach:  III miejsce kat. Klas  I-III, III miejsce kat.  

klasIV-VI . 

13) Udział uczniów w drużynie CTIF.  

 

Gimnazjum  
1) XIII Powiatowego Konkursu Poezji Obcojęzycznej we Władysławowie , w kategorii  

poezji anglojęzycznej - I miejsce   

2) I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w lekkiej atletyce, 
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3)  I miejsce w turnieju gminnym w piłce nożnej chłopców gimnazjum  

4) III miejsce w gminnych eliminacjach konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom",  

5) Udział w finale kategorii klas I, II i III Rejonowego Konkursu Matematycznego „Czas 

na Szóstkę” 

6) I i III miejsce w Gminnym turnieju „Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców”  

7) I i II miejsce w powiatowym konkursie historycznym „Wojciech z Brudzewa oraz 

Mikołaj Kopernik - życie i działalność”, 

8) I i III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w XVI Konkursie Wiedzy o Gminie 

Kawęczyn, 

9) Wygrana w konkursie na logo uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski 

organizowanego przez Urząd Gminy w Kawęczynie.  

10) Gimnazjum otrzymało certyfikat „ Dobrze zaPROJEKTowana  szkoła 2016”   wydany 

przez wydawnictwo  NOWA ERA. 

11) Festiwal Piosenki Dziecięcej w  Tokarach:  I, II i III  miejsce 

 

VIII Ważniejsze wydarzenia  

 W szkołach organizowane są różnorodne uroczystości, często związane z  zajęciami 

pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi. Wpływają one na uatrakcyjnienie procesu poznawczego            

i wychowawczego. Organizacja niektórych imprez na stałe wpisała się do kalendarza 

poszczególnych szkół.  

 

Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich 

24.09.2015 r. – Teatrzyk „Jaś i Małgosia” 

30.09.2015 r. – Dzień Chłopca 

12.10.2015 r. nadanie imienia przedszkola „Kasztanowe Ludki” – uroczystość z udziałem                  

zaproszonych gości 

13.10.2015 r. – Pasowanie na Przedszkolaka z udziałem rodziców 

26.10.2015 r. – wycieczka do Nadleśnictwa Turek 

27.10.2015 r. – spotkanie z policjantem 

02.11.2015 r. – wycieczka na cmentarz 

19.11.2015 r. – Światowy Dzień Rzucania Palenia - konkurs plastyczny 

25.11.2015 r. – Dzień  Pluszowego  Misia   

07.12.2015 r. – spotkanie ze św. Mikołajem 

09.12.2015 r. – Spotkanie z Górnikiem  

18.12.2015 r . – Jasełka Bożonarodzeniowe  

14.01.2016 r. – Bal Przebierańców 

12.02.2016 r. – Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 

21.03.2016 r. – Powitanie Wiosny                 

06.04.2016 r. – wycieczka do Zakładu Rehabilitacji w Kowalach Pańskich                                                                                                

07.04.2016 r. – Światowy Dzień Służby Zdrowia                                                                       

05.05.2016 r. – wycieczka do lasu, zwiedzanie pomników przyrody (dęby grzymiszewskie) 

12.05.2016 r. – XVI Przegląd Twórczości Dziecięcej w Tokarach – dzieci zaprezentowały się 

w przedstawieniu pt. „W kasztanowym mieście”                                                                                                                                                                                               

16.05.2016 r. – udział dzieci w przedstawieniu pt. „Stoliczku nakryj się”  

17-18.05.2016 r. – Drzwi Otwarte dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola 

25.05.2016 r. – Dzień Mamy i Taty 

30.05.2016 r.- dzieci zwiedziły Bibliotekę Publiczną w Kowalach Pańskich 

01.06.2016 r. –  Dzień Dziecka – wycieczka do Karczmy                                                                                                    

01.06.2016 r. – wycieczka do OSP w Kowalach Pańskich.                                                                                                                                                                            

07.06.2016 r. – lekcja biblioteczna w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”   - czytanie 
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bajki w systemie elektronicznym pt. „Piraci w przedszkolu”  przez panią bibliotekarkę z 

Biblioteki w Turku                                                                                                                                                                                                                                                                                        

31.05.2016 r. – odbył się Dzień Bez Tytoniu.                                                                                                                     

23.06.2016 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem zaproszonych gości: Pana 

Wójta Jana Nowaka i Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn p. Piotra Geblera oraz 

przedstawicieli Nadleśnictwa Turek oraz Prezesa PTTK Oddział Turek.   

         

Ponadto dzieci brały udział w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” 

zorganizowanym przez OSP w Kawęczynie. 

 

 

 Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarzyńskiego w Skarżynie 

 

Święto Kartofla, Spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka.  Dzień Dziecka, Dzień 

Patrona, Dzień Strażaka, VI Gminny Rajd Ekologiczny   Gminny Konkurs Profilaktyczny 

pn.„ Mamo, Tato. Nie pij! Nie pal!” 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

1. Organizacja uroczystości wraz z okolicznościowymi wystawami. 

1) Obchodów Jubileuszu 130-lecia szkoły w Tokarach; 

2)  XVI Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej Tokary 2016; 

3) XIII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj razem z nami”; 

4) XIII Gminnego Konkursu Matematycznego; 

5) XI Pikniku Rodzinnego - Tokary 2016 

6) Organizacja VII rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II - Dnia Patrona - 

16.10.2015r, - uroczystość środowiskowa; 

7) Organizacja Pasowania na ucznia kl. I - uroczystość środowiskowa; 

8) Wystawienie Jasełek Bożonarodzeniowych W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy 

Jan Nowak, Sołtys wsi Tokary, Radni Gminny z obwodu szkoły oraz rodzice, 

nauczyciele emeryci, nauczyciele i pracownicy Szkoły. Dodatkowym elementem była 

prezentacja stroików bożonarodzeniowych; 

9) Organizacja imprez środowiskowych z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki; 

10) Udział i bardzo ładny występ dzieci z oddziału przedszkolnego w XVI Przeglądzie 

Twórczości Dziecięcej w Tokarach Pierwszych;  

11) Organizacja dla uczniów Mikołajek, Choinki Noworocznej, Dnia Dziecka; 

12) Organizacja wyjazdu do Krainy Św. Mikołaja - do Kołacinka; 

13) Organizacja wycieczki 3- dniowej do Spały i okolic; 

14) 4 wyjazdy do kina  w Kaliszu dla dzieci z kl. III-VI; 

15) 4 wyjazdy na przedstawienia teatralne do MDK dla uczniów kl. I- VI; 

16) wyjazdy na basen do Turku - co  tydzień - połączone z nauką pływania. 

 

 

 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich 

1) Udział uczniów klas gimnazjalnych w happeningu zorganizowanym przez Komendę 

Powiatową Policji w Turku wraz z Starostwem Powiatowym w Turku i Zarządem 

terenowym NSZZ Policjantów przy KPP Turek pod hasłem „Narkotyki i dopalacze – 

zło, które wciąga młodzież”. 

2) Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

3) Dzień Chłopca – dyskoteka, konkurs na „najsympatyczniejszego chłopaka w szkole”. 

4) Dzień Edukacji Narodowej. 
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5) Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej 

6) Andrzejki – pieczenie ciasteczek przez uczniów i rodziców, wróżby, konkursy, 

dyskoteka. 

7) Wigilie klasowe. 

8) Choinka noworoczna 

9) WOŚP – wolontariat 10 uczniów z klasy III gimnazjum.  

10) Pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na czytelników biblioteki 

szkolnej. 

11) Obchody związane z 1050 rocznicą Chrztu Polski. 

12) Dzień Kobiet – apel, życzenia, konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole. 

13) Dzień  projektów gimnazjalnych – prezentacja zrealizowanych projektów  przez 

uczniów klasy drugiej w obecności nauczycieli, rodziców oraz uczniów klasy 

pierwszej. 

14) Dzień Mamy i Taty – część artystyczna przygotowana przez uczniów klas I – III 

szkoły podstawowej dla rodziców. 

15) Udział uczniów w I Gminnym Dniu Dziecka w Kawęczynie. 

16) Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego. 

17) Spotkanie uczniów z dr Jerzym Łojko. 

18) Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły. 

19) Organizacja konkursów gminnych: Konkurs Recytatorski „Strzałkowo 2015”, Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

20) Uroczystości i imprezy wg szkolnego kalendarza wydarzeń. 

 

Wycieczki:  

a) klasy I- III szkoły podstawowej do Nadleśnictwa w Turku – zajęcia w terenie, 

zwiedzanie muzeum leśnictwa, warsztaty edukacyjne. 

b) klasy I - III szkoły podstawowej do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego  

w Kaliszu : 

a. klasy Ia i Ib na spektakl pt. „Tadek Niejadek” zrealizowany wg tekstów Wandy 

Chotomskiej., 

b. klasy II i III na spektaklu „Diabełek Pawełek”; 

c) klasa VI sp do Nadleśnictwa w Turku -  zajęcia w sali dydaktycznej, sadzenie drzew, 

zwiedzanie rezerwatu żab moczarowych, 

d) klasy IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjalne do Wielkopolskiego Parku 

Narodowego, 

e) klasy IV – VI  szkoły podstawowej i gimnazjalne do Warszawy i Wrocławia; 

f) zawodoznawcze dla uczniów klasy II gimnazjum do Zakładu Usług Komunalnych 

EKO-GAB, dla uczniów klasy III gimnazjum do Zespołu Szkół Rolniczych  

w Kaczkach Średnich i do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego 

ul. Milewskiego 3b w Turku; 

g) rowerowe :  

h) klasa VI sp i I gim. do Czachulca  na cmentarzysko ofiar getta,  

i) Szkolne Koło PTTK - Leśnictwo, Kowale Księże , Turkowice,  Nadleśnictwo, gdzie 

Oddział PTTK w Turku zorganizował „I Imprezę na Orientację”, 

j) rajd rowerowy i biwak w szkole uczniów klasy I gimnazjum, 

k) klasa VI sp rajd rowerowy z wychowawcą, nauczycielem wychowania fizycznego i 

rodzicami  na boisko do Czachulca – wspólne rozgrywki sportowe, ognisko. 

l) wyjazdy uczniów klas gimnazjalnych  do Domu Kultury w Turku na  spektakle 

"Skąpiec" i „Balladyna” przygotowane przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji 

im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, 

m) udział uczniów klas V, VI sp oraz I i II gim. w „zielonej szkole” w Tatrach; 

n) udział uczniów w czasie ferii zimowych w obozie narciarskim w Białym Dunajcu. 
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Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie 

 

1) Udział uczniów Gimnazjum w w happeningu zorganizowanym przez Komendę 

Powiatową Policji w Turku wraz z Starostwem Powiatowym w Turku i Zarządem 

terenowym NSZZ Policjantów przy KPP Turek pod hasłem „Narkotyki i dopalacze – 

zło, które wciąga młodzież”. 

2) Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

3) Spotkanie z poetą z poetą Wojciechem Widlakiem- autorem książek dla dzieci  

4) spotkanie  rodziców z p. Elżbietą Kalinowską –kierownikiem  biblioteki gminnej. 

5) Jasełka dla rodziców,  

6) Uroczyste wręczenie stypendiów Towarzystwa Samorządowego, 

7) Pasowanie pierwszoklasistów, 

8) Występy grupy historycznej 

9) choinka noworocznej i dyskoteki dyskotek. Organizowała  

10) Apel z okazji X Dnia Patronki,  

 

 

IX.  Zmiany w wyposażeniu  i  warunkach nauczania 

 

Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich 

1) W okresie wakacji 2016 wykonano naprawę okien w jednej z sal wraz z naprawą 

popękanego muru zewnętrznego, wymieniono wykładzinę w jednej sali, naprawiono 

spękane schody wejściowe, naprawiono regulator ciepła przy grzejniku, malowanie 

jednej sali. 

2) Zakupiono nowy komputer wraz z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora. 

 

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarzyńskiego w Skarżynie 

Zakup książek do biblioteki w ramach programu :Książki naszych marzeń. Zakup komputera. 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

 

a) Ogrodzenie terenu szkoły - 35 000 zł - środki na inwestycje pochodzące z budżetu 

Gminy Kawęczyn, 

b) Założenie monitoringu wewnętrznego - rejestrator, 2 kamery, instalacja - 4800 zł - 

środki pochodzące z funduszu interwencyjnego PZU i Rady Rodziców - 1350zł 

i środki budżetowe szkoły- 3450 zł.  

c) dalsza modernizacja pracowni komputerowej - zakup 2 terminali - środki własne 

szkoły - 1100 zł, wymiana słuchawek i innych drobnych podzespołów - 1200zł  

d) zakup 1 laptopa dla nauczycieli - środki własne szkoły - 1840zł 

e) zakup komputera dla sekretariatu szkoły - 2950 zł oraz podzespołów (przełącznika 

sieciowego) dobudowy sieci komputerowej w szkole 600zł,-  

f) doposażenie biblioteki w nowe lektury szkolne i inne książki- 1625zł- środki własne             

i z programu Książka Marzeń, 

g) pozyskanie piłek do piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej , monitora do komputera 

jako upominków z okazji 130 - lecia szkoły w Tokarach oraz gier planszowych na 

świetlicę zakupionych z odsetek SKO  - 550zł , 

h) wykonanie konserwacji i czyszczenia wykładzin i podłóg w klasach oraz płytek na 

korytarzach i zapleczu - 2350,00 zł - środki własne szkoły, 
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i) drobne naprawy i konserwacje do bieżącego utrzymania szkoły. 

 

 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich 

1. Zakup:  

a) szafek, półek, biurka, stolików i krzeseł do sali klasy Ia, 

b) zakup szafek i półek dla dzieci z klasy „0”, przygotowanie sali do zajęć w roku 

szkolnym 2016/2017 

c)  książek i lektur do biblioteki szkolnej, 

d) wieszaków i ławeczek  do szatni, 

e) wyposażanie pracowni komputerowej w nowy sprzęt informatyczny, zakup 

komputerów, 

f) szafy do świetlicy szkolnej, 

g) różnych gier, piłek, rakietek, przyborów i materiałów szkolnych do świetlicy.  

2. Remonty: 

a) remont dachu na części budynku szkoły 

b) malowanie dolnego korytarza i szatni dla uczniów klas młodszych, 

3. Inwestycje: oddanie boiska do piłki nożnej o trawiastej nawierzchni. 

 

 

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie 

 

1. Szkoła Podstawowa otrzymała od  WORD w Koninie zestaw pomocy do nauki zasad 

ruchu drogowego m. in zestaw klocków drewnianych miasto, wąż spacerowy o wartości 

1460 zł. 

2. Uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach programu „Książka naszych 

marzeń” na ogólną kwotę 1625 zł. 

3. Zakup sprzętu nagłaśniający- wzmacniacz i 2 kolumny. 

4. Zakup 5 laptopów dla nauczycieli i 10 laptopów uczniowskich. 

5. Zakup szorowarki do podłóg. 

6. Zamontowanie monitoringu- 6 kamer i rejestratora. 

7. Czyszczenie i konserwacja podłóg. 

8. Malowanie pokoju nauczycielskiego. 

9. Położenie nowej wykładziny w 1 sali lekcyjnej. 

10. Założenie szkolnego ogródka, uzupełnienie nasadzeń krzewów ozdobnych wokół szkoły. 

11. Montaż orbiteka -urządzenia do ćwiczeń na zewnątrz . 

 

 

 

 

X. Współpraca ze środowiskiem, w tym organizacja imprez środowiskowych. 

 

Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich 

1) Współpraca z rodzicami, którzy pomagali nauczycielom w organizacji uroczystości, 

imprez tj. (Nadanie imienia przedszkolu, Pasowanie na Przedszkolaka, „Jasełka 

Bożonarodzeniowe”, Dzień Babci i Dziadka, Bal Przebierańców, Dzień Mamy i Taty, 

zakończenie roku szkolnego). 

2) Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie spraw materialnych, bazowych                      

i organizacyjnych placówki. 
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3) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Turku - skierowano na 

badania logopedyczne – 2 dzieci, 

4) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku w zakresie realizacji 

programów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia. 

5) Komisariatem  Policji Dobrej, 

6) Biblioteką Publiczną w Kowalach Pańskich oraz Biblioteką Pedagogiczną w Turku, 

7) Centrum Kultury w Dobrej –dzieci brały udział w konkursie plastycznym „Śpiewam i 

maluję”, 

8) Nadleśnictwem Turek, 

9) Mediami lokalnymi 

- Relacjonowanie uroczystości i spotkań organizowanych przez nasze przedszkole                

w lokalnej gazecie „Kawęczyniak”  oraz w gazecie „Echo Turku”, na portalu 

internetowym miasta Turku oraz na stronie internetowej przedszkola: 

www.przedszkole.kowalepanskie.pl, 

10) Udział w  akcji: Zbiórka zużytych baterii. 

 

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarzyńskiego w Skarżynie 

Ze  Skarżyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Szkolnych , OSP , ,Sanepidem i lokalną 

społecznością organizacja imprez środowiskowych : Gminny Rajd Ekologiczny, Dzień 

Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, wycieczki, rajdy piesze i rowerowe.  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

 

1)  Organizacja zebrań sołeckich dla Tokar. 

2) Organizacja spotkania dla sołectwa Tokary - Przyjęcie komisji konkursowej projektu 

zgłoszonego przez sołectwo Tokary do Konkursu ogłoszonego przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego " Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 

strategii obszarów wiejskich" - XVI edycja 2015 rok. 

3) udział delegacji szkoły w obchodach jubileuszu 20 - lecia Klubu Sportowego " Orzeł 

Kawęczyn, 

 

Organizacja imprez środowiskowych :  

 

1) Organizacja obchodów 130 - lecia szkoły w Tokarach , połączona z wydaniem książki 

pod tym samym tytułem,   

2) przygotowanie uroczystości gminno - parafialnych  obchodów Święta Niepodległości 

w tym części artystycznej z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz  

udział delegacji szkoły, pocztu sztandarowego w uroczystości gminno- parafialnej 

w Kościele Parafialnym w Tokarach połączonej z  złożeniem kwiatów pod 

pamiątkowym obeliskiem poświęconym bohaterom walk o niepodległość. 

3) Przygotowanie apelu z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i 1050 

rocznicy chrztu Polski. Uczniowie cześć artystyczną zaprezentowali również podczas 

wywiadówki dla rodziców w kwietniu 2016r. 

4) udział delegacji szkoły, pocztu sztandarowego w uroczystości gminno- parafialnej              

z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Kościele Parafialnym 

w Tokarach połączonej z  złożeniem kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem.  

5) Prowadzenie zespołu tanecznego marżonetek działającego przy Orkiestrze Dętej OSP 

Tokary przez Panią Renatę Piontkowską i uświetnienie występem marżonetek 

uroczystości gminnych i innych:  

6) Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, 

http://www.przedszkole.kowalepanskie.pl/
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7) Zorganizowanie XI Pikniku Rodzinnego – Tokary 2016 pod hasłem „Tokarska 

Biesiada” przygotowany przez Dyrektora, całą Radę Pedagogiczną, Stowarzyszenie 

Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach, 

 

 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich 

 

1) Andrzejki – zabawa, wróżby, przygotowanie przez rodziców, dzieci i nauczycieli 

własnych wypieków. 

2) Przygotowanie z rodzicami zabawy choinkowej dla dzieci. 

3) Świąteczne pierniczki – współpraca rodziców, dzieci i nauczycieli. 

4) Pączki na tłusty czwartek – pieczenie przez mamy pączków dla dzieci, udostępnienie 

kuchni przez OSP w Kowalach Pańskich. 

5) Wykonanie palm wielkanocnych przez rodziców i nauczycieli. 

6) Udział rodziców w szkolnych wycieczkach rowerowych. 

7) Współpraca z rodzicami w przygotowaniu Dnia dziecka i Sportu Szkolnego. 

8) Udział rodziców i nauczycieli we wspólnych szkoleniach i spotkaniach prowadzonych 

przez doradcę metodycznego, pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, policjanta. 

9) Współorganizacja  I Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Kawęczyn, Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

(OTWP) „Młodzież zapobiega pożarom” - współpraca z Panem Wójtem, Klubem 

Sportowym „Orzeł”, gminnym animatorem sportu Panem Marcinem Mazurkiem, 

Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Kawęczynie. 

10) Współpraca z ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  

w Turku Panem Michałem Pustym – organizowanie wyjazdów uczniów na basen 

(nauka pływania), organizowanie dla uczniów pokazów z udzielania pierwszej 

pomocy. 

11) Współorganizacja z Gminną Biblioteką Publiczną konkursu recytatorskiego 

„Strzałkowo 2016”. 

12) Współpraca z przedszkolem i szkołami z terenu gminy Kawęczyn - organizacja 

uroczystości, konkursów, wzajemna pomoc w organizacji pracy szkoły. 

13) Współpraca z władzami samorządowymi Wójtem Gminy Kawęczyn, Radą Gminy 

Kawęczyn, sołtysami: Kowali Pańskich- Kolonii, Kowali Pańskich, Młodzianowa, 

Marianowa Kolonii, OSP w Kowalach Pańskich, proboszczem parafii – 

współorganizacja uroczystości i imprez szkolnych – rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego,   pasowanie pierwszoklasistów, konkursy, uroczystości patriotycznych  

i państwowych – Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, uroczystości  

i imprez środowiskowych -  spotkanie po latach uczniów i nauczycieli  

w Młodzianowie, współpraca w zbieraniu informacji o historii szkoły                                    

w Młodzianowie, uczestnictwo w piknikach sołeckich, uroczystościach 

jubileuszowych organizacji, klubów działających na terenie  gminy Kawęczyn. 

 

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie 

1) Współudział w uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski organizowanego przez 

Urząd Gminy w Kawęczynie,  

2) Współudział w organizacji uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia działalności 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ćwiczących według regulaminu CTIF w gminie 

Kawęczyn 
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3) Udział uczniów gimnazjum w prowadzeniu  XVIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr 

Dętych OSP w Kawęczynie 

4) Udział w realizacji Powiatowej Sesji Ekologicznej organizowanej przez Zespół Szkół 

Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Prezentacja wyników obserwacji bociana 

białego dla jej uczestników. 

5) Zorganizowanie i współrealizacja akcji obrączkowania bocianów na terenie Gminy 

Kawęczyn.   

6) Udział w finale ,,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 

7) Organizacja noworocznego spotkania emerytów. 

8) Program artystyczny na gminne obchody uroczystości  3 Maja. 

9) Festyn rodzinny „Mama, tata i ja”. 

 

XI. Realizacja projektów adresowanych do uczniów i dorosłych 

 

 Szkoły, często we współpracy z działającymi przy szkołach stowarzyszeniami, 

pozyskują granty na realizację projektów. Projekty te dzięki pozyskanym środkom pozwalają 

na realizację zadań adresowanych do uczniów i dorosłych. Przyczyniają się również do 

poprawy wyposażenia szkół  i poszerzenia ofert szkół. 

 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich. 

 

1) Projekt „Junior Sport” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu 

 i Turystyki – Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich – 18 uczestników 

2) „WF z Klasą” - program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy 

wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl.- Gimnazjum w Kowalach Pańskich -  

57 uczestników 

3) Projekt „PoczytajMY” realizowany we współpracy z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej – Gimnazjum w Kowalach Pańskich – 8 uczestników. 

4) „Książka naszych marzeń” realizowany w ramach programu rządowego – uczniowie 

klas I- VI szkoły podstawowej. 

5) Projekty edukacyjne realizowane w klasie II gimnazjum: „Duchy polskich zamków. 

Bohaterowie fantasy”, „PoczytajMY” – we współpracy z CEO, „Moda na zdrowie”. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

 

 

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarzyńskiego w Skarżynie 

 

projekt we współpracy z Skarżyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Szkolnych „Edukacja 

dzieci i młodzieży w zakresie  tematyki ochrony zdrowia 

   

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie 

 

1. Dzieciństwo bez próchnicy”-Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia 

     jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. 

Projekt dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy           

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

2. Popularyzowanie idei wolontariatu wśród dzieci i dorosłych m. in. w ramach 

wymienionego wcześniej projektu „Rodzinny wolontariat lokalnie”. W ramach programu 

„Wolontariat Rodzinny – lokalnie” we współpracy ze stowarzyszeniem „Kawęczyńskie 

Forum Rodziców” zrealizowano projekt „ Rodzinny ogródek Marysieńki. Efektem 
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projektu było m. in. utworzenie przyszkolnego ogródka oraz zagospodarowanie strefy 

wypoczynku -  postawianie altanki z ławkami ogrodowymi, zamontowanie orbiteka                   

do ćwiczeń. Na ten cel pozyskano 7000 zł dotacji od Fundacji PZU. Projekt  zrealizowano 

we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.  

1. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych pod 

nazwą " Kim być ?" – dotowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego- w trakcie 

realizacji. 

2. ,,Nie szata zdobi człowieka”. Celem tego projektu jest doskonalenie sprawności 

językowej,,  rozwijanie sprawności komunikacyjnej oraz kultury czytelniczej. Projekt 

dotowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego- w trakcie realizacji. 

3. Innym siebie dam, bo dobre serce mam -Wspieranie działań z zakresu upowszechniania 

wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania kompetencji 

społecznych w duchu tolerancji i poszanowania różnych wartości, zwiększenia aktywności 

wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem roli lidera grupy. Projekt 

dotowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego- w trakcie realizacji. 

4. „Śladami dawnej Wielkopolski”-Wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację regionalną dzieci                      

i młodzieży w trakcie realizacji. 

5. „Junior Sport” - program sportowy dla uczniów klas IV-VI realizowany we współpracy              

z SZS „WIELKOPOLSKA”- w trakcie realizacji. 

 

 

 

XII Inne 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych 

 

Prowadzenie dokumentacji nauczania w formie dzienników elektronicznych klas I- VI 

 

 

Opracowała 

Arleta Biegańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2014-2016. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki 

wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego 

oszacowania wskaźników. 

 
 

Legenda  

Niebieski - Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zespole Szkół im. MSC w Kawęczynie 

Czerwony - Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

 

 

 

 

 

 

 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
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Wskaźnik hist. i WOS dla lat: 2014-2016. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki 

wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.95% powierzchnia ufności dla 

łącznego oszacowania wskaźników. 

 
Legenda  

fioletowy- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zespole Szkół im. MSC w Kawęczynie 

żółty - Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
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Wskaźnik j. polski dla lat: 2014-2016. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku 

końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

 
żółty- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zespole Szkół im. MSC w Kawęczynie 

niebieski - Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
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Wskaźnik mat.-przyr. dla lat: 2014-2016. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku 

końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego 

oszacowania wskaźników. 

 

 
 

zielony- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zespole Szkół im. MSC w Kawęczynie 

niebieski - Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
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Wskaźnik przedm. przyr. dla lat: 2014-2016. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku 

końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego 

oszacowania wskaźników. 

 

 
 

zielony- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zespole Szkół im. MSC w Kawęczynie 

różowy - Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
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Wskaźnik matematyka dla lat: 2014-2016. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku 

końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego 

oszacowania wskaźników. 

 
 

 

czerwony- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Zespole Szkół im. MSC w Kawęczynie 

zielony - Gimnazjum w Kowalach Pańskich 

 

 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/porownywarka-szkol/

