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1.Wstęp

Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. z 2009r., Nr 56, poz. 458) w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329, ze zmianami) dodano w art. 5a ust. 4, w następującym
brzmieniu:
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych
typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

Informacja niniejsza odnosi się  do roku szkolnego 2008/2009, a sprawy finansowania oświaty 
obejmują wydatki za rok 2009.
Do opracowania wykorzystano:

− informacje gromadzone i przetwarzane w  Urzędzie Gminy,
− dane  pozyskane  z  gminnych  szkół  w  sferze  wychowawczej  i  opiekuńczej  

oraz dydaktycznej,
− dane dotyczące finansowania oświaty zostały przygotowane przez Biuro Obsługi Szkół,
− sprawozdawczość SIO na dzień 31 marca 2008 r.

2.Organizacja sieci szkół i przedszkoli w gminie.

Zakładanie  i  prowadzenie  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  zgodnie  z  ustawą 
o systemie oświaty należy do zadań własnych gmin. W praktyce obowiązek ten realizowany jest 
poprzez sieć  utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują  wszystkie 
miejscowości ujęte w tzw. obwody szkół.
UW naszej gminie sieć i obwody szkolne określone zostały następująco:
• Szkoła Podstawowa w Dębnicy Kaszubskiej: Dębnica Kaszubska, Podwilczyn,  Łysomice, 
Łysomiczki,  Dargacz,  Dobrzykowo,  Krzynia,  Skarszów  Górny,  Skarszów  Dolny,  Grabin, 
Krzywań,  Dudzicze,  Mielno,  Borzęcino,  Borzęcinko,  Starnice,  Starniczki,  Łabiszewo, 
Boguszyce, Brzeziniec, Leśnia;
• Szkoła  Podstawowa  w  Gogolewie:  Gogolewo,  Gogolewko,  Dobra,  Dobrzec,  Maleniec, 
Troszki, Dobieszewko, Dobieszewo, Podole Małe, Żarkowo;
• Szkoła  Podstawowa  w  Motarzynie: Budowo,  Budówko,  Jawory,  Motarzyno,  Jamrzyno, 
Spole,  Ochodza,  Kotowo,  Niemczewo,  Goszczyno,  Strzegomino,  Niepoględzie,  Gałęzów, 
Grabówka.
• Gimnazjum w Dębnica Kaszubska: obwód obejmujący wszystkie miejscowości w gminie.
Ponadto z uwagi na bliskie położenie, dzieci zamieszkałe w okolicach Niepoględzia  uczęszczają 
do Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w Niepoględziu. 
Posiadamy  także   przedszkole  samorządowe  w  Dębnicy  Kaszubskiej,  obejmujące  swym 
zasięgiem dzieci z całej Gminy.
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3.Dane dotyczące uczniów.

Dane  dotyczące  liczby  uczniów  w  wieku  obowiązku  szkolnego  w  obwodach  szkół  
z  poszczególnych  miejscowości  zamieszczone  są  w  tabeli  poniżej  na  podstawie  ewidencji 
ludności wg stanu na koniec kwietnia 2008 r. i zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół na 
rok szkolny 2008/2009.
Informacje  dotyczące  liczby  dzieci  w  wieku  obowiązku  szkolnego  w  obwodach  szkół  oraz 
liczebności  w klasach oraz liczby oddziałów w szkołach i  przedszkolu przedstawione zostały 
w tabelach od 1 do 4.

Tabela 1. Liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego w obwodach szkół podstawowych

Lp. Szkoła Dzieci 
urodz. 

w
2002 r.
kl „I”

Liczba dzieci podlegających 
obowiązkowi szkolnemu urodzonych w Ogółem dzieci

podlegających
obowiązkowi 
szkolnemu 

Z liczby w rubr. 5 
uczniowie uczący 

się
2001 2000 1999 1998 1997 1996

tej innej
 o p o p o p o p o p o p

1 2 3 4 5 6 7
1 Szkoła 

Podstawowa 
Dębnica 
Kaszubska

1 66 3 85 3 77 3 80 2 71 2 82 1 480 414 66

2 Szkoła 
Podstawowa 
Gogolewo

- 14 - 22 - 15 - 22 - 29 - 19 - 119+2* 106 22

3 Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

- 41 - 40 - 35 - 32 - 39 - 41 - 230 108 122

Tabela 2. Liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego w obwodzie gimnazjum

Wyjaśnienie do tabelki 1 i 2:
o- obwód szkoły
p- z poza obwodu szkoły
2* liczba dzieci z odroczonym obowiązkiem ( ur 1991 r.) niepełnosprawni 
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L
p.

Szkoła
Liczba dzieci podlegających 

obowiązkowi szkolnemu urodzonych w Ogółem dzieci
podlegających
obowiązkowi 
szkolnemu 

Z liczby w rubr. 5 
uczniowie uczący się

1995 1994 1993 1992 1991 1900
tej innej

 o p o p o p o p o p o p

1 2 4 5 6 7
1 Gimnazjum

Dębnica 
Kaszubska

146 2 139 - 142 1 25 - 7 - 5 - 467 370 97



Tabela 3. Liczebność w klasach oraz liczby oddziałów w szkołach

Wyszczególnienie Klasy Ogółem
I II III IV V VI I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Szkoła Podstawowa 
Dębnicy Kaszubskiej

Liczba uczniów 59 77 66 69 69 74 - - - 414
Liczba oddziałów 3 4 3 3 3 3 - - - 19

Szkoła Podstawowa 
Gogolewo

Liczba uczniów 11 16 12 20 28 17 - - - 104
Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 - - - 6

Szkoła Podstawowa 
Motarzyno

Liczba uczniów 18 21 18 10 20 21 - - - 108
Liczba oddziałów 1 1 1 1 1 1 - - - 6

Gimnazjum Dębnica 
Kaszubska

Liczba uczniów - - - - - - 129 120 121 370
Liczba oddziałów - - - - - - 5 5 5 15

Łączna liczba uczniów: 996

Tabela  4.  Liczba  dzieci  w  oddziałach  oraz  liczby  oddziałów  w  przedszkolach  i  oddziałach 
przedszkolny przy szkołach.

Przedszkola Dębnica 
Kaszubska

x x

Oddziały przedszkolne x Gogolewo Motarzyno
Klasa „0” Liczba dzieci 74 9 17

Liczba oddziałów 4 1 1
Klasa poniżej „0” Liczba dzieci 70 - 23

Liczba oddziałów 3 - 1
łączna liczba dzieci w jednostce 114 9 40

łączna liczba dzieci w gminnych jednostkach 193

4. Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach 

Tabela 5.Pracownicy pedagogiczni 

Stanowiska służbowe
Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Dębnicy Kaszubskiej

Szkoła 
Podstawowa 

Gogolewo

Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

Gimnazjum 
Dębnica 

Kaszubska

1 2 3 4 5
Dyrektor 1 1 1 1
Wicedyrektor 1 - - 1
Nauczyciele Pełnozatrudnieni 35 11 12 26

Niepełnozatrudnieni 4 - 2 7
Pedagog szkolny 1 0,5 - 1
Wychowawców świetlicy 5 - 1 5
Bibliotekarz 1 0,5 - 1
Logopeda 1 - - -

Ogółem (liczba osób) 49 13 16 42
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W każdej ze szkół oraz przedszkolu w zależności od liczby oddziałów oraz potrzeb pracownicy 
pedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Tabela 6. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowniczych i obsługi

Wyszczególnienie
Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Dębnicy Kaszubskiej

Szkoła 
Podstawowa 

Gogolewo

Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

Gimnazjum 
Dębnica 

Kaszubska
1 2 3 4 5

Pomoc nauczyciela 2 - - -
Sekretarz szkoły 1 - - 1
Zaopatrzeniowiec 1 - - 1
Pomoc administracyjna - 1 1 1
Woźny 1 1 1 1
Sprzątaczka 8 2 2 8
Konserwator 3 - - 1
Palacz 1 - - -
Kierowca autobusu 1 - - 1
Kierowca  sam.  ciężarowego  do 
3,5 tony

1 - - -

Robotnik do spraw ciężkich - 1 2 -
Robotnik do spraw lekkich - - - 1
Dozorca - - - 2
Robotnik 1 - -

Ogółem (liczba osób) 20 5 6 17

W obecnym stanie prawnym każdy nauczyciel posiada odpowiedni stopień awansu zawodowego, 
który  związany  jest  z  jego  wykształceniem,  stażem  pracy,  doświadczeniem  i  osiągnięciami 
potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu.
Na dzień 31 marca 2009 r. struktura kwalifikacji i awansu przedstawia się następująco:

Tabela 7. Informacja na temat awansu zawodowego nauczycieli (2008/2009)

Wyszczególnienie

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Dębnicy 
Kaszubskiej

Szkoła 
Podstawowa 

Gogolewo

Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

Gimnazjum 
Dębnica 

Kaszubska Razem

1 2 3 4 5 6
Liczba nauczycieli w szkole 49 13 16 42 120

w 
tym

Nauczycieli 
dyplomowanych

26 4 10 15 55

Nauczycieli 
mianowanych

10 1 2 18 31

Nauczycieli 
kontraktowych

12 7 2 5 26

Nauczycieli 
stażystów

1 1 2 4 8
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5.Finanse oświaty
Tabela 8. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkola

Źródła pokrycia planu:
- subwencja oświatowa  7 872 569, 00
- dotacja stypendia    274 196, 00
- dotacja podręczniki      34 400,00
- dotacja dokształcanie młodocianych    123 184, 00
- środki własne gmina                          3 688 362, 00  

          11 992 711, 00

Wydatki ogółem:
- wydatki bieżące 11 911 939, 00
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Niepoględziu   1 552 209, 00  - w tym:

• 80101  -  805 686, 00
• 80103  -    66 696, 00

6

L
p. 2009Dział Rozdział Plan finansowy
1 801

oświata 
i wychowanie

80101 szkoły podstawowe 5 229 972, 00
80103 oddział przedszkolne w 

szkołach podstawowych
120 053, 00 

(Gogolewo)
80104 Przedszkola 1 291 832, 00 

(Dębnica K, Motarzyno)
80110 Gimnazjum 3 298 508, 00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 632 178, 00
80114 Zespół obsługi 

administracyjno-
ekonomicznej szkół

303 027, 00

80120 Licea ogólnokształcące 1 404, 00
80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli
41 182, 00

80148 Stołówki szkolne 21 650, 00
80195 Pozostała działalność 172 542, 00

(w tym: - socjalny emerytów- 49 358, 00
-dokształcanie młodocianych- 123 184,00)

2 Razem: 11 112 348, 00
3. 854

edukacyjna 
opieka 

wychowawcza

85401 Świetlice szkolne 480 952, 00
85415 Pomoc materialna dla 

uczniów
396 238, 00

(w tym stypendia: 361 838,00 i podręczniki- 34 400)
85446 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli
3 173, 00

4 Razem: 880 363, 00
Ogółem: (2+4) 11 992 711, 00

 



• 80104 -    236 895,00
• 80110-     442 932,00

- wydatki pozostałych jednostek oświatowych                  10 229 746, 00
- wydatki gminy  129 984, 00 – w tym:
                     podręczniki- 6 800, 00

dokształcanie młodocianych -123 184, 00

- wydatki majątkowe 80 772, 00
   w tym  - zakup autobusu:                                                    59 402, 00
               - plany sala gimnastyczna Motarzyno  21 370, 00

Tabela 9.  Wydatki w/g planu finansowego rozróżnieniu na jednostki organizacyjne
Zespół 

Szkolno-
Przedszkolny 

Dębnica 
Kaszubska 

Zespół Szkół 
Dębnica 

Kaszubska

Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

Szkoła 
Podstawowa 
Gogolewo

Biuro 
Obsługi 
Szkół Razem

Rozdział
80101 2 572 052,00 997 856,00 833 008,00 4 402 916,00
80103 53 357,00 53 357,00
80104 886 573,00 168 364,00 1 054 937,00
80110 2 855 576,00 2 855 576,00
80113 214 301,00 267 914,00 52 616,00 37 945,00 572 776,00
80114 303 027,00 303 027,00
80120 1 404,00 1 404,00
80146 17 244,00 13 869,00 5 569,00 4 500,00 41 182,00
80148 12 450,00 8 200,00 500,00 500,00 21 650,00
80195 30 087,00 196,00 14 253,00 4 822,00 49 358,00
85401 215 530,00 192 935,00 72 487,00 480 952,00
85415 100 132,00 85 378,00 32 630,00 33 092,00 138 206,00 389 438,00
85446 1 412,00 1 314,00 447,00 3 173,00

RAZEM 4 049 781,00 3 426 786,00 1 344 722,00 967 224,00 441 233,00 10 229 746,00
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Tabela 10. Struktura wydatków bieżących

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Dębnica Kaszubska 
Szkoła 

Podstawowa Motarzyno
Szkoła Podstawowa 

Gogolewo
Zespół Szkół  

Dębnica Kaszubska Biuro Obsługi Szkół Razem

Kategoria wydatków Kwota %budżetu Kwota %budżetu Kwota %budżetu Kwota %budżetu Kwota %budżetu Kwota %budżetu

Wynagrodzenia i 
pochodne 3 245 402,00 80,14% 1 026 881,00 76,36% 800 520,00 82,76% 2 665 190,00 77,78% 256 937,00 58,23% 7 994 930,00 78,15%

Materiały i wyposażenie 108 282,00 2,67% 22 043,00 1,64% 36 503,00 3,77% 64 143,00 1,87% 8 194,00 1,86% 239 165,00 2,34%

Opał 141 838,00 3,50% 74 192,00 5,52% 3 547,00 0,37% 190 400,00 5,56% - 0,00% 409 977,00 4,01%

Olej napędowy 60 749,00 1,50% - 0,00% - 0,00% 31 944,00 0,93% - 0,00% 92 693,00 0,91%

Pomoce dydaktyczne, 
książki 20 100,00 0,50% 7 000,00 0,52% 3 400,00 0,35% 8 500,00 0,25% - 0,00% 39 000,00 0,38%

Energia, woda 58 621,00 1,45% 19 672,00 1,46% 13 022,00 1,35% 58 712,00 1,71% - 0,00% 150 027,00 1,47%

Remonty, konserwacje 139 830,00 3,45% 58 700,00 4,37% 2 000,00 0,21% 40 723,00 1,19% 1 200,00 0,27% 242 453,00 2,37%

Usługi pozostałe (wywóz 
śmieci, odprowadzanie 
ścieków, kominiarz itp.) 

54 059,00 1,33% 11 926,00 0,89% 9 562,00 0,99% 70 181,00 2,05% 25 390,00 5,75% 171 118,00 1,67%

Usługi telekomunikacyjne, 
internet 12 773,00 0,32% 5 649,00 0,42% 4 852,00 0,50% 7 700,00 0,22% 2 455,00 0,56% 33 429,00 0,33%

Podróże służbowe 6 146,00 0,15% 4 006,00 0,30% 5 009,00 0,52% 14 444,00 0,42% 1 000,00 0,23% 30 605,00 0,30%

Zakup papieru ksero i 
akcesoriów komp. 9 814,00 0,24% 5 638,00 0,42% 5 550,00 0,57% 12 829,00 0,37% 4 789,00 1,09% 38 620,00 0,38%

Bilety miesięczne dla 
uczniów 27 989,00 0,69% 52 616,00 3,91% 37 945,00 3,92% 149 863,00 4,37% - 0,00% 268 413,00 2,62%

Dokształcanie i 
doskonalenie 20 156,00 0,50% 7 516,00 0,56% 5 700,00 0,59% 16 683,00 0,49% 2 500,00 0,57% 52 555,00 0,51%

Fundusz socjalny, emeryci 30 087,00 0,74% 14 253,00 1,06% 4 822,00 0,50% 196,00 0,01% - 0,00% 49 358,00 0,48%

Ubezpieczenia 13 803,00 0,34% 2 000,00 0,15% 1 700,00 0,18% 9 900,00 0,29% 562,00 0,13% 27 965,00 0,27%

Stypendia 91 332,00 2,26% 30 134,00 2,24% 30 516,00 3,16% 71 650,00 2,09% 138 206,00 31,32% 361 838,00 3,54%

Podręczniki 8 800,00 0,22% 2 496,00 0,19% 2 576,00 0,27% 13 728,00 0,40% - 0,00% 27 600,00 0,27%

RAZEM 4 049 781,00 100,00% 1 344 722,00 100,00% 967 224,00 100,00% 3 426 786,00 100,00% 441 233,00 100,00% 10 229 746,00 100,00%



Tabela 11. Pozyskane środki z zewnątrz
Szkoła Nazwa projektu Data realizacji Budżet projektu

(w tym wkład własny)
Źródło finansowania

Zespół Szkół
(Gimnazjum Dębnica K.)

Za rękę z Einsteinem 01.03.2007-31.03.2008
37 850,48

(0)

Politechnika Gdańska/Europejski Fundusz 
Społeczny
Sektorowy Program Oper.
Rozwój Zasobów Ludzkich

SP Gogolewo
Zespół Szkół
(Gimnazjum Dębnica K.)

W stronę słońca 13.10.2008-19.12.2008 102 182, 00
(20 568,00)

SP Gogolewo  41 342,00
Zespół Szkół 60 840,00

Wojewoda Pomorski

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
D.K.

Godzina z dzieckiem, 
szczęście na lata

05.05.2008-30.12.2008
48 548,94

(0)

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

SP Gogolewo My też mamy przedszkole 01.02.2008-30.06.2009
42 622,79

(0)

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

SP Motarzyno Bawię się uczę i rozwijam 02.02.2009-31.01.2011
188 014,00

(0)

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

SP Gogolewo W krainie beztroski 01.07.2009-31.08.2011
754 234,19
(23 000,00

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

RAZEM 1 173 452,40
(43 568,00)



Tabela 12 . Koszty utrzymania szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia

Wyszczególnienie

Zespół 
Szkolno-

Przedszkolny 
Dębnica 

Kaszubska 

Zespół 
Szkół 

Dębnica 
Kaszubska

Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

Szkoła Podstawowa 
Gogolewo

Średnioroczna 
liczba uczniów

558 367 144 114

Koszt na jednego 
ucznia

7 024,00 9 104,11 9 012,77 8 151,84

Średnia kwota 
subwencji 6757,57

6. Wykonanie remontów, zadań inwestycyjnych w 2009 r., stan obiektów.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębnica Kaszubska - 103.413,05
Zgodnie z planem remontów wykonano:
− wymiana okien w Borzęcinie- 6,000,-
− wymiana okien Dębnica Kaszubska 27.000,-
− wymiana drzwi głównych -3.147,60
− remont łazienki Borzęcino-4.774,91
−  remont sanitariatów, schody, malowanie sal w Borzęcinie -6.645,99
− SP – wymiana drzwi do klas- 4,800,-
− remont kuchni-1,300,-
− przedszkole – wymiana lamp oświetleniowych1,800,-
− remont sanitariatów p-le – 7.349,27
− malowanie sal przedszkole -4.000,-
− adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną -36.595,28
Stan eksploatowanych obiektów jest dobry i spełnia wymogi dla placówek oświatowych. 
Najpilniejsze potrzeby to ocieplenie budynków szkoły, wymiana instalacji centralnego  
ogrzewania, wymiana  oświetlenia,  wyposażenie  sal  lekcyjnych  w  nowe  ławki  dla  
uczniów.

- Szkoła Podstawowa Gogolewo- 8.589,60
 Zgodnie z planem remontów wykonano:
-wymiana drzwi do toalet
- wymiana siatki ogrodzeniowej oraz słupków
-budowa placu zabaw
-malowanie na parterze korytarza,  holu na pierwszym piętrze oraz trzech sal lekcyjnych;

  -wymiana części drzwi w klasach;
-montaż rur kanalizacyjnych oraz montaż umywalek i położenie kilku płytek w części 
klas;
- wymiana wykładziny i montaż drzwi między klasami 
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Koszt  remontów  obejmuje  jedynie  materiały  budowlane-  8.589,60  prace  wykonał 
pracownik

Stan eksploatowanych obiektów  jest dobry i spełnia wymogi dla placówek oświatowych. 
Najpilniejsze potrzeby to  odnowienie elewacji, ocieplenie budynku szkoły, pilny remont 
szkolnych toalet i wymiana i nstalacji  wodno-  kanalizacyjnej,  rozbudowa  budynku  
szkolnego i wybudowanie sali gimnastycznej z łącznikami  z  pracowniami.   
Należałoby  również  dokonać  remontu  dachu  jak  i  zagospodarować  teren  na  boisko  
szkolne.

- Szkoła Podstawowa Motarzyno  -41.400,-
zgodnie z planem remontów wykonano:
-remont łazienki dziewcząt w Motarzynie- 15.500,-
-remont podłogi, malowanie świetlicy szkolnej w Motarzynie- 7.000,-
-malowanie części klas, korytarzy w Motarzynie i w Budowie- 6.500,-
-wymiana części okien na plastikowe /w Motarzynie/ -12.400,-
Nie wykonano planowanego malowania dachu w Budowie ze względu na zasadność 
ekonomiczną.

Stan  eksploatowanych  obiektów   jest  dobry  i  spełnia  wymogi  dla  placówek  oświatowych. 
Najpilniejsze potrzeby to  ocieplenie i malowanie elewacji, wymiana wyeksploatowanych okien 
na plastikowe, naprawa dachu w Budowie- wymiana pokrycia, wyłożenie kamiennych korytarzy 
wykładziną

− Gimnazjum Dębnica Kaszubska

w ubiegłym roku szkolnym nie przeprowadzono remontów

7. Działalność związana z kształceniem.

1) w sferze wychowawczej i opiekuńczej

a) stan bezpieczeństwa i warunków higienicznych podczas nauki w klasie i prowadzonych zajęć 
pozaszkolnych

Z informacji przedstawionych przez dyrektorów szkół podstawowych wynika, że sale lekcyjne i 
inne pomieszczenia oraz otoczenie szkoły, w których odbywają się zajęcia lekcyjne i 
pozalekcyjne spełniają wymogi bezpieczeństwa i spełniają warunki higieniczne podczas nauki i 
zabawy. Kontrole SANEPID-u potwierdzają spełnianie tych norm przez szkołę.

Gimnazjum w Dębnicy kaszubskiej mieści się w nowo wybudowanym budynku, składa się z 
trzech części, połączonych łącznikiem, w tym z sali gimnastycznej z trybunami. We wszystkich 
salach lekcyjnych, w których regulują to przepisy znajdują się regulaminy korzystania z sali i 
sprzętu.  Wszelkie  usterki  i  wady  zagrażające  bezpieczeństwu  młodzieży  są  natychmiastowo 
usuwane. Plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest dostosowany do potrzeb uczniów zgodnie 
z zasadami higieny pracy. 
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b) organizowanie dowozów uczniów do szkoły 
 

Tabela13. Dowóz uczniów do szkół ( na podstawie inf. przedstawionej przez dyrektorów).

Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa 
Dębnicy Kaszubskiej

Szkoła 
Podstawowa 

Gogolewo

Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

Gimnazjum 
Dębnica Kaszubska

Liczba uczniów 
dowożonych 

i dojeżdzających
173 62 69 195

Uczniowie  zamieszkujący  miejscowości  przynależne  poszczególny  obwodom,   w  zależności 
od odległości przemieszczają się do swojej szkoły pieszo lub są dowożeni. Dowóz uczniów do 
szkół organizują dyrektorzy szkół. W przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum 
w Dębnicy Kaszubskiej dowóz odbywa się własnymi środkami transportu w ramach możliwości, 
częściowo  dowóz  realizuje  PKS  Słupsk,  na  podstawie  umowy  zawartej  między  szkołą,  a 
przewoźnikiem. Szkoły Podstawowe w Motarzynie i Gogolewie dowóz realizują na podstawie 
umowy z PKS Słupsk oraz PKS Bytów. Uczniowie na przystanki są odprowadzani, wsiadanie i 
wysiadanie  odbywa  się  pod  nadzorem  osoby  odpowiedzialnej.  W  przypadku  Szkoły 
Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej i Motarzynie podczas dowozu dzieci są objęte dodatkowa 
opieką osoby dorosłej.

c) zapewnienie opieki świetlicowej dla uczniów pozostających w szkole przed i po zajęciach

Oprócz  funkcji  dydaktycznej  szkoła  pełni  funkcję  opiekuńczą  dla  uczniów  w  świetlicach 
szkolnych. W każdej ze szkół prowadzone są świetlice, z których korzystają dzieci dojeżdżające 
i dzieci, których rodzice pracują. Świetlice zapewniają opiekę przed i po lekcjach, realizują swój 
program. Uczniowie podczas zajęć w świetlicy rozwijają swoje zainteresowania. W Gimnazjum 
w Dębnicy  Kaszubskiej  praca  w  świetlicy  opiera  się  na  rocznym  planie  oraz  miesięcznych 
rozkładach zajęć, które były zgodne ze zmieniającymi się porami roku, ważnymi wydarzeniami z 
życia szkoły i świętami.
Dzieci, które są uprawnione do korzystania  z programu „Pomoc państwa w dożywianiu”- jeśli 
wyrażą chęć- są dożywiane. W szkołach podstawowych wszystkie dzieci otrzymują bezpłatny 
kartonik  mleka,  w  Gimnazjum  23  dzieci  korzysta  z  programu  „Szklanka  mleka”.  

Tabela 14. Świetlica szkolna i dożywianie ( na podstawie inf. przedstawionej przez dyrektorów).

Stanowiska służbowe Szkoła Podstawowa 
Dębnicy Kaszubskiej

Szkoła 
Podstawowa 

Gogolewo

Szkoła 
Podstawowa 
Motarzyno

Gimnazjum 
Dębnica 

Kaszubska

1 2 3 4 5
Liczba uczniów w świetlicy 175 82 73 208
Liczba grup wychowawczych 5 4 3 5
Liczba  uczniów  korzystających  
z obiadów

140 115 80 57
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d) sposoby pracy nauczycieli i współpracy szkoły z rodzicami uczniów

Nauczyciele  szkół  podstawowych  współpracują  z  rodzicami  w  swoich  oddziałach  –  
wywiadówki, rozmowy indywidualne, dzień otwartej szkoły, współpracują z pedagogiem 
szkolnym i  specjalistycznymi  poradniami.  Dyrektor  szkoły współpracuje  z  rodzicami  
Rada Rodziców, zebrania, dzień otwartej szkoły, ustalanie zamierzeń, realizacja planu 
pracy.

 W Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej współpraca z rodzicami wygląda następująco: w każdy 
ostatni czwartek miesiąca odbywają się Dni Otwartej  Szkoły.  Każdy  z  rodziców  ma  
możliwość spotkania z nauczycielami i omówienia spraw związanych ze swoim dzieckiem. Poza 
tym, nauczyciele są dostępni w każdym innym terminie. Uczestniczą aktywnie w życiu szkoły, są 
współorganizatorami  uroczystości  szkolnych,  biorą  udział  w  szkolnych  wycieczkach  czy  
biwakach.. Z zaangażowaniem pracuje Rada Rodziców, wspierając działalność szkoły.

e) rozpoznawanie problemów wychowawczych i opiekuńczych w szkole

Szkoły  podstawowe realizuje  program profilaktyczny  i  wychowawczy,  zatwierdzony  
przez Radę Pedagogiczną  i Radę Rodziców.
W szkole obowiązują i funkcjonują procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
Procedury są umieszczone na tablicy w pokoju nauczycielskim, w razie potrzeby jest  
powoływany Szkolny Zespół Kryzysowy.
Wiedza  o  prawach  dziecka  i  ucznia  jest  upowszechniana  poprzez  realizację  godzin  
wychowawczych, dostęp do dokumentacji szkolnej, apele.

Dyrektor Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, wychowawcy oraz pedagog szkolny za  
główny cel stawiają rozpoznawanie  i  pokonywanie  trudności  wychowawczych 
i  opiekuńczych.  W szkole funkcjonuje Zespół do spraw Bezpieczeństwa i  Zachowań  
Ryzykownych wśród młodzieży.  Pedagog  szkolny  działa  w  Gminnym  
Interdyscyplinarnym Zespole ds. Przemocy i Zaniedbywania Dzieci. 
W szkole realizowane były następujące programy profilaktyczne i wychowawcze:

1)   POZNAJMY SIĘ program integracyjny dla klas pierwszych,
2)  DLACZEGO  LUDZIE  UŻYWAJĄ  PRZEMOCY  program  realizowany  w  klasach 

drugich,
3)  TRUDNY WYBÓR zajęcia z zakresu orientacji zawodowej w klasach trzecich,  
4) Udział w Ogólnopolskiej Kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. 
5) Udział  uczniów  w  przedstawieniach  profilaktycznych  przygotowywanych  przez 

Krakowski Teatr Profilaktyczny KURTYNA,
6) Cykl  spotkań  rodziców,  uczniów  i  nauczycieli  z  lekarzami  onkologami,  chemio 

terapeutami i radiologami w ramach programu profilaktyki zdrowotnej i nowotworowej 
dla mieszkańców Pomorza Środkowego.

7) Szkolenie  dla  nauczycieli  pt.  „Zachowania depresyjne i  samobójcze wśród młodzieży. 
Diagnoza i profilaktyka.”
Szkoła posiada szereg procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych:

1) Procedura składania skarg w przypadku łamania praw dziecka i ucznia,
2) Procedura postępowania nauczyciela w przypadku łamania praw dziecka i ucznia,
3) Procedura w przypadku uczennicy w ciąży,
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4) Procedura wyłaniania uczniów szczególnie zdolnych,
5) Procedura postępowania dotycząca ucznia z trudnościami,
6) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci 

samobójczej),
7) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku epizodu psychotycznego ucznia,
8) Procedura postępowania w czasie zagrożenia bombowego,
9) Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji zamachu samobójczego ucznia,
10) Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia:

a) palenie papierosów przez uczniów,
b) uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
c)         na terenie szkoły są substancje przypominające narkotyki,
d) uczeń w sytuacji zagrożenia poczucia bezpieczeństwa,
e) uczeń – sprawca czynu karalnego,
f)  uczeń – ofiara czyny karalnego,
g) procedura wydłużenia etapu edukacyjnego.

f) praca opiekuńcza prowadzona w szkole przez wychowawcę klasy i pedagoga

Praca  opiekuńcza  i  wychowawcza  prowadzona  przez  wychowawców  i  pedagoga 
szkolnego opierała się na działaniach:

1) rozpoznawanie  warunków rodzinnych,  materialnych,  zdrowotnych  i  psychofizycznych 
uczniów,

2) udzielania indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej uczniom,
3) kierowania uczniów na badania specjalistyczne,
4) udzielania rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie trudności w wychowaniu dzieci,
5) prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,
6) udzielania  pomocy  nauczycielom  w  ich  pracy  z  uczniami  sprawiającymi  trudności 

wychowawcze,
7) współdziałania z odpowiednimi placówkami oświatowymi,  sądowymi,  policją i innymi 

podmiotami stosownie do zaistniałych potrzeb,
8) organizowania procesu wychowania,
9) inspirowania działań zespołowych uczniów,
10) podejmowania działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz między 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
11) diagnozowania i kompensowanie działań w stosunku do uczniów tego wymagających,
12) utrzymywania kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie kształcenia i 

wychowania,

2) w sferze dydaktycznej

a) Stan bazy dydaktycznej i wyposażenie szkół
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębnica Kaszubska

Przedszkole: 6  sal  lekcyjnych,  1  sala  lekcyjna  w GOK-u,  gabinet  logopedii,  gabinet  
gimnastyki korekcyjnej, atestowany plac zabaw.
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Szkoła Podstawowa: 12 sal lekcyjnych, 1 sala lekcyjna w GOK-u, sala gimnastyczna,  
boisko szkolne, biblioteka, sala komputerowa, 2 sale świetlicy, gabinet logopedii, gabinet 
terapii pedagogicznej, sala zespołu wyrównawczego.
Borzęcino: 4 sale lekcyjne, salka gimnastyczna.
Szkoła  wyposażona  jest  w  niezbędne  środki  dydaktyczne,  zapewniające  realizację  
programów.

- Szkoła Podstawowa Gogolewo
-7  izb  lekcyjnych  (2 na  parterze,  5  na pierwszym piętrze),  pracownia  komputerowa,  
biblioteka-pracownia  multimedialna,  gabinet  pedagoga,  boisko  przyszkolne,sala  
gimnastyczna, świetlica szkolna pełniąca również  funkcję  stołówki,  biblioteka  
z czytelnią, sklepik,

- Szkoła Podstawowa Motarzyno
w Motarzynie; 
-6 izb lekcyjnych, gabinet wspomagania rozwoju, pracownia komputerowa, biblioteka, 
pracownia multimedialna, świetlica, gabinet pedagoga, boisko przyszkolne, zastępcza 
salka gimnastyczna  w Motarzynie
w Budowie; 
- 2 użytkowane izby lekcyjne, boisko przyszkolne, 

- Gimnazjum Dębnica Kaszubska
- boiska do piłki nożnej,  20 sal lekcyjnych, pracownie: 2 komputerowe i 2 językowe, 
2 świetlice, hala sportowa,, gabinet pomocy przedlekarskiej,gabinet pedagoga, kuchnia i 
stołówka, biblioteka.

b) prowadzenie zajęć edukacyjnych

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębnica Kaszubska
zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i koła zainteresowań):
koło taneczne „Iskierki”, SKS, zajęcia chóru, koło języka angielskiego, koło plastyczne, 
koło  historyczne,  koło  ortograficzne,  koło  matematyczne,  koło  polonistyczne,  koło  
PTTK, koło informatyczne, koło teatralne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
zespół korekcyjno wyrównawczy
zajęcia specjalistyczne w celu wyrównywania szans:

- terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia dla uczniów z orzeczoną dysleksją 
rozwojową, zajęcia logopedyczne wczesnego wspomagania rozwoju

- Szkoła Podstawowa Gogolewo
zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i koła zainteresowań):

− kółko teatralne i ekologiczne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- zajęcia wyrównawcze kl. I, II, III 
- zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. II 

     -  zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. III
      zajęcia specjalistyczne w celu wyrównywania szans:
      -terapia pedagogiczna kl. I-III 
      -terapia pedagogiczna kl. IV-VI 
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- Szkoła Podstawowa Motarzyno
zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i koła zainteresowań):

zespół kaszubski., krajoznawczo-przyrodnicze, sportowe ,  korekcyjne, przedmiotowe, 
chór
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizuje szkoła w 3 grupach

      zajęcia specjalistyczne w celu wyrównywania szans:
      teatr socjoterapeutyczny BINGO 

- Gimnazjum Dębnica Kaszubska
zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i koła zainteresowań):

- j.polskiego, j.niemieckiego, j.angielskiego, matematyczne, historyczne, 
fizyczne,chemiczne, biologiczne, geograficzne,informatyczne, SKS, chór, PTTK, LOP 
PCK, wolontariat, Klub Europejski, Klub fotograficzno – filmowy, Dyskusyjny klub 
filmowy,Gazetka szkolna „Kurturka”, radiowęzeł
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- j. polski – kl. I 
- matematyka – kl. II 
Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym z 10 uczniów

  c) wyniki nauczania osiągane przez szkoły w sprawdzianach zewnętrznych na przestrzeni lat  
2006-2009.

Informacja o wynikach sprawdzianów w klasie VI szkół podstawowych i wynikach egzaminów 
w klasie III gimnazjum przygotowane przez dyrektorów szkół zawierają porównanie średnich 
wyników naszych uczniów do średnich wyników uzyskanych przez uczniów w powiecie i 
województwie.
- szkoły podstawowe

2006/2007 2007/2008 2008/2009
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Zespół 
Szkolno-Przedszkolny
 Dębnica Kaszubska

24,70
23,57 24,24 26,16

23,53
23,22 23,22 25,38

24,97

19,60 20,79 22,29Szkoła Podstawowa
Gogolewo

21,71 21,78 17,42

Szkoła Podstawowa 
Motarzyno 20,79

23,24 18,78

Objaśnienie:
1- średnia punktów w  szkole
2- średnia punktów w  gminie
3- średnia punktów w  powiecie
4- średnia punktów w  województwie

- gimnazjum  

Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych opiera się na tzw. wartości dodanej. 
Uwzględnia wynik ucznia na starcie nauki i na jej finiszu. Na tej podstawie można 
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ustalić, czy szkoła uczy efektywnie, czy też wymaga poprawy.  Wg tych kategorii 
Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej jest"szkołą wspierające", do których trafiają 
uczniowie ze słabszymi wynikami, ale szkoła starannie i sumiennie podnosi ich poziom 
wiedzy. Uczniowie notują wyższy finałowy wynik niż z egzaminu kończącego 
podstawówkę.

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej 
wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
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Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości 
dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
2006 - 2009

Rok 
szkolny 2006/2007 2007/2008 2008/2009

KLASA CZ. H CZ. MP CZ. H CZ. MP CZ. H CZ. MP

III a 35,46 30,96 29,04 26,76 36,14 33,36

III b 35,04 31,85 29,31 24,42 28,33 19,52

III c 23,70 16,10 30,35 28,15 27,83 18,83

III d 26,75 23,70 18,88 15,19 34,17 24,75

III e 26,68 20,68 24,07 23,24 32,32 24,53

III f - - - - - -

szkoła 29,74 24,91 26,86 24,20 31,78 24,19

gmina 29,86 25,23 27,08 24,62 31,19 23,5

powiat 27,06 22,40 26,45 23,71 29,10 23,19

pomorskie 30,21 25,06 29,34 26,71 30,72 25,60

d) osiągnięcia uczniów
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębnica Kaszubska

I miejsce w gminnym konkursie „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”
VII miejsce na szczeblu powiatowym w konkursie „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”
III miejsce w unihokeju dziewcząt na szczeblu powiatowym
I miejsce w biegach indywidualnych dziewcząt w powiecie
XI miejsce w biegach indywidualnych dziewcząt w województwie
II miejsce w biegach drużynowo dziewcząt w powiecie
II miejsce w biegach drużynowo chłopców w powiecie
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V miejsce w siatkówce dziewcząt w powiecie
I miejsce w koszykówce dziewcząt w powiecie
I miejsce w koszykówce dziewcząt – półfinały wojewódzkie
IV miejsce w koszykówce dziewcząt – finał wojewódzki
III miejsce w lekkoatletyce – czwórbój – w powiecie
I miejsce indywidualnie w lekkoatletyce – czwórbój – w powiecie
V miejsce w halowej piłce nożnej w powiecie
IV miejsce w klasyfikacji generalnej chłopców i dziewcząt w Powiatowej Olimpiadzie  
Młodzieży
I i II miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym
VII miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
III miejsce w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Zdrowie mam tylko jedno”
I miejsce w gminnym konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł”
I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych

- Szkoła Podstawowa Motarzyno
 I miejsce w Gminie- biegi sztafeta chłopców,
II  miejsce dziewczęta I miejsce w biegach indywidualnych w Gmienie, 
wyróżnienie w powiecie Powiatowy na II przeglądzie literatur w Warcinie- wyróżnienie 
I miejsce indywidualnie w V przeglądzie piosenki religijnej (powiatowym) 
I miejsce w Gminie -Tenis stołowy- drużynowy,V w powiecie (chł.)   
I miejsce w Powiatowym Przeglądzie zespołów jasełkowych (zespół BINGO) 
I miejsce w Gminnym przeglądzie kolęd (zespół) 
III i IV miejsce Gminny konkurs matematyczny Rombus 
I miejsce drużynowo i indywidualnie w Gminnym konkursie bezpieczeństwo w ruchu  
rowerowym 
II i III  miejsce w gminnym konkursie pożarniczy,  II miejsce w powiecie 
Siatkówka chłopców- mistrzostwo Gminy i V miejsce w powiecie 
Koszykówka chłopców II miejsce w Gminie 
Międzyszkolny konkurs przyrodniczy I miejsce 
Konkurs profilaktyczny I miejsce w powiecie 
Gminne Biegi Majowe I miejsce w kategorii biegu głównego chł. Klasy VI 

- Gimnazjum Dębnica Kaszubska

data konkurs etap szkolny (liczba 
uczniów biorących 
udział w konkursie)

etap rejonowy (liczba 
uczniów biorących udział 

w konkursie)
06.11.2008 geograficzny 17 2
14.11.2008 j.angielskiego „RW&B” 40 2
17.11.2008 matematyczny 20 2
18.11.2008 fizyczny 12 2
19.11.2008 historyczny 12 2
20.11.2008 biologiczny 20 2
21.11.2008 j.polskiego 15 2
26.11.2008 chemiczny 14 2
28.11.2008 j.niemieckiego 61
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e) poziom zadowolenia rodziców i uczniów z oferty pracy szkoły

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębnica Kaszubska
na podstawie rozmów z rodzicami, zgłaszanych skarg, protokołów Rady Pedagogicznej można 
stwierdzić, że rodzice i uczniowie są zadowoleni z realizacji zadań przez szkołę. Na podstawie 
ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i uczniów, dotyczącej odczuwanego bezpieczeństwa 
rodziców i dzieci na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stwierdza się, że rodzice i dzieci 
czują  się  bezpiecznie  w  szkole,  w  razie  potrzeby  mogą  poprosić  o  pomoc  w  rozwiązaniu 
problemu wychowawcę klasy,  pedagoga szkolnego,  dyrekcję.  Ponadto rodzice zaproponowali 
tematykę, która mogłaby być ujęta w programie profilaktycznym.

- Szkoła Podstawowa Gogolewo
ankieta w sprawie badania oczekiwań rodziców względem szkoły, wykazała,że rodzice nie mają 

zastrzeżeń do pracy szkoły, jedynie brak szatni to zarzut z strony rodziców. 
W związku z czym od 1 września 2009 r szkoła zamontowała szafki odzieżowe.

- Szkoła Podstawowa Motarzyno
w drodze wywiadów przeprowadzonych podczas wywiadówek, na podstawie zgłaszanych skarg, 
wniosków od rodziców, treści protokołów Rady Rodziców, ankiety z 28.01.09 r.;dotyczących 
oferty szkoły stwierdza się wysoki poziom zadowolenia rodziców z realizacji zadań przez szkołę.

- Gimnazjum Dębnica Kaszubska
do tej pory szkoła nie prowadziła takiej analizy

3) w sferze statutowej działalności szkół

− Przestrzeganie zasad dotyczących obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,  
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Szkoły  dopilnowują,  aby  obowiązek  rocznego  przygotowania  przedszkolnego,  obowiązek 
szkolny był przestrzegany zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uczniowie są zapisywani 
do  szkoły  i  grupy  „0”  w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  –  ewidencja  ludności. 
Przekazywanie uczniów odbywa się poprzez wymianę druków przekazania – przyjęcia ucznia.

− Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia
Prawa dziecka i prawa ucznia regulują statuty szkół, uczniowie są z tymi prawami zapoznawani, 
wszelkie  przejawy  ich  łamania  są  na  bieżąco  eliminowane  poprzez  działania  wychowawcy, 
pedagoga, dyrektora w kontaktach z rodzicami.

− Współpraca szkoły z rodzicami
W szkołach funkcjonują Rady Rodziców, wybierane zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 
Rodzice mają wpływ na pracę szkoły,  zatwierdzają programy wychowawczy i profilaktyczny. 
Rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły, są współorganizatorami uroczystości szkolnych i 
klasowych.

Gmina  Dębnica  Kaszubska,  jak  większość  gmin  wiejskich  w  Polsce,  staje  przed  trudnym 
zadaniem  dofinansowywania  corocznie  oświaty  na  swoim terenie,  ponieważ część  środków 
otrzymujemy w formie subwencji z budżetu państwa, a pozostałe  środki przeznaczamy z 
własnego  budżetu.  Przepisy  określające  zasady  finansowania  oświaty  stanowią,  że  liczba 
uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa.
Nie uwzględnia się w ten sposób indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich, a w tym

21



poszczególnych placówek oświatowych. Dotychczasowe zasady zwiększenia subwencji dla
obszarów wiejskich, nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby
uczniów w oddziale, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla
nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz dowożenia i związanej z tym opieki
świetlicowej. Ze względu na rozdrobnienie placówek wiejskich, uczniowie są praktycznie
pozbawieni możliwości korzystania z oferty porównywalnej ze szkołami miejskimi.
Gmina obciążona jest również w całości utrzymaniem przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, dowozu dzieci do szkół oraz głównymi kosztami remontów i inwestycji
oświatowych.
Zgodnie ze strategią rozwoju gminy, a w tym i oświaty w gminie, aby uniknąć i wyeliminować
remonty i inwestycje nieuzasadnione oraz po to by czynić starania o dofinansowanie z zewnątrz.
Obecnie gminna sieć szkół obejmuje 3 szkoły podstawowe i gimnazjum oraz 1
przedszkola, których organem prowadzącym jest samorząd. 
Taka sieć szkół podstawowych przy obecnie postępującym niżu demograficznym generuje
bardzo duże koszty finansowe funkcjonowania oświaty. Pomimo to, działać należy tak, aby w
niedalekiej przyszłości udało nam się osiągnąć takie standardy edukacyjne, aby nasze dzieci np.
miały zapewnioną we wszystkich palcówkach na terenie gminy bogatą ofertę zajęć
pozalekcyjnych, opiekę psychologiczno pedagogiczną, pomoce dydaktyczne, dożywianie, zajęcia
sportowe i rekreacyjne itp. 

8. Podsumowanie.
W naszych założeniach strategicznych system oświaty na terenie Gminy Dębnica Kaszubska 
winien :
1. zapewnić dobry poziom realizacji podstawy programowej określonej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej,
2. wspierać pełen rozwój uczniów i wychowawczą pracę rodziców oraz stwarzać
możliwości skutecznego przeciwdziałania zjawiskom negatywnym,
3. oferować dodatkowe programy wynikające z: uzdolnień i zainteresowań młodzieży,
potrzeb współczesności, naturalnych warunków gminy itp.,
4. stwarzać młodzieży możliwości do angażowania się w życie społeczności lokalnej.

Podstawowym celem kształcenia jest:
1. stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka,
2. eliminowanie zjawisk zagrażających temu rozwojowi.

Założone cele osiągane są dzięki:
1. profesjonalnej kadrze zarządzającej placówkami oświatowymi,
2. kompetentnej kadrze pedagogicznej (nauczyciele – wychowawcy),
3. prawidłowej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za
przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym (szkoła, rodzice, policja itd.),
4. prawidłowym warunkom technicznym i właściwemu stanowi budynków,
odpowiedniemu wyposażeniu, prowadzonym corocznie w miarę najważniejszych potrzeb
remontom i modernizacjom, dostępności obiektów sportowych,
Stawiając wysokie cele przed gminną oświatą, należy zdawać sobie sprawę - o czym była mowa
wcześniej - z ograniczonych środków na ich realizację. Dlatego środki publiczne angażuje się w
to co konieczne, trwałe i efektywne.

Realizacja zadań wynikających z założonych celów odbywa się następująco:
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1. Wójt, Rada Gminy:
• traktowanie spraw oświaty jako priorytetowych,
• właściwe inwestowanie środków przeznaczonych na oświatę.
2. dyrektorzy placówek:
• przemyślana polityka kadrowa,
• racjonalne kształtowanie kosztów bieżących,
• prawidłowe zarządzanie powierzonym majątkiem,
• tworzenie atrakcyjnej oferty dla uczniów,
• aktywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działania poszerzające ofertę
edukacyjną szkoły.
Zadania dydaktyczne i wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach realizowane są
prawidłowo. 
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