
RAPORT 
O  STANIE OŚWIATY

W KALETACH



12-10-26

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Gminy  Kalety za rok szkolny 2019/2020 wynika 
z przepisu art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2156 z późn. zm.) w związku z art. 264 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 
60 z późn. zm.): „Organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego  przedstawia organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni 
rok szkolny.



12-10-26

Zadania oświatowe realizowane przez organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego w roku szkolnym 
2019/2020 skupiały się w głównej mierze na 
przygotowaniach związanych z wdrożeniem od 1 września 
2019 r. reformy oświatowej polegającej na budowaniu 
nowego ustroju szkolnego oraz zmianach programowych. 



Obecnie w mieście Kalety działają następujące placówki oświatowe:

⚫ Zespół Szkół Publicznych w Kaletach      

⚫ Zespół  Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku

⚫Miejskie Przedszkole nr 1 “Leśne Skrzaty” w Kaletach

⚫Niepubliczne Przedszkole  „Bystrzaki” z oddziałami 
integracyjnymi

⚫Niepubliczna Szkoła Podstawowa  nr 1 w Kaletach

⚫Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 

⚫Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach

⚫Żłobek MILUŚ

⚫Niepubliczny Żłobek MALI ODKRYWCY
 



Do obwodu edukacyjnego          
  miasta Kalety wchodzą              
   następujące dzielnice:

Kalety, Jędrysek, Lubocz, Miotek, Kuczów, 

Zielona, Mokrus, Truszczyca, Drutarnia



            LICZBA  DZIECI URODZONYCH  
                   W  POSZCZEGÓLNYCH  LATACH
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1998 1999 2000 2001 2002 2003  
 

2004 2005 2006 2007 2008

136 144 93 116 94 84 102 88 84 69 63 60 59 52 67 84 78 91 95

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  20
20

101 102 85 75 73 76    82 57 80 81 72  43



      Stan oświaty w mieście

 Według danych 
statystycznych  sytuacja 

w zakresie edukacji 
przedstawia się następująco :



1)  Miejskie Przedszkole nr 1 LEŚNE SKRZATY w Kaletach, ul. Brzechwy 2 
     42-660 Kalety  tel.34 3577082  mp1kalety@poczta.pl

2)  Niepubliczne Przedszkole BYSTRZAKI  z oddziałami integracyjnymi  
    ul. Dworcowa 4  42-660 Kalety   tel. 600 359 061  bystrzakikalety@onet.pl   

3)  Niepubliczne Przedszkole MALI ODKRYWCY LEŚNA 20, 42-660 Kalety  tel. 606976038   e-mail 
info@maliodkrywcy-przedszkole.pl.

4) Zespół Szkół Publicznych w Kaletach  ul. 1 Maja 6   tel. 34 3577013   e-mail  psp1@kalety.pl
     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach
     Liceum Ogólnokształcące w Kaletach  brak naboru uczniów  
     Technikum w Kaletach   brak naboru uczniów

5) Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku 
    42-660 Kalety  ul. Orzeszkowej  10   tel/fax: (34) 35 78 103 e-mail: zsip@kalety.pl  

6) Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach  ul. Lompy 2  42-660 Kalety   606 976 038  
     e-mail ; nsp1kalety@wp.pl

7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach ul. Ks. Rogowskiego 42 
 42-660 Kalety 
 tel: (34) 3577655   fax: (34) 3577654    e-mail: mowkalety@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła zawodowa  o  kierunku kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
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Rodzaj placówki Liczba uczniów 

w placówkach 

przedszkola 277

szkoły podstawowe 590 

licea ogólnokształcące 0 

technika 0 

Szkoły branżowe 0 

szkoły specjalne, ośrodki (wszystkie rodzaje)   MOW 61 



 Siedmiolatki 1 września 2020 r. rozpoczęły naukę 
w  5 klasach pierwszych – powstały 3 klasy dzieci 
w ZSP w Kaletach, 1 klasa pierwsza w ZPO 
w Kaletach Miotku i jedna klasa pierwsza 
7-osobowa w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kaletach.



REALIZACJA   ART. 30 KN
    Styczeń 2012 r. – 263 882 zł 

 Styczeń 2013 r. – 74 792 zł
  Styczeń 2014 r. – 127 572 zł
  Styczeń 2015 r. -  131 258 zł
 Styczeń 2016 r. - 152 754 zł
  Styczeń 2017 r. – 124 789 zł

   Styczeń 2018 r. –  175 430 zł
  Styczeń 2019 r. – 233 265 zł
Styczeń 2020 r.  -  13 366 zł 

     Styczeń 2021 r. - prognozowane  ok. 85 000 zł



Zatrudnienie
Zatrudnienie we wszystkich placówkach oświatowych Miasta Kalety wynika z wymogów odrębnych 
przepisów oświatowych. 
 
PLACÓWKA NAUCZYCIELE ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE  NR 1 
W KALETACH

 9,5  1,5  

Zespół Szkół Publicznych w 
Kaletach

49,11  7
                     

Zespół Placówek Oświatowych Kalety 
MIOTEK

24,3    7  
                 



W 2020 r.  wykonano w szkołach następujące remonty:
 - w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach:
malowanie ścian korytarzy w szatniach; położenie tynku mozaikowego - wejście 
ewakuacyjne, malowanie pomieszczeń  kuchni, założenie dodatkowych kamer na 
korytarzach szkolnych w budynku klas I-III oraz na placu zabaw,  konserwacja 
BOISKA ORLIK, malowanie harcówki, zabezpieczenie  suchym tynkiem 
zagrzybionych pomieszczeń w budynku głównym,  okablowanie sieciowe  budynku klas 
I-III,  wykonanie  ściany odgradzającej korytarz  z płyt gipsowo-kartonowych 
wstawienie drzwi  - sala nr 30 w budynku klas I-III (zamiast zdemontowanych drzwi 
przesuwnych – zalecenie ppoż), wykonanie  drewnianego odgrodzenia  sali 1,2,3  
(gimnazjum) na potrzeby  uruchomienia dwóch sal  dla kl. II i III  i świetlicy 
w związku z pandemią,  zabezpieczenie przegrodami sekretariatu szkoły w związku 
z COVID-19, czyszczenie palników kotłów olejowych  i wymiana uszkodzonych 
sterowników w budynku klas I-III. 
 - w Zespole Placówek Oświatowych w Kaletach:
+ remont sali dydaktycznej i pomieszczenia byłej kuchni oraz malowanie łazienki w
 przedszkolu, 
+ remont sali nr 9 w ramach projektu „Zielona pracownia”,  remont biblioteki 
szkolnej, renowacja i cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej oraz malowanie 
pomieszczeń byłej świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na gabinet logopedy.
- w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach: założenie instalacji fotowoltaicznej oraz 
bieżące naprawy i naprawa drobnych usterek.

   
 

              



                Urządzenia specjalistyczne
                     i zbiory biblioteczne

      Placówki oświatowe miasta są wyposażone w komputery, projektory 
multimedialne, rzutniki pisma, odtwarzacze video 

 i kserokopiarki. 
W tym roku szkoły otrzymały 41 laptopów w ramach programu 

„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

      Biblioteki szkolne są dobrze wyposażone  w zbiory biblioteczne, 
 szkoły uczestniczyły w  roku ubiegłym w projekcie 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA.
PSP1 i PSP2 realizują projekt finansowany z



  Wykształcenie
 i dokształcanie zawodowe nauczycieli

  Nauczyciele miasta Kalety posiadają 
wykształcenie wyższe z przygotowaniem 
pedagogicznym. Dodatkowo obok posiadanego 
wykształcenia kierunkowego  systematycznie 
doskonalą się i dokształcają zawodowo.
W budżecie każdej placówki zapewnia się 
wymagane ustawowo pieniądze na ten cel. 



Placówka Stopień awansu zawodowego

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

ZPO w 
Kaletach 
Miotku 1 4 1

  

21

ZSP w 
Kaletach

3 3 2 34

MP 1 0 0 0 8

Stopnie awansu zawodowego 
 (wrzesień 2020 r.)



Wyniki egzaminu ósmoklasisty
                    2020

    PSP 1
    Kalety

         j.polski                                matematyka                                  
                                                                                                             
    

      55,3 %                      40,7%                              

        j. angielski    49,68%   
 
                                



Wyniki egzaminu ósmoklasisty
                       2020

PSP nr 2 

Kalety  Miotek

         j.polski                                matematyka                                 
                                                                                                            
    

      56,00%                       35,33%

   j. angielski    44,46%
 
                           



Stypendia szkolne

Na działalność stypendialną 
środki kierowane są głównie z budżetu centralnego.

 Miasto Kalety przyznaje 
stypendia  dla najzdolniejszych

uczniów ,
 z budżetu miasta  finansowana
jest  wycieczka dla najlepszych

uczniów na zakończenie roku szkolnego 
oraz nagrody książkowe. 



Subwencja oświatowa 

 2010 r.            2011 r.                  2012 r.                   2013r.                 2014r.                  
  

   3 356 163 zł     3 734 490 zł      4 963 246 zł          4 594 786 zł        4 712 084 zł       

                2015 r.                2016 r.                    2017 r.              2018                    2019 

       4 755 773 zł       5 144 392 zł             5 779 188 zł       5 935 862 zł      6 100 707 zł

2020 r.
  
   5 815 172 zł



    URLOPY  DLA  PORATOWANIA 
ZDROWIA:

 W roku 2020  udzielono jeden urlop dla poratowania 
zdrowia dla nauczycieli.



Dowóz  uczniów do szkoły  realizowany jest 
przez firmy wyłonione w drodze zapytania 

ofertowego.
Zarówno liczba dowożonych uczniów jak

i trasa przejazdu nie uległy zmianom 
w stosunku do roku ubiegłego.

Dowóz z Drutarni  uczniowie klas IV-VIII             UNI METAL                    28 uczniów
             z Drutarni  uczniowie klas I-III                 UMI METAL                   21 uczniów
             z Truszczycy   uczniowie klas I-VIII        UNI METAL                   13 uczniów 
   uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   STAŃKO           10 uczniów

        rodzice           3 uczniów



       Gmina Kalety w roku 2020, realizując zadania, prowadzi różne 
typy szkół i placówek umiejscowionych w 3 jednostkach 
organizacyjnych, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 
wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań 
wykonywane są remonty obiektów szkolnych oraz realizowane są 
zadania inwestycyjne. Szkoły i placówki na bieżąco doposażane są w 
pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
programów nauczania, programów profilaktyczno-wychowawczych, 
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 
statutowych. Zapewniana jest obsługa administracyjna, w tym 
prawna, obsługa finansowa, w tym w zakresie wykonywania 
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.) 
i obsługa organizacyjna.
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