
OŚWIATA I WYCHOWANIE 
W GMINIE NIEPORĘT



WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

GIMNAZJUM:
Liczba uczniów – 332,

Liczba oddziałów – 13,

Średnia liczba uczniów na oddział – 25,5,

Liczba nauczycieli – 32 (30,68 etatu),

Liczba pracowników niepedagogicznych – 6 (5,5 etatu) + firmy sprzątająca i ochroniarska



WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

SZKOŁY PODSTAWOWE (wraz z oddziałami przedszkolnymi) – 5: 

liczba uczniów – 1319 (1159 +160 „0”)

liczba oddziałów – 65 (58 + 7 „0”)

średnia liczba uczniów na oddział – 20.3

liczba nauczycieli – 153 (136,18 etatu)

liczba pracowników niepedagogicznych – 38 (33,2 etatu)



PRZEDSZKOLA – 4: 
liczba przedszkolaków –  366,  

liczba oddziałów – 15,

średnia liczba przedszkolaków na oddział – 24,4

liczba nauczycieli – 43 (34,42 etatu),

liczba pracowników niepedagogicznych – 39 (31,4 etatu).

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE



SZKOŁY I PRZEDSZKOLA GMINNE
liczba uczniów – 2017
liczba oddziałów – 93
średnia liczba uczniów na oddział – 21,7
liczba nauczycieli – 228 (201,28 etatu),
liczba pracow. niepedagog. – 83 (70,1 etatu) 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  W  GMINIE - 6
Liczba dzieci – 136

DZIECI PRZEDSZKOLNE POZA GMINĄ - 88 

 OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT



WYBRANE WYDATKI:
WYNAGRODZENIA – 15.005.896 zł,

DODATKI WIEJSKI I MIESZKANIOWY – 863.457 zł,

ZFŚS – 752.989 zł,

DOWÓZ UCZNIÓW – 654.337 zł,

ZAJĘCIA NA BASENIE – 348.620 zł,

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE – 1.841.650 zł,

PRZEDSZKOLA W INNYCH JST – 881.825 zł,

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2016 r. 

27 109 234,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT



INWESTYCJE I REMONTY 
PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH
 NA TERENIE GMINY 
NIEPORĘT W 2016 R



ROZBUDOWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W JÓZEFOWIE

W lipcu zakończona została rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 
Józefowie.

 Istniejąca szkoła została rozbudowana o cztery sale lekcyjne, 
pomieszczenie biblioteki z księgozbiorem, szatnie, sanitariaty i pokój 

nauczycielski. 

Do nowych pomieszczeń szkolnych
 zostało zakupione wyposażenie. 

Powierzchnia użytkowa nowego 
skrzydła to 713 m2. 

Koszt inwestycji to 2.076.478,09 zł brutto



PRZEBUDOWA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPORĘCIE 

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

W ramach zadania inwestycyjnego, w kolejnym etapie przebudowy szkoły wykonano:

Wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

Termomodernizację ścian fundamentowych i elewacji,

Termomodernizacje dachu na „łączniku”,

Przebudowę wejść do kuchni i oddziału przedszkolnego.

Wartość wykonanych prac to 
318.240,70 zł brutto



MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ 
W GIMNAZJUM W STANISŁAWOWIE 

PIERWSZYM

W ramach zadania inwestycyjnego dwie 
sale komputerowe wyposażono w nowe 
monitory z terminalami i serwer.

Koszt inwestycji:

110.000,00 zł brutto



PLAC ZABAW DLA 
PRZEDSZKOLA GMINNEGO 

W ZEGRZU 
POŁUDNIOWYM

W ramach zadania inwestycyjnego w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym 
na zamontowano nowy, wielofunkcyjny zestaw zabawowy.

Wartość inwestycji: 50.000,00 zł brutto



REMONT PARKINGU 
I CHODNIKA PRZY PALCU ZABAW 

W PRZEDSZKOLU GMINNYM 
W NIEPORĘCIE

W ramach funduszy remontowych w miejsce starej nawierzchni z trelinki na parkingu 
ułożona została kostka betonowa. 

Wyremontowano również chodnik do placu zabaw – w miejsce starych płyt 
chodnikowych wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.

Koszt remontu wyniósł 36.679,92 zł brutto 



REMONT
 INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ 

W GMINNYM PRZEDSZKOLU 
W BIAŁOBRZEGACH

W budynku przedszkola trawa wymiana podejść, poziomów i 

pionów instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Wartość remontu 25.000,00 zł brutto



REMONT W ZESPOLE 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 
W WÓLCE RADZYMIŃSKIEJ

W trakcie wakacji w budynku szkoły wykonano:

Remont łazienek na I piętrze, który obejmował 
wymianę glazury, terakoty, białego montażu i armatury 
oraz montaż kabin systemowych,  

Remont schodów do piwnicy i pomieszczenia 
piwnicznego polegający na wykonaniu nawierzchni z 
gresu

Łączna wartość remontu: 63.227,14 zł brutto



REMONT 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W NIEPORĘCIE

W Szkole Podstawowej w Nieporęcie, w trakcie ferii 
zimowych, na ścianach wykonano powłoki 
natryskowe z lakierowaniem.

Koszt remontu wyniósł 12.653,40 zł brutto



REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JÓZEFOWIE

W Szkole Podstawowej w Józefowie ze środków 
remontowych sfinansowane zostały:

Remont toalet który obejmował wymianę misek 
ustępowych i drzwi do kabin,

Naprawa dachu nad salą 38 i 39,

Uzupełnienie obudowy przewodów 
wentylacyjnych i wodociągowych,

Instalacja sieci LAN

Łączny koszt remontu wyniósł:
 44.703,66 zł brutto



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ 
W GMINNYM GIMNAZJUM W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Remont obejmował:

Malowanie i naprawę ścian, 

Montaż cięgien do otwierania okien,

Naprawę drewnianej lamperii 

Naprawę drzwi do magazynku sprzętu 
sportowego

Całkowity koszt remontu to 40.000 zł brutto



MONTAŻ ŹRÓDEŁEK WODY PITNEJ 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 I GIMNAZJUM

Do końca listopada 2016 r. we wszystkich 
szkołach podstawowych i w gimnazjum 
zamontowanych zostanie łącznie 10 
źródełek wody pitnej.

Łączny koszt: 35.000,00 zł brutto



KOSZTY PONIESIONE W 
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

NA TERENIE GMINY NIEPORĘT W 2016:

Zadania inwestycyjne – 2.554.718,79 zł brutto

Remonty - 257.264,12 zł brutto



Dziękuję za uwagę.
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