Załącznik do zarządzenia nr 145/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 16 października 2020 r.

INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Osie
w roku szkolnym 2019/2020

(art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
- Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Osie, październik 2020 r.

1. WSTĘP, METRYCZKA GMINY
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązała organ wykonawczy samorządu
terytorialnego do co rocznego przedstawiania Radzie Gminy informacji nt. stanu realizacji zadań
oświatowych w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez kuratora oświaty w placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina.
Obowiązek ten wynika z dyspozycji zawartej w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.
System prawa oświatowego określa katalog zadań należących do jednostki samorządu terytorialnego,
w szczególności związanych z utrzymaniem i prowadzeniem publicznych placówek oświatowych.
Do zadań oświatowych organu prowadzącego należy między innymi:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i organizacyjnej szkoły lub
placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów
oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub
placówki.
Ustawodawstwo prawne gwarantuje organowi prowadzącemu środki finansowe w postaci
subwencji oświatowej i dotacji celowych na realizację zadań oświatowych.
Gmina Osie realizując zadania oświatowe:
• zatwierdza arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół, dla których jest organem prowadzącym,
• nadzoruje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• prowadzi politykę kadrową wobec dyrektorów szkół i przedszkoli,
• zapewnia lokalowe i finansowe warunki konieczne do realizacji zadań statutowych,
• czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej w jednostkach oświatowych.

Metryczka gminy
Przedstawiona poniżej tabela daję ogólną charakterystykę gminy, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty:
DANE O GMINIE

z 2018 r.

z 2019 r.

(wg stanu na 31.12.2018 r.)) (wg stanu na 31.12.2019 r.)

Liczba ludności gminy

5 460

5 455

Budżet gminy-dochody

33 706 685,62 zł

32 143 695,72 zł

6 173,39 zł

5 892,52

Dochody własne gminy bez subwencji oświatowej,
wyrównawczej i dotacji ogółem
- w przeliczeniu na jednego mieszkańca

13 509 277,98 zł

12 805 081,50 zł

2 474,23 zł

2 347,40 zł

Otrzymana subwencja oświatowa

5 816 112,00 zł

6 134 066,00 zł

567

572

10 257,69 zł

10 723,89 zł

8 940 243,58 zł

9 256 542,23 zł

Budżet w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Statystyczna liczba uczniów wg metryczki subwencji
oświatowej (bez wychowanków przedszkoli)
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 ucznia
wg metryczki subwencji oświatowej
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854
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2. ZATWIERDZANIE ARKUSZY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY
Wójt Gminy Osie zatwierdził arkusze i aneksy do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny
2019/2020 dla następujących placówek oświatowych:
1) Szkoły Podstawowej w Osiu
2) Szkoły Podstawowej w Brzezinach
3) Szkoły Podstawowej we Wierzchach ze Szkołą Filialną w Łążku
4)Przedszkola Publicznego w Osiu

3. INFORMACJA O KADRZE PEDAGOGICZNEJ I NIEPEDAGOGICZNEJ
We wszystkich szkołach pracowali nauczyciele zgodnie z kwalifikacjami.
Struktura zatrudnienia w szkołach przedstawiała się następująco:

NAUCZYCIELE

Ilość zatrudnionych:
W tym: pełnozatrudnionych
niepełnozatrudnionych
Stopnie awansu
Dyplomowany
Mianowany
Kontraktowy
Stażysta
Bez stopnia

Sz. P.
Osie

Sz. P.
Brzeziny

Sz. P.
Wierzchy

Przedszkole
Publiczne
w Osiu

47
45
2

17
5
12

18
12
6

7
5
2

28
6
9
9
1

8
5
4
-

10
4
3
1
-

3
4
-

Pracownicy niepedagogiczni
Wyszczególnienie

Zatrudnienie
etaty

osoby

1.

Szkoła Podstawowa w Osiu

11,75

14

2.

Szkoła Podstawowa w Brzezinach

4

6

3

Szkoła Podstawowa w Wierzchach

3,5

5

4.

Przedszkole Publiczne w Osiu

6,5

8

28

36

Razem
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4. INFORMACJA O UCZNIACH
Liczebność uczniów w oddziałach w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2019/2020
kształtowała się następująco:

Lp.

1.

2.
3.

4.

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa w Osiu:
a) Oddziały zerowe
b) Szkoła Podstawowa

Liczba
oddz.

Liczba
uczniów

w tym klas:
„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

62

68

/dzieci

23
4
19

492
76
416

-

43

44

50

17

71

60

6

45

12

5

6

0

8

5

8

-

-

Szkoła Podstawowa w
Wierzchach
- Szkoła Filialna w Łążku

7

60

9

6

5

7

9

11

13

-

-

4

25

12

5

5

3

-

-

-

-

-

Przedszkole Publiczne w
Osiu
RAZEM:

4

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

697

Szkoła Podstawowa w
Brzezinach

W ogólnej liczbie dzieci uczących się w gminie
mieszczą się:
a) uczniowie objęci nauczaniem
indywidualnym
b) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

Szkoła
Podstawowa
w Osiu

Szkoła
Podstawowa
w Brzezinach

Szkoła
Podstawowa
w Wierzchach

0

0

0

15

2
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5. DOWÓZ UCZNIÓW
W ramach obowiązku gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 dowożono uczniów .
Ilość tą przedstawiają poniższe dane:
Szkoła Podstawowa w Osiu – 124 uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa w Brzezinach – 10 uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa w Wierzchach – 20 uczniów dowożonych

6. POWIERZENIE STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY
W związku ze złożoną rezygnacją Wójt Gminy Osie odwołał Pana Adama Manikowskiego ze stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach z dniem 27 kwietnia 2020 r.
Następnie od 1 maja 2020 r. na podstawie § 11h ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1c rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657 i 781) Wójt Gminy
Osie powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach nauczycielowi tej
szkoły – Pani Aleksandrze Kater na okres do dnia 31 sierpnia 2021 r.
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7. ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU
Na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia
ministra edukacji narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzono
analizę wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok.

Średnie
wynagrodzenie
Lp.

Wskaźniki
Stopnie
określone
awansu
w art. 30
zawodowego ust. 3 Karty
Nauczyciela

1

nauczyciel
stażysta

100%

2

nauczyciel
kontraktowy

111%

3

nauczyciel
mianowany

144%

4

nauczyciel
dyplomowany

184%

8.

od dnia
1
stycznia
do dnia
31
sierpnia

Średnioroczna
liczba etatów
ustalana dla
okresów
obowiązywania
poszczególnych
kwot bazowych

Suma
iloczynów
średniorocznej
liczby etatów
Wydatki
i średnich
poniesione
wynagrodzeń,
w roku na
o których
wynagrodzeni
mowa w art. 30
aw
ust. 3 Karty
składnikach
Nauczyciela,
od dnia
wskazanych
ustalonych dla w art. 30 ust.1
1
okresów
września
Karty
obowiązywania
do dnia
Nauczyciela
poszczególnych
31
kwot bazowych
grudnia

Kwota
różnicy

od dnia
1
września
do dnia
31
grudnia

od dnia
1
stycznia
do dnia
31
sierpnia

3 045,21 3 337,55

0,92

4,99

89 030,24

91 696,93

2 666,69

3 380,18 3 704,68

10,14

11,89

450 394,78

590 596,01

140 201,23

4 385,10 4 806,07

19,43

18,00

1 027 656,98

1 127 377,48

99 720,50

5 603,19 6 141,09

32,88

36,47

2 369 725,31

2 666 130,12

296 404,81

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W roku szkolnym 2019/2020 organ prowadzący powoływał komisje egzaminacyjną i nadał stopień
awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej w Osiu.

9. BAZA SZKOŁY
Szkoły dysponowały następującą bazą lokalową:
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU użytkuje dwa obiekty szkolne:
1) w budynku przy ul. Księdza Semraua 44 w roku szk. 2019/20 uczyły się 4 oddziały „0” i 6 oddziałów
klas I-III,
2) w budynku przy ul. Szkolnej 8 uczą się klasy IV-VIII szkoły podstawowej – 13 oddziałów.
Obiekt przy ul. Ks. Semraua (o powierzchni użytkowej ok. 1400 m2) mieścił w 2018/19:
- 10 pomieszczeń lekcyjnych,
- bibliotekę,
- pomieszczenie pedagoga/logopedy,
- pokój nauczycielski,
- sala do zajęć komputerowych,
- gabinet wicedyrektora,
- pomieszczenia dla woźnego i sprzątaczek,
- zastępczą salę gimnastyczną (o pow.100 m2),
- stołówkę,
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- sanitariaty,
- kuchnię,
- kotłownię olejową.
Do obiektu należy teren o pow. ok. 12 000 m2, na którym mieści się plac zabaw.
Obiekt przy ul. Szkolnej (o powierzchni użytkowej po rozbudowie – 3 758,1m2 ) posiada:
- 18 sal lekcyjnych,
- 1 salę komputerową,
- bibliotekę,
- stołówkę,
- świetlicę,
- pomieszczenia kuchenne,
- sekretariat,
- gabinety: pedagoga, dyrektora i wicedyrektora,
- gabinet pielęgniarki,
- pomieszczenia gospodarcze,
- salę gimnastyczna o wymiarach 20 x 30 m,
- salę pomocnicza o wymiarach 80 m2,
- kotłownię olejową.
SZKOŁA PODSTAWOWA BRZEZINY posiada:
- 7 sal lekcyjnych,
- zastępczą salkę gimnastyczną,
- pracownię regionalno - historyczną,
- 1 pracownię informatyczną,
- 1 bibliotekę,
- gabinet dyrektora szkoły,
- sekretariat
- pokój nauczycielski,
- pomieszczenie kuchenne
- sanitariaty.
Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 7200m2. Powierzchnia pod obiektami
budowlanymi - 961m2, tereny sportowe 1012m2, plac zabaw - 810m2, tereny zielone - 4147m2,
pozostałe tereny - 270m2.
SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY użytkuje dwa obiekty szkolne:
Szkoła Podstawowa Wierzchy w skład, której wchodzą:
- 5 sal lekcyjnych,
- 1 pracownia komputerowa,
- 1 stołówka- świetlica,
- biblioteka szkolna,
- boisko wielofunkcyjne,
- zaplecze sanitarne.
SZKOŁA FILIALNA ŁĄŻEK posiada:
- 3 sale lekcyjne,
- 1 salę komputerową,
- swietlicę,
- boisko szkolne,
- zaplecze sanitarne.
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU
W budynku Przedszkola znajdują się :
- 4 sale dydaktyczne o powierzchni 200 m 2,
- kuchnia z zapleczem kuchennym,
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- 3 łazienki dla dzieci,
- szatnia, strych, piwnica,
- plac zabaw z ekologicznymi sprzętami, posiadającymi atest bezpieczeństwa.
Przedszkole posiada następujący sprzęt: 1 komputer stacjonarny i 1 laptop z dostępem do Internetu,
1 komputer dla dzieci z programem „Kid Smart”, 1 kserokopiarka, 2 odtwarzacze DVD, 1 magnetowid,
2 telewizory, radiomagnetofony i 1 rzutnik.
10. INWESTYCJE I REMONTY, ZAKUP SPRZĘTU I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
W ramach tego zadania szkoły wykonały:
Szkoła Podstawowa w Osiu
Budynek– ul. Szkolna 8:
- przeprowadzono kontrolę pomieszczeń szkoły i jej otoczenia.
- przeprowadzono bieżące prace remontowo- naprawcze ( konserwacja wykładzin
termozgrzewalnych
- zakupiono 3 laptopy (w tym 1 z projektu "Lepszy start" - szkoła miejscem optymalizacji szans
edukacyjnych wiejskich dzieci),
- zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem do księgowości (Razem 10909,68),
- zakupiono 4 drukarki (2666,00),
- zakupiono oprogramowanie do szkolnych komputerów (1089,00),
- zakupiono regał do szkolnej biblioteki,
- dokonano kapitalnego remontu 2 sal lekcyjnych (wymieniono instalację elektryczną, założono nowe
lampy, pomalowano sale, wymieniono podłogi, położono wykładziny termozgrzewalne - 736832,29),
- założono nowe lampy w szatniach sportowych,
- zakupiono 1 ozonator (2400,00),
- zakupiono 26 stolików i krzeseł (2500,00)
Budynek – ul. Ks. Semraua 44
- przeprowadzono kontrolę pomieszczeń szkoły i jej otoczenia,
- wymieniono lampy we wszystkich pomieszczeniach kuchennych oraz w 1 sali lekcyjnej i korytarzu,
- w ramach programu "Posiłek w szkole" zakupiono wyposażenie stołówki szkolnej na kwotę 72.000zł,
- posadzono sosny na placu zabaw,
- zakupiono 1 ozonator (2400,00).
Szkoła Podstawowa w Brzezinach
- przeprowadzono kontrolę pomieszczeń szkoły i jej otoczenia.
- zakupiono meble do oddziału przedszkolnego,
- dokonano kapitalnego remontu oddziału przedszkolnego oraz gabinetu dyrektora (wymieniono
kaloryfery, założono nowe lampy, pomalowano pomieszczenia, wymieniono podłogi: położono
wykładzinę termozgrzewalną w oddziale przedszkolnym i panele w gabinecie dyrektora),
- ocieplone i otynkowane zostały kominy na budynku szkolnym,
Szkoła Podstawowa w Wierzchach
W roku szkolnym 2018/2019 zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i położono kostkę brukową
na placu przed S.P. Wierzchy.
Przedszkole Publiczne w Osiu
- pomalowano magazyn przy kuchni przedszkolnej,
- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego do kuchni przedszkolnej ,
- zakupiono siatkę powlekaną na bieżące potrzeby remontów ogrodzenia i nożyce spalinowe do cięcia
żywopłotu.
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11. PRZEPROWADZONE KONTROLE
Szkoła Podstawowa w Osiu
Data

Kontrolujący

Przedmiot kontroli - zalecenia

17.12.2019 r.

Starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy

Doraźna kontrola w zakresie wykonywania
prac dyrektora szkoły. Brak zaleceń.

19.02.2020 r.

Sanepid

Monitoring przebiegu programu. Brak zaleceń.

Data

Kontrolujący

Przedmiot kontroli - zalecenia

17.12.2019

Starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy

Doraźna kontrola w zakresie prawidłowości
wykonywania przez dyrektora szkoły zadań w
zakresie nadzoru pedagogicznego. prac
dyrektora szkoły.
Wydano zalecenia

Starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy

Doraźna kontrola w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w
szkole, zagadnień z przepisami prawa,
prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz
realizacji podstawy programowej.
Wydano zalecenia.

Szkoła Podstawowa w Brzezinach

17.02.2020r.

19.02.2020r.

Sanepid

Monitoring przebiegu programów
profilaktycznych. Brak zaleceń.

Szkoła Podstawowa w Wierzchach
Kontrola przewodów kominowych w SP Wierzchy – pozytywna.
Kontrola przewodów kominowych w SF Łążek – pozytywna.
Kontrola sanitarna – pozytywna.
Kontrola techniczna urządzeń i instalacji elektrycznych na obiektach oraz instalacji
piorunochronnej SPW, SF – pozytywna.
Kontrola obiektów budowlanych SPW, SF – pozytywna.
Przegląd kotła olejowego SPW – pozytywna.
Przedszkole Publiczne w Osiu
Odbyły się następujące kontrole, w wyniku których, nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń:
- 30.08.2019 r. została przeprowadzona wewnętrzna, okresowa kontrola bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z obiektu przedszkola oraz wewnętrzna okresowa kontrola urządzeń na placu
zabaw.
- 19.10.2019 r. okresowa kontrola przewodów dymnych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych,
- 18.11.2019 r. kontrola sanitarna przedszkola przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świeciu;
a) wdrażanie kolejnych etapów programów pt.: „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”
oraz „Profilaktyka chorób pasożytniczych” ,
b) ocena stanu sanitarnego placówki
- wrzesień 2020 r. - bieżąca kontrola finansowa przeprowadzona przez Organ prowadzący – Gminę
Osie.
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12. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY
a) Egzamin ósmoklasisty
Tegoroczny egzamin pisało 63 ósmoklasistów.
Uczniowie pisali egzamin z j. polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Zadania we wszystkich zestawach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści spełniają wymagania
ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
J. polski
Klasa
8A
8B
8C
Szkoła/Gmina
STANIN

43
45
48
45
2

Powiat świecki
Województwo
Kraj

53
56
59

Matematyka
wynik w %
32
37
36
35
3
40
43
46

J. angielski
39
31
44
38
3
47
50
54

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA
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JĘZYK ANGIELSKI

b) Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych
Szkoła Podstawowa w Osiu:
Konkurs
Konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego organizowany
przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Konkurs przedmiotowy z matematyki organizowany
przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o tematyce
Bożonarodzeniowej- organizator Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
Konkurs plastyczny„ Bory Tucholskie w oczach dziecka”

Konkurs plastyczny „ Co wiem o Kazachstanie”
organizator Szkoła Podstawowa w Jeżewie
Konkurs matematyczny „ Kangur 2020”

Uczniowie
1 laureat
3 uczennice zakwalifikowane do etapu
rejonowego
1 laureat

kl. II – 4 nagrodzonych
kl. III – 1 nagrodzony
kl. V – 2 nagrodzonych
kl. VI – 2 nagrodzonych
kl. VII – 3 nagrodzonych
I miejsce – uczeń z kl. II
II miejsce – 2 uczniów z kl. II
III miejsce – 2 uczniów z kl. II
12 nagrodzonych uczniów

WYNIKI SPORTOWE
Konkurs
Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Nożnej
chłopców - finał powiatu, Świecie 07.10.2019r
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku -Turniej piłki
nożnej, Lniano, 05.11.2019
Igrzyska Dzieci w Mini Piłce Siatkowej chłopców,
Lniano 13.01.2020 r.

Uczniowie
III miejsce w powiecie
III miejsce w powiecie
III miejsce w powiecie
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Szkoła Podstawowa w Brzezinach
Konkurs
Konkurs plastyczny
„ Bory Tucholskie w oczach dziecka”
Konkurs matematyczny
„ Kangur 2020”

Uczniowie
kl. VI – 1 nagrodzony
kl. IV – 1 wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Wierzchach
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą” - 1 wyróżnienie
-Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bory Tucholskie w oczach dziecka” n- 4 nagrody
Przedszkole Publiczne w Osiu
Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych pn."Bory Tucholskie w oczach dziecka”,
" Moje ulubione zwierzątko" - konkurs plastyczny organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy.
13. REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW ORAZ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
Szkoła Podstawowa w Osiu
Zrealizowano następujące programy i projekty:
1) "Lepszy start" - szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci.
Wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 262.336,25 zł, z tego 241.921,25 zł stanowi
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal to 13.125,00 zł.
Projekt zakończył się 31 grudnia 2019 roku.
2) Centrum Mistrzostwa Informatyki - projekt stanowiący kompleksową koncepcję wzmocnienia
edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu
najlepszych uczelni technologicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt ma na celu
wzmocnienie u uczniów chęci rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. Celem
Ogólnopolskiego projektu grantowego jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz
aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. W/w projekt jest realizowany przez Politechnikę
Łódzką przy współpracy Politechniki Gdańskiej.
W ramach realizowanego projektu nasza szkoła otrzymała 6 robotów o wartości 4000,00zł. Są również
zajęcia informatyczne dla uczniów klas: 7c - 12 uczniów oraz 5b - 10 uczniów.
3) "Umiem pływać" - projekt dla uczniów klas III SP - od marca 2020r. 2 grupy uczniów będą jeździły
na pływalnię do Świecia i uczyły się pływać pod okiem instruktorów (10 wyjazdów po 2 godziny dla
każdej z grup). Od września 2020r. - jedna grupa uczniów klas trzecich będzie uczestniczyła
w projekcie. Dofinansowanie - 3000 zł - instruktorzy, 1590 zł - opiekunowie. Wkład własny - dowóz
uczniów na pływalnię.
4) "Posiłek w szkole" - 72200,00 (wnioskowana kwota - 55384,00, wkład własny finansowy 16816,00) patelnia uchylna na stelażu, szafa chłodniczo - mroźnicza 3 - drzwiowa (chłodziarka
z zamrażarką), zmywarka kapturowa, 2 stoły ze stali nierdzewnej, obieraczka do ziemniaków, 4 termosy
do transportu żywności (35 litrów), 2 warniki do napojów o podwójnych ściankach, kotleciarka maszyna do kotletów schabowych, naświetlacz do jaj szufladowy, szatkownica gastronomiczna
elektryczna do warzyw plus komplet 5 tarcz, 2 wiadra ze stali nierdzewnej, 4 pojemniki termoizolacyjne,
4 pojemniki z poliwęglanu, zmywarko - wyparzarka, zestaw noży kuchennych, komplety sztućców,
talerze głębokie i płytkie, kubki, 20 zestawów stołów z krzesłami, zestaw garnków, 6 termosów
stalowych z pompką.
5) "Mleko w szkole",
6) "Owoce w szkole"
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Szkoła Podstawowa w Brzezinach
- czerwiec 2020r. - 26 299 zł. - "Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy
tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych",
- "Lepszy start" - szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci.
Wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 262.336,25 zł, z tego 241.921,25 zł stanowi
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal to 13.125,00 zł.
Projekt zakończył się 31 grudnia 2019 roku.
- "Mleko w szkole",
- "Owoce w szkole".
Szkoła Podstawowa Wierzchy
- Program „Szklanka mleka” SPW, SF Łążek,
- Program „ Owoce w szkole” SPW, SF Łążek.
Przedszkole Publiczne w Osiu
- „Od przedszkolaka do pierwszaka” ; I.Broda, WSiP - program wychowania przedszkolnego,
- wybrane zadania z programu autorskiego, przyrodniczo – ekologicznego pn: „Wędrówki po mojej
małej ojczyźnie”,
- wybrane zadania z programu autorskiego, plastycznego z elementami artterptii pt.: ”Akademia
tworzenia – warsztaty plastyczne dla najmłodszych”,
- zabawy matematyczne z komputerem, z programem „Kid Smart”,
- zajęcia w ramach profilaktyki zdrowotnej pn: ”Myj ząbki z Aquafresh” oraz „Profilaktyka chorób
pasożytniczych - owsica, wszawica, świerzb” i „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”.
14. REALIZACJA ZADAŃ WSPIERAJĄCYCH UCZNIÓW W NAUCE
Szkoła Podstawowa w Osiu
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Odbywały się zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania uczniów, zespoły wyrównawcze, koła
zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, logopedia. Dodatkowo prowadzono sekcje sportowe, takie jak
siatkówka, piłka nożna dziewcząt, tenis stołowy. Większość zajęć pozalekcyjnych wyrównujących jak i
rozwijających szanse edukacyjne uczniów prowadzone były w ramach projektu unijnego "Lepszy start
- szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci."
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I ZAWODU:
-przeprowadzono wśród uczniów klas VIII SP ankiety dotyczące preferencji wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej i zawodu,
- prowadzone były rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami na temat wyboru szkoły oraz
udostępniane materiały informacyjne (ulotki i informatory), kontaktowano się ze szkołami,
- przeprowadzono zajęcia w klasach na temat znaczenia wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego
zawodu (doradca zawodowy p. Jagoda Wietrzykowska),
- przeprowadzono ankiety dla szkoły ponadgimnazjalnej w celu przedstawienia ilości chętnych do
danej szkoły,
- współpracowano ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu przesłania oferty kształcenia,
- współpracowano z Cechem Rzemiosł Różnych w celu pozyskania oferty na praktyczną naukę zawodu
oraz porady w indywidualnych przypadkach,
- przekazano uczniom skróconą wersję rozporządzenia o rekrutacji (ważne terminy i punktacja),
-przygotowano stosowną gazetkę ścienną, na której zamieszczano ważne informacje,
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- zbierano informacje od uczniów o planach kształcenia ponadgimnazjalnego w celu śledzenia dalszych
losów absolwentów,
- ponadto klasy VII i VIII SP miały 10 h zajęć w ciągu roku z doradcą zawodowym wg przygotowanego
programu .
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W ŚWIECIU
Ilość skierowanych na badania w bieżącym roku szkolnym : 16 uczniów.
Otrzymane opinie i orzeczenia z PPP: 15 uczniów .
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
• zebrania z rodzicami,
• wywiadówki,
• spotkania indywidualne,
• pedagogizacja rodziców
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Po pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 stypendia otrzymało 5 uczniów na kwotę 1830,00zł
a drugim półroczu otrzymało 23 uczniów na kwotę 7450,00 zł. Łączna kwota 9 280,00 zł.
SP Brzeziny
Odbywały się zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania uczniów, zespoły wyrównawcze, koła
zainteresowań, logopedia. Większość zajęć pozalekcyjnych wyrównujących jak i rozwijających szanse
edukacyjne uczniów prowadzone były w ramach projektu unijnego "Lepszy start - szkoła miejscem
optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci."
SP Wierzchy
Prowadzono następujące zajęcia rozwijające:
– kl. II, III, V – kółko informatyczno-matematyczne
- kl. I, II, III – kółko matematyczno-przyrodnicze
- kl. IV, VI - kółko języka angielskiego
15. POMOC MATERIALNA
Stypendium socjalne
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie
stypendiów szkolnych . Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych, którzy zamieszkują teren gminy Osie. Kryterium dochodowe uprawniające do
uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane
były w kwocie od 120 zł do 150 zł w miesiącach: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2019 r. oraz
w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Poniższa tabela pokazuje liczbę przyznanych stypendiów
szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 z wyszczególnieniem typów szkół w których uczniowie
pobierali naukę.
Lp.

Szkoła

Liczba
uczniów

Kwota

wrzesień/październik/listopad/grudzień 2019 r.

Liczba
uczniów

Kwota

marzec/kwiecień/maj/czerwiec
2020 r.
23
10 515,00 zł

1.

SP

24

11 526,66 zł

2.

Szkoły ponadpodstawowe

14

6 840,00 zł

8

3 790,00 zł

3.

Ośrodek szkolnowychowawczy

2

783,34 zł

2

840,00 zł

40

19150,00 zł

33

15 145,00 zł

Razem:
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Darmowe podręczniki
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.
z 2019 r., poz. 574) nałożyła na Gminę Osie zadanie, jakim jest wyposażenie szkół w podręczniki.
W 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla
klas I-VIII szkół podstawowych otrzymano dotację w wysokości 43 867,49 zł.
Szkoła Podstawowa w
Brzezinach
3 144,04 zł

Dotacja

Szkoła Podstawowa
w Wierzchach
6 023,33 zł

Szkoła podstawowa
w Osiu
34 700,12 zł

16. DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie gminy Osie rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo
oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych. Poniża tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie
wniosków oraz poniesione wydatki z tego tytułu w roku szkolnym 2019/2020:
Liczba młodocianych którzy ukończyli
naukę zawodu:
Liczba pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie

16

w tym w cyklu kształcenia:
ogółem

23

poniżej
36
mies.

36 mies.

przyuczenie

11

9

3

Kwota wypłacona
pracodawcom w ramach
dofinansowania

152 497,22 zł

17. DOFINANSOWANIE DO PRZEDSZKOLI
Realizując ustawę o systemie oświaty, Gmina Osie dofinansowuje pobyt dzieci w przedszkolu
publicznym. W roku 2019 kwota przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 180 987,00 zł.
18. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
W roku szkolnym 2019/2020 sporządzono następujące sprawozdania:
• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
• sprawozdania z rozliczenia:
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników,
dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie
z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wszystkie sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom.
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19. ZAKOŃCZENIE
Gmina Osie, jak większość gmin w Polsce, staje co roku przed trudnym zadaniem dofinansowywania
corocznie oświaty na swoim terenie, bowiem tylko część środków otrzymujemy w formie subwencji
z budżetu państwa; pozostałe środki na utrzymanie szkół musimy przeznaczyć z budżetu Gminy.
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym
wskaźnikiem algorytmu podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w ten
sposób indywidualnych uwarunkowań małych gmin i dodatkowych kosztów, wynikających z niższej
średniej liczby uczniów w oddziałach, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia
dla nauczycieli, takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz dowożenia uczniów i związanej z tym
opieki.
Z punktu widzenia rady gminy najważniejszym problemem jest sposób wykorzystania środków
budżetowych przeznaczanych na oświatę. Z różnych badań wynika, że subwencja oświatowa
otrzymywana przez samorządy pokrywa tylko część wydatków oświatowych JST. Przeznaczanie
na realizację zadań oświatowych środków pochodzących z innych źródeł niż subwencja oświatowa jest
dla jednostek samorządu poważnym wysiłkiem budżetowym. Stąd też dwa najważniejsze pytania dla
radnych to efektywność wykorzystania środków budżetowych oraz osiągnięte rezultaty.
Coroczny obowiązek przygotowania i publicznego przedstawienia Sprawozdań Oświatowych to przede
wszystkim okazja do pogłębienia dialogu o oświacie, a także oceny postępu dokonanego przez jednostkę
samorządu terytorialnego w realizacji swoich celów edukacyjnych.
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