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Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach 

Budżet Szkoły Ogółem 

89,02% 

10,98% 

Wykonano

Nie wykonano

Ogółem plan:1.847.351,00 zł 

Ogółem wykonanie: 1.637.095,62 zł 



Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach 

Plan: 1.847.351,00 zł 
Wykonano: 1.637.095,62 zł 

88,62% 

11,38% 

Wykonano

Nie wykonano

88,37% 

11,63% 

Wykonano

Nie wykonano

Szkoła Podstawowa Oddział przedszkolny 

Plan: 74.264,00 zł 
Wykonano: 65.626,30 zł 



Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach 

Plan: 9.846,00 zł 
Wykonano: 8.856,00 zł 

89,95% 

10,05% 

Wykonano

Nie wykonano

88,39% 

11,61% 

Wykonano

Nie wykonano

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

Stołówki szkolne i przedszkolne 

Plan: 1.000,00 zł 
Wykonano: 883,88 zł 



Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach 

Plan: 58.859,00 zł 
Wykonano: 57.101,92 zł 

97,01% 

2,99% 

Wykonano

Nie wykonano

99,98% 

0,02% 

Wykonano

Nie wykonano

Specjalna organizacja 
nauki i metod pracy 

Dostęp do podręczników, 
materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych 

Plan: 10.263,81 zł 
Wykonano: 10.261,92 zł 

Odpis na Fundusz Socjalny 
emerytów nauczycieli 

100% 

Wykonano

Nie wykonano

Plan: 17.342,00 zł 
Wykonano: 17.341,95 zł 



W ramach przyznanego budżetu 

-Zakup zestawu  LEGO WEDO 2.0 (pomaga w rozwijaniu 

umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii, 

programowania i kodowania)  

-Zakup książek do biblioteki szkolnej (lektury oraz nowości 
wydawnicze) 

-Bieżące  naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego-  nadzór 
informatyczny, aktualizacja VULCAN, RADIX, serwis urządzeń – 
alarm, monitoring, sprzęt w kuchni szkolnej 

-Bieżące utrzymanie sprawnego funkcjonowania placówki  

- Niewykorzystane zaplanowane środki są w płacach i pochodnych 
płac m.in., niewykorzystany urlop zdrowotny, zatrudnienie nauczycieli 
z niższym stopniem awansu, nie zrealizowano wszystkich godzin 
ponadwymiarowych ze względu na zamknięcie szkół w okresie 
pandemii COVID-19, w okresie V-VIII 2020 r. nie wypłacono 
dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, nie wykorzystane środki na 
zakup oleju oraz zakup energii eklektycznej 

- Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną 



Liczba uczniów 

W  szkole obowiązek realizowało 117 uczniów w 8 oddziałach i oddziale przedszkolnym, w tym: 

• objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (20 uczniów zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 13 
logopedia, 40 zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, 9 zajęcia rozwijające umiejętności z języka 
angielskiego, 13 zajęcia z pedagogiem), 

• 6 uczniów korzystało z rewalidacji indywidualnej w związku z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, 

• 1 (do czerwca 2020 r. ) / 2 (od września 2020 r.) uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką (j. polski, j. 
angielski, j. niemiecki, matematyka), 

• 92 uczniów dowożonych autobusami oraz busem,  

• 72 uczniów korzystających z obiadów szkolnych (cena obiadu 4,00 zł), w tym 17 uczniów otrzymało 
dofinansowanie z GOPS w Łysomicach, 

• 82 uczniów objętych opieką w świetlicy szkolnej. Opieka świetlicowa dla dzieci  zapewniona codziennie od 
godz. 7.00 – do 16.00,  

• 74 uczniów brało udział w projekcie „EU- geniusz w naukowym labiryncie”-  oraz  61 w projekcie „EU-geniusz 
w świecie 3 D” - rozwijanie kompetencji matematycznych, z języka angielskiego, chemii, informatyki, zajęcia 
wyrównawcze z matematyki języka angielskiego i informatyki oraz  wsparcie dla uczniów z zakresu tworzenia 
warunków do tworzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, 

• 23 uczniów korzysta z zajęć innowacyjnych – „Nauczanie przez kodowanie” – kl. I –III, 

• 14 uczniów bierze udział  w międzynarodowym projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa 
uczniów klas I-III  „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, 

• 53 uczniów klas I-V bierze udział w „Programie dla szkół” finansowanym przez Unię Europejską oraz budżet 
krajowy (uczniowie otrzymują mleko i owoce lub warzywa), 

• Udział 20 dzieci z oddziału przedszkolnego w Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej 
Literatury”, 13 uczniów brało udział w projekcie edukacyjnym „Szkolny Gang Fajniaków – cztery żywioły”,  
klasa I brała udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 



Nauczanie zdalne - sposób i tryb realizacji 
zadań szkoły  

Od 25 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID 19 nastąpiło ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych 
polegające przede wszystkim na objęciu uczniów  zdalnym nauczaniem. 

• W naszej szkole podczas czasowego ograniczenia działania praca zdalna umożliwiała kontynuacje 
realizacji podstawy programowej za pomocą odpowiednich technik i metod pracy.  

• Ograniczeniu podlegał również obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z 
wyłączeniem przypadków, gdy było to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie.  

• Od 25 maja 2020 r. nauczyciele  prowadzili zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 
0-III, którzy powrócili do szkoły, konsultacje dla uczniów klas VIII  a od 1 czerwca br. dla uczniów 
klas IV- VIII według ustalonych harmonogramów, pod ścisłym reżimem sanitarnym- wytyczne 
MEN MZ i GIS.  

• Do końca roku szkolnego 2019/2020 prowadzone było nauczanie zdalne. 

• Od 25 października 2020 r. do chwili obecnej w klasach IV-VIII prowadzone jest nauczanie zdalne 

• E-lekcje odbywały się  codziennie według planu, który znajdował się w dzienniku VULCAN. 

•  Programy, platformy i komunikatory wykorzystywane przez nauczycieli podczas nauki zdalnej 
(VULCAN, G Suite, Classrom, Yotube, strona internetowa szkoły, kujawsko, pomorska platforma 
edukacyjna, blog prowadzony przez nauczycieli I –III, kontakt telefoniczny i mailowy) 

• Dodatkowo w zdalne nauczanie zaangażowany był pedagog szkolny, który kontaktował się z 
uczniami i rodzicami, udzielał porad, proponował rozwiązanie problemu czy tez prowadził 
indywidualne rozmowy z uczniami poprzez dostępne komunikatory, nauczyciel bibliotekarz oraz 
nauczyciel świetlicy.  

 Nauka kształcenia na odległość cały czas jest doskonalona. Nauczyciele uczestniczyli i nadal 
uczestniczą w szkoleniach, wideokonferencjach, webinariach, aby zwiększyć swoje kompetencje 
cyfrowe oraz doskonalić swój warsztat pracy.  

 



Pracownicy szkoły 

Kadra pedagogiczna stanowiła:  

- 23 zatrudnionych (w tym 1 urlop rodzicielski), 13 nauczycieli w pełnym 
wymiarze godzin, 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin  

-wg stopnia awansu zawodowego: 12 nauczycieli dyplomowanych,  
5 mianowanych, 5 kontraktowych, 1 stażysta. 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

-odbyły się 3 szkoleniowe rady pedagogiczne (Ochrona danych osobowych, 
Praca zdalna – platforma G Suit, PPK,) 

-1  nauczyciel uzyskał dodatkowe kwalifikacje – Nauczanie języka 
angielskiego w klasach I-III 

-Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w kursach, warsztatach i konferencjach 
doskonalących, webinariach  

- 4 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego (2 kontraktowy, 
1 mianowany, 1 dyplomowany) 

Pracownicy administracyjni i obsługi szkoły to:  

- główny księgowy (0,5 etatu), 

- sekretarz szkoły (0,5 etatu),  

- sprzątaczki (3 etaty),  

- konserwator (1 etat). 
 



Potrzeby szkoły 

I. W ZAKRESIE WZBOGACENIA BAZY: 

• brak  wielofunkcyjnego boiska sportowego 

• na bieżąco i sukcesywnie doposażać w odpowiednie pomoce 
dydaktyczne dostosowane do realizacji podstawy programowej 

• doposażenie placu zabaw w nowy sprzęt 

• zakup kosiarki (traktorek) 

II. W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 

• Zatrudnienie informatyka – obsługa informatyczna  

• Zwiększenie ilości godzin logopedii 

• Zwiększenie etatu sprzątaczki – obsługa kuchni, dowóz uczniów, 
sprzątanie obiektu, dyżury popołudniowe 

• Zatrudnienie pracownika do obsługi i rozliczania wynagrodzeń 

• Zwiększenie etatu sekretarza szkoły 



 Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka  
w Świerczynkach 

Dziękuję za uwagę!  
 
 


