
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTASZEWIE  

  

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

W OSTASZEWIE ZA ROK 2020. 



PLAN BUDŻETOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE W ROKU 2020 WYNOSI 1.790.737,00 zł 

Z CZEGO WYDANO KWOTĘ 1.677.412,72 zł CO STANOWI 93,67% 



Inwestycje polepszające warunki funkcjonowania szkoły w ramach przyznanego budżetu 

(modernizacja i budowa szkoły) 

   a) 1 września 2020 roku oddano do użytku cały kompleks odnowionej, zmodernizowanej szkoły 

 



Inwestycje polepszające warunki funkcjonowania szkoły w ramach przyznanego budżetu 



Inwestycje polepszające warunki funkcjonowania szkoły w ramach programów rządowych: 

a) „AKTYWNA TABLICA” - sprzęt TIK dla potrzeb realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

a) 

b) Szkoła realizuje projekt "EU-geniusz w świecie 3D" prowadzony przez powiat toruński 



Inwestycje polepszające warunki funkcjonowania szkoły w ramach programów rządowych: 

c) pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych 

szkołach podstawowych w ramach 0,4% subwencji  



SUKCESY: 

a) Ósme miejsce wśród szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim z Egzaminu Zewnętrznego 

Ósmoklasisty, co zostało zauważone przez organ nadzorujący szkołę, Kuratorium w Bydgoszczy – dyplom wręczony przez  

DYREKTOR DELEGATURY W TORUNIU p. K. Bylickiego na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 

b) Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „ Świetlik”, uczniowie naszej szkoły zostali laureatami -  troje uczniów zajęło I miejsce, 

dwóch II miejsce, 

d) XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w ciekawym miejscu – w drodze do korzeni mojej małej ojczyzny” czworo 

naszych uczniów zostało nagrodzonych,  

e) XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Toruń – moja mała Ojczyzna” czworo naszych uczniów zostało nagrodzonych. 

 

c) Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży, dwóch uczniów 

przeszło do półfinału, 



DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA:  



DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKA, CHARYTATYWNA: 

a) coroczna organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej, wszyscy uczniowie naszej szkoły biorą w każdym roku szkolnym udział w 

warsztatach, które zakończone są testem i certyfikatem,  

b) coroczna akcja  charytatywna RODACY –  BOHATEROM - Stowarzyszeniu Odra-Niemen, podczas której dokonywana jest zbiórka  

produktów spożywczych oraz wykonanie kartek świątecznych,  

c) organizacja zajęć naukowych „Mali Odkrywcy”, dla uczniów klasy III (zajęcia są kontynuowane niezależnie od sytuacji epidemiologicznej), 

d) coroczna organizacja  zajęć wyjazdowych ”Zerówka na zajęciach edukacyjnych w WORD” – również w okresie epidemii, 

e) akcje charytatywne: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy -  zbiórkę do puszki szkolnej,   

f) zbiórka środków czystości, artykułów higieny osobistej artykułów papierniczych dla Domu Dziecka w Toruniu (akcja świąteczna),  

g) coroczna zbiórka karmy dla psów i kotów na Toruńskie Schronisko dla Zwierząt, 

h) akcja charytatywna dla ucznia klasy II, na zakup pompy insulinowej. 



a) w ramach dotacji podręcznikowej otrzymano kwotę 12.256,20 zł. Na zakup podręczników i 

materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej wydano 11.967,00 zł co 

stanowi 97,64%. 

 
b) z funduszu sołectwa Ostaszewo i Wytrębowice szkoła otrzymała kwotę w wysokości           

2.000 zł, za co zostały zakupione pomoce dydaktyczne do muzyki, przyrody i wych. 

fizycznego 



KLASA ILOŚĆ 

UCZNI

ÓW 

ILOŚĆ 

DZIEWCZĄT 

ILOŚĆ 

CHŁOPCÓ

W 

Oddział 

przedszko

lny 

18 10 8 

I 15 4 11 

II 11 4 7 

III 14 9 5 

IV 11 8 3 

V 15 3 12 

VI 18 6 12 

VII 14 6 8 

VIII 11 9 2 

Razem 127 52 75 

 77 objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020: 
• z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim  - 3, 
• z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu głębokim - 1, 
• z autyzmem w tym z zespołem Aspergera - 1. 

 5 uczniów objętych indywidualną rewalidacją, 

 1 uczeń objęty zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi/ indywidualnymi. 

 liczbę uczniów objętych dodatkowym wsparciem: 

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 5 godz./25 osób 

• zajęcia logopedyczne w klasach 0, I – 13, 

• zajecia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne 1 godz. w ramach pracy 
pedagoga. 

 61 uczniów dowożonych autobusami szkolnymi, 

 87 uczniów korzysta z obiadów szkolnych, które dowożone są w ramach cateringu z Szkoły 

Podstawowej w Turznie. 

 33 uczniów korzystających z obiadów szkolnych, w tym refundowanych z GOPS (cena obiadu 4,00), 

 100 objętych opieką świetlicy szkolnej (systematycznie uczęszczających 80), w tym 16 osób z 

oddziałów przedszkolnych. 



PRACOWNICY: 

a) Liczba pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze: 

 
  Nauczyciel 

dyplomowany 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

stażysta 

Szkoła podstawowa 13 4 5 0 

Oddział przedszkolny 1 ------------------- -------------------- ----------------- 

L.p. Stanowisko Liczba pracowników Ilość etatów 

1. Dyrektor 1 1 

2. Nauczyciele 23 17,82 

3. Pedagog 1 0,75 

4. Bibliotekarz ----------------------------------- 0,5 

5. Wychowawca świetlicy ------------------------------- 1 

L.p. Stanowisko Liczba pracowników Ilość 

etatów 

1. Główna księgowa 1 1/2 

2. Sekretarz szkoły 1 1/2 

3. Pomoc kuchenna 1 1/3 

4. Konserwator/palacz 1 0,5/0,5 

5. Sprzątaczka 2 2 

Razem 
6 (*faktycznie 5 

pracowników) 

4  1/3 

* wśród pracowników obsługi 1 osoba realizują zatrudnienie na dwóch stanowiskach: 

b) 1 etat sprzątaczka + 1/3 etatu pomoc kuchenna. 


