
Szkoła Podstawowa w Łysomicach  



Realizacja budżetu 2021 
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Wykonanie budżetu w % 



Dochody własne 

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych 

w kwocie 13.862,04 

 Wynajem sali 
gimnastycznej 

  pomieszczeń  
szkolnych  

 oraz powierzchni 
dachu 

12.816,61 

1% podatku 

 956,43  

Duplikaty 
świadectw  

i legitymacji 

 89,00  



Dotacje, nagrody i programy 

  

W ramach dotacji 
podręcznikowej na zakup 
podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów  
uzyskano kwotę  
59.410,66 zł 

W ramach programu 
„Posiłek w szkole” szkoła 
otrzymała dotację w 
wysokości  63.123,70 zł.  
Po uzupełnieniu wkładu 
własnego w wysokości 
15.780,93 zł, szkoła 
wydatkowała kwotę 
78.904,63 zł na zakup 
nowoczesnego sprzętu do 
kuchni szkolnej, m.in. pieca 
konwekcyjnego, urządzeń 
grzewczych i chłodniczych 
oraz na zakup zastawy 
stołowej do jadalni szkolnej. 

W ramach dotacji 
podręcznikowej, uzyskano 
kwotę 34.170,35 zł, na 
zakup podręczników i 
materiałów ćwiczeniowych 
dla uczniów  - wykorzystano 
kwotę 33.940,67 zł 

W ramach programu 
„Laboratoria Przyszłości” 
szkoła zakupiła meble i 
różnorodne pomoce 
dydaktyczne na kwotę  
76.680,60 zł. (Łącznie szkoła 
otrzyma 127.200,00 zł) 



Grono pedagogiczne  

42 

1 

Podział nauczycieli  

wg zatrudnienia 

pełen etat 42

niepełnozatrudnionych 1

24 13 

4 2 

Podział nauczycieli  

wg awansu 

dyplomowani 24 mianowani 13

kontraktowi 4 stażyści 2

(1 nauczyciel przebywa na urlopie 
bezpłatnym) 



Pracownicy niepedagogiczni 

Ilość etatów 19,5 

Księgowa1 Referent księgowy 0,5 Sekretarz szkoły 1 Pracownicy kuchni 3

Konserwator 0,5 Woźna 2 Sprzątaczka 7,5 Osoba przepr. dzieci 1

Opiekunka w autobusie 1 Wakat 2

Stan na 31.12.2021 



Uczniowie  
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21 oddziałów (z oddziałami „0”) 

średnia uczniów w oddziale 23 

 opieka w świetlicy szkolnej  205 

uczniowie korzystający z obiadów  321 

uczniowie korzystający z dowozów  177 

Stan na 30.09.2021 



Działania wspierające uczniów 
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7 uczniów objętych opieką nauczycieli wspomagających 

122 objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną  (terapia 
logopedyczna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – 

emocjonalne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zdw)   

 12 uczniów objętych indywidualną rewalidacją 

1 uczeń realizuje indywidualny program nauki z matematyki 

Stan na 31.12.2021 

1 uczeń realizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia 



Wolontariat i działalność charytatywna 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej 

Pomocy 

Świąteczna pomoc charytatywna 

Schronisko  

Zbiórka nakrętek  
dla Mateusza z Przysieka  

Akcja 
 „Od dzieci  
dla dzieci” 



Szkolne akcje, imprezy, wydarzenia 

Egzamin na kartę rowerową 

„Dla Niepodległej” 

Pamiętamy 
„Szkoła do hymnu” 

Kampania „BohaterON” 



Szkolne akcje, imprezy, wydarzenia 

Sprzątnie świata 

Stop przemocy Pasowanie na ucznia 

Mobilne warsztaty ekologiczne 



Szkoła Podstawowa w Łysomicach 

Nasze największe sukcesy 

Dziękuję za uwagę!  

o Stypendia Samorządu Gminy Łysomice 
      (12 uczniów) 
o Bardzo dobry wynik egzaminu kl. VIII  
o Dwoje stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” 
o Finaliści Wojewódzkiego Konkursu KO z języka angielskiego i matematyki 

(dwóch uczniów) 
o Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Braterska Rapsodia”  
o Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim na opowiadanie  
      pt. „Z Toruniem w tle” 
o Sukcesy uczniów w konkursach na szczeblu ogólnopolskim (Kangur, Świetlik, 

Liga Zadaniowa, Alfik matematyczny, Forget Me Not) 


