
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTASZEWIE  

  

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

W OSTASZEWIE ZA ROK 2021. 



PLAN BUDŻETOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE W ROKU 2021 WYNOSI  2.435.046,29 zł 

Z CZEGO WYDANO KWOTĘ 2.196.185,01 zł CO STANOWI 90,19 % 



Inwestycje polepszające warunki funkcjonowania szkoły w ramach przyznanego budżetu: 

 

 

a) Na początku roku szkolnego 2021/2022 do szkoły przyjęto 80 nowych uczniów z zamkniętej Szkoły Podstawowej w 

Sławkowie.  

b) Podczas ferii letnich szkoła dokupiła meble szkolne: ławki, krzesła. Zakup rolet okiennych w trzech salach edukacji 

wczesnoszkolnej, sali chemicznej, sali teatralnej, sali humanistycznej. 

c) Zakup 13 tabletów w ramach dotacji dla oddziału przedszkolnego, w celu uruchomienia w roku szkolnym 2022/2023 

zajęć „ Giganci programowania”, 



Inwestycje polepszające warunki funkcjonowania szkoły w ramach przyznanego budżetu: 

a) Zakup zmywarko – wyparzarki  do kuchni  przy stołówce szkolnej. 

b)  W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przystąpiła do uczestnictwa w grancie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 

„Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”  – „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa 

Kujawsko – pomorskiego” - Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r.- 30.06.2021 r.  – liczba godzin 42h. 

c) Zakup nowoczesnego LCD Digital Microscope - mikroskop o wysokiej rozdzielczości z szybką technologią obrazowania 

cyfrowego.  

d)  Zakup profesjonalnego prowadzonego automatu  myjącego do czyszczenia powierzchni płaskich  - głównie do sali gimnastycznej, 

e) Zakup gablot szkolnych, jako wyposażenia. 



DOCHODY WŁASNE POZYSKANE SAMODZIELNIE:  

a) W roku budżetowym 2021 szkoła pozyskała fundusze z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych w 

wysokości 852,63 zł brutto (693,19 zł netto) – do gminy 159,44 zł VAT. 

b) Szkoła wykupuje także obiady, jednakże nie stanowi to dochodu własnego, a jedynie możliwość stworzenia na 

terenie placówki stołówki. 



NAŻNIEJSZE SUKCESY i DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

a) Tytuł laureata Warsztatów Edukacyjnych w  województwie kujawsko-pomorskim w projekcie „Warsztaty 

Edukacyjne 2021” organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.  

b) 7 uczniów zdobyło tytuł laureata w Ogólnopolski Konkurs Matematyczny edycja XXVII – Alfik Matematyczny. 

c) Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Matematyczny”, 

d) I, II miejsce oraz wyróżnienie dla uczniów w XVI Wojewódzkim Konkursie literacko – plastycznym „Liryczna podróż 

ku niepodległości”, 

e) II miejsce w XII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu – lubię pomagać innym”, 

f) Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Skąd się bierze prąd”, 



a) Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Tatrzańskiego Parku Narodowego „Drugie życie śmieci” – nagroda wysoko 

wyspecjalizowane urządzenie do oczyszczania powietrza. 

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

miejsce, dwóch II miejsce, 

c) Podziękowanie  za udziałem w ogólnopolskiej kampani BohaterON – włącz historię! o tematyce historycznej mająca 

na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. 

d) W roku szkolnym 2020/2021 w szkole zorganizowano wraz z II LO w Toruniu konkurs plastyczno-recytatorski - Jan 

Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator baśniowych światów. 

e) Tytuł Mistrzostwo Gminy Łysomice w unihokeju dziewcząt, 

f) Tytuł Mistrzostwo Gminy Łysomice w Drużynowym Tenisie Stołowym. 



DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKA, CHARYTATYWNA 

a) Tytuł finalisty w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 

b) Kontynuowanie programu Bezpieczna Placówka Oświatowa i Szkoła Dobrego Wychowania. 

c) Coroczna akcja  charytatywna RODACY –  BOHATEROM - Stowarzyszeniu Odra-Niemen, podczas której dokonywana 

jest zbiórka  produktów spożywczych oraz wykonanie kartek świątecznych. 

d) Coroczna organizacja  zajęć wyjazdowych ”Zerówka na zajęciach edukacyjnych w WORD”, 

e) Akcje charytatywne: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy -  zbiórkę pieniężna, przekazanie ciast dla morsujących,  

f)  Coroczna zbiórka środków czystości, artykułów higieny osobistej artykułów papierniczych dla Domu Dziecka w 

Toruniu i potrzebujących w naszej społeczności lokalnej (akcja świąteczna),  



g)  Wykonanie kartek bożonarodzeniowych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Toruniu, 

h) coroczna zbiórka karmy dla psów i kotów na Toruńskie Schronisko dla Zwierząt „Nakarm Mnie”, 

i) akcja charytatywna dla ucznia naszej szkoły, na zakup pompy insulinowej bezdrenowej, 

j) charytatywna akcja wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Papowie Toruńskim - sześć ogromnych worków, pięknych i zadbanych 

maskotek,  

k) akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, szkoła przekazała organizatorom 562 kg zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 

l) udział w akcji „Śmieci?! Kto to widział” pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

certyfikat, 



            DOTACJE: 

a) w ramach dotacji podręcznikowej otrzymano kwoto 26.998,28 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 

dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej wydano 25.699,74 zł co stanowi 95,19 %. 

b) Szkoła otrzymała z funduszu sołectwa Ostaszewo kwotę w wysokości 1.000 zł, która w całości została przeznaczona 

na zakup pomocy dydaktycznych – piłki do gry na salę gimnastyczną. 

c) Szkoła otrzymała z funduszu sołectwa Wytrębowice kwotę w wysokości 1.000 zł, która w całości została 

przeznaczona na zakup książek do biblioteki, 

d) Szkoła otrzymała z funduszu sołectwa Zęgwirt kwotę w wysokości 500 zł, która w całości została przeznaczona na 

zakup pomocy do sali gimnastycznej. 



PRACOWNICY I UCZNIOWIE – dane na dzień  31 grudzień 2021 

roku: 

W roku szkolnego 2021/2022 w szkole zajęcia odbywały się w 

9 oddziałach, w tym:  

  8 klas ogólnodostępnych, 
  1 oddział przedszkolny. 
 

W roku szkolnego  2021/2022 w szkole uczyło się 204 uczniów, 

w tym:  

  180 w klasach ogólnodostępnych, 
  24 w oddziale przedszkolnym. 





 132 uczniów dowożonych autobusami szkolnymi, Łysomice 63, Sławkowo 69 

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

Podstawowej w Turznie. 

 GOPS:  Łysomice 31, Chełmża 6 uczniów korzystających z obiadów szkolnych, 

  190 objętych opieką świetlicy szkolnej (systematycznie uczęszczających 170), w tym 18 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 1 

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

L.p. Stanowisko Liczba pracowników Ilość etatów 

1. Dyrektor 1 1 

2. Nauczyciele 23 17,94 

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 3/4 

3. Pomoc kuchenna 1 1/3 

4. Konserwator 1 1 

5. Sprzątaczka 3 3 

Razem 
6 (*faktycznie 5 

pracowników) 

4  1/3 

* wśród pracowników obsługi 1 osoba realizują zatrudnienie na dwóch 
stanowiskach: 
      1 etat sprzątaczka + 1/3 etatu pomoc kuchenna. 
*Jedna osoba zatrudniona w ramach realizacji z Urzędu Pracy. 


