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Organ   wykonawczy   jednostki   samorządu    terytorialnego,  zgodnie z art. 11 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.), 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny,  w tym o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty (…) z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowanych  na  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi   

w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty (…). 



Wstęp 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

przedstawia najważniejsze i podstawowe informacje o przedszkolach i szkołach na terenie 

gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnków. Poniżej znajdują się 

materiały informacyjne o uczniach, nauczycielach, najistotniejszych zadaniach, projektach  

i działaniach. Pokazano także wyniki egzaminów ósmoklasisty. 

Gmina Czarnków w roku szkolnym 2019/2020, realizując gminne zadania oświatowe, 

prowadziła 11 jednostek organizacyjnych, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki 

nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.  

W ramach ustawowych zadań wykonywane są remonty obiektów szkolnych oraz 

realizowane zadania inwestycyjne.  

Szkoły i przedszkola na bieżąco doposaża się w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 

do pełnej realizacji programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

 

Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizuje się przy pomocy 

jednostki budżetowej pn.: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie. 

 

Gmina Czarnków jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych: 

1/ 7. szkół podstawowych w tym jedna z oddziałem przedszkolnym, 

2/ 4. przedszkola publiczne z 8. oddziałami przedszkolnymi. 

 

Charakterystyka jednostek. 

Wykaz jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Czarnków: 

 

1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. 1918/1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej, 

2) Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie, 

3) Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach, 

4) Szkoła Podstawowa im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym, 

5) Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie, 

6) Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu w Sarbi,  

7) Szkoła Podstawowa w Hucie z Oddziałem Przedszkolnym w Hucie, 

8) Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie z 3 Oddziałami Przedszkolnymi  

w miejscowościach: Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice, 

9) Publiczne Przedszkole w Gębicach z 2 Oddziałami Przedszkolnymi  

w miejscowościach: Brzeźno i Marunowo, 

10) Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie z 1 Oddziałem Przedszkolnym w miejscowości 

Gajewo, 

11) Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej z 2 Oddziałami Przedszkolnymi  

w miejscowościach:  Mikołajewo i Zofiowo. 

 



Jednostki prowadzone przez inne podmioty niż gmina Czarnków. 

 

 Na terenie gminy Czarnków funkcjonują jednostki wspierające gminę w realizacji  

zadań oświatowych, które prowadzone są przez osoby fizyczne.  

 W ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie gminy Czarnków 

w roku szkolnym 2019/2020 wpisane były 2 jednostki: 

1) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „PRZYJACIELE” w Sarbce.  

Otrzymuje ono dotację z gminy Czarnków w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez gminę Czarnków.  

2) Prywatne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Gębicach.  

Otrzymuje ono dotację z budżetu gminy Czarnków w wysokości 75% kosztu 

utrzymania przedszkolaka w gminie Czarnków. 

Na terenie gminy Czarnków funkcjonuje także Prywatny żłobek „Mali Odkrywcy”  

w Gębicach, który otrzymuje wsparcie finansowe dla 10. dzieci w wysokości 300 zł miesięcznie 

na dziecko z gminy Czarnków.           

Liczb dzieci w jednostkach prowadzonych przez gminę Czarnków: 

Lp. Nazwa 

Liczba dzieci 

2018/2019 (stan 

na 30.09.2018) 

Liczba dzieci 

2019/2020 (stan na 

30.09.2019) 

Wzrost/spadek 

liczby dzieci w 

stosunku do roku 

2018/2019 

1. SP Gębice 173 156 17 

2. SP Huta 32 29 3 

3. SP Jędrzejewo 189 169 20 

4. SP Kuźnica Czarnkowska 182 154 28 

5. SP Romanowo Dolne 191 171 20 

6. SP Sarbia 62 69 7 

7. SP Śmieszkowo 10 14 4 

Razem  839 762 77 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. 

 

Lp. Nazwa 

Liczba dzieci 

2018/2019 (stan 

na 30.09.2018) 

Liczba dzieci 

2019/2020 (stan na 

30.09.2019) 

Wzrost/spadek 

liczby dzieci  

w stosunku do roku 

2018/2019 

1. PP Śmieszkowo 120 112 8 

2. PP Gębice 102 99 3 

3. PP Jędrzejewo 64 65 1 

4. PP Kuźnica Czarnkowska 81 84 -3 

5. OP Huta 40 40 = 

Razem  407 400 7 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. 

 



Kadra nauczycielska 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, 

ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć 

samodoskonalenia. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów 

jednostek.  

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ 

prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie 

nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy oraz określoną w przepisach prawa 

liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Nazwa jednostki 

Stopień 

awansu 

Nauczyciel 

bez stopnia 

awansu 

art. 10 

ust.9 KN 

 

stażysta 

 

kontraktowy 

 

mianowany 

 

dyplomowany 

 

Suma 

PP Gębice  1 3 0 8 12 

PP Jędrzejewo  0 3 2 3 8 

PP Kuźnica 

Czarnkowska 

 1 2 2 5 10 

PP Śmieszkowo 1 0 3 6 5 15 

Razem PP 1 2 11 10 21 45 

SP Gębice  1 6 2 16 25 

SP Huta  0 2 2 6 10 

SP Jędrzejewo  1 3 2 14 20 

SP Kuźnica 

Czarnkowska 

 0 2 5 16 23 

SP Romanowo 

Dolne 

 0 5 9 6 20 

SP Sarbia  0 3 2 11 16 

SP Śmieszkowo 1 0 2 1 3 7 

Razem SP 1 2 23 23 72 121 

Razem 2 4 34 33 93 166 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. 

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolach pracowało 45 nauczycieli, natomiast  

w szkołach podstawowych 121. Ze wszystkich 166 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach podstawowych 56,02 % posiadało stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego, a 19,88 % stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Nauczycieli kontraktowych było 20,48 %, zaś stażystów 2,41 %. 



Powyższe statystyki potwierdzają, że kadra nauczycielska posiada wysokie 

kwalifikacje, zaś dyrektorzy zatrudniający nauczycieli zwracają uwagę na ich  fachowość  oraz 

dbają o ich rozwój zawodowy, stwarzając warunki do odbywania stażu na kolejne, wyższe 

stopnie awansu zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  organ  prowadzący  

odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela mianowanego. Natomiast awans na stopień zawodowy nauczyciela 

dyplomowanego zdobywa się przed komisją egzaminacyjną w kuratorium oświaty. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w terminie głównym, tj. od 16 do 18 

czerwca 2020 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do 

niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym, tj. 7, 8 i 9 lipca br. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił 

do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że 

każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

Podstawowe informacje dotyczące arkuszy egzaminacyjnych z trzech przedmiotów: 

Język polski - arkusz standardowy zawierał 22 zadania: 14 zadań zamkniętych i 8 zadań 

otwartych. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, 

prawda-fałsz i na dobieranie. Zadania otwarte wymagały od ucznia znajomości wybranych 

lektur obowiązkowych, wyrażenia opinii na podany w zadaniu temat, interpretacji tekstu, 

przygotowanie projektu torby inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza oraz napisania 

ogłoszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź  

o charakterze argumentacyjnym – przemówienie, albo wypowiedź o charakterze twórczym – 

opowiadanie.  

Matematyka - arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie 

wszystkich, można było uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za 

rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych. 

Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których 

należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi. W dwóch zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić 

prawdziwość zdań i w dwóch zadaniach na dobieranie − wskazać poprawne uzupełnienia 

podanych zdań. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej analizy treści,  

w niektórych również elementów graficznych, a następnie zaplanowania i zapisania kolejnych 

etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.  

Język obcy nowożytny - arkusz standardowy zawierał 51 zadań, zgrupowanych  

w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 

60 punktów, w tym 36 punktów (60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru 

wielokrotnego, na dobieranie) oraz 24 punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania 

otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania  

z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila). 



Interpretując wyniki egzaminów zewnętrznych można posłużyć się średnią 

arytmetyczną i skalą staninową. Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym 

odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia - szkołę, na tle 

wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów 

wyników. 

stanin Opis wyniku 

1 Najniższy 

2 bardzo niski 

3 Niski 

4 niżej średni 

5 Średni 

6 wyżej średni 

7 Wysoki 

8 bardzo wysoki 

9 Najwyższy 

   Źródło: OKE Poznań. 

Wyniki egzaminów ósmoklasistów, do których przystąpili uczniowie z terenu gminy 

Czarnków przedstawiają poniższe tabele w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego 

2018/2019. Wyniki ujęte zostały w procentach i staninach. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 

szkoła 

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły  

z j. polskiego 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły  

z j. polskiego 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

SP Gębice 47,44 2 62,21 6 

SP Romanowo Dolne 47,91 3 59,6 5 

SP Jędrzejewo 60,42 5 51,2 3 

SP Kuźnica Czarnkowska 70,09 8 60,30 5 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 59,11  57,23  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 58,18 53,83 

Woj. Wielkopolskie 61,04 56,9 

Okręg 60,50 56,4 

Kraj 63 59 

Źródło: www.oke.poznan.pl 



Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

szkoła 

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły z 

matematyki 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły z 

matematyki 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

SP Gębice 31,50 3 39,68 4 

SP Romanowo Dolne 28,73 2 37,53 4 

SP Jędrzejewo 33,74 3 36,46 4 

SP Kuźnica Czarnkowska 44,83 5 46,45 6 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 40,48  39,93  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 38,57 37,32 

Woj. Wielkopolskie 43,07 44,06 

Okręg 42,07 43,34 

Kraj 45,00 46,00 

Źródło: www.oke.poznan.pl 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 

szkoła 

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły z j. 

angielskiego 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły z j. 

angielskiego 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

SP Gębice 36,73 3 36,00 3 

SP Romanowo Dolne 36,25 3 58,00 6 

SP Jędrzejewo 43,11 4 38,18 4 

SP Kuźnica Czarnkowska 43,96 4 39,05 3 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 54,07  38,77  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 48,57 43,19 

Woj. Wielkopolskie 56,28 51,52 

Okręg 56,68 51,86 

Kraj 59 54 

Źródło: www.oke.poznan.pl 



Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego 

szkoła 

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły z j. 

niemieckiego 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

Średnie wyniki 

procentowe 

szkoły z j. 

niemieckiego 

Uzyskany 

stanin wg 

skali 

staninowej 

średnich 

wyników 

szkół 

SP Gębice 30,00 2 41,67 4 

SP Romanowo Dolne 40,06 4 45,46 4 

SP Jędrzejewo x X x x 

SP Kuźnica Czarnkowska x X x x 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 42,33  43,91  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 36,37 38,75 

Woj. Wielkopolskie 37,37 39,61 

Okręg 39,42 41,64 

Kraj 42 45 

Źródło: www.oke.poznan.pl 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych skłania do refleksji w jakich obszarach pracy 

szkoły należałoby wprowadzić zmiany w celu podniesienia osiągnięć uczniów na egzaminie 

ósmoklasisty. Ich efektem są podejmowane w celu poprawy wyników egzaminu działania 

rekomendowane przez kuratorium oświaty: 

✓ Przekazanie rodzicom i uczniom informacji na temat standardów wymagań 

egzaminacyjnych, sposobów przygotowywania uczniów do egzaminu w szkole, jego 

przebiegu i znaczenia egzaminu dla dalszego etapu kształcenia. 

✓ Przekazywanie informacji rodzicom na temat efektów kształcenia, organizacji czasu 

dziecka, możliwości pomocy i motywowania do pracy własnej w domu oraz zachęcanie 

rodziców do nadzorowania rozwiązywania testów przez dziecko w domu; wskazywanie 

źródła pozyskiwania testów. 

✓ Kontynuowanie konsultacji dla rodziców i wywiadówek w celu przekazania  wniosków 

z testów próbnych i wspierania ich w indywidualnej pracy wyrównawczej  z dzieckiem 

w domu; zachęcanie rodziców do systematycznego kontrolowania osiągnięć dzieci. 

✓ Kontynuowanie przeprowadzania próbnych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów 

klas VIII szkół podstawowych - dokonywanie analizy ich wyników. 

✓ Przeanalizowanie wpływu frekwencji na wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty. 

✓ Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów, którzy mają trudności w nauce. 

✓ Mobilizowanie uczniów klas VIII do samodzielnego rozwiązywania w domu testów 

badających ich osiągnięcia edukacyjne, wskazywanie źródeł pozyskiwania tych testów, 

sprawdzanie testów, opatrywanie komentarzem i nagradzanie dodatkowej pracy. 



✓ Opracowanie „Indywidualnych planów pracy z uczniem mającym trudności w nauce”, 

dostosowywanie metod i form pracy do możliwości uczniów. 

✓ Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych na dodatkowych zajęciach z uczniem 

zdolnym z  różnymi  typami  zadań:  zamkniętych  i otwartych. 

✓ Przygotowanie przez nauczycieli szkół planów i programów naprawczych. 

✓ Wspieranie w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej rozwoju uczniów 

posiadających szczególne uzdolnienia. 

Rozszerzanie zakresu wykorzystywania oceniania kształtującego w codziennej pracy. 

Finansowanie oświaty. 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na realizację zadań z zakresu oświaty gmina 

otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej i dotacji 

przedszkolnej.  

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, subwencja oświatowa 

przeznaczona była w szczególności na finansowanie wydatków bieżących szkół podstawowych 

i gimnazjów (do 31 sierpnia 2019 r.), wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem  

i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących 

emerytami i rencistami oraz edukacji przedszkolnej wyłącznie dla dzieci objętych 

obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Pozostałe wydatki oświatowe, w tym 

przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących przedszkoli (oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach i punktów przedszkolnych), obsługi księgowo - administracyjnej, wydatków  

w zakresie dowozów szkolnych - finansowane są ze środków własnych gminy, odpłatności 

rodziców i innych dochodów, w tym dotacji przedszkolnej.  

Finansowy standard A otrzymuje się, dzieląc kwotę ogólną subwencji oświatowej, 

pomniejszoną o 0,4% rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Tę liczbę 

otrzymuje się z kolei poprzez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych 

kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika 

korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Dzięki temu 

wskaźnikowi wyższe kwoty są przekazywane tym samorządom, które zatrudniają najwięcej 

nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego (mianowanych i dyplomowanych). 

Wagi (mnożniki) służą zwiększaniu kwoty przypadającej na jednego ucznia – w zależności od 

specyfiki szkoły  lub  samorządu, np.  gminy  wiejskie,  miasta  do  5.000  mieszkańców  

i potrzeb uczniów, np. uczniowie należący do mniejszości narodowych lub etnicznych, 

uczniowie niepełnosprawni. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku, określone wagi mnoży się przez 

finansowy Standard A, który na 2018 rok wynosił 5.409,1141 i wskaźnik Di 1,00739094867, 

natomiast na 2019 rok – 5.568,5657 i wskaźnik Di 1,0725563639.  



Liczba uczniów fizycznych, przyjęta do skalkulowania wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej w roku budżetowym 2018 wynosiła 857,3843 natomiast liczba uczniów 

przeliczeniowych 1.613,877060885010. 

Liczba uczniów fizycznych, przyjęta do skalkulowania wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej w roku budżetowym 2019 wynosiła 812,0028  natomiast liczba uczniów 

przeliczeniowych 1.559,653193108760. 

Z powyższych danych wynika, iż zmniejszyła się liczba uczniów zarówno 

fizycznych jak i przeliczeniowych. Pomimo wzrostu Standardu A, czyli rocznej subwencji 

przyznanej na 1 ucznia o kwotę 159,45 zł wydatki wzrosły nieproporcjonalnie do 

otrzymanych z budżetu państwa dochodów. 

Z roku na rok zwiększają się wydatki na oświatę w każdej gminie. Subwencja wzrasta 

corocznie, jednak nie na tyle, by pokryć koszty funkcjonowania gminnych szkół. 

Poniżej przedstawione zostały dochody otrzymane z budżetu państwa oraz wpłaty 

pozyskane przez jednostki oświatowe w wyniku ich działalności statutowej w latach 

2019/2020. 

Dochody z budżetu państwa na zadania oświatowe dla gminy Czarnków. 

nazwa dochodów 2019 2020 
różnica 2020 

do 2019 

subwencja oświatowa 8 954 306,00 zł 8 991 045,00 zł 36 739,00 zł 

dotacja przedszkolna 399 855,00 zł 453 336,00 zł 53 481,00 zł 

dotacja podręcznikowa 70 995,91 zł 96 450,34 zł 25 454,43 zł 

Dotacja dla SP Sarbia z WFOŚ i GW w Poznaniu 

na przedsięwzięcie pn. "Rozwój placówek 

oświatowych poprzez stworzenie w miejscowości 

Sarbia pracowni przyrodniczej wraz  

z wyposażeniem dydaktycznym.." 

17 000,00 zł 0,00 zł -17 000,00 zł 

Programy rządowe:       

Wyprawka szkolna 4 646,14 zł 6 272,39 zł 1 626,25 zł 

Aktywna Tablica 14 000,00 zł 0,00 zł -14 000,00 zł 

OGÓŁEM:  9 460 803,05 zł 9 547 103,73 zł 86 300,68 zł 

Dochody zrealizowane z działalności statutowej jednostek oświatowych. 

    

nazwa dochodów 2019 2020 
różnica 2020 

do 2019 

Dochody z najmu Sali Gimnastycznej w SP Gębice 4 840,00 zł 2 600,00 zł - 2 240,00 zł 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 56 290,00 zł 64 000,00 zł 7 710,00 zł 

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 290 025,40 zł 203 000,00 zł - 87 025,40 zł 

Wpływy za dowozy dzieci do SP Jędrzejewo 18 712,71 zł 20 000,00 zł 1 287,29 zł 



Wpływy z tytułu opłat za wydanie świadectw, 

duplikatów 
104,00 zł 26,00 zł -78,00 zł 

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych 

na rachunkach bankowych  
36,95 zł 83,00 zł 46,05 zł 

Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat składek ZUS w 

związku z COVID -19 i  prowizji od przekazanych 

składek ZUS i podatku dochodowego 

8 660,90 zł 429 726,00 zł 421 065,10 zł 

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł 0,00 zł -11,60 zł 

Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego z 

polisy ubezpieczeniowej  
1 525,03 zł 1 318,00 zł -207,03 zł 

Wpływy za przygotowanie posiłku- za korzystanie                

z wyżywienia przez nauczycieli 
5 131,89 zł 4 000,00 zł -1 131,89 zł 

Wpływy za korzystanie z posiłków w stołówkach 

szkolnych  
174 859,50 zł 126 000,00 zł -48 859,50 zł 

Ogółem: 560 197,98 zł 850 753,00 zł 290 555,02 zł 

Poniżej przedstawione zostały wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe ze 

środków przyznanych z budżetu gminy Czarnków w latach 2019/2020. 

Wydatki oświatowe z budżetu gminy Czarnków w latach 2019-2020.  

    

wydatki 
2019                                     

Wykonanie 

2020                                

Plan 31.10.2020 r.  

różnica plan 2020 

do 2019 

Szkoły Podstawowe w tym:  11 336 537,10 zł 12 616 454,40 zł 1 279 917,30 zł 

SP Huta 981 800,51 zł 1 133 200,00 zł 151 399,49 zł 

SP Śmieszkowo 325 622,89 zł 422 631,50 zł 97 008,61 zł 

SP Sarbia 1 186 694,11 zł 1 329 673,50 zł 142 979,39 zł 

SP Gębice 2 617 347,02 zł 2 831 676,15 zł 214 329,13 zł 

SP Romanowo D. 1 832 869,02 zł 2 002 604,20 zł 169 735,18 zł 

SP Jędrzejewo 2 351 272,90 zł 2 593 742,50 zł 242 469,60 zł 

SP Kuźnica Cz.  2 040 930,65 zł 2 302 926,55 zł 261 995,90 zł 

Publiczne Przedszkola w 

tym:  4 386 802,77 zł 5 023 605,00 zł 636 802,23 zł 

PP Gębice 1 257 490,58 zł 1 380 680,00 zł 123 189,42 zł 

PP Jędrzejewo 709 882,79 zł 836 913,00 zł 127 030,21 zł 

PP Kuźnica Cz. 1 016 827,23 zł 1 220 394,00 zł 203 566,77 zł 

PP Śmieszkowo 1 402 602,17 zł 1 585 618,00 zł 183 015,83 zł 

GZOO w tym: 1 531 125,42 zł 1 546 133,94 zł -193 661,81 zł 

Dowozy uczniów do szkół 745 578,81 zł 551 917,00 zł -193 661,81 zł 

OGÓŁEM:  17 254 465,29 zł 19 186 193,34 zł 1 723 057,72 zł 



Wzrost wydatków w planach finansowych szkół i przedszkoli w roku 2020 

spowodowany jest przede wszystkim decyzjami rządowymi, na które jednostki 

samorządu terytorialnego nie miały wpływu - są to m. in. podwyżki wynagrodzeń  

w wysokości 6%, przyznane nauczycielom od 1.09.2020 r. oraz wzrost minimalnego 

wynagrodzenia za pracę dla pracowników obsługowych o kwotę 350 zł przy wyłączeniu 

dodatku stażowego. 

Remonty i inwestycje. 

Prace remontowe w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czarnków                                           

w roku 2019 

SZKOŁY PODSTAWOWE  

Jednostka zakres prac remontowych kwota 

SP Huta Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej. 1 558,42 zł 

  

Remont części pomieszczeń w szkole (malowanie sufitów                

i ścian, lamperii w klasie sportowej, korytarzy, klatki 

schodowej i sanitariatów  WC, wymiana opraw 

świetlówkowych). 7 916,17 zł 

  Remont pokrycia dachu papowego na budynku szkoły. 15 045,02 zł 

  Wymiana urządzeń sanitarnych w sanitariatach WC.  3 866,05 zł 

  Ogółem: 28 385,66 zł 

SP Śmieszkowo 

Wykonanie robót remontowo- budowlanych (wymiana 

posadzek z wykładziny PCV na panele podłogowe MDF – 

gabinet dyrektora, pokój nauczycielski; wymiana 

posadzek  z wykładziny PCV na wykładzinę PCV typu 

Gamrat w 3 klasach lekcyjnych). 

12422,54 

  
Remont części chodnika i placu zabaw o nawierzchni  

z kostki betonowej na boisku przy szkole. 4 920,00 zł 

  Ogółem: 17 342,54 zł 

SP Sarbia 

Wykonanie robót remontowych budowlanych w kl. I 

(wymiana parapetów wewnętrznych, obróbka ościeży 

okiennych, likwidacja lamperii olejnej, malowanie ścian  

i sufitu, wymiana rur instalacji c.o.). 3 000,00 zł 

  Remont rozdzielni głównej w budynku szkoły.  1 900,01 zł 

  Wymiana opraw oświetleniowych.  1 107,00 zł 

  Ogółem:  6 007,01 zł 

SP Gębice Wymiana uszkodzonych płytek na korytarzu szkolnym. 990,00 zł 

  

Wykonanie robót remontowych malarskich w części 

pomieszczeń szkoły – klasa nr 6, klasa nr 14, kuchnia  

z zapleczem, stołówka i magazyn gospodarczy). 

4919,25 

  
Naprawa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego                  

w szkole. 
9717,25 

  
Wymiana bojlera c.w.u 100dm3 w pomieszczeniu kuchni 

szkolnej. 
1552,82 

  Ogółem:  17 179,32 zł 

SP Romanowo D.  

Naprawa szkolnej instalacji komputerowej (wymiana 

routera-bramki internetowej w szkolnej pracowni 

komputerowej, konfiguracja dostępu do Internetu). 2 100,00 zł 



  

Remont pomieszczeń szkolnych – siedziba Romanowo D. 

(remont klasy lekcyjnej, izolacja cieplna sufitu wełną, 

malowanie klasy, okapu dachu budynku szkoły; siedziba 

Romanowo Górne (ułożenie wykładziny PCV w klasie 

lekcyjnej, zabudowa pionu kanalizacyjnego płytkami, 

wykonanie fartucha z glazury przy umywalce w kl. 

lekcyjnej). 

9 546,90 zł 

  Naprawa kserokopiarki i innego sprzętu, komputera.  2461,07 

  Ogółem:  14 107,97 zł 

SP Kuźnica Cz.  

Prace elektryczne (awaria oświetlenia, wymiana lamp, 

wymiana zabezpieczenia, awaria zasilania kuchni 

szkolnej). 

2 750,00 zł 

  

Remont pomieszczeń i części elementów elewacji 

zewnętrznej budynku szkolnego (budynek z czerwonej 

cegły). 

26 216,40 zł 

  
Remont rozdzielni elektrycznej głównej w budynku 

szkoły (budynek z czerwonej cegły). 1 500,01 zł 

  

Naprawa instalacji wodociągowej- likwidacja przecieku 

instalacji wodociągowej w sanitariacie WC w budynku 

szkolnym. 

1 299,96 zł 

  

Malowanie klatki schodowej przy Sali gimnastycznej 

(malowanie antresoli przy Sali gimnastycznej. Malowanie 

lamperii w sali gimnastycznej). 

7 055,19 zł 

  Ogółem:  38 821,56 zł 

SP Jędrzejewo  
Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku 

SP Jędrzejewo (budynek z czerwonej cegły).  4 500,00 zł 

  
Naprawa pokrycia dachu na budynku Szkoły (budynek  

z czerwonej cegły). 
1 536,38 zł 

  
Naprawa komina spalinowego w budynku szkoły 

(budynek z czerwonej cegły).  6 146,00 zł 

  Ogółem:  12 182,38 zł 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA  
Jednostka zakres prac remontowych kwota 

PP Gębice 

Remont pomieszczeń w OP w Brzeźnie (wykonanie robót 

rem.-bud.- tynkarskich, malowanie ścian i sufitów oraz 

stolarki drzwiowej, wykonanie lamperii z tynku 

strukturalnego żywicznego w 1 sali zabaw, ułożenie glazury 

na ścianach i posadzce oraz naprawa instalacji elektrycznej  

w pomieszczeniach  magazynu  żywności). 

9 210,35 zł 

  Ogółem:  9 210,35 zł 

  Naprawa instalacji elektrycznej. 4 296,54 zł 

PP Jędrzejewo 

Wykonanie robót remontowych- budowlanych( wymiana 

posadzki z wykładziny dywanowej na panele podłogowe 

MDF  Sali zabaw, malowanie sufitów i ścian farbami 

emulsyjnymi olejnymi- sala zabaw, stołówka, szatnia). 3 073,54 zł 

  Ogółem: 7 370,08 zł 

PP Kuźnica Cz.  
Naprawa fragmentu ogrodzenia frontowego przy budynku 

OP w Zofiowie. 1 500,00 zł 

  Ogółem:  1 500,00 zł 



PP Śmieszkowo 

Wykonanie robót remontowych – instal. wodno-

kanalizacyjnych w PP Śmieszkowo i w filiach.  
2 316,83 zł 

  
Prace stolarskie(naprawa drzwi wejściowych, naprawa 

urządzeń placu zabaw). 
4 030,00 zł 

  PP Walkowice   

  Wykonanie posadzki cementowej maszynowej zbrojonej. 1 881,57 zł 

  

Wymiana kompletna instalacji elektrycznej wewnętrznej 

wraz z osprzętem w sali zabaw, szatni dla dzieci oraz  

w sanitariacie WC dla personelu, wymiana opraw 

oświetleniowych w korytarzu, piwnicy oraz pomieszczeniu 

kotłowni. 

3 849,62 zł 

  
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach 

przedszkolnych. 
2 556,59 zł 

  
Remont pomieszczeń Sali zabaw, szatni dla dzieci, 

sanitariatu WC. 
21 358,56 zł 

  
Wymiana części stolarki okiennej w pomieszczeniu 

technicznym przedszkola.  
1 252,57 zł 

  PP Romanowo D.   

  

Remont części pomieszczeń (rozbiórka pieców kaflowych, 

naprawa posadzek, malowanie ścian, sufitów, uzupełnienie 

glazury na ścianach i posadzce w sanitariacie WC i kuchni, 

wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 

zmywalni, korytarzu i kuchni). 

6 241,62 zł 

  PP Śmieszkowo   

  
Malowanie Sali zabaw oraz drzwi wewnętrznych i osłony 

grzejnika. 
1 517,35 zł 

  Ogółem:  45 004,71 zł 

 

 

Zakup wyposażenia i pomocy naukowych w jednostkach oświatowych                                                                                                   

prowadzonych przez gminę Czarnków w roku 2019 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Jednostka Wydatek kwota 

SP Huta Opał 13 006,80 zł 

  Zakup sprzętu w ramach Szkolny Klub Sportowy 1 200,00 zł 

  Komputer + kserokopiarka  3 780,30 zł 

  Rolety okienne 2 320,00 zł 

  Kuchenka 1 450,00 zł 

  Meble 1 229,99 zł 

  
Środki czystości, art. Papiernicze, tonery, części do 

bieżących napraw 7 911,11 zł 

  Ogółem: 30 898,20 zł 

SP Śmieszkowo Kserokopiarka, drukarka 6 974,14 zł 

  Tablica szkolna, meble, rolety okienne, dywan 4 478,92 zł 

  
Art. papiernicze, środki czystości, AGD, art. do bieżącego 

utrzymania placówki 4 468,25 zł 

  Ogółem:  15 921,31 zł 



 

SP Sarbia  Opał. 8 412,65 zł 

  Zakup sprzętu w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. 1 200,00 zł 

  Program komputerowy + licencja. 891,30 zł 

  Meble szkolne + szafa biurowa. 5 296,83 zł 

  Niszczarka, tablica szkolna, sprzęt AGD. 2 577,65 zł 

  
Artykuły papiernicze, tusze do drukarek, środki czystości, 

inne artykuły do bieżącego utrzymania placówki.  10 176,57 zł 

  Ogółem:  28 555,00 zł 

SP Gębice Opał 36 346,50 zł 

  
Notebooki Asus, Zestawy komputerowe  oprogramowanie, 

dysk, USB. 15 885,60 zł 

  Monitor interaktywny, dywan interaktywny. 19 299,59 zł 

  Meble szkolne, ławki, gabloty, regały. 22 600,04 zł 

  Tablice szkolne. 2 333,41 zł 

  Miernik jakości powietrza. 1 890,00 zł 

  Dystrybutor wody pitnej. 2 650,00 zł 

  Program MOLP Office 16 szt. 6 282,00 zł 

  
Artykuły papiernicze, środki czystości, art. do 

prawidłowego utrzymania placówki. 32 012,65 zł 

  Sprzęt AGD i RTV. 1 509,81 zł 

  Ogółem:  140 809,60 zł 

SP Romanowo 

D.  Opał. 22 482,32 zł 

  Zestawy komputerowe + kserokopiarka.  18 827,75 zł 

  Projektor multimedialny, głośniki. 3 625,00 zł 

  Meble + tablice szkolne. 5 809,00 zł 

  
Środki czystości, art.. Papiernicze, elektryczne, tusze do 

drukarek, prenumeraty. 15 338,68 zł 

  Ogółem:  66 082,75 zł 

SP Jędrzejewo Opał. 15 648,94 zł 

  Laptopy + oprogramowanie e-świadectwa, inne licencje. 24 088,34 zł 

  Meble szkolne+ roletki okienne. 7 571,22 zł 

  
Art.. Papiernicze, tusze do drukarek, inne materiały do 

utrzymania placówki. 16 756,41 zł 

  Ogółem:  64 064,91 zł 

SP Kuźnica Cz.  Opał. 25 119,68 zł 

  Zestawy komputerowe+ akcesoria. 4 279,08 zł 

  Kserokopiarka Konica Minolta. 8 364,00 

  Tablica interaktywna. 7 619,33 

  Sprzęt RTV i AGD. 1 343,15 

  
Art.. Papiernicze, środki czystości, prenumeraty, tonery  

i inne materiały do utrzymania jednostki. 18 370,21 

  Meble szkolne. 7 140,15 

  Ogółem:  72 235,60 



Zakup pomocy dydaktycznych.  
   

W 2019 r. Szkoły Podstawowe wydatkowały na zakup pomocy dydaktycznych 125.847,25 zł.  

   

Zakupiono książki, mapy, tablice szkolne, artykuły sportowe oraz inne pomoce dydaktyczne do 

pracy z uczniami. 
   

Program  "Aktywna Tablica"  
W 2019 r. Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie otrzymała dotację celową w ramach programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnej "Aktywna Tablica"  

   

Wydatkowanie środków w ramach otrzymanej dotacji  
 

  

Placówka Dofinansowanie Wkład własny 

Szkoła 

Podstawowa 

Śmieszkowo 14 000,00 zł 3 500,00 zł 

   
W ramach otrzymanej dotacji Szkoła zakupiła tablice interaktywne, monitory oraz projektory 

multimedialne jako pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami.  

Szkoła Podstawowa w Sarbi otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Rozwój placówek 

oświatowych poprzez stworzenie w miejscowości Sarbia pracowni przyrodniczej wraz z 

wyposażeniem dydaktycznym do edukacji przyrodniczej mieszkańców województwa 

wielkopolskiego" 

W ramach § 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne m.in.. układ słoneczny, układ okresowy 

pierwiastków, różnorodne modele, preparaty, plansze  3.102,00 zł.  
   

Szkoła Podstawowa w Sarbi otrzymała w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji 

ogólnej 0,4 % rezerwy dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w 

kwocie 57.249,00 zł.  Środki wydatkowano w 100 %  

 

Prace remontowe w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czarnków                                           

w I półroczu 2020 

SZKOŁY PODSTAWOWE  

Nazwa placówki Opis usług remontowych Kwota 

SP Sarbia Remont pomieszczenia wiatrołapu wejściowego do 

budynku Szkoły  

2.425,35 

SP Gębice Naprawa pieca C.O 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w SP Gębice 

(malowanie klas 2,8,9,10,11,12  oraz remont 

pomieszczenia radiowęzła szkolnego) 

8.799,99 

21.265,84 

 OGÓŁEM: 32.491,18 



Środki w kwocie 8.243,53 zł szkoły wydatkowały na naprawy kserokopiarek,  kosiarek do trawy i na 

drobne awarie innych sprzętów.

 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA  

Nazwa placówki Opis wydatków Kwota 

PP Gębice Wykonanie robót remontowo-budowlanych w OP 

Brzeźno (malowanie Sali zabaw, kancelarii, 

pomieszczenia intendentki z sanitariatem WC wraz z 

wymianą posadzki)                      

3.374,99 

 

 

PP Jędrzejewo Wymiana opraw sufitowych LED w pomieszczeniach 

PP Jędrzejewie 

1.669,55 

 

PP Śmieszkowo Wymiana odcinka kanalizacji zewnętrznej przy 

budynku OP w Romanowie Dolnym 

2.738,60 

 

                                                   Ogółem :  7.783,14 

Pozostałe remonty dotyczą drobnych napraw sprzętu (kserokopiarek, zmywarek) oraz awarii we wszystkich 

placówkach przedszkolnych  5.786,27  zł.  

Zakup wyposażenia i pomocy naukowych w jednostkach oświatowych                                                                                                   

prowadzonych przez gminę Czarnków w I półroczu 2020 r.  
SZKOŁY PODSTAWOWE 

Nazwa placówki Opis wydatków Kwota 

SP Huta Zakup opału 

Zakup sprzętu w ramach programu Szkolny Klub 

Sportowy 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych i 

innych środków czystości 

Kserokopiarka + głośniki 

Pozostałe wydatki-  artykuły papiernicze, tonery, 

części do bieżących napraw 

                                                             Razem: 

1.057,80 

500,00 

2.193,33 

 

 

2.159,50 

3.481,39 

 

9.392,02 

SP Śmieszkowo Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych i 

innych środków czystości 

Pozostałe wydatki- zakup art.  papierniczych, art. do 

bieżącego utrzymania placówki 

                                                               Razem: 

225,02 

 

 

545,62 

 

770,64 

SP Sarbia Opał 

Zakup sprzętu w ramach programu Szkolny Klub 

Sportowy 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych i 

innych środków czystości 

Program – licencja  na  „e dziennik” 

Artykuły papiernicze, tusze do drukarek, inne artykuły 

do bieżącego utrzymania placówki  

                                                                Razem: 

3.388,65 

500,00 

1.794,52 

 

 

1.846,00 

3.520,86 

 

 

11.050,03 

 

 



SP Gębice Opał. 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19 - zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych  

i innych środków czystości. 

Kosiarka do trawy.  

Drukarka. 

Gablota.  

Artykuły elektryczne, art. papiernicze,  druki, 

pieczątki, AGD i inne art. do prawidłowego utrzymania 

placówki. 

                                                               Razem: 

14.575,35 

7.181,44 

 

 

1.499,00 

759,00 

699,90 

16.626,24 

41.340,93 

SP Romanowo D.  Opał. 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych  

i innych środków czystości. 

Program Synergia - e dziennik, e – świadectwa. 

Laptopy + oprogramowanie.  

 

Środki czystości, artykuły papiernicze, elektryczne, 

tusze do drukarek, artykuły do bieżących napraw. 

                                                             Razem: 

9.520,20 

5.182,42 

 

 

3.313,00 

8.294,00 

 

5.297,37 

31.606,99 

SP Jędrzejewo Opał. 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych  

i innych środków czystości. 

 

Radiomagnetofon. 

Programy antywirusowe i inne. 

Czujniki dymu. 

Projektor. 

Zakup mebli szkolnych. 

Licencja na program – e-dzienniki.  

Artykuły papiernicze, tusze do drukarek i inne 

materiały do utrzymania placówki. 

                                                              Razem: 

8.462,40 

4.119,61 

 

 

 

497,00 

2.066,40 

929,88 

1.600,00 

7.921,02 

2.255,00 

2.798,14 

30.649,45 

SP Kuźnica Cz. Opał 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych  

i innych środków czystości. 

Zakup programu Vulcan. 

Art. papiernicze, środki czystości, prenumeraty.     

                                                             Razem: 

12.669,00 

2.050,23 

1.832,00 

2.668,88 

19.220,11 

                                     OGÓŁEM :  144.030,17 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

W ramach § 4240 środki wydatkowano na zakup książek, map, tablic szkolnych,  artykułów sportowych  

oraz innych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami  20.173,15 zł. 



PUBLICZNE PRZEDSZKOLA 

Nazwa placówki Opis wydatków Kwota 

PP Gębice Opał 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych                      

i innych środków czystości. 

Zakup mebli do jadalni. 

Środki czystości, artykuły papiernicze, AGD, tonery, 

drobne wyposażenie placówki.                                                 

Razem:  

2.964,30 

3.426,10 

 

 

599,00 

1.728,34 

 

8.717,74 

PP Jędrzejewo Opał.  

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych                    

i innych środków czystości. 

Środki czystości, artykuły papiernicze, art. 

gospodarcze, AGD. 

                                      Razem: 

2.644,50 

836,76 

2.903,18 

 

1.686,82 

 

5.168,08 

PP Kuźnica Cz. Opał. 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych                    

i innych środków czystości. 

Kuchnia gazowa. 

Artykuły AGD. 

Artykuły papiernicze, środki czystości, tusze do 

drukarek. 

                                       Razem: 

3.308,70 

1.866,19 

 

 

5.882,23 

1.304,35 

2.072,35 

14.433,82 

PP Śmieszkowo Opał. 

Wydatki ponoszone w związku z COVID 19- zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, stacji sanitarnych                       

i innych środków czystości. 

Zakup rolet. 

Środki czystości, art. papiernicze, tonery do drukarek, 

artykuły gospodarcze, druki, AGD. 

                                     Razem: 

7.256,41 

1.969,12 

 

 

738,00 

 

5.502,88 

 

15.466,41 

                                                   Ogółem:  43.786,05 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

Środki § 4240 wydatkowano na zakup książek, gier dydaktycznych, zabawek, instrumentów 

muzycznych służących do procesu dydaktycznego dzieci w Publicznych Przedszkolach  4.893,11 zł.  

 

Podsumowanie 

Gmina Czarnków jako organ prowadzący dla jednostek oświatowych kształcących na 

poziomie szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego, zapewnia swoim placówkom 

bardzo dobre warunki dydaktyczne oraz dużą do nich dostępność. Sprzyja temu bardzo 

rozbudowana sieć szkół oraz przedszkoli. 



Wykształcona kadra pedagogiczna zapewnia realizację podstawy programowej na 

wysokim poziomie. Jednocześnie z każdym rokiem notuje się spadek uczniów i wychowanków 

co przekłada się na wzrost jednostkowego kosztu kształcenia ucznia.  

Należy przede wszystkim zauważyć, że z każdym rokiem powiększa się różnica 

pomiędzy wysokością przyznanej subwencji, a kosztami bieżącej działalności szkół  

i przedszkoli.  Wpływ na to mają rosnące wynagrodzenia, ceny energii, sprzętu, usług oraz 

materiałów eksploatacyjnych. Jednak największa różnica wynika ze wzrostu wynagrodzeń, 

niewspółmiernego do wielkości przekazywanej subwencji. Zależność ta nakazuje w najbliższej 

perspektywie rozpoczęcie analiz optymalizujących sieć szkół oraz przedszkoli. W przeciwnym 

razie - bez znaczącego wzrostu dochodów, może nastąpić drastyczne zmniejszenie możliwości 

finansowania zadań własnych gminy, a zwłaszcza wydatków majątkowych.    

 

 
Wójt Gminy Czarnków 

 

(-) Bolesław Chwarścianek 

 

 


