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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 2021 poz. 1082 ze zm.),  

w terminie do 31 października, 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 (…). 

 

 

 

I. WPROWADZENIE 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 

przedstawia najważniejsze i podstawowe informacje o przedszkolach i szkołach prowadzonych 

na terenie Gminy Czarnków. Poniżej znajdują się materiały informacyjne o uczniach, 

nauczycielach, najistotniejszych zadaniach, projektach i działaniach. Pokazano także wyniki 

egzaminów ósmoklasisty. 

Gmina Czarnków w roku szkolnym 2020/2021, 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.  

 

Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna realizowana była przy 

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

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie powstał we wrześniu 2010 r. – zgodnie 

z Uchwałą Nr XLVI/330/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie i nadania mu statutu. Zespół 

jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania zadań własnych gminy 

w zakresie oświaty, do których należy w szczególności: 

1) w zakresie obsługi finansowej: 

a) realizacja funkcji głównego księgowego, 

b) prowadzenie rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 

c) udzielanie pomocy dyrektorom jednostek obsługiwanych w tworzeniu i zmienianiu 

planu finansowego, 

d) bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych, 

e) dokonywanie rozliczeń dla potrzeb zbiorczej cząstkowej deklaracji VAT-7, 

f) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych przewidzianych prawem we 

współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 

g) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, 
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h) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych 

oraz ustalanie wyniku finansowego, 

i) realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS, 

j) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych dokumentacji finansowej, 

2) w zakresie obsługi kadrowo-płacowej: 

a) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu, 

b) prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników oraz kierowników 

jednostek obsługiwanych, 

c) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek, 

d) dokonywanie wypłat wynagrodzeń, 

e) dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i innymi urzędami, 

f) wystawianie zaświadczeń dla pracowników jednostek obsługiwanych, 

g) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac, 

h) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

3) w zakresie obsługi administracyjnej: 

a) obsługa prawna jednostek obsługiwanych, 

b) realizowanie powierzonych przez jednostki obsługiwane wspólnych oraz 

indywidualnych zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

c) koordynacja i doradztwo w zakresie robót budowlanych oraz remontów, 

d) prowadzenie ewidencji składników majątkowych, 

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozów uczniów do szkół, 

5) opracowywanie na potrzeby Wójta Gminy Czarnków analiz i sprawozdań dotyczących 

działalności obsługiwanych jednostek, a także wszystkich spraw wynikających                     

z ustawy - Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, finansowanie zadań oświatowych oraz 

ich przepisów szczegółowych. 

 

Do szczególnych zadań oświatowych należy prowadzenie: w pełnym zakresie spraw 

finansowych i kadrowo-płacowych wszystkich podległych jednostek, dowozów szkolnych, 

pomocy zdrowotnej i z ZFŚS, dokształcania nauczycieli, nadzoru nad realizacją arkuszy 

organizacyjnych, kontroli i przetwarzania danych subwencyjnych w Systemie Informacji 

Oświatowej (SIO), awansu zawodowego, rozliczania płatności pobieranych za wyżywienie  

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, rozliczania dotacji podręcznikowych i naliczania 

dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. 
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II. ORGANIZACJA PRACY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 

 

Gmina Czarnków była w roku szkolnym 2020/2021 organem prowadzącym  

dla następujących placówek oświatowych: 

7. szkół podstawowych w tym jednej z oddziałem przedszkolnym, 

4. publicznych przedszkoli z 8. oddziałami przedszkolnymi. 

 

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 trzema Oddziałami Przedszkolnymi  

w miejscowościach: Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice, 

9) Publiczne Przedszkole w Gębicach z dwoma Oddziałami Przedszkolnymi  

w miejscowościach: Brzeźno i Marunowo, 

10) Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie z Oddziałem Przedszkolnym w miejscowości 

Gajewo, 

11) Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej z dwoma Oddziałami 

Przedszkolnymi w miejscowościach: Mikołajewo i Zofiowo. 

Na terenie gminy Czarnków od dnia 1 lutego 2021 r. funkcjonuje gminny Żłobek „Leśna 

Przygoda” w Gajewie. Placówka powstała przy udziale finansowym Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3. 

Żłobek organizuje i prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną  

i wspomagającą dla 16. dzieci z terenu gminy Czarnków. Docelowo dostępny będzie dla  

25 dzieci. 

 

 

Liczb dzieci w jednostkach prowadzonych przez gminę Czarnków: 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

kształciło się 780 uczniów w 54 oddziałach. Szczegółowo informację o liczbie uczniów  

w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela: 
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Lp. Nazwa 

Liczba dzieci 

2019/2020 

(SIO stan na 

30.09.2019) 

Liczba dzieci 

2020/2021 

(SIO stan na 

30.09.2020) 

Wzrost/spadek 

liczby dzieci w 

stosunku do 

roku 2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

2020 

1. SP Gębice 156 170 14 11 

2. SP Huta 29 25 4 3 

3. SP Jędrzejewo 169 170 1 10 

4. SP Kuźnica Czarnkowska 154 150 4 8 

5. SP Romanowo Dolne 171 180 9 12 

6. SP Sarbia 69 71 2 8 

7. SP Śmieszkowo 14 14 0 2 

Razem  762 780 18 54 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. 

 

Rekrutacja uczniów na dzień 30.09.2020 w podziale na poszczególne klasy 

przedstawiała się następująco: 

 

lp. Nazwa szkoły / placówki 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

klasa 

I 

klasa 

II 

klasa 

III 

klasa 

IV 

klasa 

V 

klasa 

VI 

klasa 

VII 

klasa 

VIII 

1 SP Sarbia 71 10 10 9 9 5 6 10 12 

2 SP Śmieszkowo 14 0 5 9 0 0 0 0 0 

3 SP Huta 25 9 9 7 0 0 0 0 0 

4 SP Jędrzejewo 170 26 21 20 25 8 25 31 14 

5 SP Kuźnica Czarnkowska 150 20 13 18 22 7 18 25 27 

6 SP Gębice 170 20 25 13 27 0 33 31 21 

7 SP Romanowo Dolne 180 27 18 25 21 8 26 36 19 

Razem 780 112 101 101 104 28 108 133 93 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. 

 

Liczbę dzieci zgłoszoną we wstępnej rekrutacji do przedszkoli na dzień 30.09.2020 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa 

Liczba dzieci 

2019/2020 

(SIO stan na 

30.09.2019) 

Liczba dzieci 

2020/2021 

(SIO stan na 

30.09.2020) 

Wzrost/spadek 

liczby dzieci  

w stosunku do 

roku 2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

2020 

1. PP Śmieszkowo 112 107 5 10 

2. PP Gębice 99 94 5 7 

3. PP Jędrzejewo 65 61 4 5 

4. PP Kuźnica Czarnkowska 84 80 4 8 

5. OP Huta 40 29 29 1 

Razem  400 371 29 31 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO. 
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W ciągu roku szkolnego liczba dzieci ulegała zmianie, szczególnie w związku  

z przyjęciem do przedszkola dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia.  

Od stycznia 2021 r. liczba wychowanków kształtowała się następująco  

w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: 

 

lp. 
przedszkola z oddziałami 

zamiejscowymi 
liczba dzieci w 

wieku 2,5 - 6 lat 

1. PP Gębice 49 

  OP Brzeźno 28 

  OP Marunowo 20 

2. PP Jędrzejewo 46 

  OP Gajewo 19 

3. PP Kuźnica Cz. 39 

  OP Mikołajewo 31 

  OP Zofiowo 16 

4. PP Śmieszkowo 44 

  OP Romanowo Dolne 28 

  OP Romanowo Górne 23 

  OP Walkowice 15 

5. SP Huta 29 

Razem 387 

     Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dyrektorów. 

 

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 2020/2021. 

Nazwa 
nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

Razem 

NAUCZYCIELE 
A i O 

SP Gębice 0 7 2 17 26 8 

SP Huta 1 2 1 6 10 6 

SP Jędrzejewo 0 4 3 14 21 8 

SP Kuźnica Cz. 0 2 2 18 22 7 
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SP Romanowo D. 3 5 9 6 23 5 

SP Sarbia 2 3 2 11 18 2 

SP Śmieszkowo 0 3 1 3 7 2 

Razem SP 6 26 20 75 127 38 

PP Śmieszkowo 2 4 5 5 16 10 

PP Gębice 2 2 2 8 14 8 

PP Jędrzejewo 0 3 2 4 9 5 

PP Kuźnica Cz. 0 3 2 5 10 6 

Razem PP 4 12 11 22 49 29 

OGÓŁEM 10 38 31 97 176 67 

   Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIO 

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolach pracowało 49 nauczycieli, natomiast  

w szkołach podstawowych 127. Ze wszystkich 176 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach podstawowych 55,11 % posiadało stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego, a 17,61 % stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Nauczycieli kontraktowych było 21,59 %, zaś stażystów 5,68 %. 

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. 

Zdecydowana większość nauczycieli szkół i przedszkoli posiada pełne kwalifikacje, 

wielu cały czas doskonali się na różnego rodzaju studiach podyplomowych i kursach. 

 

Powoływanie  odwoływanie dyrektorów jednostek oświatowych 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczeniami  

w funkcjonowaniu szkół wywołanymi COVID-19 nie odbyły się konkursy na stanowiska 

dyrektorów szkół i przedszkoli. Kuratoria Oświaty umożliwiały przedłużenie powierzenia 

stanowiska dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny.  

W związku z powyższym z dniem 1 września 2020 r. przedłużono powierzenie 

obowiązków dyrektora w Szkole Podstawowej w Hucie – Pani Joannie Mudrak, w Szkole 

Podstawowej w Śmieszkowie – Pani Jolancie Rybarczyk oraz Pani Dominice Perz  

w Przedszkolu Publicznym w Gębicach. 

Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec roku szkolnego, gdzie z dniem 31 sierpnia 

2021 r. winny zakończyć się kadencje 2 dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę Czarnków, tj. pana Wojciecha Zmyślonego – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy 

Czarnkowskiej oraz pana Sławomira Szymańskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Jędrzejewie. Obu panom, zgodnie z decyzją Kuratorium Oświaty wydłużono kadencję  

o kolejne 5 lat. 
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III. WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty  

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Został 

przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech 

przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego 

nowożytnego. 

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie jest bowiem określona wymagana 

liczba punktów do zdobycia, aby ukończyć szkołę podstawową. Do egzaminu wystarczy więc 

przystąpić. Jego wynik jest jednak bardzo istotny w rekrutacji do szkoły średniej. 

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu z języka polskiego  

w 2021 roku, ósmoklasiści uzyskali średnio 60% punktów możliwych do zdobycia. Gorzej 

poszła matematyka - tu średni wynik wynosi 47% punktów.  

Jeśli chodzi o trzeci z obowiązkowych przedmiotów - język obcy nowożytny, 

zdecydowana większość zdających przystąpiła do egzaminu z angielskiego. Za rozwiązanie 

zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 66%. Najwyższy średni wynik 

uczniowie osiągnęli za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych – 75%, 

nieco gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych, 

rozumienie ze słuchu oraz znajomość środków językowych (średni wynik – odpowiednio 71%, 

63% oraz 59%). Najniższy średni wynik uczniowie uzyskali za zadanie sprawdzające 

umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (58% punktów możliwych do uzyskania). 

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 

2019/2020. Wyniki ujęte zostały w procentach i staninach. 
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Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty są 

dostępne w sprawozdaniu, które opublikowano na stronie internetowej Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej 17 września br. Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez 

wątpienia jest dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić 

więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem ósmoklasistów. Może temu służyć analiza 

wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy 

przedmiotów w każdej szkole. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 

szkoła 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

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 62,21 6 51 4 

SP Romanowo Dolne 59,6 5 47 3 

SP Jędrzejewo 51,2 3 59 5 

SP Kuźnica Czarnkowska 60,30 5 58 5 

SP Sarbia x x 64 6 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 57,23  55  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 53,83 53 

Woj. Wielkopolskie 56,9 58 

Okręg 56,4 58 

Kraj 59 60 

Źródło: www.oke.poznan.pl 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

szkoła 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

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 39,68 4 30 3 

SP Romanowo Dolne 37,53 4 43 4 

SP Jędrzejewo 36,46 4 47 4 

http://www.oke.poznan.pl/
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SP Kuźnica Czarnkowska 46,45 6 46 4 

SP Sarbia x x 39 4 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 39,93  41  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 37,32 39 

Woj. Wielkopolskie 44,06 45 

Okręg 43,34 45 

Kraj 46,00 47 

Źródło: www.oke.poznan.pl 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 

szkoła 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

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 36,00 3 64 5 

SP Romanowo Dolne 58,00 6 57 4 

SP Jędrzejewo 38,18 4 51 4 

SP Kuźnica Czarnkowska 39,05 3 58 4 

SP Sarbia x x 51 4 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 38,77  57  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 43,19 56 

Woj. Wielkopolskie 51,52 63 

Okręg 51,86 63 

Kraj 54 66 

Źródło: www.oke.poznan.pl 

 

 

 

 

 

http://www.oke/
http://www.oke.poznan.pl/
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego 

szkoła 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

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 41,67 4 x x 

SP Romanowo Dolne 45,46 4 x x 

SP Jędrzejewo x x x x 

SP Kuźnica Czarnkowska x x x x 

Średnie wyniki procentowe dla: 

Gmina Czarnków 43,91  x  

Powiat czarnkowsko- trzcianecki 38,75 x 

Woj. Wielkopolskie 39,61 x 

Okręg 41,64 x 

Kraj 45 x 

Źródło: www.oke.poznan.pl 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych wskazuje w jakich obszarach pracy szkoły 

należałoby wprowadzić zmiany w celu podniesienia osiągnięć uczniów na egzaminie 

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

rekomendowane przez kuratorium oświaty, tj.: 

✓ 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. 
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✓ 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. 

IV. NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWOWANY PRZEZ 

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

W roku szkolnym 2020/2021 nie była przeprowadzona żadna kontrola realizowana 

przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w gminnych jednostkach oświatowych, w związku  

z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju.  

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zobowiązani byli do wypełniania na bieżąco 

kuratoryjnych ankiety poprzez system SIO (dotyczące kontroli frekwencji uczniów  

w czasie nauczania stacjonarnego i hybrydowego, procesu szczepień nauczycieli), 

odczytywania komunikatów na platformie PIKO, SIO, SIOEO oraz uczestnictwa w szkoleniach 

i konferencjach on-line. 

 

V. KSZTAŁCENIE SPECJALNE W GMINIE CZARNKÓW 

 

 W roku szkolnym 2020/2021 kształcenie specjalne dla uczniów posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności realizowane było w szkołach i przedszkolach 

przedstawionych w poniższej informacji.  

 

Liczba uczniów wykazana w SIO na dzień 30.09.2020 r. 

opis wagi subwencyjnej 

określającej 

niepełnosprawność 

waga 

Przedszkole 

Terapeut. 

"Przyjaciele

" w Sarbce 

Przedszkol

e "Mali 

Odkrywcy

" Gębice 

PP 

Jędrzejew

o 

PP 

Gębice 

SP 

Gębice 

SP 

Kuźnic

a Cz. 

SP 

Jędrzejew

o 

SP 

Sarbia 

SP 

Romanow

o D. 

uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach podstawowych 

P4 (niepełnospr. lekka) 1,4         4 2 3 1 1 

P5 (niepeł. umiarkowana 

ruchowo) 
2,9         1   2     

P7 (niepełnosp. głęboka) 9,5         1 1 3   2 

liczba uczniów SP         6 3 8 1 3 

uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach 

P63 (niepełnospr. głęboka 

autyzm) 
9,5 4 2   1           

P67 (niepełnospr. lekka) 2,9 3     1           

P68 (niepełnospr. 

umiarkowana) 
3,6 2   1             

liczba uczniów przedszkola 9 2 1 2 0 0 0 0 0 

subwencja roczna dla wszystkich 

uczniów 
463 861 132 149 28 290 90 478 130 939 86 496 240 119 13 699 137 629 
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 Gmina Czarnków nie prowadzi na swoim terenie szkół i przedszkoli specjalnych. 

Nauczanie wymagające kształcenia specjalnego realizowane było w podstawowych oddziałach 

szkolno - przedszkolnych lub poprzez nauczanie indywidualne, a także w prywatnych 

przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne. Do realizacji tych zadań jednostki 

posiadają wykwalifikowaną kadrę. 

 W tabeli zawarto ponadto informację o wysokości subwencji oświatowej jaką gmina 

Czarnków otrzymała na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok budżetowy 2021, tj. łączna kwota  

1.323.660 zł. 

 

 

VI. JEDNOSTKI PROWADZONE PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ 

GMINA CZARNKÓW 

 

 Na terenie gminy Czarnków funkcjonują jednostki wspierające gminę w realizacji  

zadań oświatowych, prowadzone są przez osoby fizyczne.  

 Ustawa o systemie oświaty stworzyła podstawę prawną do zbudowania w Polsce 

zróżnicowanego systemu szkolnego i przedszkolnego. Zapewniła rodzicom prawo wyboru 

szkół publicznych bądź niepublicznych, prowadzonych przez stowarzyszenia, inne osoby 

prawne lub osoby fizyczne, zgodnie z przekonaniami i oczekiwaniami. 

 W ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie gminy Czarnków 

w roku szkolnym 2020/2021 wpisane były dwie placówki przedszkolne oraz jeden żłobek: 

1) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „PRZYJACIELE” w Sarbce.  

2) Prywatne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Gębicach.  

3) Prywatny Żłobek „Mali Odkrywcy” w Gębicach 

Do Niepublicznego Przedszkole Terapeutyczne „PRZYJACIELE” w Sarbce w 2020 r. 

uczęszczało średniorocznie 14 wychowanków. Przedszkole otrzymało dotację z budżetu gminy 

Czarnków w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 

ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej.  

Gmina Czarnków przekazała na prowadzenie placówki dotację podmiotową  

w wysokości 455.020,01 zł.  

 

Do Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Gębicach w 2020 r. uczęszczało 

średniorocznie 39. wychowanków. Przedszkole otrzymało dotację z budżetu gminy Czarnków 

w wysokości 75% kosztu utrzymania przedszkolaka w gminie i wyniosła ona łącznie 

570.508,62 zł. 

Prywatny Żłobek „Mali Odkrywcy” w Gębicach, otrzymał w 2020 r. wsparcie 

finansowe dla 10. dzieci w wysokości 300 zł miesięcznie na dzieci z terenu gminy Czarnków.  

Łączna dotacja wyniosła 36.000 zł.         
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Ponadto w 2020 r. gmina realizowała porozumienia w sprawie pokrycia kosztów 

wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gmin, z którymi zawarte zostało 

porozumienie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gmina Czarnków zobowiązana była do 

pokrycia kosztów dotacji jaką inna gmina dotująca przekazywała do placówek wychowania 

przedszkolnego na swoim terenie. 

Gmina Czarnków przekazała w 2020 r. dotacje do następujących gmin: 

• Miasto Czarnków – 536.856,51 zł (średniorocznie 43 dzieci) 

• Gmina Lubasz – 40.515,90 zł (średniorocznie 5 dzieci) 

• Gmina Wieleń – 7.010,52 zł (średniorocznie 1 dziecko) 

• Miasto Piła – 5.882,70 zł (1. dziecko do czerwca) 

Ponadto Gmina Czarnków wystąpiła również do gmin, z których wychowankowie 

uczęszczają do przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę Czarnków, tj. 

• Gmina Ujście – zwrot kosztów w wysokości 20.252,18 za 2 wychowanków; 

• Miasto Chodzież - zwrot kosztów w wysokości 10.126,09 za 2 wychowanków; 

• Gmina Połajewo - zwrot kosztów w wysokości 40.504,36 za 6 wychowanków; 

• Gmina Ryczywół - zwrot kosztów w wysokości 29.599,34 za 2 wychowanków; 

• Gmina Lubasz - zwrot kosztów w wysokości 6.231,84 za 1 wychowanka. 

VII. FINANSOWANIE OŚWIATY – rok 2020 

 

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 realizację zadań oświatowych gmina Czarnków poniosła wydatki w łącznej 

wysokości 17.313.750,11 zł, otrzymując z budżetu państwa subwencję oświatową  

w wysokości 9.040.045,00 zł i dotację na realizację zadań przedszkolnych w kwocie  

364.384 zł. 

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne zawierające informacje o wielkości 

poniesionych przez gminę Czarnków wydatkach na zadania oświatowe w 2020 r. oraz ich 

strukturę: 

Dział Rozdział Oświata i wychowanie                     

2020 r. - wykonanie 

17 313 750,11 
struktura w 

wydatkach 

801                   

854 

80101                   
80150 

Szkoły podstawowe 10 957 196,32 63,29% 

80146                     

85446 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 964,89 0,33% 

80195 Pozostała działalność 295 664,85 1,71% 

85401 Świetlice szkolne 199 698,60 1,15% 

  dochody szkół ogółem (umniejszenie) -511 578,60 x 
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80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
375 957,77 2,17% 

80104                           

80149 
Przedszkola  4 966 273,55 28,68% 

80148 Stołówki szkolne 418 497,86 2,42% 

  
dochody przedszkoli ogółem 

(umniejszenie) 
-353 671,34 x 

  
dotacja celowa przedszkolna 

(umniejszenie) 
-364 384,00 x 

75085 GZOO 864 726,22 4,99% 

80113 Dowóz uczniów do szkół 407 403,99 2,35% 

Analiza 

wydatków 

oświatowych 

Gminy 

Czarnków w 

roku 2020 

Wydatki łączne subwencjonowane, na 

które gmina otrzymuje subwencję 
10 998 946,06 

to powinno być 

finansowane w 
100% z subwencji 

Wydatki łączne na zadania oświatowe, 

finansowane zgodnie z przepisami ze 

środków własnych gminy 

6 314 804,05 
ze środków 

własnych 

Subwencja oświatowa 9 040 045,00 82,19% 

"Dopłata" do subwencji 1 958 901,06 17,81% 

Wydatek gminy 8 273 705,11 

wydatek gminy 

ogółem po 
umniejszeniu 

subwencji i 

dochodów 

 

Poniżej przedstawione zostały dochody otrzymane z budżetu państwa oraz wpłaty 

pozyskane przez jednostki oświatowe w wyniku ich działalności statutowej w roku 2020. 

nazwa dochodów 2020 

Dochody z najmu Sali Gimnastycznej w SP Gębice 2 000,00 zł 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 628,00 zł 

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 190 537,10  zł 

Wpływy za dowozy dzieci do SP Jędrzejewo 11 005,59  zł 

Wpływy z tytułu opłat za wydanie świadectw, duplikatów 78,00  zł 

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach 

bankowych  
127,69  zł 

Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat składek ZUS w związku z COVID -

19 i  prowizji od przekazanych składek ZUS i podatku dochodowego 
607 848,39 zł 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu- 

pieca c.o. po likwidacji śr. trwałego) 
140,00 zł 

Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy 

ubezpieczeniowej  
1 317,08 zł 

Wpływy za przygotowanie posiłku - za korzystanie                 

z wyżywienia przez nauczycieli 
3 009,97 zł 

Wpływy za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych  84 257,50 zł 

Ogółem: 929 949,32 zł 
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Poszczególne szkoły i przedszkola, których obsługą finansowo – księgową zajmuje się 

GZOO zrealizowały wydatki w następujących wysokościach: 

 

Jednostka 

Wydatki osobowe 

wraz z pochodnymi 

+ dodatki wiejskie 

dla nauczycieli 

Zakupy                       

+ remonty 
ZFŚS 

Pozostałe 

wydatki 

statutowe 

Razem Wydatki  

GZOO 702 765,30 zł 63 390,55 zł 115 467,10 zł 501 945,60 zł 1 383 568,55 zł 

SP Huta 467 226,56 zł 50 811,56 zł 30 538,01 zł 539 709,54 zł 1 088 285,67 zł 

SP Śmieszkowo 301 818,29 zł 41 011,30 zł 10 069,55 zł 51 986,15 zł 404 885,29 zł 

SP Jędrzejewo 1 954 292,15 zł 71 041,41 zł 63 170,11 zł 300 622,56 zł 2 389 126,23 zł 

SP Kuźnica Cz. 1 894 404,42 zł 151 414,64 zł 67 169,42 zł 141 848,09 zł 2 254 836,57 zł 

SP Sarbia 1 199 859,94 zł 50 535,51 zł 38 459,00 zł 57 903,45 zł 1 346 757,90 zł 

SP Romanowo D. 1 780 799,87 zł 83 520,72 zł 66 442,89 zł 92 954,28 zł 2 023 717,76 zł 

SP Gębice 2 231 648,86 zł 194 392,57 zł 77 130,32 zł 271 665,97 zł 2 774 837,72 zł 

PP Gębice 1 163 615,85 zł 73 838,16 zł 38 308,57 zł 145 890,43 zł 1 421 653,01 zł 

PP Jędrzejewo 701 934,15 zł 24 230,33 zł 20 228,67 zł 64 597,04 zł 810 990,19 zł 

PP Kuźnica Cz. 929 340,97 zł 94 947,89 zł 30 327,77 zł 100 332,62 zł 1 154 949,25 zł 

PP Śmieszkowo 1 298 720,80 zł 107 613,98 zł 54 513,00 zł 117 833,32 zł 1 578 681,10 zł 

Ogółem:  14 626 427,16 zł 1 006 748,62 zł 611 824,41 zł 2.387.289,05 zł 18.632 289,24 zł 

 

Poniżej przedstawione zostały wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe ze 

środków przyznanych z budżetu gminy Czarnków w roku 2020, z uwzględnieniem otrzymanej 

subwencji i wypracowanych dochodów w jednostce oraz kosztu utrzymania 1. ucznia przez 

gminę Czarnków. 

szkoła 

subwencja + dochody wydatek gminy ogółem koszt własny gminy 

subwencja 

+ dochody 

liczba 

uczniów 

30.09.2019 

dochód na 

1 ucznia 

wydatki 

gminy  

wydatek na 

1 ucznia 

koszt 

gminy 

Czarnków 

koszt 

utrzymania 

1 ucznia 

SP Gębice 1 451 736 156 9 306 2 664 437 17 080 1 212 701 7 774 

SP Romanowo 

D. 1 605 929 171 9 391 1 957 162 11 445 351 233 2 054 

SP Huta 345 365 30 11 512 655 090 21 836 309 725 10 324 

SP Jędrzejewo 1 673 797 169 9 904 2 275 720 13 466 601 923 3 562 

SP Kuźnica Cz. 1 504 159 154 9 767 2 160 154 14 027 655 995 4 260 

SP Śmieszkowo 161 170 14 11 512 379 033 27 074 217 863 15 562 

SP Sarbia 765 257 69 11 091 1 303 315 18 889 538 058 7 798 

razem 7 507 413 763 9 839 11 394 911 14 934 3 887 498 5 095 
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przedszkole 

subwencja + dochody wydatek gminy ogółem koszt własny gminy 

subwencja 

+ dochody 

liczba 

uczniów 

30.09.2019 

dochód na 

1 ucznia 

wydatki 

gminy  

wydatek na 

1 ucznia 

koszt 

gminy 

Czarnków 

koszt 

utrzymania 

1 ucznia 

PP Gębice 508 668 99 5 138 1 421 653 14 360 912 985 9 222 

PP Jędrzejewo 319 013 65 4 908 810 990 12 477 491 977 7 569 

PP Kuźnica Cz. 379 085 84 4 513 1 154 949 13 749 775 864 9 236 

PP Śmieszkowo 552 202 112 4 930 1 578 681 14 095 1 026 479 9 165 

OP Huta 113 162 40 2 829 375 958 9 399 262 796 6 570 

razem 1 872 130 400 4 680 5 342 231 13 356 3 470 101 8 675 

 

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. 

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 jednoczesnym 

wyłączeniu z podstawy dodatku stażowego. 

Remonty i inwestycje 

Poniżej przedstawiono informację o remontach zrealizowanych w placówkach 

oświatowych w 2020 r. 

Szkoły Podstawowe 

Nazwa placówki Opis usług remontowych Kwota 

 

SP Gębice 

 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w SP Gębice 

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

pomieszczenia radiowęzła szkolnego).                                    

21.265,84 

SP Romanowo 

Dolne 

Remont części pomieszczeń, klas i zaplecza SP                        

w Romanowie Dolnym.                                                 

13.546,97 

SP Kuźnica 

Czarnkowska 

Wymiana wykładziny obiektowej heterogenicznej Novofloor 

Fatra w dwóch pomieszczeniach SP  Kuźnicy 

Czarnkowskiej. 

Remont szkolnych sanitariatów.                                                                                         

12.300,00 

 

 

39.175,50 

 

SP Śmieszkowo 

 

Wymiana posadzek na panele MDF w klasach lekcyjnych  

w SP w Śmieszkowie. 

Remont elewacji tylnej budynku SP w Śmieszkowie.  

6.266,97 

 

29.355,53 
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Publiczne Przedszkola 

Nazwa placówki Opis usług remontowych  Kwota 

PP Gębice Remont pomieszczeń zaplecza – szatni i korytarza w budynku 

PP w Gębicach 

Remont pomieszczeń magazyny żywności oraz Sali zabaw  

w PP w Gębicach        

Pozostałe naprawy, usługi serwisowe, prace elektryczne i inne                                         

12.619,45 

 

8.916,77 

 

7.007,88 

 

PP Śmieszkowo Naprawa fragmentu ogrodzenia placu zabaw przy PP 

Śmieszkowo 

Remont sanitariatu WC dla personelu w Oddziale 

Przedszkolnym w Romanowie Dolnym   

Prace remontowe w Oddziale Przedszkolnym w Walkowicach 

- wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach 

kuchennych  

- remont kuchni wraz z zapleczem  

- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

kuchennych  

8.300,00 

 

12.850,65 

 

28.720,33 

 

 

 

 

 

PP Kuźnica 

Czarnkowska 

Remont pomieszczeń, sali zabaw i części zaplecza w PP             

w Kuźnicy Czarnkowskiej 

Remont sanitariatu WC dla personelu w PP w Kuźnicy 

Czarnkowskiej 

38.745,77 

 

12.276,04 

 

 

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 

Gmina Czarnków zrealizowała w roku 2020 ustawowy obowiązek polegający na 

dowozie uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę Czarnków. 

Na powyższe zadanie dokonała wyboru przewoźników w trybie zamówień publicznych. Były 

to firmy: Usługi transportowe Geremek oraz PKS Wałcz. Dodatkowo w ramach zawartego 

porozumienia dowożono uczniów do szkół komunikacją miejską MZK Czarnków oraz 

dopłacano rodzicom do kosztów dowozu dzieci do szkół (uczniowie niepełnosprawni). 

 

Koszt realizacji dowozów uczniów szkół i przedszkoli w Gminie Czarnków w 2020 

roku przedstawia poniższa tabela:  

 

Opis wydatkowanych usług Kwota 

Bilety miesięczne dla dzieci - komunikacja MZK 3.725,00 

Dowóz dzieci do szkół prywatny przewoźnik  - Usługi transportowe Geremek 263.806,76 

Dowóz dzieci do szkół – Firma PKS Wałcz 125.086,24 

Dopłaty do biletów dla rodziców dowożących dzieci do szkół własnym środkiem 

transportu: uczniowie niepełnosprawni (porozumienie z Wójtem)  
13.565,32 

Razem  406.183,32 
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Z uwagi na duże rozproszenie miejscowości w Gminie Czarnków jest to zadanie trudne 

logistycznie do zaplanowania. Szczególne trudności wiążą się z właściwym zorganizowaniem 

dowozów, tak aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na odwóz dzieci do domu po 

zakończonych zajęciach lekcyjnych. Ponadto oczekiwania rodziców odnośnie lokalizacji 

przystanków autobusowych nie zawsze są zgodne z ustawą o ruchu drogowym. 

Ogółem liczba uczniów dowożonych do szkół kształtowała się na poziomie ok. 65 % 

całej społeczności szkolnej i przedszkolnej, czyli dotyczyła ok. 755 uczniów dziennie. 

 

VIII. PODSUMOWANIE 

Rok szkolny 2020/2021 był realizowany w szczególnych warunkach organizacyjnych, 

prawnych i społecznych. Główną przyczyną były ograniczenia związane z trwającą pandemią. 

Szkoły i przedszkola w tradycyjnej formie pracowały do 15 października 2020 r., 

następnie przeszły w tryb pracy zdalnej. Od 18 stycznia 2021 r. do szkół wrócili uczniowie klas 

I-III oraz przedszkoli. W okresach przejściowych wprowadzano nauczanie ,,hybrydowe”, 

polegające m.in. na tym, że część uczniów kształcono w systemie zdalnym, a część wróciła do 

szkół. Wprowadzenie zmian w organizacji nauczania oraz planie pracy jednostek stało się 

priorytetem. 

Po raz pierwszy we współczesnej historii edukacji, wprowadzono nowe techniczne 

metody nauczania z zastosowaniem urządzeń elektronicznych, na niespotykaną dotychczas 

skalę.  Było to szczególne wyzwanie dla wszystkich – uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, 

instytucji nadzoru, rodziców oraz organu prowadzącego. 

Należy również podkreślić, że zrealizowano również inne zaplanowane zadania, m.in. 

w 100 % wykonano zadania inwestycyjne oraz remonty szkół i przedszkoli. Z sukcesem 

zrealizowano działania nad utworzeniem pierwszego w gminie żłobka. Zadbano o doposażenie 

gminnych placówek w pomoce dydaktyczne, meble i elementy wyposażenia. Dostosowano do 

nowych warunków system dowozów dzieci i młodzieży do szkół, zachowano niezbędną 

płynność finansową i utrzymano wysoką zdolność organizacyjną, pomimo absencji 

chorobowych oraz przebywania licznej grupy pracowników na kwarantannach i w izolacji. 

Ostateczną ocenę przedstawionego raportu, pozostawiam organowi stanowiącemu 

gminy Czarnków. 

 

 
Wójt Gminy Czarnków 

 

(-) Bolesław Chwarścianek 

 

 


