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Informacja 
o przygotowaniu szkół 

do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 

 
 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół 

podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie oraz 2 zespołów szkół: 

w Sicienku i Wojnowie. 

W celu  przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 podjęto 

szereg przedsięwzięć organizacyjnych, m.in.: 

 zostały opracowane i zatwierdzone arkusze organizacji szkół, 

 przeprowadzono procedury związane z awansem zawodowym nauczycieli, 

 wykonano prace związane z organizacją dowozu dzieci do szkół, 

 wykonano prace konserwatorskie i remontowe w szkołach. 

 

1. UCZNIOWIE, ODDZIAŁY 

 

W oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach 1 września br. 

naukę rozpocznie 1216
1
 dzieci, z czego 261 w 13 oddziałach przedszkolnych, 632 w 37 

oddziałach szkół podstawowych i 323 w 14 oddziałach gimnazjum. 

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego
2
: 

 liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (3,4-latków) wzrosła o 18 % (15 

dzieci) za sprawą przyjęcia większej liczby dzieci do oddziałów przedszkolnych;  

 liczba dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (5-6-

latków) jest na tym samym poziomie (162 osoby) 

 liczba uczniów szkół podstawowych wzrosła o 1 %  (8 uczniów), przy czym w liczbie tej 

jest 44 sześciolatków, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej,  

 liczba uczniów gimnazjum nieznacznie wzrosła o 1 % (3 uczniów),  

 ogólna liczba dzieci i uczniów uczęszczających do szkół gminy Sicienko wzrosła o 2% 

(26 osób);  

 liczba oddziałów wzrośnie o 1, za sprawą dodatkowego oddziału klasy pierwszej szkoły 

podstawowej. 

 

                                                           
1
 Stan na dzień 22.08.2012r., wg informacji otrzymanych od dyrektorów szkół; 

2
 stan na dzień 1.06.2012r. 
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Tabela 1. Zestawienie liczby uczniów
3
 

 

 

 
ZS 

Sicienko 

ZS 

Wojnowo 

SP 

Kruszyn 

SP 

Samsieczno 

SP 

Strzelewo 

SP 

Trzemiętowo 
Razem 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 70 66 68 11 35 11 261 

a) wychowanie przedszkolne 25 17 37 0 20 0 99 

b) roczne przygotowanie przedszkolne 45 49 31 11 15 11 162 

- 5 latki 29 29 28 8 10 7 111 

- 6-latki 16 20 3 3 5 4 51 

SZKOŁA PODSTAWOWA 137 131 138 79 68 79 632 

klasa I 21 21 31 20 14 10 117 

w tym 6-latków 1 8 15 8 9 3 44 

klasa II 24 19 23 9 10 13 98 

klasa III 17 19 18 13 13 14 94 

klasa IV 25 16 17 13 10 11 92 

klasa V 22 26 23 14 8 18 111 

klasa VI 28 30 26 10 13 13 120 

GIMNAZJUM 155 168 
    

323 

klasa I 48 56 
    

104 

klasa II 46 50 
    

96 

klasa III 61 62 
    

123 

Razem 362 365 206 90 103 90 1216 

 

 

 

Wykres 1. Dzieci w oddziałach przedszkolnych 

 

 

 

                                                           
3
 Stan na dzień 22.08.2012r., na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół 
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Wykres 2. Uczniowie szkół podstawowych 

 

 

 

Wykres 3. Uczniowie szkołami (oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum) 

 

 

 

2. ORGANIZACJA SZKÓŁ 

 

Planowanie roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęto w miesiącu kwietniu br.  

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze 

organizacji szkół opracowane przez dyrektorów szkół. Arkusze organizacji zawierają 

szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów, nauczycieli, pracowników administracji  

i obsługi, ogólnej liczby godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 

Arkusze organizacji szkół na rok 2012/2013 zostały opracowane w oparciu o przepisy 

prawa oświatowego oraz wytyczne określone w Zarządzeniu nr 28/12 Wójta Gminy Sicienko 
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z dnia 3 kwietnia 2012 roku. Przedłożone arkusze po weryfikacji oraz negocjacjach  

z dyrektorami szkół zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy w maju br.  

 

Tabela 3. Zestawienie wybranych informacji z zatwierdzonych w maju 2012 roku arkuszy 

organizacji szkół. 

 

  

ZS Sicienko 
ZS 

Wojnowo 

SP 

Kruszyn 

SP 

Samsieczno 

SP 

Strzelewo 

SP 

Trzemiętowo 

Razem 

Gmina 

LICZBA ODDZIAŁÓW 16 16 9 7 8 7 63 

w tym: 

oddziały przedszkolne 3 3 2 1 2 1 12 

szkoła podstawowa  6 6 7 6 6 6 37 

gimnazjum 7 7 
    

14 

LICZBA GODZIN ŁĄCZNIE 606,5 654 308 207 244 240 2259,5 

w tym: 

oddziały przedszkolne /  

wczesne wspom. 
99 99 79 26 74 27 404 

szkoła podstawowa  218 233 229 181 170 213 1244 

gimnazjum 289,5 322 
    

611,5 

GODZINY DYDAKTYCZNE 386,5 398 183 150 149 153 1419,5 

w tym: 
szkoła podstawowa 160 165 183 150 149 153 960 

gimnazjum 226,5 233 
    

459,5 

ŚREDNIA LICZBA GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH  NA ODDZIAŁ 
30 31 26 25 25 26 28 

w tym: 
szkoła podstawowa  27 28 26 25 25 26 26 

gimnazjum 32 33         33 

GODZINY OPIEKUŃCZO - 

WYCHOWAWCZE 
122 158 53 31 23 60 447 

w tym: 

a) świetlica 13 13 15 6 6 6 59 

b) biblioteka 24 25 12 7 3 7 78 

c) pedagog 20 21 10 6 5 6 68 

d) logopeda 11 11 11 4 5 3 45 

e) nauczanie indywidualne 26 64 0 0 0 14 104 

f) rewalidacja indywidualna 20 0 0 0 0 20 40 

g) rewalidacja 8 12 2 8 4 4 38 

h) wczesne wspomaganie 0 0 3 0 0 0 3 

i) szkolenie sportowe 0 12 0 0 0 0 12 

ETATY PRZELICZENIOWE 31,75 35,35 16,28 11,24 13,11 13,17 120,9 

GODZINY PONADWYMIAROWE 33,5 53 20 20 26,5 24 177 

liczba nauczycieli w pełnym wymiarze 25 30 14 9 10 12 100 

liczba nauczycieli w niepełnym wymiarze 7 4 2 4 3 1 21 

RAZEM NAUCZYCIELI 32 34 16 13 13 13 121 

 

Na przełomie sierpnia i września br. dyrektorzy szkół przedłożą aneksy do arkuszy 

organizacyjnych szkół uwzględniające zmianę liczebności oddziałów, zmiany kadrowe 

związane z urlopami zdrowotnymi i długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, dodatkowe 

godziny nauczania indywidualnego i rewalidacji.  

 Z uzyskanych informacji wynika, że dojdzie co najmniej 40 godzin nauczania 

indywidualnego i rewalidacji, będą co najmniej 3 dodatkowe zastępstwa za nauczycieli 
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przebywających na długotrwałym zwolnieniu, dodatkowe godziny dydaktyczne wynikające  

z podziałów na grupy. Zmiany te z pewnością wpłyną na wzrost kosztów oświaty gminnej. 

Ponadto przy szkole w Kruszynie będzie funkcjonował dodatkowy, trzeci oddział 

przedszkolny, ze względu na dużą liczbę dzieci zobowiązanych odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne. Uruchomienie dodatkowego oddziału dodatkowo pozwoli objąć wychowaniem 

przedszkolnym wszystkie chętne dzieci 3 i 4-letnie z obwodu szkoły w Kruszynie (37). 

Zatrudnienie wychowawcy będzie przez 6 miesięcy refundowane ze środków Powiatowego 

Urzędu Pracy w Bydgoszczy.  

 

3. PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ NA OBNIŻENIE WIEKU SZKOLNEGO 

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty, wprowadzonym ustawą z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) od dnia 

1.09.2011 roku „dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub 

w innej formie wychowania przedszkolnego”. Rodzice dzieci 6-letnich natomiast mogą jeszcze 

przez 2 lata decydować, czy dziecko realizuje obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czy 

rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2012/2013 ok. 50% 

6-latkow po raz drugi będzie realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

W szkołach w Sicienku, Wojnowie i Kruszynie będą funkcjonowały po 2 oddziały 

rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówki”. W szkołach podstawowych  

w Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie 5 i 6-latkowie będą odbywali roczne przygotowanie 

przedszkolne w ramach jednego oddziału.  

Ponadto w szkołach w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie i Strzelewie będzie po jednym 

oddziale przedszkolnym dla dzieci 3-4-letnich.  

 

 Obniżenie wieku szkolnego oznacza również, że dla dzieci wcześniej rozpocznie się 

obowiązek szkolny. W roku szkolnym 2012/2013 rodzice mogą sami zdecydować czy ich 

dziecko będzie uczęszczało do „zerówki” czy do pierwszej klasy. W szkołach gminy Sicienko 

44 6-latków (o 29 więcej niż w poprzednim roku) będzie uczyło się w pierwszej klasie (tj. ok. 

50 % ). 

Taki dobry wynik udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu gminy i dyrektorów szkół. 

Najwięcej 6-latkow rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w Kruszynie, 

Samsiecznie i Strzelewie. 
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4. NAUCZYCIELE 

 

W roku szkolnym 2012/2013 przewidywany stan zatrudnienia w osobach wyniesie 

125
4
 nauczycieli, z tego: 16 nauczycieli oddziałów przedszkolnych, 70 szkół podstawowych  

i 39 gimnazjów. Dane te mogą ulec zmianie w przypadku konieczności przyznania 

dodatkowych godzin nauczania indywidualnego, rewalidacji lub w innych uzasadnionych 

okolicznościach. 

 

Wykres 4. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego.   
 

 
 

 

Powyższe dane uwzględniają nauczycieli, którzy w okresie czerwiec – sierpień 2012 

roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, a mianowicie:  

a) stopień nauczyciela kontraktowego - 10 nauczycieli 

b) stopień nauczyciela mianowanego - 3 nauczycieli 

c) stopień nauczyciela dyplomowanego - 1 nauczyciel 

 

 

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 
  

Dowozem dzieci do szkół na terenie gminy będzie zajmował się jak dotychczas Zakład 

Komunalny w Sicienku. Na podstawie zestawień przygotowanych przez dyrektorów szkół 

ustalono wstępny plan dowozów. W pierwszych tygodniach września zostanie on 

zweryfikowany i dostosowany do ostatecznych planów lekcji szkół. 

 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, jak co roku zatrudni 12 osób na 

stanowisku „opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkół” w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom dowożonym do szkół. 

                                                           
4
 Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacji szkół, z uwzględnieniem informacji otrzymanych od 

dyrektorów szkół. W liczbie tej uwzględniono urlopy zdrowotne, macierzyńskie  i związane z nimi zastępstwa. 
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Dowozem zostanie objętych ok. 750
5
 uczniów, tj. ok. 65% uczęszczających do szkół 

(z wyłączeniem 3 i 4-latków). 

 

Wykres 5. Uczniowie dowożeni do szkoły 

 

 

6. POMOC UCZNIOM 

 

Gmina Sicienko zapewnia pomoc uczniom pochodzącym z rodzin o niskich 

dochodach. Do tej pomocy zaliczamy: stypendia szkolne o charakterze socjalnym, zasiłki 

losowe, dożywianie uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników. 

 Przyznawaniem stypendiów szkolnych i zasiłków losowych zajmuje się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku. Szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta ok. 

140 uczniów z terenu gminy
6
.   

 Dożywianie finansowane jest również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sicienku. Szacuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 250 uczniów
7
.  

 Dyrektorzy szkół również we własnym zakresie organizują dożywianie oraz pomoc 

dla najbiedniejszych uczniów. Pozyskują fundusze na ten cel biorąc udział w różnych 

programach typu „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Pajacyk” itp.  

Kolejną formą pomocy dla rodzin o niskich dochodach jest dofinansowanie zakupu 

podręczników szkolnych. W roku szkolnym 2012/2013 będzie refundowany zakup 

podręczników dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, 

niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w  przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona powyżej. Wysokość dofinansowania wynosi od 180 do 325 

zł. 

                                                           
5
 Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół. 

6
 Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku 

7
 Źródło: j.w. 
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Na podstawie szacunkowych danych otrzymanych od dyrektorów szkół przewiduje 

się, że programem może zostać objętych 163 uczniów w gminie. Ostateczna liczba uczniów, 

którzy skorzystają z programu będzie znana po 5 września, gdyż wtedy upływa termin 

składania wniosków do dyrektorów szkół.  

Gmina otrzymała dotację na powyższy cel w wysokości 22.000,00 zł., co stanowi 68% 

zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów szkół. 

  

8. PRACE REMONTOWE, INWESTYCJE 

 

W związku niewielkimi środkami finansowymi zabezpieczonymi w budżecie na 

remonty bieżące, szkoły w ramach tych środków wykonały tylko niezbędne, drobne prace. 

Część zadań wykonano ze środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów 

szkół.  

Z „większych” zadań do realizacji wybrano: remont ściany sali gimnastycznej  

w Kruszynie i remont dachu szkoły w Trzemiętowie. 

 Na remont w Kruszynie ogłoszono przetarg nieograniczny, który nie wyłonił 

wykonawcy z powodu braku ofert. Kolejny przetarg ogłoszono 13 sierpnia br. Termin 

składania ofert wyznaczono na 30 sierpnia br. 

 Remont dachu w Trzemiętowie zostanie przeprowadzony we wrześniu lub 

październiku. Dokumenty związane z remontem zostały złożone w Starostwie Powiatowym. 

Po otrzymaniu pozwolenia na roboty budowlane zostanie wyłoniony wykonawca zadania. 

 Poza ww. remontami bieżącymi realizowana była termomodernizacja budynku szkoły 

w Wojnowie. Prace są zakończone, uruchomiono procedurę związaną z odbiorem inwestycji.  

  

9. PODSUMOWANIE 

 

 

Szkoły na terenie gminy posiadają dobrze przygotowaną merytorycznie organizację 

roku szkolnego 2012/2013. Obecnie trwają ostatnie prace nad planami lekcji, planem dowozu, 

kończone są drobne prace remontowe. 

Podjęte działania organizacyjne i techniczne winny zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie szkół w roku szkolnym 2012/2013. 

 W związku z otrzymaniem niższej niż prognozowana kwotą subwencji oświatowej  

zaplanowane w budżecie szkół środki finansowe mogą okazać się niewystarczające na 

zabezpieczenie funkcjonowania szkół i prawdopodobnie będzie konieczność zwiększenia 

udziału finansowania zadań oświatowych ze środków własnych gminy. Podjęto szereg 
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działań, aby minimalizować skutki  niedoborów finansowych, m.in. ograniczono liczbę 

godzin świetlicy, biblioteki, pedagoga, logopedy, zrezygnowano z zakupu komputerów dla 

szkół, remonty bieżące ograniczono do niezbędnego minimum.  

 Więcej na temat kondycji finansowej oświaty będzie można powiedzieć  

w październiku po ustaleniu wydatków wrześniowych. Na dzień dzisiejszy bowiem nie 

wiadomo do końca ile będzie godzin nauczania indywidualnego, zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli i pracowników szkół, a tym samym jakie będą wydatki z tego tytułu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac: Anna Rudniak,  

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicienko, 29.08.2012r. 


