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1. WSTĘP, METRYCZKA, SIE Ć SZKÓŁ 
 

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. 
U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 
jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.  
W niniejszym opracowaniu przedstawiono informację za rok szkolny 2011/2012.  

Zadania oświatowe gminy wynikają w szczególności z: ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy  
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 
97 poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

Poniższa tabela zawiera podstawowe dane o gminie Sicienko, w tym liczbę ludności, 
dochody, wydatki w latach 2011 i 2012, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty. 
 

 
Tabela nr 1. Metryczka gminy Sicienko 

 
j.m. 2011 rok 2012 rok Dynamika 

(%)  
Liczba ludności gminy1                                                                                                                os. 9339 9370 100,33% 

Budżet gminy (wykonanie 2011,  plan 2012 2) zł 25 353 832,71 30 207 438,00 119,14% 

Budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł 2 714,83 3 223,85 118,75% 

Dochody własne gminy - bez subwencji i dotacji                                                              
(wykonanie 2011, plan 2012) zł 8 751 149,53 12 339 585,00 141,01% 

Dochody własne gminy - bez subwencji i dotacji-  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł 937,05 1 316,92 140,54% 

Subwencja oświatowa 3  zł 8 065 119,00 7 993 507,00 99,11% 

Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 ucznia 4 zł 8 138,36 8 196,11 100,71% 

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie w działach 
801 i 854 (wykonanie 2011, plan 2012) 

 

zł 

 

11 468 848.85 

 

12 646 137,00 

 

110,27% 

Udział wydatków ogółem na oświatę i wychowanie  
w wydatkach gminy ogółem 

 

% 
 

45% 
 

42% 
 

- 

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801  
i 854, bez dotacji dla Miasta Bydgoszczy  
(wykonanie 2011, plan 2012) 

 

zł 

 

11 250 543,96 

 

12 172 775,00 

 

108,20% 

Liczba uczniów (z oddziałami przedszkolnymi) 5 os. 
os. 

1151 1186 103,04% 

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 
i 854 w przeliczeniu na 1 ucznia razem z oddziałami 
przedszkolnymi (wykonanie 2011, plan 2012) 

 

zł 

 

9 774,58 

 

10 263,72 

 

105,00% 

 

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie  
z ustawą o systemie oświaty należy do zadań własnych gminy. W praktyce obowiązek ten 
realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem 
obejmują wszystkie miejscowości w tzw. obwodach szkolnych. 

                                                            
1 Stan na 31.12.2011r. i 30.09.2012r.; na podstawie danych Ewidencji Ludności; 
2 Plan na 2012 rok wg stanu na dzień 12.10.2012r. (Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Sicienko); 
3 Subwencja na rok 2011 - pomniejszona o 53.203 zł [zwrot subwencji za 2010 rok]; 
4 Liczba uczniów, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej, stan na 30.09.2010 (991) i 30.09.2011r (975,281).; 
5 Stan na 31.03.2011 i 31.03.2012 wg Systemu Informacji Oświatowej. 
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Na terenie gminy Sicienko w roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowały następujące 
szkoły publiczne (mapa poniżej): 
� Zespół Szkół w Sicienku (szkoła podstawowa i gimnazjum), 
� Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie (szkoła podstawowa i gimnazjum) 
� Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, 
� Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie, 
� Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie, 
� Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie. 

Przy ww. szkołach zorganizowane były oddziały przedszkolne, w tym: 
• oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówki”)  

w Sicienku (2), Wojnowie (2), Kruszynie (2), Samsiecznie (1), Strzelewie (1)  
i Trzemiętowie (1), 

• oddziały wychowania przedszkolnego – po jednym oddziale w Sicienku, Wojnowie, 
Kruszynie i Strzelewie.  
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2. PODSTAWOWE DECYZJE PRAWNE I STRATEGICZNE 
 
W roku szkolnym 2010/2011 dokonano licznych zmian w zakresie lokalnego prawa 

oświatowego. Poniżej przedstawiono zestawienie Uchwał Rady Gminy Sicienko i Zarządzeń 
Wójta Gminy Sicienko, które zaczęły obowiązywać z początkiem lub w trakcie roku 
szkolnego 2011/2012: 

 
1) Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie 

ustalenia  wytycznych  dotyczących  organizacji  pracy  szkół  prowadzonych przez 
Gminę Sicienko na rok szkolny 2011/2012. 
 Niniejszym zarządzeniem określono założenia na rok szkolny 2011/2012 do 
organizacji pracy szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sicienko. 
 

2) Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 
opłat zaświadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2011.170.1428) 
zmieniona Uchwałą Nr VII/49/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.06.2011r. (Dz. Urz. 
Woj. Kuj. Pom. 2011.170.1430) 
 Uchwała obowiązuje od 1.09.2011r.  Określa dzienną liczbę godzin bezpłatnego 
pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych (5 godzin), rodzaje świadczeń dodatkowych, 
za które pobierane są opłaty , wysokość opłat za świadczenia dodatkowe (1,50 zł za każda 
rozpoczętą godzinę).  
 

3) Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 
ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Sicienko. 
 Obowiązuje od 1.09.2011r. Na mocy powyższej uchwały uruchomiono nowe oddziały 
wychowania przedszkolnego (dla 3-4 latków) w Szkołach Podstawowych w Kruszynie  
i Strzelewie.  Dzięki tej uchwale powstało dodatkowo 50 miejsc przedszkolnych, z czego 
w roku szkolnym 2011/2012 wykorzystano 36. 
 

4) Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
gminę Sicienko. 
 Uchwała obowiązuje od 28.06.2011r. Celem podjęcia uchwały było z jednej strony 
dopełnienie obowiązku ustawowego, z drugiej zaś zebranie informacji o granicach 
wszystkich obwodów szkolnych w jednym dokumencie. 
 

5) Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 
zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. 
2011.136.1170). 
 Uchwała obowiązuje od 28.06.2011r. Określa zasady korzystania z gminnych 
obiektów oświatowych i upoważnia Wójta Gminy Sicienko do ustalania wysokości 
stawek za wynajem. 

 
6) Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie 

ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych, zmienione 
Zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 września 2011 roku . 
 Zarządzenie weszło w życie w dniu 1.09.2011r (zmiana z dniem 19.09.2011r.). 
Określa stawki opłat za wynajem sal w obiektach oświatowych. Stawki są zróżnicowane 
w zależności od lokalizacji szkoły i wyposażenia. Zarządzeniem Nr 65/11 Wójta Gminy 
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Sicienko z dnia 13 września 2011 roku zmieniono stawki opłat wynajmu sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kruszynie, na wniosek dyrektora szkoły. Zmiany 
obowiązują od 19.09.2011 r. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych stanowią 
dochody pozabudżetowe szkół, którymi dysponują dyrektorzy szkół w ramach ustalonego 
planu. 

 
7) Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2011 zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 
zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. 2011.170.1429). 
 Uchwała obowiązuje od 1.09.2011r. Określa zasady udzielania dyrektorom  
i wicedyrektorom obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, w związku  
z pełnioną przez nich funkcją. Ponadto określa zasady ustalania pensum nauczycielom, 
którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze 
godzin. Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, po uwzględnieniu obniżki godzin ustalonej  
w uchwale, muszą realizować tygodniowo następującą liczbę godzin dydaktyczno – 
opiekuńczo – wychowawczych: 
a) dyrektorzy Zespołów Szkól w Sicienku i Wojnowie – 5 godzin tygodniowo; 
b) dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie   – 6 godzin tygodniowo, 
c) dyrektorzy Szkół w Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie – 7 godzin tygodniowo, 
d) wicedyrektorzy Zespołów Szkół w Sicienku i Wojnowie  – 12 godzin tygodniowo. 

Pozostałe godziny wynikające z pensum są przeznaczone na zarządzanie szkołą  
i organizację procesu nauczania.    

Powyższą uchwałą ustalono również, że nauczycielom realizującym w ramach 
stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin będzie ustalane tzw. 
pensum uśrednione. 

 
8) Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie 

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku 
„Wyprawka szkolna”. 

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku  
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) Wójt Gminy Sicienko wyznaczył termin 
składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników do dnia 9 
września 2011 roku. Z programu, polegającego na dofinansowaniu zakupu podręczników 
szkolnych,  w roku szkolnym 2011/2012 skorzystało 62 uczniów. 

 
9) Uchwała Nr XI/77/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie 

nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Sicienku. 
Na mocy powyższej Uchwały Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zespołu Szkół  

w Sicienku otrzymały imię Mikołaja Kopernika. Oficjalne uroczystości odbyły się 10 
lutego 2012 roku. 

 
10) Uchwała Nr XII/90/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 18 
stycznia 2012 roku, poz. 62). 
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Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2012r. Określono w niej wysokość dodatku  
z tytułu pracy w warunkach trudnych za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 
(25% stawki osobistego zaszeregowania), uaktualniono zapisy dotyczące zasad ustalania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalono 
zasady wypłaty nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego osobom zatrudnionym w kilku 
szkołach na terenie gminy. 

 
11) Zarządzenie Nr 46/12 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie weszło w życie w dniu podjęcia. Wójt Gminy Sicienko określił w nim 
składy komisji egzaminacyjnych dla 3 nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie 
postępowania egzaminacyjnego. 

 
 

3. UCZNIOWIE 
 
3.1. Wychowanie przedszkolne 

 
 Dzieci z terenu Gminy Sicienko w roku szkolnym 2011/2012 realizowały wychowanie 
przedszkolne w: 
a) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Sicienko,  
b) Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Malucha” w Samsiecznie; 
c) przedszkolach, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz. 
 
Tabela 2. Stopień zaspokajania potrzeb na miejsca wychowania przedszkolnego. 
 

Liczba dzieci 
urodzonych w 

latach 2007-20086 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego na 
terenie Gminy Sicienko7 

Procent 
zaspokajania 

potrzeb Publicznych Niepublicznych 

244 91 18 45% 
  

Wskaźnik stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępności miejsc wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 2011/2012 wyniósł 45%.  

Z 244 dzieci 3,4-letnich zamieszkałych na terenie gminy: 
� 77 uczęszczało do oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sicienko, 
� 18 uczęszczało do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha”  

w Samsiecznie, 
� 30 dzieci uczęszczało do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Miasto 

Bydgoszcz. 
Łącznie 125 dzieci (51%) z roczników 2007, 2008 realizowało wychowanie 

przedszkolne. 
Ponadto do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sicienko uczęszczało 7 dzieci 

z rocznika 2009. 
                                                            
6 Stan na dzień 1.09.2011r. – na podstawie danych Referatu Spraw Administracyjnych i Obywatelskich Urzędu 
Gminy w Sicienku; (3, 4-latki); 
7
 Miejsca dla dzieci 3, 4-letnich; 
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 Poza dziećmi 3, 4-letnimi wychowaniem przedszkolnym objęte były również dzieci 5  
i 6-letnie, które realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Do oddziałów 
przedszkolnych na terenie gminy uczęszczało 157 takich dzieci.  
 Reasumując, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach gminnych zorganizowano 
niemalże 250 miejsc przedszkolnych, z których 63% wykorzystały dzieci realizujące roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 34% wykorzystały dzieci 3,4-letnie, 3% było 
niewykorzystanych. 
 
 Tabela 3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gminy Sicienko8  
 

Lp. Szkoła 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 
dzieci 

ogółem 

z liczby dzieci ogółem: 

wychowanie 
przedszkolne9 

roczne 
przygotowanie 
przedszkolne 

1 ZS Sicienko 3 63 27 36 
2 ZS Wojnowo 3 49 14 35 
3 SP Kruszyn 3 61 28 33 
4 SP Samsieczno 1 22 - 22 
5 SP Strzelewo 2 34 15 19 
6 SP Trzemiętowo 1 12 - 12 
 Razem 13 241 84 157 

 
W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 

wzrosła o 67 osób (38,5%),  
Liczba dzieci w oddziałach zerowych wzrosła o 41 osób (35%) za sprawą dzieci 5-

letnich, które od 1.09.2011 obowiązkowo musiały realizować roczne przygotowanie 
przedszkolne.   

Liczba dzieci najmłodszych realizujących wychowanie przedszkolne wzrosła o 26 
osób (45%). 

Aby umożliwi ć 5-latkom realizację obowiązku przedszkolnego, a jednocześnie nie 
pozbawiać miejsc przedszkolnych dzieci najmłodszych uruchomiono 3 dodatkowe oddziały 
przedszkolne – w Wojnowie, Kruszynie i Strzelewie. 
 
Wykres 1.  Udział liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych oddziałów  
  przedszkolnych w ogólnej liczbie przedszkolaków w gminie 
 

  
                                                            
8 Stan na dzień 30.09.2011 roku, wg SIO; 
9 Dzieci z roczników 2007, 2008, 2009 
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Na podstawie porozumienia z dnia 16.03.2010r. w sprawie przyjęcia zadania Gminy 
Sicienko polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych 
szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto 
Bydgoszcz, Gmina Sicienko umożliwia rodzicom do korzystania z oferty przedszkoli na 
terenie Miasta Bydgoszczy.  

W okresie wrzesień 2011 roku – sierpień 2012 roku do przedszkoli bydgoskich 
uczęszczało średnio 60 dzieci, tj. o 20% dzieci więcej niż w roku poprzednim, głównie za 
przyczyną dzieci 5-letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach 
bydgoskich, zgodnie  porozumieniem, po zakończeniu każdego kwartału przekazywana jest 
dotacja celowa. Szacuje się, że pobyt 60 dzieci w przedszkolach bydgoskich w roku szkolnym 
2011/2012 będzie kosztował gminę Sicienko nieco ponad 300.000,00 zł10.  

 
Część dzieci z terenu gminy Sicienko uczęszcza do „Punktu Przedszkolnego 

Akademia Malucha” w Samsiecznie. Placówka funkcjonuje od 1 września 2010 roku. Została 
wpisana do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Sicienko” pod numerem 
1/2010. Jest to pierwsza niepubliczna placówka oświatowa na terenie gminy Sicienko. 

Organem prowadzącym jest Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Wierzchucinku. Punkt jest współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Sicienko jest partnerem projektu, w ramach którego udostępnia nieodpłatnie 
salę w Szkole Podstawowej w Samsiecznie i służy wsparciem organizacyjnym. 

W roku szkolnym 2011/2012 do punktu przedszkolnego uczęszczało 18 dzieci. 
 

Wykres 2.  Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym ze względu na rodzaj organu 
  prowadzącego (ilościowo i procentowo). 

 

 
  

                                                            

10 Do dnia sporządzenia informacji nie wpłynęła nota księgowa z Urzędu Miasta Bydgoszczy, w związku  
z powyższym wysokość dotacji za lipiec i sierpień 2012 roku przyjęto w takiej samej wysokości jak za miesiąc 
czerwiec. 
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3.2. Szkoły podstawowe  
 
Tabela 4. Oddziały i uczniowie szkół podstawowych11 
 

Lp. Szkoła 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczebność klas: Średnia 
liczebność 
oddziału I II III IV V VI 

1 ZS Sicienko 6 134 23 17 24 21 29 20 22 

2 ZS Wojnowo 6 136 24 20 14 25 29 24 23 

3 SP Kruszyn 6 129 25 17 17 24 26 20 21,5 

4 SP Samsieczno 6 72 9 13 13 14 11 12 12 

5 SP Strzelewo 6 62 8 14 11 8 13 8 10 

6 SP Trzemiętowo 6 90 13 14 12 17 13 21 15 

 Razem 36 623 102 95 91 109 121 105 17 

 
 W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 ilość oddziałów szkół podstawowych 
pozostała bez zmian (36), liczba uczniów zmalała o 9 osób tj. 1,5%. Wynikało to przede 
wszystkim ze zmiany miejsca zamieszkania części uczniów, a co za tym idzie szkoły – część 
uczniów wyprowadziła się poza gminę Sicienko. Ponadto grupa 7-latków, rozpoczynających 
edukację szkolną była mniejsza niż uczniów kończących w roku poprzednim klasę VI. 
Spadek liczby uczniów trochę zminimalizowała grupa 6-latków (15 osób), które wcześniej 
rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej (z tego prawa skorzystało o 9-cioro 6-latków 
więcej niż w roku poprzednim).  
  
Tabela 5.  Zmiana średniej liczebności oddziałów szkół podstawowych w roku szkolnym 
  2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 
 

Lp. Szkoła 

Zmiana średniej 
liczebności 
oddziałów 

1 ZS Sicienko bez zmian 

2 ZS Wojnowo - 1 

3 SP Kruszyn + 2,5 

4 SP Samsieczno - 1 

5 SP Strzelewo - 1 

6 SP Trzemiętowo - 2 

 
Z powyższego wynika, że Wojnowo, Samsieczno i Strzelewo odnotowało spadek 

średniej liczebności oddziałów o 1 ucznia, Trzemiętowo o 2 uczniów, w Sicienku średnia 
liczebność oddziałów pozostała bez zmian, natomiast Kruszyn zanotował wzrost średniej 
liczebności oddziałów o 2,5 ucznia. 

                                                            
11

 Stan na dzień 30.09.2011r., wg SIO 
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Wykres 3.  Udział uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół gminnych w ogólnej 
  liczbie uczniów 
 

 
 

Z powyższego wykresu wynika, że najwięcej uczniów szkół podstawowych uczyło się 
w Wojnowie (22%), w Sicienku (21%) i Kruszynie (21%). Te trzy szkoły edukowały 64% 
wszystkich uczniów uczęszczających do szkół gminnych. Pozostałe szkoły reazliwoały 
nauczanie dla 10 – 14% uczniów. 
 

3.3. Gimnazja 
 
 Na terenie Gminy Sicienko, jak już wspomniano na wstępie, są dwa gimnazja, które są 
częścią Zespołów Szkół w Sicienku i Wojnowie.  

Do Gimnazjum w Sicienku uczęszczają uczniowie z obwodów szkół podstawowych  
w Sicienku, Samsiecznie i Trzemiętowie, natomiast do Gimnazjum w Wojnowie uczęszczają 
uczniowie z obwodów szkół podstawowych w Wojnowie, Kruszynie i Strzelewie. 

Zgodnie z polityką gminy, możliwe są przepływy uczniów między obwodami 
szkolnymi, o ile nie powoduje to zwiększenia liczby oddziałów w danej szkole lub podziałów 
na grupy.  
 
Tabela 9. Oddziały i uczniowie gimnazjów12 
 

Lp. Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Liczebność klas Średnia 

liczebność 
oddziału I II III 

1 Sicienko 7 160 50 63 47 23 
2 Wojnowo 7 163 49 65 49 23 

Razem 14 323 99 128 96 23 
 
W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego 

(2010/2011) ilość oddziałów gimnazjalnych zmniejszyła się o 2 (po 1 w każdej szkole). 
Liczba uczniów zmalała o 36 osób tj. 10%. Wynikało to przede wszystkim z ujemnego 

                                                            
12

 Stan na dzień 30.09.2011r., wg SIO 
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bilansu kończących naukę w gimnazjum w stosunku do rozpoczynających - grupa uczniów, 
rozpoczynających edukację gimnazjalną była mniejsza o 19 niż absolwentów klasy III z roku 
poprzedniego.  Ponadto część uczniów wybrało szkoły poza terenem gminy Sicienko.  
 Średnia liczebność oddziałów wzrosła o 1, przy czym wzrost ten zanotowało Sicienko; 
Wojnowo bez zmian. 
 
Wykres 4. Udział uczniów poszczególnych gimnazjów w ogólnej liczbie gimnazjalistów 
 

 
 
 Z wykresu wynika, że równa ilość uczniów uczęszcza do obu gimnazjów. Z tego 
można wysnuć wniosek, że podział na obwody gimnazjalne dokonany przez władze gminy 
Sicienko kilkanaście lat temu przy reformie szkolnictwa okazał się trafny. 
 
 
 3.4. Zbiorcze dane o uczniach i oddziałach  
 
Tabela 7. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach Gminy Sicienko 
 

Lp. Szkoła 

oddziały 
przedszkolne szkoła podstawowa gimnazjum Razem szkoła 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Oddziałów Uczniów 

1 ZS Sicienko 3 63 6 134 7 160 16 357 
2 ZS Wojnowo 3 49 6 136 7 163 16 348 
3 SP Kruszyn 3 61 6 129   9 190 
4 SP Samsieczno 1 22 6 72   7 94 
5 SP Strzelewo 2 34 6 62   8 96 
6 SP Trzemiętowo 1 12 6 90   7 102 

Razem 13 241 36 623 14 323 63 1187 
 

W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011: 
 liczba oddziałów wzrosła o 1 (oddziały przedszkolne: +3, oddziały gimnazjum: - 2), 
 liczba uczniów ogółem wzrosła o 22 (oddziały przedszkolne: +67, szkoła podstawowa: -9, 
gimnazjum: -36). 

W szkołach podstawowych i gimnazjach liczba uczniów spadła o 45 osób, co miało 
przełożenie na wysokość subwencji oświatowej na rok 2012, która naliczona została  
w oparciu o dane z dnia 30.09.2011 roku. Z kolei wzrosła (o 67 osób) liczba dzieci  
w oddziałach przedszkolnych, co spowodowało wzrost wydatków w tym zakresie, co z kolei 
finansowane jest ze środków własnych gminy. 
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Wykres 5. Liczebność szkół 13 
 

 
 

Z porównania lat szkolnych 2011/2012 i 2010/2011wynikają nastepujące wnioski: 
 udział liczby uczniów Zespołu Szkół w Sicienku w stosunku do liczby uczniów w gminie 

zmalał o 1%, Zespou Szkół w Wojnowie zmalał o 2%, Szkoły Podstawowej  
w Trzemiętowie zmalał o 1%, Szkoły Podstawowej w Kruszynie wzrósł o 3%, Szkoły 
Podstawowej w Strzelewie wzrósł o 1%, Szkoły Podstawowej w Samsiecznie pozostał na 
tym samym poziomie; 

 wzrost liczby uczniów w Kruszynie i Strzelewie, a tym samym wzrost ich udziału  
w ogólnej liczbie uczniów wynika bezpośrednio z uruchomienia z dniem 1.09.2011 roku 
oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3,4-letnich; 

 powyższe z kolei dowodzi, że dyrektorzy ww. szkół, Wójt Gminy Sicienko oraz Rada 
Gminy Sicienko, która zatwierdziła utworzenie oddziałów przedszkolnych w tych 
szkołach trafnie ocenili zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. 

 
Wykres 6. Struktura uczniów wg typu szkoły 
 

 
                                                            
13 W nawiasach podano procentowy udział liczby uczniów danej szkoły w odniesieniu do liczby uczniów 
ogółem; 
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4. KADRA O ŚWIATY GMINNEJ 
 

4.1. Pracownicy szkół 
 

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Sicienko pracowało 14114 nauczycieli (125,31 etatów w przeliczeniu na pełen wymiar 
czasu pracy i 16,29 etatów: godziny ponadwymiarowe) oraz 40 pracowników administracji  
i obsługi (31 etatów). 

Wyjątkowo duża liczba nauczycieli (8) przebywała na urlopach dla poratowania 
zdrowia, 4 osoby (3,5 etatu) przebywały na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, co 
spowodowało dodatkowe obciążenia finansowe dla budżetów szkół 

 
Tabela 8. Zatrudnienie w szkołach 
 

Lp. Szkoła 

Nauczyciele Administracja i obsługa 
Razem 

S K M D razem Administracja Obsługa 

osób osób etatów15 osób etatów osób etatów osób etatów 

1 ZS Sicienko 5 8 6 18 37 38,46 1 1 8 7 46 46,46 
2 ZS Wojnowo 1 13 6 19 39 42,65 1 1 8 7 48 50,65 
3 SP Kruszyn 2 1 6 9 18 17,04 1 0,5 5 5 24 22,54 
4 SP Samsieczno 1 4 2 8 15 12,54 1 0,5 5 4 21 17,04 
5 SP Strzelewo 2 4 1 7 14 14,12 1 0,5 4 4 19 18,62 
6 SP Trzemiętowo 3 3 5 7 18 16,79 1 0,5 4 4 23 21,29 

Razem 14 33 26 68 141 141,6 6 4 34 31 181 176,60 
 
S - nauczyciel stażysta; K  - nauczyciel kontraktowy; M - nauczyciel mianowany; D - nauczyciel dyplomowany 
 
Wykres 7. Liczba etatów w szkołach  
 

 
 

                                                            
14

 Stan na 30.09.2011r., wg SIO, bez etatów refundowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy  
w Bydgoszczy i umów zleceń (palacze). 
15 Etaty przeliczeniowe – łącznie  z godzinami ponadwymiarowymi 
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Wykres 8. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w szkołach gminnych 
 

 
 
 
 
Wykres 9. Struktura zatrudnienia nauczycieli gminie wg stopnia awansu zawodowego 

      (w osobach i procentowo) 
 

 
 
 
Wśród nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2011/2012  największą grupę 

stanowili nauczyciele ze stopniem nauczyciela dyplomowanego. Takim poziomem stopnia 
awansu zawodowego legitymowało się 68 nauczycieli, co stanowiło 48% ogółu 
zatrudnionych. Najmniej liczną grupą byli nauczyciele stażyści – 14, tj. 10 % ogółu 
zatrudnionych.  
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Tabela 9. Wskaźniki szkół 
 

Szkoła 
Średnia liczba 
wychowanków 

na oddział 

Etaty 
nauczycieli 
na oddział 

Średnia liczba 
wychowanków 

na etat 
nauczycielski 

Średnia liczba 
wychowanków 

na etat 
administracji 

Średnia liczba 
wychowanków 
na etat obsługi 

ZS Sicienko 23 2,40 9 357 51 
ZS Wojnowo 22 2,67 8 348 50 
SP Kruszyn 22 1,89 11 380 38 
SP Samsieczno 14 1,79 7 188 24 
SP Strzelewo 12 1,77 7 192 24 
SP Trzemiętowo 15 2,40 6 204 26 

Razem 19 2,25 8 297 38 
 

 W roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu do roku 2010/2011: 
 średnia liczba wychowanków na oddział nie uległa zmianie, 
 o 0,28 etatu wzrosła liczba etatów nauczycielskich na oddział (głównie za sprawą urlopów 

dla poratowania zdrowia i dużej liczby godzin nauczania indywidualnego), 
 o 1 zmalała średnia liczba wychowanków na etat nauczycielski, 
 o 8 wzrosła średnia liczba wychowanków na etat administracji, 
 o 1 wzrosła średnia liczba wychowanków na etat obsługi. 

  
Analizując zmiany wskaźników w poszczególnych szkołach zauważalne jest, że  

w szkołach w Kruszynie i Strzelewie znacznie wzrosło obciążenie pracowników administracji 
(odpowiednio o średnio 80 i 44 wychowanków w przeliczeniu na pełen etat), spowodowane 
zwiększeniem liczby uczniów, głównie oddziałów przedszkolnych za sprawą nowo 
utworzonych oddziałów. Większa liczba uczniów oznacza większy zakres zadań do realizacji.  

W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 roku zwiększono zatrudnienie 
pracowników administracji w tych szkołach, odpowiednio: w Kruszynie o ¼ etatu,  
w Strzelewie o 1/8  etatu. 
 

4.2. Pracownicy Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku 
 
 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, zgodnie ze Statutem, prowadzi 
działalność w zakresie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej szkół. Poza 
prowadzeniem spraw finansowych szkół realizuje lub koordynuje zadania z zakresu oświaty 
będące w kompetencji wójta. 
 Zatrudnienie w roku szkolnym 2011/2012 wynosiło: 3,5 etatu, w tym: dyrektor, 
główny księgowy i specjalista ds. płac – po 1 etacie, samodzielny referent ds. księgowości – 
0,5 etatu. 

Dodatkowo Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w okresie 01.09.2011 – 
29.06.2012r. (10 miesięcy) zatrudniało 12 osób świadczących opiekę podczas dowozu 
uczniów do szkół w łącznym wymiarze 4,6 etatu. 
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5. WARUNKI KSZTAŁCENIA 

  
Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Sicienko funkcjonowały w 8 

budynkach. Stan bazy lokalowej16 obrazuje tabela nr 10. 
 

Oddziały przedszkolne w Sicienku i Wojnowie znajdują się w odrębnych budynkach. 
W budynku oddziałów przedszkolnych w Sicienku w roku szkolnym 2011/2012 mieściły się 
3 oddziały (w tym 2 oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i 1 
oddział wychowania przedszkolnego), natomiast w Wojnowie 2 oddziały (1 oddział rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i 1 oddział wychowania przedszkolnego). 
Trzeci oddział przedszkolny (grupa 6-latków) realizował zajęcia w budynku szkoły  
w Wojnowie.  

 
Wykaz pomieszczeń w budynkach oddziałów przedszkolnych: 

• Sicienko: 3 sale lekcyjne, 2 szatnie, zaplecze dydaktyczne, zaplecze gospodarcze, 
zaplecze sanitarne. 

• Wojnowo: 2 sale lekcyjne, jadalnia, zaplecze dydaktyczne, zaplecze gospodarcze, 
zaplecze sanitarne, magazyn. 
 

W październiku 2011 roku w budynku przy ul. Sportowej w Sicienku uruchomiono 
dodatkową salę lekcyjną z zapleczem sanitarnym i szatnią. Inwestycja została zrealizowana 
przez Urząd Gminy w Sicienku. Ze środków szkoły zakupiono wyposażenie. 
 
 Jak już wspomniano, w Kruszynie i Strzelewie uruchomiono z dniem 1 września 2011 
roku oddziały przedszkolne dla dzieci 3,4-letnich. Wymagało to wykonania niezbędnych prac 
organizacyjnych i remontowych. W Szkole Podstawowej w Kruszynie wydzielono wszystkie 
oddziały przedszkolne w odrębny kompleks. Oddziały edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) 
przeniesiono do „starej” części szkoły, a wszystkie oddziały przedszkolne umieszczono  
w nowej części budynku. Wymagało to także dostosowania stołówki i toalet dla małych 
dzieci oraz zakupu niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.  

W Szkole Podstawowej w Strzelewie na potrzeby nowego oddziału przeznaczono 
dawną salę gimnastyczną, którą wyremontowano i połączono w jeden kompleks przedszkolny 
wraz z klasą „0”. Środki na powyższe remonty pochodziły z budżetów szkół oraz dochodów 
pozabudżetowych. 
 W Wojnowie 3, 4 i 5-latkowie jak dotychczas realizowali wychowanie przedszkolne  
w budynku oddziałów przedszkolnych, natomiast dla 6-latków przygotowano klasę  
w budynku szkoły, w części gdzie zlokalizowana jest edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III). 

W Samsiecznie i Trzemiętowie oddziały rocznego obowiązkowego  przygotowania 
przedszkolnego mieściły się w budynku szkoły. 

W każdej z ww. szkół wykonano niezbędne prace remontowe i zakupiono pomoce 
dydaktyczne oraz brakujące wyposażenie, w celu jak najlepszego przygotowania się na 
przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

 
  

                                                            
16

 Dane na dzień 30.09.2011r. na podstawie Systemu Informacji Oświatowej 



 

Tabela 10. Baza lokalowa w roku szkolnym 2011/2012 
 

Lp. Szkoła 

Powierzchnia 
nieruchomości 

gruntowej              
w m kw. 

Powierzchnia 
terenów 

zielonych 

pomieszczenia (ilość) 

sale 
lekcyjne 

pracownie 
komputerowe 

pracownie 
językowe 

sale 
gimnastyczne 

gabinety 
lekarskie, 

profilaktyki 
zdrowotnej 

świetlice stołówki   kuchnie 

gabinety: 
psychologa, 
pedagoga, 
logopedy 

biblioteka 

1 Zespół Szkół w Sicienku 21100 60 17 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

2 Zespół Szkół w Wojnowie 28909 1600 18 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

3 Szkoła Podstawowa w Kruszynie 17360 1500 11 1 0 1 0 1 1 1 2 1 

4 Szkoła Podstawowa w Samsiecznie 8614 0 7 2 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 Szkoła Podstawowa w Strzelewie 10520 5100 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

6 Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie 6040 3180 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

  92 543 11 440 67 7 4 6 5 5 6 6 8 6 

 
 
 
Tabela 11. Wyposażenie szkół 
 

Lp. Szkoła 
Komputery 

ogółem 

w tym  
do użytku 
uczniów 

(pracownia, 
biblioteka) 

inne urządzenia 

grafoskopy 
(rzutnik 
pisma) 

diaskopy 
(rzutnik 

przeźroczy) 

kamery 
wideo 

magnetofony 
odtwarzacze 

DVD 
magnetowidy telewizory 

projektory 
multimedialne 

ksero 
tablice 

interaktywne 

1 Zespół Szkół w Sicienku 17 16 0 0 0 5 7 2 7 2 2 3 

2 Zespół Szkół w Wojnowie 45 35 3 2 1 10 4 2 1 3 3 5 

3 Szkoła Podstawowa w Kruszynie 16 14 1 1 0 2 0 2 3 0 1 1 

4 Szkoła Podstawowa w Samsiecznie 19 14 0 1 1 3 2 1 3 1 2 1 

5 Szkoła Podstawowa w Strzelewie 19 15 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 

6 Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie 14 12 1 1 0 3 1 1 2 1 1 1 

  130 106 6 6 2 25 14 9 16 8 10 12 
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 Tabela 12. Urządzenia rekreacyjno – sportowe 
 

Lp. Szkoła Rodzaj Liczba 

1 Zespół Szkół w Sicienku  
(z oddziałami przedszkolnymi) 

Boisko wielofunkcyjne 1 
Bieżnia prosta 1 
Plac zabaw  1 

2 Zespół Szkół w Wojnowie 
(z oddziałami przedszkolnymi) 

Boisko wielofunkcyjne 1 
Bieżnia prosta 1 
Plac zabaw 2 

3 Szkoła Podstawowa w Kruszynie Boisko wielofunkcyjne 1 
Boisko do siatkówki 1 
Skocznia 1 
Plac zabaw  1 

4 Szkoła Podstawowa w Samsiecznie Boisko do siatkówki 1 
Boisko do piłki nożnej 1 
Bieżnia prosta 1 
Skocznia 1 
Siłownia 1 
Plac zabaw 1 

5 Szkoła Podstawowa w Strzelewie Boisko do siatkówki 1 
Boisko do piłki nożnej 1 
Bieżnia prosta 1 
Skocznia 1 
Plac zabaw 1 

6 Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie Boisko wielofunkcyjne 1 
Plac zabaw 1 

 
 
Tabela 13. Zbiory biblioteczne 
 

Lp. Szkoła Woluminy 

Książki 
mówione  

i inne 
materiały 

dydaktyczne 
nagrane na 

kasety audio 

Materiały 
dydaktyczne 
nagrane na 
kasety video 

Materiały 
dydaktyczne na 

nośnikach 
elektronicznych 

1 Zespół Szkół w Sicienku 8100 0 0 0 

2 Zespół Szkół w Wojnowie 9344 7 21 61 

3 Szkoła Podstawowa w Kruszynie 6515 0 0 0 

4 Szkoła Podstawowa w Samsiecznie 4110 30 28 40 

5 Szkoła Podstawowa w Strzelewie 7052 0 0 0 

6 Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie 2000 0 11 3 

 Razem 37121 37 60 104 
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Baza oświatowa corocznie ulega wzbogaceniu, zarówno lokalowo jak i pod względem 
wyposażenia. Wśród najważniejszych realizacji w roku szkolnym 2011/2012 wymienić 
należy: 
1) zakup 6 tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych;  
2) uruchomienie i wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w budynku przy ul. 

Sportowej w Sicienku – zakres prac obejmował adaptację korytarza, szatni, sanitariatu dla 
dzieci oraz sali zajęć; zamontowano również dźwig towarowy oraz zakupiono niezbędne 
wyposażenie; 

3) termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie – zadanie zostało zrealizowane 
dwuetapowo w latach 2011-2012; 

4) zakup szafek z ławeczkami do oddziału „0” Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej  
w Wojnowie; 

5) zakup 208 szafek dla uczniów Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie; 
6) utworzenie i wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie oraz umieszczenie oddziałów 
wychowania przedszkolnego w jednym kompleksie; 

7) przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie: 
wydzielono część holu górnego na salę lekcyjną; 

8) Wyrównanie nawierzchni placu rekreacyjnego o powierzchni 240m2 przed Szkołą 
Podstawową im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie – przebudowano schody wejściowe do 
szkoły, położono kostkę brukową;  

9) wymianę stolarki okiennej na parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi 
Krajeńskiej w Samsiecznie – montaż 9  okien i parapetów; 

10) utworzenie i wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie. 

 
Poza wyżej wymienionymi realizacjami wykonano bieżące remonty sal i obiektów 

szkolnych, zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. 
Powyższe zadania zostały sfinansowane ze środków unijnych, budżetowych szkół, 

dochodów pozabudżetowych szkół oraz środkom z 0,25% rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej. 

 
Reasumując, gminna baza oświatowa w roku szkolnym 2011/2012 była dostosowana 

do realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto zaspokajała 
potrzeby społeczności lokalnej. Sale lekcyjne po zakończeniu realizacji w nich zadań 
statutowych szkół są bowiem wynajmowane jako sale wykładowe na różnego rodzaju kursy  
i szkolenia, sale gimnastyczne są wynajmowane na różnego rodzaju rozgrywki sportowe, 
treningi oraz rozgrywki amatorskie. 
 Wpływy z tytułu najmu stanowią dochody pozabudżetowe szkół, które zgodnie  
z planami finansowymi rachunków dochodów są przeznaczane na potrzeby uczniów i szkół. 
W 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 47.160,25 zł; przewidywane wpłaty  
w 2012 roku wyniosą 50.000,00 zł 

 
 
6. PROCES NAUCZANIA 
 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze 
organizacji szkół opracowane przez dyrektorów szkół. Arkusze organizacji zawierają 
szczegółowe dane dotyczące zarówno uczniów, nauczycieli, pracowników administracji  
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i obsługi, bibliotek szkolnych i świetlic, ogólnej liczby godzin dydaktycznych, opiekuńczych  
i wychowawczych. 

Arkusze organizacji szkół na rok 2011/2012 zostały opracowane w oparciu o przepisy 
prawa oświatowego oraz wytyczne określone w Zarządzeniu nr 28/11 Wójta Gminy Sicienko 
z dnia 12 kwietnia 2011 roku. Przedłożone arkusze po weryfikacji oraz negocjacjach  
z dyrektorami szkół zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy.  

W sierpniu 2011r. dyrektorzy szkół przygotowali aneksy do arkuszy organizacji szkół 
uwzględniające zasady obliczania pensum nauczycieli i obniżki godzin dla dyrektorów  
i wicedyrektorów określone w uchwale Nr VII/48/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 
czerwca 2011r. sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania 
zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko (Dz. Urz. 
Woj. Kuj. Pom. Nr 170, poz. 1429 z dnia 29.07.2011r.). 

W ciągu roku szkolnego 2011/2012 dyrektorzy szkół wielokrotnie występowali do 
Wójta Gminy Sicienko o dokonanie zmian w arkuszach organizacji. Spowodowane było to 
przede wszystkim koniecznością realizacji nauczania indywidualnego uczniów, którzy 
otrzymali orzeczenia w tym zakresie z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Liczba tych 
godzin w ciągu roku zwiększyła się o 114 godzin, tj. 6 etatów, na które należało zabezpieczyć 
dodatkowe środki finansowe – głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli.  

 
 Tabela 14. Wybrane informacje z arkuszy organizacji szkół  
 

Stan na dzień 30.09.2011r. ZS 
Sicienko 

ZS 
Wojnowo 

SP 
Kruszyn 

SP 
Samsieczno 

SP 
Strzelewo 

SP 
Trzemiętowo 

Razem 
Gmina 

LICZBA GODZIN Ł ĄCZNIE 670 713 329 221 263 251 2447 

w 
tym: 

oddziały przedszkolne 118 103 112 26 81 29 469 

szkoła podstawowa  226,5 242,5 217 195 182 222 1285 

gimnazjum 325,5 367,5         693 

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ODDZIAŁ 42 45 37 32 33 36 39 

w 
tym: 

oddziały przedszkolne 39 34 37 26 41 29 36 

szkoła podstawowa  38 40 36 33 30 37 36 

gimnazjum 47 53         50 

GODZINY DYDAKTYCZNE 401 413 165 156 152 158 1445 

w 
tym: 

szkoła podstawowa  164 171 165 156 152 158 966 

gimnazjum  237 242         479 

ŚREDNIA LICZBA GODZIN DYD. NA ODDZIAŁ 31 32 28 26 25 26 29 

w 
tym: 

szkoła podstawowa  27 29 28 26 25 26 27 

gimnazjum 34 35         34 

GODZINY OPIEKU ŃCZO - WYCHOWAWCZE 155 201 58 39 38 66 557 

w 
tym: 

a) świetlica 20 23 26 7 0 5 81 

b) biblioteka 30 30 15 10 3 10 98 

c) pedagog 25 25 7 5 5 8 75 

d) logopeda 16 17 8 5 6 9 61 

d) nauczanie indywidualne /  
zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 

54 88 0 8 20 26 196 

f) rewalidacja 10 18 2 4 4 8 46 
        Numer aneksu do arkusza organizacji szkoły aneks 3 aneks 3 aneks 2 aneks 2 aneks 1 aneks 3  
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Stan na dzień 1.06.2012r. ZS 
Sicienko 

ZS 
Wojnowo 

SP 
Kruszyn 

SP 
Samsieczno 

SP 
Strzelewo 

SP 
Trzemiętowo 

Razem 
Gmina 

LICZBA GODZIN Ł ĄCZNIE 754 713 334 223 279 267 2570 

w 
tym: 

oddziały przedszkolne / 
wczesne wspomaganie rozwoju. 

122 103 115 26 81 39 486 

szkoła podstawowa  234,5 242,5 219 197 198 228 1319 

gimnazjum 397,5 367,5         765 

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ODDZIAŁ 47 45 37 32 35 38 41 

w 
tym: 

oddziały przedszkolne 41 34 38 26 41 39 37 

szkoła podstawowa  39 40 37 33 33 38 37 

gimnazjum 57 53         55 

GODZINY DYDAKTYCZNE 401 413 165 156 152 158 1445 

w 
tym: 

szkoła podstawowa  164 171 165 156 152 158 966 

gimnazjum 237 242         479 

ŚREDNIA LICZBA GODZIN DYD. NA ODDZIAŁ  31 32 28 26 25 26 29 

w 
tym: 

szkoła podstawowa  27 29 28 26 25 26 27 

gimnazjum 34 35         34 

GODZINY OPIEKU ŃCZO - WYCHOWAWCZE 239 207 63 41 54 82 677 

w 
tym: 

a) świetlica 20 23 26 7 0 5 81 

b) biblioteka 30 30 15 10 3 10 98 

c) pedagog 25 25 7 5 5 8 75 

d) logopeda 16 17 8 5 6 9 61 

e)  nauczanie indywidualne / 
zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 

136 88 0 8 36 42 310 

g) rewalidacja 12 18 4 6 4 8 52 

    Numer aneksu do arkusza organizacji szkoły aneks 13 aneks 7 aneks 9 aneks 3 aneks 3 aneks 7  
 

Koszty nauczania indywidualnego są znacznym obciążeniem dla budżetów szkół  
i gminy. Z przeprowadzonej analizy skali zjawiska wśród gmin powiatu bydgoskiego wynika, 
że w gminie Sicienko w roku szkolnym 2011/2012 było najwięcej godzin nauczania 
indywidualnego w stosunku do liczby uczniów ogółem. Są to niepokojące dane, bo przecież 
nie można stwierdzić, że społeczeństwo gminy różni się od mieszkańców pozostałych gmin 
powiatu i że u nas jest najwięcej uczniów z dysfunkcjami. 

 
Średnie obciążenie nauczyciela w przeliczeniu na liczbę godzin zajęć dydaktyczno - 

opiekuńczo – wychowawczych (realizowanych w ramach pensum - obowiązkowych) 
wynosiło: 
� na dzień 30.09.2011 roku - 2447 godzin  / 141 nauczycieli = 17 godzin tygodniowo 
� na dzień 1.06.2012 roku - 2570 godzin  / 141 nauczycieli = 18 godzin tygodniowo 

 
Oddziały przedszkolne dla 3-4 latków funkcjonowały 9 godzin dziennie, z czego 5 

godzin było finansowanych w całości z budżetu gminy, natomiast w kosztach utrzymania 
oddziałów przedszkolnych partycypowali rodzice dokonując opłat za świadczenia dodatkowe 
w wysokości 1,50 zł za każdą godzinę świadczeń. 

Ponadto gmina współfinansowała realizację zajęć logopedycznych i j. angielskiego  
w oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

 
Poza godzinami zatwierdzonymi przez organ prowadzący, szkoły realizowały 

dodatkowe godziny z przeznaczeniem na zajęcia i koła zainteresowań dla uczniów oraz brały 
udział w różnych zadaniach i projektach. W ramach tzw. „godzin karcianych” nauczyciele 
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realizowali zajęcia dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów z problemami w nauce. 
Realizowano projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych, m.in. „Program 
Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania dla uczniów klas I-III”, „Za rękę  
z Einsteinem” (dla gimnazjalistów), „Przygoda z wiedzą” (dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjum), „Przedszkolaki z Naszej Paki” (dla oddziałów przedszkolnych), „e-Edukacja” 
(w ramach projekty zakupiono 6 tablic multimedialnych”), „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” 
(dla szkół podstawowych).  
 
7. WYNIKI NAUCZANIA 

 
7.1. Wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej 

 
W roku szkolnym 2011/2012 do sprawdzianu przystąpiło 95 uczniów klas szóstych ze 

szkół gminy Sicienko.  
 
Tabela 15. Zestawienie wyników średnich sprawdzianu 

 

Lp. Szkoła Liczba 
uczniów 

Wyniki za umiejętności opisane w poszczególnych kategoriach 
standardów 

Wynik 
średni 

czytanie pisanie rozumowanie 
korzystanie               

z 
informacji 

wykorzystywanie 
wiedzy  

w praktyce 
(0-10) (0-10) (0-8) (0-4) (0-8) (0-40) 

1 Sicienko 18 6,89 5,89 4,39 3,06 3,44 23,67 
2 Wojnowo 22 5,73 6,00 3,91 2,82 3,05 21,50 
3 Kruszyn 19 6,32 5,63 4,26 3,11 4,63 23,95 
4 Samsieczno 12 5,83 4,25 4,00 2,33 3,00 19,42 
5 Strzelewo 7 5,14 5,86 3,14 3,29 3,29 20,71 
6 Trzemiętowo 17 5,94 5,12 3,12 2,88 3,65 20,71 
 gmina 95 6,07 5,52 3,88 2,91 3,56 21,94 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 40. 
Wojnowo uzyskało maksymalny (40) i minimalny (6) wynik indywidualny w gminie. 
 

Wykres 10. Zbiorcze zestawienie wyników średnich szkół gminnych  
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Z powyższego wykresu wynika, że w skali gminy najlepiej wypadli uczniowie  
z Kruszyna – średnia 23,95. Minimalnie gorszy wynik (o 0,28 pkt.) uzyskali uczniowie  
z Sicienka – średnia 23,67. Na tegorocznym sprawdzianie najsłabiej wypadli uczniowie  
z Samsieczna – 19,42 pkt. 
  

Wykres 11. Wynik średni sprawdzianu w odniesieniu do średniej krajowej, wojewódzkiej, 
  powiatowej i gminnej 
 

 
 
Średni wynik dla Gminy Sicienko wynosi 21,94. Jest to wynik niższy zarówno od 

średniej krajowej (22,75), wojewódzkiej (22,14), jak i powiatowej (22,43).  
Uczniowie z Kruszyna i Sicienka uzyskali wyższy wynik średni od średniej krajowej, 

wojewódzkiej i powiatowej. 
Pozostałe szkoły uzyskały wyniki niże od wspomnianych średnich: krajowej, 

wojewódzkiej i powiatowej.  
 
Wykres 12. Wyniki średnie sprawdzianu: Standard I – CZYTANIE 
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Maksymalny wynik do uzyskania: 10  punktów. Średnia gminna w I standardzie 
wynosi 6,07. Najlepiej w „czytaniu” wypadło Sicienko (6,89) oraz Kruszyn (6,32), najgorszy 
wynik średni uzyskało Strzelewo (5,14). Poniżej średniej znalazło się Trzemiętowo (5,94), 
Samsieczno (5,83) oraz Wojnowo (5,73).  
 
Wykres 13. Wyniki średnie sprawdzianu: Standard II – PISANIE 
 

 
 

Maksymalny wynik do uzyskania: 10 punktów. Średnia gminna w II standardzie 
wynosi 5,52. Najlepiej w „pisaniu” wypadło Wojnowo (6,00), tuż za nim uplasowały się: 
Sicienko (5,89) i Strzelewo (5,86). Wynik powyżej średniej gminnej uzyskał także Kruszyn 
(5,63).  Najgorszy wynik średni uzyskało Samsieczno (4,25).  
 
Wykres 14. Wyniki średnie sprawdzianu: Standard III – ROZUMOWANIE 
 

 
 

Maksymalny wynik do uzyskania: 8 punktów. Średnia gminna w III standardzie 
wynosi 3,88. Najlepiej w tej kategorii wypadły: Sicienko (4,39) i Kruszyn (4,26). Na trzecim 
miejscu uplasowało się Samsieczno (4,00), tuż za nim Wojnowo (3,91).  Poniżej średniej 
znalazło się Strzelewo (3,14). Najgorszy wynik średni uzyskało Trzemiętowo (3,12).  
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Wykres 15. Wyniki średnie sprawdzianu: Standard IV – KORZYSTANIE Z INFORMACJI 
 

 
 

Maksymalny wynik do uzyskania: 4 punkty. Średnia gminna w IV standardzie wynosi 
2,91. Najlepiej w tej kategorii wypadły: Strzelewo (3,29), Kruszyn (3,11) oraz Sicienko 
(3,06). Poniżej średniej znalazły się także Trzemiętowo (2,88) i Wojnowo (2,82). Najgorszy 
wynik średni uzyskało Samsieczno (2,33).  

 
 

Wykres 16.  Wyniki średnie sprawdzianu: Standard V – WYKORZYSTYWANIE 
WIEDZY W PRAKTYCE 

 

 
 

Maksymalny wynik do uzyskania: 8 punktów. Średnia gminna w V standardzie 
wynosi 3,56. Najlepiej w tej kategorii wypadły Kruszyn (4,63) i Trzemiętowo (3,65). 
Najgorszy wynik średni uzyskały Samsieczno (3,00) i Wojnowo (3,05). Poniżej średniej 
znalazły się także Sicienko (3,44) i Strzelewo (3,29).  

 

Ważnym miernikiem wyników sprawdzianu jest skala staninowa, powszechnie 
używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające 
zewnętrzne egzaminy w oświacie.  

Znaczenie staninów: 1 – najniższy, 2 - bardzo niski, 3 – niski, 4 - niżej średni, 5 – 
średni, 6 - wyżej średni, 7 – wysoki, 8- bardzo wysoki, 9 – najwyższy. 
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Wykres 17. Wyniki sprawdzianu w skali staninowej 

 

 

7.2.Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 

Do egzaminu (część standardowa) przystąpiło 94 uczniów klas trzecich gimnazjum,  
w tym 46 z Zespołu Szkół w Sicienku i 48 z Zespołu Szkół w Wojnowie. 

Egzamin przebiegał według nowej formuły. Zamiast dwóch podstawowych części – 
humanistycznej i ścisłej – egzamin był podzielony na cztery części (język polski z historią  
i wiedzą o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze). Oprócz tego pojawiły się 
egzaminy sprawdzające języki obce, jednak ich wyniki nie liczyły się przy naborze do liceum. 

 
 
 Wykres 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna: JĘZYK POLSKI 
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Wykres 19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna: HISTORIA i WOS 
 
 

 
 
 
Wykres 20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno - przyrodnicza:  
        MATEMATYKA 
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Wykres 21.Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno - przyrodnicza:  
       PRZYRODA 
 

 
 
 
 
Wykres 22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część językowa:  
                   JĘZYK ANGIELSKI - PODSTAWOWY 
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Wykres 23. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część językowa:  
                   JĘZYK ANGIELSKI - ROZSZERZONY 

 

 
 
 
Wykres 24. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w SKALI STANINOWEJ17 – Sicienko 
 

 
 
Gimnazjum w Sicienku z historii i matematyki uzyskało wynik niżej średni (4 stanin), 

z j. polskiego, przyrody i j. angielskiego rozszerzonego wynik niski (3 stanin), z j. 
angielskiego podstawowego wynik bardzo niski (2 stanin).  
 

                                                            
17 1 – najniższy, 2 - bardzo niski, 3 – niski, 4 - niżej średni, 5 – średni, 6 - wyżej średni, 7 – wysoki, 8- bardzo 
wysoki, 9 – najwyższy. 
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Wykres 25. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w SKALI STANINOWEJ – Wojnowo 
 

 
 

Gimnazjum Wojnowo wypadło o 1 stanin lepiej od Sicienka z języka polskiego 
uzyskując wynik niżej średni (4 stanin), o 1 stanin gorzej z historii (wynik niski – 3 stanin),  
o 1 stanin lepiej z matematyki (wynik średni – 5 stanin),  z matematyki i j. angielskiego 
podstawowego, o 3 staniny lepiej z j. angielskiego podstawowego (wynik średni – 5 stanin),  
o 1 stanin lepiej z j. angielskiego rozszerzonego (wynik niżej średni – 4 stanin). Część 
dotyczącą przyrody gimnazjaliści z Wojnowo napisali tak samo jak gimnazjaliści z Sicienka 
uzyskując wynik niski (3 stanin). 

 
 
8. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  / STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie o systemie oświaty w roku szkolnym 
2011/2012 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej 
formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie gminy. W ubiegłym roku szkolnym ze 
stypendiów szkolnych korzystało 105 uczniów. Zasiłek szkolny przyznano 1 uczniowi.  

 
Tabela 16. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne wg rodzajów szkół 18  
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 
1 Stypendium szkolne – uczniowie szkół podstawowych 56 
2 Stypendium szkolne – uczniowie gimnazjów 25 
3 Stypendium szkolne – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 23 
4 Zasiłki szkolne  – uczniowie szkół podstawowych 1 

Razem 106 

                                                            
18

 Źródło: System Informacji Oświatowej 
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Kolejną formą pomocy dla rodzin o niskich dochodach było dofinansowanie zakupu 
podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Program skierowany był 
do uczniów klas I-III szkół podstawowych, uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów 
niepełnosprawnych. Z tej formy pomocy skorzystało 62 uczniów – o 17 mniej niż w roku 
poprzednim. Na pokrycie kosztów zakupu podręczników wypłacono łącznie 11.395,34 zł 
pochodzące z dotacji celowej. 
 
Tabela 17. Dofinansowanie zakupu podręczników 
 

Lp. Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Kwota 
łącznie  

w zł 

1 Zespół Szkół w Sicienku 5 922,00 

2 Zespół Szkół w Wojnowie 6 1.239,69 

3 Szkoła Podstawowa w Kruszynie 8 1.415,20 

4 Szkoła Podstawowa w Samsiecznie 14 2.550,00 

5 Szkoła Podstawowa w Strzelewie 18 3.300,00 

6 Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie 11 1.968,45 

Razem 62 11.395,34 
 

W roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z Uchwałą Nr XV/82/04 Rady Gminy Sicienko 
z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego 
stypendium za osiągnięcia dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu, wypłacono  
6 stypendiów, na łączną kwotę 1.800,00 zł, w tym 4 dla uczniów ZS w Sicienku i 2 dla 
uczniów ZS w Wojnowie. 
 
 
9. STOŁÓWKI SZKOLNE, DO ŻYWIANIE UCZNIÓW  
 
 We wszystkich 6 szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sicienko 
funkcjonowały stołówki szkolne.  
 
Tabela 18. Liczba posiłków wydawanych w stołówkach szkolnych 
 

Lp. Szkoła 
Liczba dzieci i uczniów 

korzystających  
z posiłku19 

Udział korzystających 
ze stołówek do ogólnej 

liczby uczniów 

1 Zespół Szkół w Sicienku 125 35% 

2 Zespół Szkół w Wojnowie 101 29% 

3 Szkoła Podstawowa w Kruszynie 130 68% 

4 Szkoła Podstawowa w Samsiecznie 73 78% 

5 Szkoła Podstawowa w Strzelewie 67 70% 

6 Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie 37 36% 

Razem 533 45% 

 
 
                                                            
19 Obiad lub pełne wyżywienie (w oddziałach przedszkolnych); dane na dzień 30.09.2011r., wg SIO. 
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Wykres 26. Liczba uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych 
 

 
 
 Najwięcej uczniów – 130 – korzystało ze stołówki w Szkole Podstawowej  
w Kruszynie, co stanowiło aż 68% ogółu uczęszczających do tej szkoły. W Zespole Szkół  
w Sicienku 125 uczniów korzystało ze stołówki szkolnej (co stanowi tylko 35% ogółu 
uczęszczających do szkoły), w Wojnowie 101 uczniów (29%). Wysoki udział korzystających 
ze stołówki szkolnej do uczniów ogółem wystąpił w Samsiecznie – 78% i Strzelewie 70%. 
Najmniej uczniów, liczbowo (37) i procentowo (36%) korzystało ze stołówki szkolnej  
w Trzemiętowie.   
 
 
10. ORGANIZACJA DOWOZU UCZNIÓW  DO SZKÓŁ 
 

Zadanie powyższe wykonywane jest zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 17 ust. 3 i 3a 
ustawy o systemie oświaty oraz założeniami przyjętymi przez władze gminy w 1999 roku, 
kiedy powstały gimnazja. Obejmuje dowóz uczniów do szkół gminnych, bezpłatny dowóz 
uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych oraz zwrot kosztów przejazdu 
uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych.  

W roku szkolnym 2011/2012 dowóz uczniów do szkół opierał się na taborze Zakładu 
Komunalnego w  Sicienku. Opiekę w czasie przejazdu sprawowały osoby zatrudnione przez 
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku.  
 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do bezpłatnego dowożenia do szkoły 
uprawnione są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie szkół 
podstawowych w klasach I-IV zamieszkujący ponad 3 km od szkoły obwodowej, uczniowie 
klas V-VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum zamieszkujący powyżej 4 km od 
szkoły, a także uczniowie niepełnosprawni. 
 W roku szkolnym 2011/2012 uprawnionych do dowozu było ok. 450 uczniów (38% 
ogółu uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych  
i gimnazjów na terenie gminy). Faktyczna liczba dowożonych uczniów wyniosła ok. 750, co 
stanowi 63% uczniów ogółem. 
 Ponadto sfinansowano dojazd 4 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 
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11. OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBOWI ĄZEK NAUKI 
 

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest zadaniem wynikającym  
z ustawy o systemie oświaty.   

W roku szkolnym 2011/2012 obowiązkowi szkolnemu podlegali uczniowie w wieku 
od 7 lat do ukończenia gimnazjum, a obowiązkowi nauki uczniowie do ukończenia 18 raku 
życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach,  
w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina.  

 
 

Tabela 19. Realizacja obowiązku nauki 
 

Wyszczególnienie 16 lat 17 lat 18 lat Ogółem 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek szkolny 114 31 10 155 

Liczba młodzieży 
spełniająca 

obowiązek nauki 

w publicznej lub niepublicznej szkole 
ponadgimnazjalnej 

1 88 144 233 

przez realizację przygotowania zawodowego 
u pracodawcy 

0 3 3 6 

przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 2 0 1 3 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie 
gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu 

obowiązku nauki 
0 5 2 7 

Liczba młodzieży niespełniająca obowiązku nauki 0 0 0 0 

Ogółem 117 127 160 404 

 
 
12. ANALIZA WYNAGRODZE Ń 
 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.  
z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w styczniu 2011 roku została przeprowadzona 
analiza poniesionych w 2011 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

W toku analizy stwierdzono, że nie osiągnięto średnich wynagrodzeń, o których mowa 
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela w odniesieniu do nauczycieli stażystów. W związku  
z powyższym wypłacono nauczycielom stażystom jednorazowe dodatki uzupełniające. Suma 
wypłaconych dodatków wyniosła 11.053,92 zł. 

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela sprawozdanie za 2011 rok  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zostało w dniu 8.02.2012r. przedłożone 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Radzie Gminy Sicienko, dyrektorom szkół 
prowadzonych przez gminę Sicienko oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli  
z terenu Gminy Sicienko. 
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13. DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW  

 
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy rozpatrzono zgodnie z dyspozycją ustawy 
o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 
uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub 
egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Środki na realizację tego 
zadania pochodzą z Funduszu Pracy i są przekazywane gminie przez Wojewodę Kujawsko – 
Pomorskiego na podstawie porozumienia.   
 
Tabela 20. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
        w roku szkolnym 2011/2012 
 

Liczba pracodawców,  
którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych 
pracowników, na których 

wypłacono dofinansowanie 

Kwota wypłaconego 
dofinansowania łącznie 

NAUKA ZAWODU  
7 7 49.659,84 zł 

PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKRE ŚLONEJ PRACY 
4 4 9.893,52 zł 

RAZEM  
11 11 59.553,36  zł 

 
 
 
14. FINANSOWANIE O ŚWIATY 
 

14.1. Źródła finansowania oświaty 
 
 

Tabela 21. Źródła finansowania oświaty i wychowania 20 
 

Źródło finansowania 
2011 rok 2012 rok 

Kwota Struktura Kwota Struktura 

Subwencja oświatowa 8 065 119,00 70% 7 993 507,00 63% 

Dotacje celowe 447 346,86 4% 655 859,00 5% 

Dochody własne (w tym dochody z opłat i usług) 2 956 382,90 26% 3 996 771,00 32% 

Razem 11 468 848,76 100% 12 646 137,00 100% 

 
 
 
 
 
 

                                                            
20 Opracowano na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2011 rok oraz budżetu gminy na 2012r 
(na dzień 12.10.2012r.); dotacje uwzględniają pomoc materialną dla uczniów. 
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Wykres 27. Struktura źródeł finansowania oświaty i wychowania w 2011 roku 
 

70%

4%

26%

Subwencja oświatowa Dotacje celowe Dochody własne (w tym dochody z opłat i usług)

 
 
Wykres 28. Struktura źródeł finansowania oświaty i wychowania w 2012 roku 
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32%

Subwencja oświatowa Dotacje celowe Dochody własne (w tym dochody z opłat i usług)

 
 

Zmiana struktury źródeł finansowania wynika głównie ze zmiany struktury 
realizowanych zdań w zakresie oświaty. W roku szkolnym 2011/2012 wzrósł bowiem zakres 
zadań realizowanych ze środków własnych gminy, na które należało zabezpieczyć 
odpowiednie środki finansowe: 
� powstały dodatkowe oddziały przedszkolne,  wprowadzono ofertę zajęć dodatkowych 

(logopeda, j. angielski) w oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego; 

� rozszerzono zakres dowozu uczniów – było to związane z realizacją zajęć projektowych 
finansowanych ze środków unijnych; 

� zrealizowano kilka dużych inwestycji sfinansowanych w całości ze środków własnych lub 
z udziałem środków własnych i unijnych (np. adaptacja części holu na salę lekcyjną  
w Szkole w Samsiecznie, termomodernizacja szkoły w Wojnowie i inne opisane 
wcześniej). 
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14.2. Wydatki na oświatę i wychowanie21 
 
 
Tabela 22. Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania. 
 
 2011 rok (wykonanie) 2012 rok (plan) 

Kwota 
wydatków 

Struktura 
wydatków 

Kwota 
wydatków 

Struktura 
wydatków 

Szkoły podstawowe: 6 188 376,98 53,96% 6 601 500,00 52,20% 

wynagrodzenia i pochodne 4 621 949,82 40,30% 4 824 053,00 38,15% 

wydatki rzeczowe 948 781,26 8,27% 960 230,00 7,59% 

dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy 3 887,00 0,03% 475,00 0,00% 

wydatki i zakupy inwestycyjne 613 758,90 5,35% 816 742,00 6,46% 

Oddziały przedszkolne / przedszkola: 1 244 392,68 10,85% 1 539 029,00 12,17% 

wynagrodzenia i pochodne 805 809,35 7,03% 1 121 703,00 8,87% 

wydatki rzeczowe 82 601,72 0,72% 47 326,00 0,37% 

dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy (OP, P, PP) 201 504,89 1,76% 370 000,00 2,93% 

wydatki inwestycyjne 154 476,72 1,35% 0,00 0,00% 

Gimnazja: 2 647 267,34 23,08% 2 833 918,00 22,41% 

wynagrodzenia i pochodne 2 435 983,66 21,24% 2 562 746,00 20,27% 

wydatki rzeczowe 198 370,68 1,73% 268 285,00 2,12% 

dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy 12 913,00 0,11% 2 887,00 0,02% 

Dowożenie uczniów do szkół: 730 501,54 6,37% 866 299,00 6,85% 

wynagrodzenia i pochodne  91 803,28 0,80% 109 525,00 0,87% 

wydatki rzeczowe  638 698,26 5,57% 656 774,00 5,19% 

dotacje celowe na inwestycje 0,00 0,00% 100 000,00 0,79% 

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych: 266 631,40 2,32% 306 379,00 2,42% 

wynagrodzenia i pochodne 235 024,18 2,05% 266 291,00 2,11% 

wydatki rzeczowe 31 607,22 0,28% 40 088,00 0,32% 

wydatki inwestycyjne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 000,10 0,39% 56 635,00 0,45% 

Stołówki szkolne: 189 421,14 1,65% 286 605,00 2,27% 

wynagrodzenia i pochodne 166 401,32 1,45% 249 479,00 1,97% 

wydatki rzeczowe 23 019,82 0,20% 37 126,00 0,29% 

Pozostała działalność (ZFŚŚ emerytów, awans zawodowy) 52 087,80 0,45% 57 461,00 0,45% 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 0,00% 5 048,00 0,04% 

Pomoc materialna dla uczniów 105 169,87 0,92% 93 263,00 0,74% 

Razem 11 468 848,85 100,00% 12 646 137,00 100,00% 

                                                            
21 Rok 2011 – wykonanie, rok 2012 – plan na dzień 12.10.2012r. (rozdział 801 i 854 – tylko zadania związane  
z oświatą). Opracowano na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok i budżetu Gminy na 2012 r. 
(stan na dzień 12.10.2012r.) 
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Wydatki na oświatę wzrosły w 2012 roku w stosunku do roku 2011 głównie  
z następujących przyczyn: 
� 8 nauczycieli przebywało w roku szkolnym 2011/2012 na urlopach dla poratowania 

zdrowia; 
� wystąpiła duża absencja wśród nauczycieli (głównie zwolnienia lekarskie 

krótkoterminowe, do 33 dni), co wymusiło konieczność organizacji zastępstw – 
doraźnych lub stałych; 

� zwiększono zakres dowozu i wychowania przedszkolnego (dodatkowe oddziały, 
dodatkowe świadczenia); 

 
Wykres 25. Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w 2011 roku  
 

 
 
 
Wykres 26. Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w 2012 roku  
 

 
  



 

Tabela 23. Wydatki w podziale na szkoły 
 

Poz. Szkoła 

Wydatki bezpośrednie: Liczba 
uczniów 

średnioroczna 

Liczba 
oddziałów 

średnioroczna 

Wydatki 
bezpośrednie 
na 1 ucznia 

Wydatki 
pośrednie 

na 1 ucznia 

Ogółem 
wydatki na 1 

ucznia 

Wydatki 
bezpośrednie 
na 1 oddział 

Wydatki 
ogółem na 1 

oddział 
Wydatki ogółem 

w tym: 

rzeczowe osobowe 

1 ZS Sicienko 2 536 280,80 182 913,72 2 353 367,08 360 16,67 7 045,22 900,62 7 945,84 152 146,42 162 636,53 

2 ZS Wojnowo 2 655 390,58 220 479,41 2 434 911,17 357 16,00 7 438,07 900,62 8 338,69 165 961,91 176 891,29 

3 SP Kruszyn 1 239 433,71 171 627,15 1 067 806,56 163 8,33 7 603,89 900,62 8 504,51 148 791,56 169 784,37 

4 SP Samsieczno 949 651,81 119 264,00 830 387,81 93 7,00 10 211,31 900,62 11 111,93 135 664,54 160 645,99 

5 SP Strzelewo 913 109,71 73 313,31 839 796,40 81 7,33 11 272,96 900,62 12 173,58 124 571,58 148 428,35 

6 SP Trzemiętowo 1 034 682,70 100 899,92 933 782,78 111 7,00 9 321,47 900,62 10 222,08 147 811,81 172 793,26 

Ogółem: 9 328 549,31 868 497,51 8 460 051,80 1 165 62,33 8 007,34 900,62 8 907,96 149 663,87 152 469,43 

 
 
Wydatki pośrednie: 
 

Dział Rozdz. Wydatki ogółem 
z wydatków ogółem: 

Liczba 
uczniów 

wydatki w 
2010r. na 1 

ucznia Wydatki 
rzeczowe 

Wydatki 
osobowe 

801 80113 730 501,54 633 674,18 96 827,36 1 165 627,04 

801 80114 266 631,40 25 913,19 240 718,21 1 165 228,87 

801 80195 52 087,80 0,00 52 087,80 1 165 44,71 

Razem 1 049 220,74 659 587,37 389 633,37   900,62 

 
 
Dział 80113 – dowóz uczniów 
Dział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 
Dział 80195 – pozostała działalność (ZFŚS emerytowanych nauczycieli) 
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Jak widać z powyższych zestawień najmniejsze wydatki ogółem na 1 oddział 
poniesiono na Szkołę Podstawową w Strzelewie, największe na Zespół Szkół w Wojnowie. 

Z kolei w przeliczeniu na 1 ucznia największe wydatki poniesiono w Szkole 
Podstawowej w Strzelewie, najmniejsze w Zespole Szkół w Sicienku. 
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14.3. Uczniowie, nauczyciele  w latach 2007 - 2011 
 
Z budżetu gminy, oprócz środków finansowych na realizację zadań własnych, tj. 

dowóz uczniów, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dotacja dla Miasta 
Bydgoszczy należało zabezpieczyć środki na pokrycie deficytu pomiędzy otrzymaną kwotą 
subwencji oświatowej, a faktyczną wysokością wydatków. I tak: w 2011 roku różnica 
pomiędzy wydatkami subwencjonowanymi a otrzymaną subwencją wyniosła prawie 
700.000,00 zł, a w 2012 roku wyniesie już prawie 1.400.000,00 zł wg stanu na dzień 
12.10.2012r. (faktyczna kwota będzie wyższa i może osiągnąć wysokość 1.500.000,00 zł). 

Wynika to z faktu, że zmniejsza się liczba uczniów, głównie w gimnazjach, a liczba 
etatów nauczycielskich pozostaje praktycznie bez zmian od wielu lat. Mimo, iż spada liczba 
godzin dydaktycznych to na przestrzeni lat wzrosła znacznie liczba godzin nauczania 
indywidualnego, którymi nauczyciele uzupełniają etaty. Ponadto liczba godzin opiekuńczo – 
wychowawczych (tj. świetlica, biblioteka, logopeda, pedagog) pozostała na poziomie sprzed 
kilku lat mimo spadku liczby uczniów. 

Zmiany liczby uczniów i etatów nauczycielskich w latach 2007-2011 prezentują 
wykresy poniżej. 
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Na przestrzeni lat zwiększa się także udział wydatków na oddziały przedszkolne  
w wydatkach ogółem, ze względu na fakt zwiększenia zakresu zadań (w tym liczby 
oddziałów) w tym obszarze. Wraz ze wzrostem liczby oddziałów rosną etaty nauczycielskie, 
ale także wydatki rzeczowe. 

Zmiany w tym zakresie w latach 2007-2011 prezentują wykresy poniżej. 
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14.4. Prognoza liczby uczniów szkołach gminnych 
 
 Prognoza obejmuje tylko uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pominięto dzieci 
z oddziałów przedszkolnych, które finansowane są póki co z dochodów własnych gminy. 
 
Założenia: 
1) rok szkolny 2012/2012 – na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (na dzień 30.09.) 
2) liczbę dzieci z roczników 2008-2011 przyjęto na podstawie danych ewidencji ludności, 
3) lata 2012/2013 i 2013/2014 są latami przejściowymi dla dzieci 6-letnich - mogą realizować 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub rozpocząć naukę w I klasie szkoły 
podstawowej; Rok szkolny 2012/2013 przyjęto na podstawie SIO z 30.09.2012r., natomiast  
w roku szkolnym 2013/2014 przyjęto proporcje 50 / 50 (połowa dzieci w "0" połowa w I kl.); 

4) od roku szkolnego 2013/2014 6-latkowie rozpoczynają naukę w I klasie SP (zgodnie z ustawą); 
 
 

 
 

W tym: 
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Z danych demograficznych wynika, że ogólna liczba uczniów w szkołach 
podstawowych ma tendencję wzrostową, przy czy wzrost ten zanotują szkoły w Wojnowie, 
Kruszynie, Strzelewie oraz w niewielkim stopniu w Samsiecznie. 

Liczba uczniów w Sicienku będzie utrzymywała się mniej więcej na obecnym 
poziomie. 

Na podstawie urodzeń można wnioskować, że wzrost liczby uczniów nastąpi także  
w Trzemiętowie. Jednak uwzględniając utrzymującą się od kilku lat tendencję, że ok. 20% 
uczniów z obwodu szkoły w Trzemiętowie wybiera inne szkoły na terenie gminy, głównie 
Sicienko, można przypuszczać, ze to Sicienko zanotuje wzrost, a Trzemiętowo zostanie na 
poziomie ok. 70-75 uczniów szkoły podstawowej. 
 
 

 
 

W gminazjach ogólna tendencja jest wzrostowa. Od roku szkolnego 2014/2015 do 
roku szkolnego 2017/2018 spadnie liczba uczniów w gimnazjum. Od roku szkolnego 
2020/2021 nastąpi znaczny wzrost liczby gimnazjalistów, głównie za sprawą uczniów 
urodzonych w roku 2006 i 2007, którzy w wieku 6 lat rozpoczną nauke w klasie I szkoły 
podstawowej. 
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W badanym okresie więcej gimnazjalistów będzie uczęszczało do Gimnazjum 
w Wojnowie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprac. A. Rudniak, BOSS Sicienko 


