UCHWAŁA NR XVI/161/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu
rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.

Na podstawie § 2 ust.2 uchwały Nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku
w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”
Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim:

§1
Przyjmuje sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Długofalowego programu rozwoju
oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” za lata 2011-2012 stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B. Kaźmierska

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Orłowski

Załącznik do uchwały nr Nr XVI/161/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2012r.

SPRAWOZDANIE
Z „DŁUGOFALOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU OŚWIATY NA TERENIE
GMINY KOWALEWO POMORSKIEGO
ZA LATA 2011 - 2012

I. Podsumowanie „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie”.
Po raz pierwszy „Długofalowy program rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie” został opracowany i zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/110/96 z dnia
24 maja 1996 roku. W następnych latach dokonywano modyfikacji tego programu dostosowując go
do istniejących potrzeb.
W chwili obecnej kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za wysokie osiągnięcia
uczniów określa uchwała Nr XXI/205/2009 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Natomiast możliwości
otrzymania jednorazowych stypendiów dla uczniów reguluje uchwała Nr XXI/182/2005 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia
„Długofalowego programu oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”.
Gmina Kowalewo Pomorskie jest jedną z nielicznych gmin, która angażuje dodatkowe środki
finansowe na wypłatę nagród dla nauczycieli i stypendiów dla uczniów.
W dniu 14 listopada 2012 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława
Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się uroczyste spotkanie w związku z realizacją
„Długofalowego Programu...” celem wyróżnienia nauczycieli oraz uczniów, którzy w roku
szkolnym 2011/2012 zajeli czołowe miejsca w zawodach sportowych, konkursach gminnych
i konkursach przedmiotowych. W spotkaniu władz samorządowych z laureatami konkursów
i olimpiad przedmiotowych oraz z ich nauczycielami uczestniczyli także dyrektorzy szkół,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia. W tym dniu uhonorowano jednorazowymi stypendiami 17 uczniów na kwotę
2 880 złotych oraz 9 nauczycieli na kwotę 8 450 złotych. Ponadto na wniosek dyrektorów szkół
dyplomami uhonorowano 10 uczniów oraz 4 nauczycieli.
Poniżej przedstawiono zestawienie nagrodzonych nauczycieli i uczniów, którzy zajęli czołowe
miejsca w roku szkolnym 2011/2012
1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim:
- 3 uczniów zostało uhonorowanych stypendiami za zajęcie III miejsca w konkursie
matematycznym „Liga Zadaniowa”;
Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 nauczyciela Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim oraz 1 ucznia .
2. Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie:
- 1 nauczyciel otrzymał nagrodę;
- 4 uczniów zostało uhonorowanych stypendiami, za następujące osiągnięcia:
− 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z przyrody;
− 2 uczniów zajęło II miejsce w konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa”;
− 1 uczeń zajął III miejsce w konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa”.
Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 nauczyciela Szkoły
Podstawowej w Wielkim Rychnowie.
3. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach:
– 1 uczennica została uhonorowana stypendium za zajęcie III miejsca w konkursie
matematycznym „Liga Zadaniowa”;
Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 nauczyciela Szkoły
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach.

4. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:
- 1 nauczyciel otrzymał nagrodę;
- 1 uczeń został uhonorowany stypendium za zajęcie I miejsca w gminnym konkursie
ortograficznym „Król Ortografii”.
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:
- 6 nauczycieli otrzymało nagrodę;
- 8 uczniów zostało uhonorowanych stypendiami, za następujące osiągnięcia:
− 4 uczniów zajęło I miejsce w konkursie matematycznym „Matematyk na medal”
− 1 uczeń zajął I miejsce w konkursie ortograficznym „Król Ortografii”;
− 1 uczeń uzyskał tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z przyrody;
− 1 uczennica uzyskała tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z matematyki i z języka
polskiego;
− 1 uczennica uzyskała tytuł laureata z języka polskiego.
Ponadto Burmistrz uhonorował na wniosek dyrektora dyplomem 1 nauczyciela Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim oraz 9 uczniów.
Warto podkreślić, iż jest to bardzo prestiżowy program z długoletnią tradycją. W roku 2012 była to
już 16 edycja podsumowania „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie” za lata 1997-2012. Ogółem w latach 1997-2012 zostało nagrodzonych
łącznie 143 nauczycieli na kwotę 133 879,55 złotych oraz 323 uczniów na kwotę 28 790 złotych.
Ponadto dyplomami uhonorowano łącznie 33 nauczycieli oraz 11 uczniów.

II. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych w roku szkolnym
2011/2012 kształtowała się na następującym poziomie:

Lp.

Szkoła podstawowa

Rok szkolny 2011/2012
Liczba uczniów w klasie (bez oddz. „O”)
średnia

największa

najmniejsza

1

Wielkie Rychnowo

25

33

17

2

Wielka Łąka

18

22

15

3

Pluskowęsy

18

19

16

4

Kowalewo Pomorskie

24

28

18

Średnia liczba uczniów na podstawie organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2011/2012,
dla których gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym w oddziałach klasowych I-VI
(bez oddziału „0”) kształtowała się na podobnym poziomie i wynosiła ok. 22 uczniów.

III. Informacja na temat Specjalistyczno-Logopedycznej Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Kowalewie Pomorskim
W dniu 21 września 2012 roku Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwałę
nr XIII/128/12 w sprawie likwidacji Spelistyczno-Logopedycznej Poradnii PsychologicznoPedagogicznej z dniem 31.12.2012 roku. Zgodnie z art. 5a w związku z art. 2 pkt 4
ustawy z dnia
5 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr.
256, poz 2572 z poźn zm.) prowadzenie tego typu placówek należy do zadań

własnych powiatu. W Golubiu-Dobrzyniu funkcjonuje Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, która realizuje wszystkie zadania wynikające
z
obowiązujących przepisów prawnych. Zakresem działania obejmuje cały teren
powiatu golubsko-dobrzyńskiego w tym gminę Kowalewo Pomorskie. Poradnia
SLPP-P w Kowalewie Pomorskim powstała przed nowelizacją wyżej cytowanej
ustawy i zadania, które na siebie przyjęła realizuje
w 100% ze środków
własnych gminy. Wielokrotne próby zawarcia porozumienia co do
współfinansowania tej placówki przez powiat golubsko-dobrzyński jak i
uzyskania dodatkowej subwencji z budżetu państwa, nie przyniosły
pozytywnego rezultatu jako, że nie są to zadania własne gminy. Dotychczas
realizowane usługi przez placówkę są kontynuowane poprzez pracę pedagogów
i logopedów w szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum dla których
organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie. Zadania te są
wykonywane przez te same osoby, które były zatrudnione w SLPP-P w
Kowalewie Pomorskim. Likwidacja placówki nie będzie miała znacznego
ujemnego wpływu na dostępność obecnie świadczonych usług. Dzieci na
zasadach dotychczasowych mogą korzystać z usług psychologa, logopedy oraz
pedagoga, który zatrudniony jest w każdej szkole na terenie gminy Kowalewa
Pomorskiego.

IV. Informacja na temat osiągnięć w zakresie kierowania szkołą i placówką oświatową
za rok 2011
1.
W roku szkolnym 2011/2012 na terenie gminy funkcjonowały na dotychczasowych
zasadach cztery sześcioletnie szkoły podstawowe z oddziałami zerowymi, Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim i Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim dla
których gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym oraz tzw. „Mała Szkoła”
w Mlewie z klasami O-III, której założycielem jest Wiejskie Stowarzyszenie EdukacyjnoKulturalne „TRIO” w Mlewie.
Wszystkie szkoły finansowane były w drodze otrzymanej subwencji, natomiast Przedszkole
Publiczne i oddziały zerowe finansowane były z budżetu gminy.
Celem pozyskania dodatkowych środków placówki oświatowe współpracowały z samorządami
wiejskimi, radami rodziców oraz pozyskanymi sponsorami, a także składały wnioski o środki
ministerialne, rządowe i kuratoryjne.
Wzorem lat ubiegłych w szkołach podstawowych przeprowadzono konkursy m.in.
recytatorskie, ekologiczne, matematyczne, muzyczne, plastyczne, sportowe, ortograficzne, wiedzy
o Unii Europejskiej.
Nadal dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas II i III cieszyły się organizowane przez
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim gminne konkursy „ Król
ortografii" i „Matematyk na medal ".
Uczniowie szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum brali również udział
w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim
i powiatowym.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim zdobyli: tytuł
laureata i finalisty w wojewódzkim konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym, tytuł laureata
w regionalnym konkursie wiedzy, tytuł finalisty w wojewódzkim konkursie historycznym „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego”, I miejsce w powiatowym turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, I miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorkom „Słowem i muzyką...” oraz
konkursie recytatorskim „Idzie jesień przez park”, I miejsce w wojewódzkim przeglądzie poezji
religijnej. Ponadto uczeń szkoły zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki

w Koninie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim zdobyli
II miejsce i wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur
Matematyczny”, III miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”, tytuł
finalisty w przedmiotowym konkursie z języka polskiego, I miejsce indywidualne uczennicy klasy
III i VII zespołowo w międzyszkolnym konkursie „Najlepszy ortografik” i „Najlepszy matematyk”
w klasach I-III, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym za najładniejszą kronikę III
edycji „Wielkiego Balu Księżniczek”, I miejsce w międzynarodowym Konkursie „Wielcy znani
i nieznani”, wyróżnienia w XVI międzynarodowym konkursie twórczości plastycznej „zawsze
zielono, zawsze niebiesko”, wyróżnienie w konkursie pod patronem Marszałka Województwa
„Rodzina Zastępcza-miłość na całe życie”, I miejsce w konkursie „Przestrzenie Przyrody”,
I miejsce w powiatowym konkursie „Idzie jesień przez park”, czołowe miejsca w festiwalach
piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Ja mam po prostu talent” i „Unii Europejskiej”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach zdobyli: nagrodę
w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangurek” i „Kangur”, wyróżnienie
w V międzynarodowym konkursie malarskim „Praca a rodzina”, zakwalifikowali się do etapu
rejonowego w konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa” oraz zajęli znaczące miejsca
konkursach przedmiotowych z języka polskiego i z matematyki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie zdobyli: wicemistrzostwo powiatu
w tenisie stołowym drużynowym i indywidualnie, III miejsce w trójboju lekkoatletycznym, II i III
miejsce w gminnych zawodach w czwórboju lekkoatletycznym, III miejsce w XVI biegu
przełajowym o puchar Rady Sołeckiej Mlewa, II, III i IV miejsce w gminnym konkursie
matematycznym „Matematyk na medal”, wyróżnienie w konkursie matematycznym „Liga
Zadaniowa”, wyróżnienie w diecezjalnym festiwalu pieśni i piosenki religijnej, I miejsca
w gminnych zawodach w unihokeja, III miejsca w powiatowych zawodach unihokeja, I, II, III
miejsce w gminnym tenisie stołowym indywidualnym i III miejsce w powiatowym tenisie
stołowym indywidualnym, wyróżnienie w konkursie fotograficznym „jesień w obiektywie
dziecka”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące zdobyli: I miejsce w międzyszkolnym
konkursie „ Prawa dziecka”, II miejsce w gminnym turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
III miejsce w konkursie plastycznym 5-6 latków „Zaklęte zwierzęta”, I nagrodę w V diecezjalnym
konkursie plastycznym „We wspólnocie z Bogiem i ludźmi”, I, II miejsce i wyróżnienia
w konkursie plastycznym „Dzieci w Europie. Prawa dziecka”, tytuł laureata w wojewódzkim
konkursie plastycznym „Mój region w Europie-mamy się czym pochwalić”, I i II miejsce
w gminnym konkursie plastycznym „Tradycja Świąt Bożego Narodzenia”, II miejsce w gminnym
konkursie ozdób i dekoracji stołu wielkanocnego, I, II i III miejsce w gminnym konkursie
plastycznym „Mój najlepszy zwierzęcy przyjaciel”, I, II miejsce oraz wyróżnienie w konkursie
plastycznym „Nie pal przy mnie proszę”, I miejsce w VI konkursie plastycznym „Bioróżnorodność
lasu”, II miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim dla uczniów klas I-II .
Podopieczni Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim zajęli: II miejsce w konkursie
plastycznym dla dzieci 5-6 letnich „Zaklęte zwierzęta”, wyróżnienie w konkursie wielkanocnym za
najpiękniejszą pisankę, II i III miejsca w VII powiatowym przedszkolnym konkursie wiersza
ekologicznego, wyróżnienia w konkursie plastycznym z okazji „Święta Zwierząt”, I i III miejsce
w gminnym konkursie plastycznym „Kolory przyrody-wiosna”, I miejsca w konkursie „Moja
ilustracja”, I i III miejsce oraz wyróżnienie w pokazie mody ekologicznej „EKOBIESIADA 2011”,
I miejsce w I miejskim turnieju wiedzy bezpieczny przedszkolak, 2 nagrody w programie
edukacyjnym „Sztuka, Sztuka Pokaż Rogi”.

2. Nieodpłatne koła zainteresowań prowadzone w szkołach na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie przedstawiały się następująco:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim – prowadziło koło:
teatralne; młodych pedagogów; zespołu wokalno-instrumentalnego; artystyczno-manualne; „Mała
demokracja”; zajęć fotograficznych; młodych przedsiębiorców; bezpieczeństwa; ciekawej fizyki;
badaczy biologii; drużyny strzeleckiej; chóru szkolnego; cheerleaderek; miłośników regionu;
caritas; szkolnej gazety PEGAZ; zespołu wokalnego The Cover Bend; GIMTV; szkolnej drużyny
Wojów; języka polskiego; matematyczne; języków obcych; chemiczne; biologiczne; geograficzne;
historyczne; wosu; zajęć sportowych; zajęć wspomagających, dydaktyczno-wyrównawcze;
rozwijające; przygotowujące do konkursu.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim – prowadziła koło:
przedmiotowe; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; harcerstwa; caritas; języka angielskiego;
ortograficzne; matematyczne; przyrodnicze; sportowe; biblioteczne „Z książką przez wieki” oraz
„Podróże po Europie”; socjoterapeutyczne;
teatralne; „Młodych odkrywców”; taneczne;
logopedyczne; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; historyczne; wychowania
komunikacyjnego; informatyczne; zajęć terapeutycznych; biblijne; polonistyczne; plastyczne;
wokalne; dogoterapii; muzykoterapii.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – prowadziła koło: matematyczne; przyjaciół
biblioteki; taneczne; ortograficzne; wokalno-taneczne; języka angielskiego; matematyczne; fletowe;
przyrodnicze; przygotowawcze do sprawdzianu szóstoklasisty; piłki nożnej;
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach – prowadziła koło: matematyczne;
języka polskiego; języka angielskiego; miłośników książki; sportowe; „Mały Artysta”; „Kopalnia
wiedzy”; Chcę wiedzieć więcej, wokalno-artystyczne oraz dydaktyczno-wyrównawcze;
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – prowadziła koło: artystyczne; matematyczne;
ortograficzne; sportowe; języka angielskiego; przyrodnicze; logopedyczne; języka niemieckiego;
muzyczno-wokalne, matematyczno-informatyczne;
W ciągu całego roku, wszystkie szkoły prowadziły zajęcia przygotowujące uczniów do
konkursów szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich.
W ramach UKS prowadzone były zajęcia sportowe pozalekcyjne, które miały na celu
przygotowanie uczniów do zawodów i rozgrywek sportowych. Uczniowie UKS odnosili
zwycięstwa w różnych zawodach. Szerzej o ich osiągnięciach w dziale „kultura fizyczna i sport ” .
W okresie ferii zimowych w szkołach prowadzono dla dzieci i młodzieży zajęcia rekreacyjnosportowe; zajęcia plastyczne; wyjazdy na basen, lodowisko i do kina; bale karnawałowe, zajęcia
komputerowe i gry dydaktyczne, zabawy rytmiczno-taneczne i ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Ponadto wszystkie szkoły brały udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
w akcji „Sprzątanie Świata”.
Odbywano narady z dyrektorami szkół, podczas których przedstawiano i omawiano
najważniejsze zadania, problemy oświaty, zapoznawano z obowiązującymi zmianami prawa
z zakresu szkolnictwa i prawa pracy.
3. Doposażenie w sprzęt szkolny oraz przeprowadzone remonty i modernizacje

Szkoły i placówki oświatowe pozyskiwały środki spoza budżetu gminy na zakup
niezbędnego wyposażenia i remontów bieżących. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe
pozyskały środki z programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubskodobrzyńskim”, a także środki z programu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko- pomorskim”.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim
a) doposażenie w sprzęt szkolny: routery do internetu bezprzewodowego, plansze
plastyczne, pomoce matematyczne, projektory-2, ekrany-2, mapy, sprzęt sportowy na kwotę
3000 zł, wykaszarka, żaluzje do 2 klas, kserokopiarka/po awarii/, odtwarzacze CD-2,
wyposażenie sali doświadczania świata; kula, reklektory, zabawki, elementy świetlne.
b) przeprowadzenie remontów i modernizacji: malowanie: szatni, części hali, sześciu klas,
łącznika między szkołą a halą klasy muzycznej, drzwi na parterze, korytarza w piwnicy;
docieplenie łącznika; przebudowa szatni pod halą na 2 mniejsze; instalowanie internetu
bezprzewodowego w szkole; przygotowanie sali poznawania świata; remont łazienek przy
hali sportowej; wymiana drzwi w szatniach przy hali; wyposażenie łazienek w dozowniki
metalowe do mydła; instalacja domofonów; montaż korektorów słonecznych.
c) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy:
– w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubskodobrzyńskim” pozyskano kwotę w wysokości 54 300 zł z przeznaczeniem na: sprzęt
i wyposażenie laboratoryjne, leżak, parawan, fatty, manekin damski, kratkę w ramie
z łukiem, maski, kostiumy teatralne, rekwizyty teatralne, rylce do drewna, farby do grafiki,
gitarę elektryczną, tusze do drukarki, rekwizyty dla cheerleaderek, kamerę, wyjazdy do
muzeum /3 razy/, wyjazdy do teatru /2 razy/, książki, zestaw komputerowy, wyposażenie do
mini studia fotograficznego, wyposażenie elektroniczne do pracowni komputerowej,
– w ramach projektu WSiP e-Akademia Przyszłości pozyskano: netbook x8, zestaw
multimedialny (tablicę interaktywną, projektor, listwę), dostęp do platformy e-learningowej;
– w celu utworzenia pracowni multimedialnej gimnazjum pozyskało kwotę w wysokości
64 999,99zł i przeznaczyło na zakup: zestawu 8 plansz interaktywnych, tablicy
interaktywnej, serwera plików, komputer stacjonarny x2, drukarkę, laptop x25,
oprogramowań biurowych x2,
– w ramach 2 projektów POKL „Odkrywcy talentów” i „Zwolennicy samodoskonalenia”
gimnazjum pozyskało kwotę wysokości 99 990,00zł. Dzięki tym programom zakupiono:
projektor, notebook, parawan, monitor, pamięć przenośną, akwarium wraz z wyposażeniem,
mikrofon, dyktafon, kostiumy teatralne, manekiny, 3 wiatrówki wraz z potrzebnym
osprzętem, gry dydaktyczne, tkaniny, materiały biurowe, materiały dekoracyjne – elementy
scenografii, filmy edukacyjne, zestawy do doświadczeń fizycznych, zestaw map,
przewodników i książek o tematyce regimu, mikroskop cyfrowy, oraz
zorganizowano 2 wyjazdy do teatru, 1 do opery, 1 na lekcję muzealną do Torunia,
wycieczkę do TV Bydgoszcz.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
a) doposażenie w sprzęt szkolny: szkoła doposażyła jedną klasę w ławki i krzesła.
b) przeprowadzenie remontów i modernizacji: malowanie: parkietu w sali gimnastycznej,
klas i korytarzy; utworzenie parkingu za szkołą; ocieplenie dachu w sali gimnastycznej;
montaż podłogi PCV w sali nr 6; wymiana odcinku odpływu kanalizacyjnego i montaż
nowej studzienki; wyłożenie kostką polbrukową terenu z przeznaczeniem na parking;
montaż korektorów słonecznych.
c) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy:

– udział w projekcie „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasie
I- III szkoły podstawowej”;
– pozyskanie kwoty w wysokości 5000 zł na organizację turnieju szachowego 9 PZSZAC,
LKS, KPZSZACH, Bank Spółdzielczy;
– pozyskanie kwoty w wysokości 8000 zł od darczyńcy J. Łęgowskiego i 8000 zł od
p. Trejdorowskiej;
– pozyskanie 900 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu;
– pozyskanie ok. 2000 zł na nagrody w konkursach tematycznych i przedmiotowych;
– pozyskanie ksera, drukarki i laptopów.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
a) doposażenie w sprzęt szkolny: tuba elektroakustyczna-megafon, duży zestaw
instrumentów muzycznych, stoliki i krzesełka do oddziału 5 – latków, suszarka do prac
plastycznych, wykładzina uliczki 4m szerokość /6mb do oddziału 5 latków, i do oddziału 6
latków, zestaw mebli do oddziału 5 latków, biblioteczka stojąca, szafa wysoka z półkami
i na szuflady, pomoce dydaktyczne i zabawki zakupione do świetlicy szkolnej ze środków
subwencji oświatowej, meble do klasy I, wykładzina dywanowa do biblioteki szkolnej,
2 odkurzacze, szafa aktowa, aparat cyfrowy, stroje sportowe dla uczniów, pomoce
dydaktyczne do oddziału „0”,
b) przeprowadzenie remontów i modernizacji: wymiana stolarki okiennej na okna PCV
z zachowaniem gabarytów okiennych wraz z pełną obróbką i montażem parapetów wewnętrznych
w budynku szkoły.

– miejscowe naprawy przecieków dachu: nad wejściem głównym, na łączniku w „starej”
części szkoły, modernizacja systemu alarmowego w budynku, naprawa awaryjna regulatora
na piecu, malowanie sal lekcyjnych, montaż korektorów słonecznych.
c) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy: udział w projekcie „ Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów w klasie I- III szkoły podstawowej” oraz udział
w projekcie „Szkoła przyszła do Ciebie” w ramach którego osoby dorosłe mają możliwość
uzyskania wykształcenia średniego.
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
a) doposażenie w sprzęt szkolny: zakup bujaków sprężynowych „Żaba”, „Koniczynka”;
zakup czterech laptopów, zakup projektora multimedialnego, zakup szafek do oddziału
przedszkolnego, wyposażenie terenu przyszkolnego w stojak na rowery.
b) przeprowadzenie remontów i modernizacji: wymiana gniazdek elektrycznych w całym
budynku szkolnym, malowanie elewacji sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego,
modernizacja wejścia głównego do szkoły połączona z wymianą płytek, renowacja części
sprzętów na placu zabaw, konserwacja drewnianych ławek i elementów wyposażenia placu
zabaw, wykonanie skoczni do skoku w dal na boisku szkolnym, wygospodarowanie trzech
miejsc parkingowych za budynkiem szkoły, montaż korektorów słonecznych.
c) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy: udział w projekcie „ Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów w klasie I-III szkoły podstawowej” oraz fundusze
uzyskane z dzierżawy ziemi szkolnej i wynajmu sali oraz wykorzystanie funduszy z rezerwy
0,6 %.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
a) doposażenie w sprzęt szkolny: zakup 1 laptopa, zakup ławeczek na korytarze szkolne,
stoliki, krzesła do oddziału klasy I, zakup mebli do kancelarii, zakup szafki katalogowej do

biblioteki oraz pudełek do kart czytelnika i kart książek, zakup pomocy dydaktycznych do
oddziału „0”, zakup telewizora plazmowego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup
rowerowego toru przeszkód, zakup 4 białych tablic, zakup stolików i krzeseł, pozyskanie
zestawu pomocy dydaktycznych z programu rządowego „Radosna szkoła”,
b) przeprowadzenie remontów i modernizacji: zainstalowanie kolektorów słonecznych,
malowanie kancelarii, pomieszczenia pedagoga oraz częściowe odnowienie korytarzy.
c) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy: w ramach programu „Indywidualizacja...”
pozyskanie kwoty w wysokości 4802,38 zł; w ramach programu rządowego „Radosna
szkoła” pozyskanie kwoty w wysokości 4636 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
a) doposażenie w sprzęt szkolny: zakup nowych wykładzin do sal, zakup nowego komputera
i laptopa, zakup 2 biurek dla nauczycieli oraz tablic korkowych, zakup telewizora,
odtwarzacza DVD, wieży HI-FI, telefonu bezprzewodowego, zakup szafy do materiałów
dydaktycznych z zakresu „Klucz do uczenia się – moduły matematyczne”, zakup nowych
zabawek oraz instrumentów muzycznych, doposażenie placu zabaw.
b) przeprowadzenie remontów i modernizacji: malowanie biura, remont budynku
gospodarczego, przebudowa schodów zewnętrznych od strony kuchni wraz z balustradą,
wykonanie nowego śmietnika, remont wejścia do przedszkola (wyłożenie posadzki
kafelkami, malowanie ścian, położenie gresu), wymiana podłóg, zamontowanie nowych
drzwi do toalet dziecięcych, wymiana rynny na dachu, montaż kolektorów słonecznych.
c) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy: środki za wynajem sali za zajęcia
dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i zajęć logopedycznych; pozyskanie środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
organizację wiersza ekologicznego; pozyskanie sponsorów na zakup nagród na organizacje
konkursów własnych; wyremontowanie wejścia do przedszkola przez sponsora; pozyskanie
sprzętu RTV (telewizor, DVD), materiałów papierniczych od rodziców; nieodpłatny
przewóz zakupionych mebli i sprzętu RTV.
Specjalistyczno-Logopedyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - doposażono poradnię
w pomoce dydaktyczne w ramach przyznanych środków oraz zakupiono nową kserokopiarkę
i narzędzia do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Pracownicy
poradni pełnili popołudniowe dyżury konsultacyjne. Prowadzono badania psychologicznopedagogiczne. Wydano ok. 80 opinii w sprawach udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i dysleksji. Prowadzono terapię logopedyczną (ok 80 dzieci) oraz pedagogiczną z uczniami szkół
naszej gminy oraz grupowe zajęcia „Łatwa ortografia”. Logopeda prowadził terapię dzieci
przedszkolnych w ramach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

B. Kaźmierska

Przewodniczący Rady
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