
Załącznik nr 5 do Raportu o stanie Gminy Stary Targ za 2021 

 

Sprawozdania z działalności placówek oświatowych na terenie 

Gminy Stary Targ w roku 2021 

 
Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w Szropach 

za rok 2021 

 
1. Remonty, sprzęt, wyposażenie 

• Przeprowadzono drobne bieżące prace remontowe w szkole. Zakupiono taboret 
grzewczy gazowy do kuchni. Dokonano zakupu drukarki / urządzenia 
wielofunkcyjnego . 

 
Koszty remontów drobnych     2358,54 zł 
Koszt taboretu grzewczego                                                   3161,10 zł        
Koszt urządzenia wielofunkcyjnego                                    3790,00 zł                    
Razem        9309,64 zł 
 

• Placówka  w ramach programu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne z 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 pozyskała 75 000,00 zł                   
na  wyposażenie w pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych (biologia, chemia, 
geografia, fizyka), w tym 4 monitory interaktywne. 

• Placówka w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała  
kwotę: 60 000,00 zł  na wyposażenie szkolnych laboratoriów.                                                 

                                               
 
 
2. Działalność placówki 
 

• Uczniowie uczestniczyli w corocznych konkursach, wynikających z kalendarza imprez i 
              zawodów. Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ. 
 

• W szkole odbywały się zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

prowadzone przez specjalistów (pedagog, logopeda, psycholog). 

• Dzieci chętnie korzystały ze stołówki szkolnej łącznie 54 dzieci, (w tym obiady 

refundowane  przez GOPS -29 dzieci ). 

• Realizowano program „ Szklanka mleka w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” dla 
uczniów klas I-V.  
 

• W roku 2021 ze względu na ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
uroczystości wynikające z kalendarza imprez oraz działalności statutowej placówki były 
prowadzone w mocno okrojonej formie. 



• Szkoła organizowała dodatkowe zajęcia wspomagające w liczbie 15 godzin od września 
do grudnia dla każdej klas IV-VIII. Odbyły się zajęcia z j. polskiego, informatyki, 
matematyki, muzyki, historii, j. angielskiego .  

 
 

• W placówce funkcjonowały powołane Zespoły Nauczycielskie 
             -Zespół pomocy psychologiczno-pedagogiczny 

-Zespół artystyczny 
-Zespół do planu pracy szkoły 
-Zespół Programu Profilaktyczno-Wychowawczego 
-Zespół humanistyczno-społeczny 
-Zespół wychowawczy 
-Zespół edukacji wczesnoszkolnej 
-Zespół matematyczno-przyrodniczy  
-Zespół wychowania przedszkolnego 
-Zespół językowy 
-Zespół do spraw bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego 

 
 
3. Współpraca  z rodzicami i środowiskiem oraz z instytucjami wspierającymi działania 
szkoły 

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie , 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, 
• Komenda Powiatowa Policji w Sztumie/ Posterunek Policji w Starym Targu, 
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie/ Ochotnicza Straż 

Pożarna w Szropach, 
• Bank Spółdzielczy w Starym Targu / Dzierzgoniu , 
• Sąd Rejonowy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich/ (kuratorzy zawodowi i społeczni) 
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Malborku, 
• Dom dla Dzieci w Szropach, 
• Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Szropach, 
• Sołectwo Szropy. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Franciszka Jujki w Starym Targu za rok 2021 

 

1. Remonty, sprzęt, wyposażenie 

Wykonano pomiary elektryczne i remont instalacji elektrycznej. Pozyskano sprzęt w ramach 

programu MEiN „Laboratorium Przyszłości” (60.000,00zł). Zakupiono  2 monitory 

interaktywne. Odmalowano sekretariat, gabinet pedagoga i szatnie. 
 

- wykonanie pomiarów elektrycznych - 34557,44zł 

- wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej - 79202,12zł 

- materiały budowlane – 5612,00zł 

- monitor interaktywny – 8750,00 

 

Razem       128121,56 zł 

            

 

2. Działalność placówki. 

 

Przedszkole -   

 

• Od września 2021 w przedszkolu funkcjonuje tylko dziennik elektroniczny Vulcan 

UONET+. 

• W przedszkolu organizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 

logopedyczne, konsultacje z psychologiem. 

• Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęto 67 dzieci. 

• Dwie nauczycielki realizowały innowację pedagogiczną „Mały Miś w świecie emocji”. 

• W przedszkolu odbywały się imprezy klasowe wynikające z kalendarza imprez: 

Andrzejki, Mikołajki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, I dzień wiosny, 

wizyty policjantów itp. (30) 

• Zorganizowano wyjazd do kina do Sztumu. 

• Zorganizowano wizytę dentobusu dla wszystkich dzieci. 

• Realizowane były projekty edukacyjne (Tydzień postaci z bajek Polskich, Mamo, tato 

wolę wodę, Zagrożone gatunki zwierząt, Gramy zmysłami). 

• Prowadzone były akcje: Cała Polska czyta dzieciom, zbiórka nakrętek. 

• W ramach współpracy z GOK zorganizowano zajęcia z animatorkami na świeżym 

powietrzu. 

• Funkcjonował zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej. 

• Nauczycielki dokształcały się wykorzystując różnego rodzaju webinaria i szkolenia 

online za pośrednictwem Clickmeeting, Zoom, Teams. 

• Budynek przedszkola jest w trakcie przyłączenia do bezpłatnego Internetu OSE. 

 

 

Szkoła 

 

• Od września 2021 roku w szkole podstawowej funkcjonuje tylko dziennik elektroniczny 

Vulcan UONET+. 

• Szkoła wykorzystywała platformę edukacyjną Microsoft Teams do nauki zdalnej. 

• Uczniowie uczestniczyli w corocznych konkursach, wynikających z kalendarza imprez 



i 

zawodów. Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ imprezy i akcje wynikające z 

kalendarza imprez przeprowadzane były w klasach. 

• Odbywały się zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, kółka zainteresowań oraz 

zajęcia artystyczne. Zajęcia prowadzone były w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej według zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie. 

Łącznie z różnych form pomocy korzysta w szkole 108 dzieci, natomiast w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym 175 dzieci. 

• Szkoła zatrudniała psychologa i organizowała konsultacje dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli. Udzielano uczniom wsparcia psychologicznego w związku z długotrwałą 

izolacją oraz pandemią. 

• W szkole podstawowej uczniowie uczyli się dwóch języków obcych: języka 

angielskiego w każdym oddziale i języka niemieckiego od klasy IV do VIII (z grantu 

organu prowadzącego). 

• W szkole działał: Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub 

Sportowy „Jurand”, Wolontariat. 

• Funkcjonowały zespoły nauczycielskie (7). 

• Prowadzone były 2 innowacje pedagogiczne – „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, 

„Classdojo – system oceny zachowania i motywowania uczniów”. 

• Szkoła brała udział w projekcie edukacyjnym „Cała Polska czyta dzieciom”. 

• Funkcjonowała świetlica szkolna, w której opieką objęte są m. in. dzieci dojeżdżające, 

a w ramach efektywnego spędzania czasu dzieci przygotowywane były do licznych 

konkursów. W okresie nauki zdalnej uczniowie, którzy nie mogli realizować kształcenia 

na odległość w domach, byli pod opieką nauczycielek i łączyli się zdalnie ze szkoły. 

• W 2021 roku odbywały się zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII, fundusze 

pozyskane z programu MEiN. 

• W szkole realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III z programowania i 

robotyki. 

• Zorganizowano warsztaty profilaktyczne: „Skutki prawne i zdrowotne zażywania 

substancji psychoaktywnych w rozbiciu na narkotyki i dopalacze”. 

• Dzieci chętnie korzystały ze stołówki szkolnej łącznie 83 dzieci, (niektóre z obiadów 

refundowane były przez GOPS -26 os.). 

• Szkoła zapewniała również świetlicę socjoterapeutyczną dla potrzebujących uczniów - 

w każdą środę. 

• Realizacja programów: „ Szklanka mleka w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” 

dla uczniów klas I-V oraz Profilaktyka fluorkowa. 

• W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Starym Targu prowadzono w ramach realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego działania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i 

przemocy wśród dzieci i młodzieży. Dzięki tej współpracy doposażono szkołę w Geni 

Boty, chusty animacyjne, ekran ręczny. 

• W ramach współpracy z GOK zorganizowano zajęcia w klasach I-III z animatorkami 

na świeżym powietrzu. 

• Zorganizowano wizytę dentobusu dla całej szkoły. 

• Nauczyciele uczestniczyli w projektach MEiN: „Szkoła Pamięta”, „Szkoła do hymnu”. 

• Nauczyciele dokształcali się wykorzystując różnego rodzaju webinaria i szkolenia 

online za pośrednictwem Clickmeeting, Zoom, Teams. 

 

Współpraca ZSP z rodzicami i środowiskiem: 

• Współpraca z rodzicami w tworzeniu dokumentów szkolnych. 

• Organizacja spotkań wychowawcy z rodzicami w celu przekazania informacji o 

postępach w nauce i zachowaniu ucznia (głównie online). 



• Porady i konsultacje indywidualne (telefonicznie lub online). 

• Systematyczne kontakty z rodzicami w zakresie realizacji przez dzieci obowiązku 

szkolnego. 

 

Współpraca ZSP z instytucjami wspierającymi działania szkoły: 

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie i Malborku, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, 

• Komenda Powiatowa Policji w Sztumie/ Posterunek Policji w Starym Targu, 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie/ Ochotnicza Straż 

Pożarna w  Starym Targu, 

• Bank Spółdzielczy w Starym Targu, 

• ADM w Czerninie, 

• Sąd Rejonowy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich/ (kuratorzy zawodowi i społeczni) 

• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Malborku, 

• Fundacja Studencka „Młodzi Młodym”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim za rok 2021 

 

1. Remonty, sprzęt, wyposażenie 

Dokonano: 

-  remontu szatni oraz wymiany umeblowania w szatni (budynek15A); 

- wymiany nawierzchni oraz części ogrodzenia – parking przy budynku szkoły 15A;  

- pomiary elektryczne oraz prace remontowe instalacji elektrycznej w budynkach 15A 

oraz 49; 

- rozbudowano system monitoringu w budynku 15A; 

 

Montaż i rozbudowa systemu monitoringu (budynek 15A):                        1 880,00 zł 

Zakup materiałów budowlanych (szatnia, ogrodzenie, nawierzchnia):        4 031,71 zł                                            

Wykonanie pomiarów elektrycznych:                                                         31 317,67 zł 

Wykonane prace remontowe instalacji elektrycznej:                                  79 202,13 zł 

Razem                       116 431,51 zł 

 

W ramach współpracy ze sponsorami oraz udziału w projektach rządowych 

nabyto: 

• Pomoce dydaktyczne w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Źródło – dokumentacja projektu):         

30 000,00 zł                                                                                                   

 

• Monitor Interaktywny 65” zakupiony z funduszy przekazanych przez sponsora na 

konto rady rodziców  – 1 szt (Źródło – dokumenty dowodu zakupu):                          

6543,60 zł                                                                                                                                                            

 

• Meble do szatni (półki na obuwie, nakrycia wierzchnie oraz wieszaczki sfinansowane 

przez sponsora)                                                                                                                               

   

  



 2. Działalność placówki ( Źródło – dokumentacja wewnątrzszkolna, sprawozdania): 

 

• Nauczyciele działający w stowarzyszeniu „Razem Łatwiej  na rzecz Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego i społeczności lokalnej w Waplewie Wielkim”, podjęli starania 

pozyskania funduszy na rzecz rozwoju infrastruktury i bazy dydaktycznej szkoły. 

Powstały wnioski do następujących projektów: „Moje Miejsce na Ziemi” Fundacja 

Orlen oraz „Moja Mała Ojczyzna” – Fundacji BGK. Oba wnioski zostały pozytywnie 

zweryfikowane, dzięki czemu stowarzyszenie, na rzecz szkoły  pozyskało ponad 38 tys. 

złotych na  doposażenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz rewitalizację 

otoczenia wokół szkoły. Realizacja wniosków planowana na wiosnę 2022 roku. 

• Nauczyciele opracowali  projekt dofinansowany w ramach funduszu „Nowy akumulator 

społeczny” ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, ( 3 tys. 

złotych) w ramach którego uczniowie naszej szkoły we wrześniu 2021r. wzięli udział w 

dwudniowym rajdzie rowerowym pt. „Rowerowe spotkania z historią Powiśla 

Dolnego”.; 

• Pani pedagog wzięła udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez NBP, na 

scenariusz lekcji zachęcającej uczniów do oszczędzania. Scenariusz naszego 

nauczyciela uplasował się na 7 miejscu w Polsce, co zaowocowało nagrodą w 

wysokości 4 tys. złotych na przeprowadzenie zajęć zaplanowanych w scenariuszu. 

• Od września 2021r. w szkole na 0,5 etatu został zatrudniony pedagog szkolny; 

• Placówka uczestniczyła w „Programie dla szkół” – owoce i warzywa oraz mleko w 

szkole; 

• W szkole odbywały się zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

prowadzone przez specjalistów (logopeda, psycholog, pedagog); 

• Uczniowie klas IV – VIII od września do grudnia 2021r.  uczestniczyli w zajęciach 

wspomagających ze środków z  rezerwy subwencji oświatowej. Celem zajęć było 

utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

• W placówce funkcjonują powołane Zespoły Nauczycielskie (5); 

• W szkole działa: Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia, SKO, Wolontariat, 

Szkolny Klub Gier Planszowych. 

• Działalność kół zainteresowań ze względu na ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty została w znacznej mierze ograniczona. 

 
 


