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RAPORT O STANIE OŚWIATY 
W GMINIE OBROWO ZA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Na podstawie art. 11  ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie wykonane przez Łukasza Piecyka
w Obrowie.   

 

Piecyka, pracowników szkół oraz pracowników  Urzędu Gminy 
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oraz pracowników  Urzędu Gminy 



 

 

Zadania

            Polityka oświatowa 
regulującymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, ustawą o systemie 
oświaty, ustawą Prawo oświatowe oraz 
wydawanymi na podstawie wskazanych u
gminę określają najważniejsze akty prawne.: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
6. stosowne uchwały Rady Gminy Obrowo.  

Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań wykonywanych 
przez jednostki samorządu terytoria
zapisano, że zaspakajanie zbior
publicznej należy do zadań własnych gminy. 

W gminie Obrowo zadania oświatowe są traktowane od
Wydatki  edukacyjne stanowią znaczącą pozycję w
a podejmowane decyzje i inwest
pedagogiczną wpływają na obecne oraz przyszłe los
mieszkańca gminy Obrowo.  

W przepisach ustawy o systemie oświaty oraz Prawo oświatowe ustawodawca 
wskazał, że w szczególności do zadań gminy j

1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnyc
podstawowych i gimnazjów,

2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 
środków rzeczowych i finansowych dla działalności,

3. zabezpieczenia kadry 
4. wyposażenie szkoły lu

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych 

5. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
dyrektora szkoły. 

  

Zadania oświatowe gminy Obrowo

 

Polityka oświatowa gminy Obrowo jest zgodna z obowiązującymi przepisami 
regulującymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, ustawą o systemie 
oświaty, ustawą Prawo oświatowe oraz  Kartą Nauczyciela, jak również rozporządzeniami 
wydawanymi na podstawie wskazanych ustaw. Sposób realizacji zadań oświato

określają najważniejsze akty prawne.:  

tawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;  
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  
stosowne uchwały Rady Gminy Obrowo.   

Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań wykonywanych 
jednostki samorządu terytorialnego. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w
publicznej należy do zadań własnych gminy.  

W gminie Obrowo zadania oświatowe są traktowane od wielu lat priorytetowo. 
jne stanowią znaczącą pozycję w budżecie gminy

i inwestycje w infrastrukturę szkolną i okołoszkolną oraz w kadrę 
pedagogiczną wpływają na obecne oraz przyszłe losy całej społeczności lo

 

W przepisach ustawy o systemie oświaty oraz Prawo oświatowe ustawodawca 
wskazał, że w szczególności do zadań gminy jako organu prowadzącego należy:

zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnyc
podstawowych i gimnazjów, 
zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

i finansowych dla działalności, 
 pracowniczej w tym administracyjno-obsługowej,

wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
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Obrowo 

miny Obrowo jest zgodna z obowiązującymi przepisami 
regulującymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, ustawą o systemie 

Kartą Nauczyciela, jak również rozporządzeniami 
Sposób realizacji zadań oświatowych przez 

oświatowych;  

Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z ważniejszych zadań wykonywanych 
samorządzie gminnym 

owych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji 

wielu lat priorytetowo. 
budżecie gminy Obrowo, 

okołoszkolną oraz w kadrę 
y całej społeczności lokalnej i każdego 

W przepisach ustawy o systemie oświaty oraz Prawo oświatowe ustawodawca 
ako organu prowadzącego należy: 

zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół 

zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

obsługowej, 
b placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 
zadań statutowych; 

wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 



 

 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymien

 zadania: 

1. stanowienie o wysokości niektórych składników wyna
2. wspieranie nauczycieli w

Ponadto zadania oświatowe

1. kontrolowania spełniania przez uczniów obowiąz
2. realizacji zadań wspierających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące

stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,
w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

oświatowe gminy Obrowo związane są z obowiązkiem:

kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
wspierających uczniów w nauce. 
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iono m.in. następujące 

grodzenia nauczycieli, 
 

obowiązkiem: 

ku szkolnego i obowiązku nauki, 



 

 

WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE 

 

Oświata samorządowa:  

W roku szkolnym 2020/2021 w gminie Obrowo funkcjonowały: 

Szkoły podstawowe:  

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzozówce
 Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie,
 Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą.

 

W ramach Zespołów Szkół w Brzozówce i Osieku nad Wisłą funkcjonowały publiczne 
przedszkola: 

 Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą;

 Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia I

W Zespole Szkół w Dobrzejewicach funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Ponadto na terenie gminy Obrowo funkcjonuje 
w Osieku nad Wisłą.  

 
Oświata niesamorządowa: 

Przedszkola niepubliczne: 

 Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Głogowie,
 Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Obrowie,
 Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie,

 Niepubliczne Przedszkole „ Za Jordanem” w Kawęczynie;

Publiczna szkoła podstawowa niesamorządowa:

 Szkoła Podstawowa w Zębowie. 

 

WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY OBROWO

roku szkolnym 2020/2021 w gminie Obrowo funkcjonowały:  

im. Janusza Korczaka w Brzozówce 
Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach

im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II, 
im. Jana Pawła II w Obrowie, 

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą.

W ramach Zespołów Szkół w Brzozówce i Osieku nad Wisłą funkcjonowały publiczne 

Samorządowe w Osieku nad Wisłą; 

Samorządowe im. Króla Maciusia I w Brzozówce. 

W Zespole Szkół w Dobrzejewicach funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

Ponadto na terenie gminy Obrowo funkcjonuje Publiczna Szkoła Muzycz

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Głogowie, 
Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Obrowie, 
Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie, 

Niepubliczne Przedszkole „ Za Jordanem” w Kawęczynie; 

Publiczna szkoła podstawowa niesamorządowa: 

Szkoła Podstawowa w Zębowie.  
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GMINY OBROWO: 

w Dobrzejewicach;  

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą. 

W ramach Zespołów Szkół w Brzozówce i Osieku nad Wisłą funkcjonowały publiczne 

 

W Zespole Szkół w Dobrzejewicach funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa 

Szkoła Muzyczna I Stopnia 



 

 

OŚWIATA SAMORZĄDOWA

 
ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOŁACH
 
Do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo, w roku szkolnym 
2020/2021 uczęszczało 2 412 uczniów, w tym do szkół podstawowych 1
liceum 55 uczniów, do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych łącznie 622 dzieci. 
 
 
Tabela 1. Ilość uczniów w szkołach

Nazwa szkoły Przedszkole

Zespół Szkół w Brzozówce 

Zespół Szkół w Dobrzejewice 

Szkoła Podstawowa  
w Łążynie  II 
Szkoła Podstawowa  
w  Obrowie 
Zespół Szkół w Osieku nad 
Wisłą 
Szkoła Muzyczna I Stopnia  
w Osieku nad Wisłą 
Liczba Ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu 
 
 
Tabela 2. Uczniowie spoza gminy 

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół w Brzozówce 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach 

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad 
Wisłą 
Liczba Ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
 
 
  

OŚWIATA SAMORZĄDOWA  

ILOŚĆ UCZNIÓW W SZKOŁACH 

Do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo, w roku szkolnym 
uczniów, w tym do szkół podstawowych 1

liceum 55 uczniów, do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych łącznie 622 dzieci. 

Ilość uczniów w szkołach  
Przedszkole kl. „O” 

Szkoła 
podstawowa 

Liceum

129 - 378 

73 38 382 55

- 50 162 

99 40 314 

134 59 409 

- - 90 

435 187 1 735 55
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

 Obrowo 

Przedszkole Zerówka

2 8 

6 7 

 - 2 

30 7 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 3 - 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad 
- - 

41 24 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
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Do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo, w roku szkolnym 
uczniów, w tym do szkół podstawowych 1 735 uczniów, do 

liceum 55 uczniów, do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych łącznie 622 dzieci.  

Liceum Razem 

- 507 

55 548 

- 212 

- 453 

- 602 

- 90 

55 2 412 
gminy Obrowo. 

erówka 
Szkoła 

podstawowa 

39 

41 

8 

47 

47 

3 

185 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 



 

 

Tabela 3. Uczniowie gminy Obrowo 

Nazwa szkoły 

Zespól Szkół w Brzozówce 

Zespół Szkół w  Dobrzejewicach

Szkoła Podstawowa w Łążynie  II

Szkoła Podstawowa w  Obrowie

Zespół Szkół w  Osieku nad Wisłą

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad 
Wisłą 
Liczba Ogółem  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

 
 
UTWORZENIE DODATKOWYCH ODDZIAŁÓW
OBROWO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
Od 01.09.2020 r. w strukturze
dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3
przedszkola niepublicznego, d
W Szkole Podstawowej w Obrowie utworzono 6 oddziałów wg roczników: 
 

 2017 r. - 1 odział 
 2016 r. - 2 oddziały 
 2015 r. - 1 oddział 
 2014 r. - 2 oddziały. 

 

ŚWIETLICE SZKOLNE 

We wszystkich gminnych szkołach funkcjonowały świetlice. Godziny ich funkcjonowania są 
dyktowane potrzebami rodziców z obwodu danej szkoły oraz możliwościami kadrowymi 
szkół. Świetlice funkcjonowały pomiędzy 6.30 a 17.00 (poszczególne szkoły mają różne 
godziny otwarcia świetlic szkolnych, dostosowane do potrzeb

Tabela 4. Uczniowie objęci opieką świetlicy

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół w Brzozówce 
Zespół Szkół w  Dobrzejewicach 
Szkoła Podstawowa w Łążynie  II
Szkoła Podstawowa w Obrowie 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad 
Wisłą  
Liczba Ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

Obrowo realizujący obowiązek szkolny poza gminą

 Przedszkole Zerówka

12 13 

Zespół Szkół w  Dobrzejewicach - 30 

Szkoła Podstawowa w Łążynie  II - 1 

Szkoła Podstawowa w  Obrowie 74 22 

Zespół Szkół w  Osieku nad Wisłą 103 26 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad 
- - 

189 92 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

UTWORZENIE DODATKOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLN
OBROWO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Od 01.09.2020 r. w strukturze organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Obrowie utworzono 
dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat w miejsce 
przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczali młodzi mieszkańcy gminy. 
W Szkole Podstawowej w Obrowie utworzono 6 oddziałów wg roczników: 

We wszystkich gminnych szkołach funkcjonowały świetlice. Godziny ich funkcjonowania są 
dyktowane potrzebami rodziców z obwodu danej szkoły oraz możliwościami kadrowymi 
szkół. Świetlice funkcjonowały pomiędzy 6.30 a 17.00 (poszczególne szkoły mają różne 

świetlic szkolnych, dostosowane do potrzeb).  
 

zniowie objęci opieką świetlicy szkolnej  

 Stała opieka Dojeżdżający

83 105 
Zespół Szkół w  Dobrzejewicach  146 82 
Szkoła Podstawowa w Łążynie  II 25 48 
Szkoła Podstawowa w Obrowie  228 127 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 71 101 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad 

- - 

553 463 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. St
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cy obowiązek szkolny poza gminą 

erówka 
Szkoła 

podstawowa 

127 

159 

20 

108 

152 

- 

566 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 

PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE 

Podstawowej w Obrowie utworzono 
6 lat w miejsce zlikwidowanego 

o którego uczęszczali młodzi mieszkańcy gminy.  
W Szkole Podstawowej w Obrowie utworzono 6 oddziałów wg roczników:  

We wszystkich gminnych szkołach funkcjonowały świetlice. Godziny ich funkcjonowania są 
dyktowane potrzebami rodziców z obwodu danej szkoły oraz możliwościami kadrowymi 
szkół. Świetlice funkcjonowały pomiędzy 6.30 a 17.00 (poszczególne szkoły mają różne 

ojeżdżający Dożywianie 

 14 
 11 
 197 
 270 
 19 

- 

 511 
udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 



 

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Dzieci i młodzież z terenu gminy Obrowo o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma
możliwość edukacji w placówkach publicznych
poszerzają ofertę edukacyjną 
edukacyjnymi i dają swobodną możl
z niepełnosprawnościami. Corocznie zwiększa się ilość dzieci wymagających specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy
i opiniami, ale zauważonymi i zdiagnozowanymi problemami w
 
Tabela 5. Uczniowie z orzeczeniami/opiniami

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół w Brzozówce  

Szkoła Podstawowa w  Dobrzejewicach 

Szkoła Podstawowa w  Łążynie  II

Szkoła Podstawowa w  Obrowie  

Zespól Szkół w Osieku  nad Wisłą

Liceum Ogólnokształcące w  Dobrzejewicach 
Liczba Ogółem  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

 
 
Szkoła Podstawowa w Obrowie
Kwota środków wydatkowanych na kształcenie 
edukacyjnymi w roku szkolnym 
 
Zespół Szkół w Brzozówce 
Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021: 
 
Zespół Szkół w Dobrzejewicach
Kwota środków wydatkowanych na 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021: 
 
Szkoła Podstawowa w Łążynie II
Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021: 
 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021:
 
 
 
 
  

KSZTAŁCENIE SPECJALNE i POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Dzieci i młodzież z terenu gminy Obrowo o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma
możliwość edukacji w placówkach publicznych ogólnodostępnych
poszerzają ofertę edukacyjną w zakresie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami 

i dają swobodną możliwość udziału w edukacji dzieciom 
Corocznie zwiększa się ilość dzieci wymagających specjalnej 

cji nauki i metod pracy. Nie dotyczy to wyłącznie dzieci objętych orzeczeniami 
zdiagnozowanymi problemami w przedszkolu

Tabela 5. Uczniowie z orzeczeniami/opiniami 

Orzeczenia Opinie 

14 58 

Szkoła Podstawowa w  Dobrzejewicach  11 83 

Szkoła Podstawowa w  Łążynie  II 2 44 

 8 42 

Zespól Szkół w Osieku  nad Wisłą 22 90 

Liceum Ogólnokształcące w  Dobrzejewicach  3 17 
60 334 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

Szkoła Podstawowa w Obrowie  
w wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specj

 2020/2021: 227 020,56 zł. 

Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021: 425 604,77 zł. 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach 
Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021: 227 110,05 zł. 

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 
Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021: 17 821,70 zł. 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 
Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021: 759 786,40 zł. 
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PEDAGOGICZNA  

Dzieci i młodzież z terenu gminy Obrowo o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają 
ogólnodostępnych. Gminne szkoły 

w zakresie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami 
ć udziału w edukacji dzieciom 

Corocznie zwiększa się ilość dzieci wymagających specjalnej 
dzieci objętych orzeczeniami 

przedszkolu czy szkole.  

Opinie klasa 
„0” 

7 

1 

- 

4 

2 

- 
14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 

alnymi potrzebami 

Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

Kwota środków wydatkowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 



 

 

Oddziały specjalistyczne w szkołach: 
 
Szkoła Podstawowa w Obrowie 

 1 klasa integracyjna (V kl.)
 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

 1 oddział edukacyjno-terapeutyczny
 
 
POMOC PSYCHOLOGICZNO
 
W roku szkolnym 2020/2021 realizowana była szeroka pomoc psychologiczno
pedagogiczna w gminnych szkołach podstawowych oraz w liceum. 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli, w roku szkolnym 
2020/2021, gmina Obrowo finansowała 1
pedagogicznej zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów w naszych szkołach. 
Gmina finansowała 769,75 godzin
szkołach (w tym w oddziałach przedszkolnych 
24.000 godzin pracy specjalistów. 

 
Tabela 6. Uczniowie objęci pomocą specjalistyczną

 Zespół Szkół
w Brzozówce

Psycholog 

Pedagog 

Logopeda 
43+ 49 

przedszkole
Wspomaganie w klasie 
ogólnodostępnej przedszkole
Nauczyciel 
wspomagający przedszkole
Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze 
Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 
Wczesne wspomaganie 
dzieci 
Nauczanie 
indywidualne 

Zajęcia rewalidacyjne 

Zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze 
Rewalidacja 
indywidualna przedszkole
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

Oddziały specjalistyczne w szkołach:  

Szkoła Podstawowa w Obrowie  
integracyjna (V kl.) 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 
terapeutyczny 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W roku szkolnym 2020/2021 realizowana była szeroka pomoc psychologiczno
gminnych szkołach podstawowych oraz w liceum.  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli, w roku szkolnym 
gmina Obrowo finansowała 100% zadań z zakresu pomocy psychologiczno 

pedagogicznej zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów w naszych szkołach. 
godzin tygodniowo pomocy psychologiczno

w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach), co rocznie oznacza około 
24.000 godzin pracy specjalistów.  

Tabela 6. Uczniowie objęci pomocą specjalistyczną 

Zespół Szkół 
w Brzozówce 

Zespół Szkół 
w Osieku nad 

Wisłą  

Zespół Szkół  
w 

Dobrzejewicach 
Podstawowa 
w Obrowie

378 - 34 

378 - 152 

43+ 49 
przedszkole 

1 90 

2+1 
przedszkole 

1 klasa 1 
(1 etat)

16 uczniów
2+1 

przedszkole 
3 1 

24 - - 

45 - 48 

15 12 2 

5 - 1 

- - - 

- 2 - 

12+1 
przedszkole 

- 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. St
ro
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W roku szkolnym 2020/2021 realizowana była szeroka pomoc psychologiczno-

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli, w roku szkolnym 
00% zadań z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów w naszych szkołach. 
tygodniowo pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 5 

przedszkolach), co rocznie oznacza około 

Szkoła 
Podstawowa  
w Obrowie 

Szkoła 
Podstawowa  
w Łążynie II 

452 - 

452 0,5 

66 0,5 

(1 etat) 
16 uczniów 

- 

1 - 

87 14 

5 32 

4 - 

1 - 

7 2 

1 - 

- - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 



 

 

Tabela 7. Etaty specjalistyczne w szkołach 
Nazwa szkoły 

Zespół Szkół w Brzozówce  

Zespół Szkół w Dobrzejewicach  

Szkoła Podstawowa w Łążynie  II

Szkoła Podstawowa w Obrowie  

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
 

Gmina zatrudnia w sumie 25 specjalistów (21,7
psychologów i nauczycieli wspomagających. Dla uczniów szkół realizowane są zajęcia 
specjalistyczne: wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno
i szereg innych specjalistycznych zajęć. 
trzeci uczeń gminnej szkoły. 

  

. Etaty specjalistyczne w szkołach – pomoc psychologiczna, pedagogiczna i
Pedagog Logopeda 

1 1 

 1,41 1,32 

Szkoła Podstawowa w Łążynie  II 0,5 0,5 

 1 1,27 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą - 1 
własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

a w sumie 25 specjalistów (21,7 etatu): pedagogów, logopedów, 
nauczycieli wspomagających. Dla uczniów szkół realizowane są zajęcia 

wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia 
wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna 

nnych specjalistycznych zajęć. Tą formą pomocy objęty jest statystycznie co 
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psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna  
Psycholog 

1 

0,77 

- 

1 

- 
własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 

gogów, logopedów, 
nauczycieli wspomagających. Dla uczniów szkół realizowane są zajęcia 

wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia 
sacyjne, terapia pedagogiczna 

objęty jest statystycznie co 



 

 

 
Tabela 8. Wsparcie dziecka i rodziny (w godzinach)

Brzozówka 

godz/tydzień

psycholog - 22 h/tydzień (etat) 22

pedagog   - 22 h/tydzień (etat) 22

logopeda  - 22 h/tydzień (etat) 22

wspomaganie w klasie 
ogólnodostępnej – 20 h(etat) 

40

nauczyciel wspomagający-  
20h (etat )  

 

terapia pedagogiczna  18

zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze  

3

zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

13

wczesne wspomaganie dzieci  21,75

nauczanie indywidualne 36

zajęcia rewalidacyjne  

zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze  

 

rewalidacja indywidualna  26

zaj. Rozwijające 
Komunikatywność  

 

zaj. Rozwijające Kreatywność   

funkcjonowanie osobiste  

223,75

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
  

. Wsparcie dziecka i rodziny (w godzinach) 

Brzozówka  Osiek  Dobrzejewice  Obrowo Łążyn 

godz/tydzień godz/tydzień godz/tydzień godz/tydzień godz/tydzień

22  - 17 22  - 

22 - 31 22 11 

22 22 29 28 11 

40 60 -  -  -  

 - 20 20 40  - 

18 6 13 13  - 

3 -  -   - 9 

13 4 12  - 5 

21,75 12 4 4 -  

36 -  10 8  - 

 - 16 20 14 4 

 - 20 - 10 -  

26 6 -  -  - 

 - 2 -  -  - 

 - 14 -  -  - 

 - 7 -  -  - 

223,75 189 156 161 40 

St
ro

na
11

 

Łążyn  
razem 
godzin 

tygodniowo  

etaty  
WSPARCIA  

W 
SZKOŁACH  

godz/tydzień godz/tydzień   

 61 2,75 

 86 4,9 

 112 5,1 

 100 
5 

 80 4 

 50 

  

 12 

 34 

 41,75 

 54 

 54 

 30 

 32 

 2 

 14 

 7 

 769,75 21,75 

godzin                                         
TYGODNI

OWO  

 
Etaty 

 



 

 

NAUCZYCIELE  I  INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
 
W gminnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021 
Ponadto zatrudniano 108 osób w administracji szkół
 
 
Tabela 9. Nauczyciele i inni pracownicy szkół

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół w Brzozówce  

Zespół Szkół w Dobrzejewicach 

Szkoła Podstawowa w Łążynie  II

Szkoła Podstawowa w Obrowie 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Szkoła Muzyczna I Stopnia w 
Osieku nad Wisłą  

Liczba ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
 
 
W gminie Obrowo większość zatrudnionych 
obrazuje poniższa tabela:  
 

 
Tabela 10. Nauczyciele według awansu zawodo

Nazwa szkoły S

Zespół Szkół  
w Brzozówce  
Zespół Szkół  
w Dobrzejewicach  
Szkoła Podstawowa  
w Łążynie  II 
Szkoła Podstawowa 
 w Obrowie 
Zespół Szkół  
w Osieku  nad Wisłą 
Szkoła Muzyczna I 
Stopnia w Osieku nad 
Wisłą 
Liczba ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
 
  

 

INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

w roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych było 247 nauczycieli. 
Ponadto zatrudniano 108 osób w administracji szkół oraz do obsługi szkół. 

. Nauczyciele i inni pracownicy szkół 

Nauczyciele Administracja 

47 3 

54 4 

Szkoła Podstawowa w Łążynie  II 18 pełnozatrudnionych 
+ 4 na cząstkach etatu 2 

51 4 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 54 3 

19 2 osoby 
(1,5 etatu) 

247 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

W gminie Obrowo większość zatrudnionych stanowią nauczyciele dyplomowani

Nauczyciele według awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach

Stażysta Kontraktowy Mianowany 

1 10 9 

2 5 14 

2 3 5 

8 5 11 

2 14 18 

1 9 4 

16 46 61 
opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
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zatrudnionych było 247 nauczycieli. 
obsługi szkół.  

Obsługa 

17 

18 

7 

22 

23 

3 osoby 
( 2,25etatu) 

90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 

tanowią nauczyciele dyplomowani, co 

wego w szkołach i przedszkolach 

 Dyplomowany 

27 

33 

12 

27 

20 

5 

124 
opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 



 

 

WYNIKI SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY I MATURZYSTY

Wyniki egzaminów klas VIII w poszczególnych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Obrowo w roku szkolnym 

  
Tabela 11. Sprawdzian ósmoklasisty

Nazwa szkoły 
podstawowej 

j. polski

Zespół Szkół  
w Brzozówce  58%

Zespół Szkół  
w Dobrzejewicach  54%

Szkoła Podstawowa  
w Łążynie II 56

Szkoła Podstawowa  
w Obrowie 59

Zespól Szkól w Osieku 
nad Wisłą 59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
 
Poniżej prezentujemy wyniki porównawcze wyn
na poziomie województwa kujawsko
 
Tabela 12. Porównanie wyników sprawdzianu ósmoklasisty z wynikami na poziomie województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz z wynikami na poziomie kraju

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z
w Gdańsku. 

 

Nazwa szkoły 
podstawowej 

j. polski

Zespół Szkół  
w Brzozówce  

58% 
o 1 punkt procentowy 
lepiej niż w województwie
o 2 punkty procentowe 
gorzej niż w kraju

Zespół Szkół  
w Dobrzejewicach  

54% 
o 3 punkty procentowe 
gorzej niż w województwie
o 6 punktów procentowych 
gorzej niż w kraju

Szkoła Podstawowa  
w Łążynie II 

56% 
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w województwie
o 4 punkty procentowe 
gorzej niż w kraju

Szkoła Podstawowa  
w Obrowie 

59% 
o 2 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w kraju

Zespól Szkól  
w Osieku nad Wisłą 

59% 
o 2 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie
o 1 punkt procentowy
gorzej niż w kraju

Średnia dla gminy 
Obrowo 57% 

Średnia wojewódzka 57% 

Średnia krajowa 60% 

YNIKI SPRAWDZIANU ÓSMOKLASISTY I MATURZYSTY 

Wyniki egzaminów klas VIII w poszczególnych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Obrowo w roku szkolnym 2020/2021 prezentuje poniższe zestawienie.

ósmoklasisty 

j. polski matematyka j. angielski

58% 39% 48% 

54% 48% 65% 

56% 46% 62% 

9% 47% 65% 

59% 48% 70% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

wyniki porównawcze wyników sprawdzianu ósmoklasisty z
na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego oraz poziomie kraju. 

. Porównanie wyników sprawdzianu ósmoklasisty z wynikami na poziomie województwa 
skiego oraz z wynikami na poziomie kraju 

opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo oraz OKE 

j. polski matematyka j. angielski

 
o 1 punkt procentowy 
lepiej niż w województwie 
o 2 punkty procentowe 
gorzej niż w kraju 

39% 
o 4 punkty procentowe 
gorzej niż w województwie 
o 8 punktów procentowych 
gorzej niż w kraju 

48% 
o 4 punkty procentowe 
gorzej niż w województwie
o 8 punktów procentowych 
gorzej niż w kraju 

 
3 punkty procentowe 

gorzej niż w województwie 
o 6 punktów procentowych 
gorzej niż w kraju 

48% 
o 5 punktów procentowych 
lepiej niż w województwie 
o 1 punkt procentowy 
lepiej niż w kraju 

65% 
o 3 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w kraju 

 
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w województwie 
o 4 punkty procentowe 
gorzej niż w kraju 

46% 
o 3 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie 
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w kraju 

62% 
średnia taka sama jak 
średnia wojewódzka
o 4 punkty procentowe 
gorzej niż w kraju 

 
2 punkty procentowe 

lepiej niż w województwie 
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w kraju 

47% 
o 4 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie 
średnia taka sama jak 
średnia krajowa 

65% 
o 3 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w kraju 

 
o 2 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie 
o 1 punkt procentowy 
gorzej niż w kraju 

48% 
o 5 punktów procentowych 
lepiej niż w województwie 
o 1 punkt procentowy 
lepiej niż w kraju 

70% 
o 8 punktów procentowych 
lepiej niż w województwie
o 4 punkty procentowe 
lepiej niż w kraju 

 46% 62% 

 43% 62% 

 47% 66% 
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Wyniki egzaminów klas VIII w poszczególnych szkołach podstawowych prowadzonych 
2020/2021 prezentuje poniższe zestawienie. 

j. angielski j. niemiecki 

 - 

 42% 

 - 

 - 

 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 

ików sprawdzianu ósmoklasisty z wynikami 
pomorskiego oraz poziomie kraju.  

. Porównanie wyników sprawdzianu ósmoklasisty z wynikami na poziomie województwa 

terenu gminy Obrowo oraz OKE 

j. angielski j. niemiecki 

o 4 punkty procentowe 
gorzej niż w województwie 
o 8 punktów procentowych 

- 

o 3 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie 

1 punkt procentowy 

42% 
średnia taka sama jak 
średnia wojewódzka 
o 7 punktów procentowych 
gorzej niż w kraju 

średnia taka sama jak 
średnia wojewódzka 
o 4 punkty procentowe 

- 

o 3 punkty procentowe 
lepiej niż w województwie 

1 punkt procentowy 
- 

o 8 punktów procentowych 
lepiej niż w województwie 
o 4 punkty procentowe 

- 

42% 

42% 

49% 



 

 

Tabela nr 13 zawiera wyniki egzaminu maturalne
w Dobrzejewicach   za rok szkolny 2020/202
poprzedniego.  
W tabeli nr 14 prezentujemy wyniki porównawcze egzaminu maturalnego z wynikami na 
poziomie województwa kujawsko
(wszystkie typy szkół).  
 
 
Tabela 13. Wyniki egzaminu maturalnego w 

Wyniki egzaminu maturalnego

Liceum 
Ogólnokształcące 
w 
Dobrzejewicach 

Poziom podstawowy

j. polski 

53% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.
 
 
Tabela 14. Porównanie wyników egzaminu maturalnego z wynikami na poziomie województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz z wynikami na poziomie kraju (wszystkie typy szkół

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Sz
w Gdańsku. 
 

  

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Dobrzejewicach 

Poziom podstawowy

j. polski 

53% 
o 2 p.p. lepiej niż 
w województwie 
o 2 p.p. gorzej niż 
w kraju 

Średnia wojewódzka  51% 

Średnia krajowa  55% 

zawiera wyniki egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym 
Dobrzejewicach   za rok szkolny 2020/2021, które uległy poprawie w stosunku do roku 

prezentujemy wyniki porównawcze egzaminu maturalnego z wynikami na 
poziomie województwa kujawsko-pomorskiego oraz z wynikami na poziomie kraju 

yniki egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzejewicach  

Wyniki egzaminu maturalnego 

Poziom podstawowy Poziom Rozszerzony

matematyka j. angielski j. angielski 

56% 90% 88% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.

. Porównanie wyników egzaminu maturalnego z wynikami na poziomie województwa 
pomorskiego oraz z wynikami na poziomie kraju (wszystkie typy szkół

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach oraz OKE 

Poziom podstawowy Poziom Rozszerzony

matematyka j. angielski j. angielski

o 2 p.p. gorzej niż 

56%  
o 3 p.p. lepiej niż 
w województwie 
średnia taka sama 
jak średnia 
krajowa 

90% 
o 17 p.p. lepiej niż 
w województwie 
o 14 p.p. lepiej niż 
w kraju 

88% 
o 23 p.p. lepiej niż 
w województwie
o 23 p.p. lepiej niż 
w kraju 

53% 73% 65% 

56% 76% 65% 
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go w Liceum Ogólnokształcącym 
1, które uległy poprawie w stosunku do roku 

prezentujemy wyniki porównawcze egzaminu maturalnego z wynikami na 
pomorskiego oraz z wynikami na poziomie kraju 

w Dobrzejewicach   

Poziom Rozszerzony 

 historia 

46% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach. 

. Porównanie wyników egzaminu maturalnego z wynikami na poziomie województwa 
pomorskiego oraz z wynikami na poziomie kraju (wszystkie typy szkół) 

kół w Dobrzejewicach oraz OKE 

Poziom Rozszerzony 

j. angielski historia 

o 23 p.p. lepiej niż 
w województwie 

ej niż 

46% 
o 10 p.p. lepiej niż 
w województwie 
o 9 p.p. lepiej niż w 
kraju 

36% 

37% 



 

 

Średnie półroczne poszczególnych klas z przedmiotów 
przyrodniczych i języków obcych w roku szkolnym 2020/2021

 
Tabela 15. Średnie półroczne w  

Klasa 
Matematyka Biologia/ 

przyroda 
I II I II 

IV A 4,23 4,07 4,53 4,38 

IV B 4,73 4,86 4,86 4,8 

V 3,73 3,87 4,33 4,25 

VI A 4,11 4,29 4,76 4,82 

VI B 3,6 3,65 4,6 4,85 

VI C 4,11 4,11 4,38 4,44 

VII A 3,71 3,52 3,47 3,85 

VII B 3,35 3,0 3,8 3,75 

VIII A 3,07 3,28 2,71 3,07 

VIII B 3,38 3,72 3,33 3,44 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Obrowie.
 

Tabela 16. Średnie półroczne w 

Klasa 
Matematyka Biologia/ 

przyroda 
I II I II 

IV A 4,35 4,44 4,42 4,56 

IV B 4,50 4,62 4,38 4,58 

V A 4,13 4,38 4,92 4,50 

VI A 3,35 3,20 3,95 4,05 

VI B 3,89 3,89 4,32 4,47 

VI C 3,50 3,77 4,35 4,36 

VII A 4,17 4,21 4,67 4,50 

VII B 3,68 3,68 4,55 4,36 

VII C 4,14 4,33 4,95 4,62 

VIII A 3,17 3,28 3,94 3,83 

VIII B 3,33 3,20 3,89 4,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Brzozówce.
 

  

Średnie półroczne poszczególnych klas z przedmiotów matematyczno
przyrodniczych i języków obcych w roku szkolnym 2020/2021 

. Średnie półroczne w  Szkole Podstawowej w Obrowie 
Fizyka Chemia Geografia 

I II I II I II 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - 4,26 4,0 

- - - - 4,7 4,82 

- - - - 4,35 4,4 

- - - - 4,22 4,11 

3,85 3,9 4,14 3,95 3,8 3,8 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,25 4,05 

3,57 3,5 3,5 3,57 3,71 3,64 

3,66 4,05 3,66 4,16 4,61 4,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Obrowie.

. Średnie półroczne w Szkole Podstawowej w Brzozówce 
Fizyka Chemia Geografia 

I II I II I II 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - 4,46 4,63 

 - - - - 3,65 3,9 

 - - - - 4,42 4,53 

 - - - - 4,15 4,23 

 4,54 4,54 4,04 4,04 4,46 4,58 

 4,23 4,23 3,77 3,95 4,05 4,23 

 4,67 4,81 3,90 4,05 4,33 4,57 

 3,72 3,78 2,83 3,28 3,72 4,17 

3,83 3,78 3,06 3,22 4,22 4,39 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Brzozówce.
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matematyczno-

J. angielski Inny j. obcy 

I II I II 

3,53 4,53 - - 

5,06 5,2 - - 

3,86 3,87 - - 

4,29 4,7 - - 

4,2 4,1 - - 

3,77 4,22 - - 

3,85 4,09 4,09 4,23 

4,35 4,25 4,2 4,15 

3,85 3,71 4,21 4,28 

4,27 4,22 4,55 4,61 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Obrowie. 

J. angielski Inny j. obcy 

I II I II 

4,77 4,84 - - 

4,92 4,88 - - 

4,42 4,50 - - 

4,90 4,45 - - 

5,21 4,68 - - 

5,20 4,68 - - 

4,88 4,75 4,39 4,61 

4,18 4,41 3,95 3,95 

4,43 4,62 4,25 4,40 

4,11 4,28 3,17 3,39 

3,83 3,89 3,17 3,56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Brzozówce. 



 

 

Tabela 17. Średnie półroczne w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach

Klasa 
Matematyka Biologia/ 

przyroda 
I II I II 

IV A 4,6 4,76 4,0 4,23 

IV B 3,3 3,6 3,3 3,5 

VA 3,36 3,48 3,48 3,59 

VI A 3,4 3,61 3,81 3,83 

VI B 3,15 3,45 3,70 3,80 

VI C 3,64 3,95 3,54 4,0 

VII A 3,18 3,35 3,35 3,35 

VII B 3,27 3,45 3,49 3,91 

VII C 3,3 3,1 3,3 3,3 

VIII A 2,81 3,23 2,72 3,0 

VIII B 3,32 3,5 3,56 3,71 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.
 

Tabela 18. Średnie półroczne w Szko

Klasa 
Matematyka Biologia/ 

przyroda 

I II I II 

IV - 4,0 - 4,0 

V - 4,25 - 4,5 

VIA - 4,15 - 4,3 

VIB - 4,25 - 4,58 

VII - 3,41 - 3,5 

VIII - 4,0 - 4,21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Łążynie II.
 

 

 

 

* Od dwóch lat szkolnych, po wprowadzeniu aneksu do wewnąt
i wprowadzeniu dziennika Librus, w arkuszach ocen wpisywane są
I semestr widnieją w dzienniku elektronicznym, który jest archiwizowany we wrześniu każdego roku.

Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach 
Fizyka Chemia Geografia J. angielski

I II I II I II 

- - - - - - 4,6

- - - - - - 3,9

- - - - 3,57 3,5 3,32

- - - - 3,4 3,67 3,75

- - - - 3,2 3,6 3,8

- - - - 4,08 4,21 3,79

3,14 3,3 3,21 3,22 3,12 3,13 3,62

3,08 3,18 3,51 3,50 3,45 3,45 4,03

3,3 3,3 3,4 3,47 3,0 3,1 3,6

3,19 3,09 2,08 2,85 2,72 2,71 3,09

4,05 4,17 3,65 3,75 3,58 3,75 3,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.

Szkole Podstawowej w  Łążynie II* 

Fizyka Chemia Geografia J. angielski

I II I II I II 

- - - - - - 

- - - - - 4,31 

- - - - - 4,07 

- - - - - 4,25 

- 3,54 - 3,62 - 3,83 

- 4,0 - 3,86 - 4,21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Łążynie II.

Od dwóch lat szkolnych, po wprowadzeniu aneksu do wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
brus, w arkuszach ocen wpisywane są oceny roczne (średnie)

semestr widnieją w dzienniku elektronicznym, który jest archiwizowany we wrześniu każdego roku.
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J. angielski Inny j. obcy 

I II I II 

4,6 4,64 - - 

3,9 4,0 - - 

3,32 3,41 - - 

3,75 4,11 - - 

3,8 4,0 - - 

3,79 4,26 - - 

3,62 4,1 3,65 3,3 

4,03 4,64 3,98 3,76 

3,6 3,78 3,1 3,4 

3,09 3,38 2,72 3,0 

3,68 3,71 3,45 3,58 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach. 

J. angielski 
Inny j. obcy 
j. angielski 

I II I II 

- 3,78 - - 

- 4,25 - 4,68 

- 4,38 - 4,15 

- 4,5 - 4,83 

- 3,87 - 4,0 

- 3,82 - 4,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Łążynie II. 

rzszkolnego systemu oceniania 
oceny roczne (średnie). Oceny za 

semestr widnieją w dzienniku elektronicznym, który jest archiwizowany we wrześniu każdego roku. 



 

 

Tabela 19. Średnie półroczne w Szkole Podstawowej w Osieku nad 

Klasa 
Matematyka Biologia/ 

przyroda 
I II I II 

IV A 4,58 4,69 4,5 4,5 

IV B 4,67 4,72 4,0 4,35 

IV C 4,49 4,5 4,2 4,5 

V A 3,5 3,9 3,9 4,75 

VI A 4,75 4,9 4,0 4,3 

VI B 4,2 4,5 3,75 4,0 

VI C 4,4 4,8 4,0 4,3 

VII A 3,55 4,0 4,0 4,4 

VII B 3,4 3,9 3,75 4,0 

VII C 3,45 3,81 3,9 4,2 

VIII A 3,2 3,6 3,75 4,0 

VIII B 3,8 4,0 4,2 4,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą.
 

 
  

. Średnie półroczne w Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą  
Fizyka Chemia Geografia 

I II I II I II 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - 4,2 4,5 

 - - - - 4,4 4,8 

 - - - - 4,0 4,0 

 - - - - 4,2 4,4 

 3,78 4,0 3,6 3,9 4,2 4,5 

 3,45 4,0 3,9 3,7 4,0 4,0 

 3,78 3,9 3,5 3,8 3,91 4,1 

 4,1 3,8 3,8 3,75 3,75 4,0 

 3,9 4,0 4,1 4,5 3,75 3,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą.
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J. angielski Inny j. obcy 

I II I II 

4,3 4,5 - - 

4,45 4,6 - - 

4,6 4,8 - - 

3,9 4,2 4,0 4,0 

4,39 4,3 - - 

4,75 4,75 - - 

4,25 4,5 - - 

4,26 4,4 4,4 4,0 

3,92 4,0 4,25 4,0 

3,8 4,0 4,15 4,3 

3,6 3,9 4,1 4,4 

4,2 4,5 3,95 4,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą. 



 

 

REMONTY I INWESTYCJE
2020/2021 
 
Utrzymanie obiektów szkolnych 
Poniższe tabele przedstawiają zakres prowadzonych prac
w roku szkolnym 2020/2021.  
Najważniejszą inwestycją minionego roku była modernizacja i
Podstawowej w Obrowie. Termomodernizacja szkoły
wymianę instalacji grzewczej, modernizacj
instalacji solarnej, zmianę pokrycia dachu na sali gimnastycznej, montaż dwóch 
podnośników dla osób niepełnosprawnych, pozbycie się 
2 toalety dla niepełnosprawnych, nową elewację
Rozbudowa szkoły obejmowała
każdego ucznia, nowe toalety. 
 
Tabela 20. Przeprowadzone prace 

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół 
w Brzozówce 

Prowadzono b
 odmalowano dwie sale, toalety i bibliotekę szkolną,
 utworzono
 zakupiono nowe ławki i krzesła uczniowskie.

Koszt: 9 

Zespół Szkół  
Dobrzejewicach 

Zrealizowano d
 Szpachlowanie i malowanie ubytków lamperii na dolnym i

korytarzu w budynku A i  B
 Malowanie sali lekcyjnej po zalaniu w budynku  B
 Malowanie cokołu wokół budynku B,
 Malowanie ławek i płotu na dziedzińcu Zespołu Szkół

Koszt: 46

Szkoła Podstawowa 
w Łążynie II 

Przeprowadzono remonty:
 wyremontowano
 wymiana posadzki  na płytki ceramiczne, 
 malowanie ścian 
 wymiana drzwi do klasopracowni oddziałów przedszkolnych, 

sekretariatu, pokoju nauczycielskiego. 
 Remonty bieżące w łazienkach uczniów i po zalaniu piwnicy osuszanie 

pomieszczeń. 
Koszt: 69 495,00 zł

Szkoła Podstawowa 
w  Obrowie 

 Bieżące remonty i naprawy:
lekcyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły, 
uzupełnienie piasku na placu zabaw

Koszt: 27 

Szkoła Muzyczna I 
Stopnia w Osieku 
nad Wisłą 

 Przeprowadzono gruntowny remont dachu.: wymieniono pokrycie  
dachowe 

 W
inwestycyjny 

Zespól Szkół 
w Osieku nad Wisłą 

Przeprowadzono remonty:
 malowanie lamperii na piętrze szkoły,  
 malowanie ścian w stołówce szkolnej,

Koszt: 11 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
 

INWESTYCJE W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 

szkolnych we właściwym stanie wymaga remontów i inwestycji. 
Poniższe tabele przedstawiają zakres prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych 

ejszą inwestycją minionego roku była modernizacja i rozbudowa Szkoły 
Termomodernizacja szkoły objęła: wymianę stolarki okiennej, 

instalacji grzewczej, modernizację kotłowni i montaż zasobnika pelletu, mo
pokrycia dachu na sali gimnastycznej, montaż dwóch 

epełnosprawnych, pozbycie się przeszkód architektonicznych, 
lety dla niepełnosprawnych, nową elewację z ociepleniem na całym budynku szkoły.

obejmowała: nowe pomieszczenie do nauki (aula), hall z szafkami dla 
 

. Przeprowadzone prace bieżące remontowe w roku szkolnym 2020/2021
Zakres prac remontowych 

Prowadzono bieżące naprawy szkolne – m.in.:  
odmalowano dwie sale, toalety i bibliotekę szkolną,
utworzono nową małą salę dla 18 uczniów,  
zakupiono nowe ławki i krzesła uczniowskie. 
9 080,34 zł 

Zrealizowano drobne remonty tj. : 
Szpachlowanie i malowanie ubytków lamperii na dolnym i
korytarzu w budynku A i  B oraz sali gimnastycznej
Malowanie sali lekcyjnej po zalaniu w budynku  B
Malowanie cokołu wokół budynku B, 
Malowanie ławek i płotu na dziedzińcu Zespołu Szkół
46 620,19 zł 

Przeprowadzono remonty: 
wyremontowano dolny hol szkoły:  
wymiana posadzki  na płytki ceramiczne,  
malowanie ścian  
wymiana drzwi do klasopracowni oddziałów przedszkolnych, 
sekretariatu, pokoju nauczycielskiego.  
Remonty bieżące w łazienkach uczniów i po zalaniu piwnicy osuszanie 
pomieszczeń.   
69 495,00 zł 
Bieżące remonty i naprawy: pomalowanie stołówki szkolnej i 3 sal 
lekcyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły, 
uzupełnienie piasku na placu zabaw 
27 158,41 zł  
Przeprowadzono gruntowny remont dachu.: wymieniono pokrycie  
dachowe – wydatek inwestycyjny  (83 148,00 zł) 
Wymieniono kocioł węglowy na piec opalany ekogroszkiem 
inwestycyjny (28 700,00 zł)  

Przeprowadzono remonty: 
malowanie lamperii na piętrze szkoły,   
malowanie ścian w stołówce szkolnej, 

Koszt: 11 658,68 zł 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
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W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 

we właściwym stanie wymaga remontów i inwestycji.  
remontowych i inwestycyjnych 

rozbudowa Szkoły 
wymianę stolarki okiennej, 

kotłowni i montaż zasobnika pelletu, montaż 
pokrycia dachu na sali gimnastycznej, montaż dwóch 

przeszkód architektonicznych, 
z ociepleniem na całym budynku szkoły. 

: nowe pomieszczenie do nauki (aula), hall z szafkami dla 

remontowe w roku szkolnym 2020/2021 

odmalowano dwie sale, toalety i bibliotekę szkolną, 

Szpachlowanie i malowanie ubytków lamperii na dolnym i górnym 
oraz sali gimnastycznej 

Malowanie sali lekcyjnej po zalaniu w budynku  B 

Malowanie ławek i płotu na dziedzińcu Zespołu Szkół 

wymiana drzwi do klasopracowni oddziałów przedszkolnych, 

Remonty bieżące w łazienkach uczniów i po zalaniu piwnicy osuszanie 

pomalowanie stołówki szkolnej i 3 sal 
lekcyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły, 

Przeprowadzono gruntowny remont dachu.: wymieniono pokrycie  
 

na piec opalany ekogroszkiem – wydatek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 



 

 

ILOŚĆ SPRZĘTU TECHNICZNEGO

W roku szkolnym 2020/2021 przybyło urządzeń multim
w toku zwyczajowej wymiany sprzętu oraz w związku z
w okresie nauki zdalnej, co obrazują poniższe tabele.  

Tabela 21. Ilość sprzętu technicznego w Szkole Podstawowej

Rodzaj 

Liczba komputerów 
Liczba tablic interaktywnych 
Liczba projektorów 
Liczba monitorów interaktywnych
Drukarki 3D 
Roboty REM  
Drukarki wielofunkcyjne 
Kserokopiarki 
Niszczarka 
Tablet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Obrowie.
 
 
Tabela 22. Ilość sprzętu technicznego 

Rodzaj 

Liczba komputerów 
Liczba projektorów 
Drukarki wielofunkcyjne 
Kserokopiarki 
Niszczarka 
Tablet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych 
nad Wisłą. 

 
 
  Tabela 23. Ilość sprzętu technicznego w 

Rodzaj 

Liczba komputerów 

Liczba tablic interaktywnych 
Liczba projektorów 
Liczba monitorów interaktywnych
Drukarki 3D 
Roboty  
Drukarki wielofunkcyjne 
Kserokopiarki 
Niszczarka 
Tablet 
Ozonator 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Brzozówce.

TECHNICZNEGO 

W roku szkolnym 2020/2021 przybyło urządzeń multimedialnych w 
toku zwyczajowej wymiany sprzętu oraz w związku z większymi potrzebami uczniów 
okresie nauki zdalnej, co obrazują poniższe tabele.   

echnicznego w Szkole Podstawowej w Obrowie 

Na stanie 
W tym pozyskane w roku 

szkolnym 2020/2021

68 
14 
16 

Liczba monitorów interaktywnych 3 
2 
1 

11 
1 
3 

19 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Obrowie.

. Ilość sprzętu technicznego w Szkole Muzycznej I stopnia w Osieku 

Na stanie 
W tym pozyskane w roku 

szkolnym 2020/2021

3 
1 
2 
2 
1 
1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w

. Ilość sprzętu technicznego w Zespole Szkół w Brzozówce 

Na stanie 
W tym pozyskane w roku 

szkolnym 2020/2021

19 komputerów 
stacjonarnych, 28 laptopów 

11 kom
stacjonarnych, 11 laptopów

10 
2 

Liczba monitorów interaktywnych 1 
1 

18 18 (roboty edukacyjne)
9 
3 
1 

27 
2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Brzozówce. St
ro
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edialnych w gminnych szkołach 
większymi potrzebami uczniów 

W tym pozyskane w roku 
szkolnym 2020/2021 

18 
2 
1 
1 
1 
- 
2 
- 
- 
- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Obrowie. 

Osieku nad Wisłą 

W tym pozyskane w roku 
szkolnym 2020/2021 

1 
- 
- 
- 
- 
1 

przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia w Osieku 

W tym pozyskane w roku 
szkolnym 2020/2021 

komputerów 
stacjonarnych, 11 laptopów 

- 
- 
- 
1 

(roboty edukacyjne) 
- 
- 
- 
7 
2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Brzozówce. 



 

 

  Tabela 24. Ilość sprzętu technicznego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Rodzaj 

Liczba komputerów 
Laptopy 
Liczba tablic interaktywnych 
Liczba projektorów 
Liczba monitorów interaktywnych 
Drukarki 3D 
Drukarki wielofunkcyjne 
Kserokopiarki 
Tablet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
 
 
Tabela 25. Ilość sprzętu technicznego w Szkole Podstawowej

Rodzaj 

Liczba komputerów 

Liczba tablic interaktywnych 
Liczba projektorów 
Liczba monitorów interaktywnych 
Drukarki 3D 
Roboty REM  
Drukarki wielofunkcyjne 
Kserokopiarki 
Niszczarka 
Tablet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
 
 
Tabela 26. Ilość sprzętu technicznego w Zespole

Rodzaj 

Liczba komputerów 
Liczba tablic interaktywnych 
Liczba projektorów 
Liczba monitorów interaktywnych 
Drukarki 3D 
Roboty REM  
Drukarki wielofunkcyjne 
Kserokopiarki 
Niszczarka 
Tablet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w 

 
 

  

. Ilość sprzętu technicznego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach 

Na stanie 
W tym pozyskane w roku 

szkolnym 2020/2021

69 
29 
10 
4 

 6 
2 
9 
2 
9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach.

. Ilość sprzętu technicznego w Szkole Podstawowej w  Łążynie II  

Na stanie 
W tym pozyskane w roku 

szkolnym 2020/2021

17 
pozyskane laptopy dla 

nauczycieli 6 szt.
6 
6 

 4 
1 
3 
2 
1 
1 
9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Łążynie II.

. Ilość sprzętu technicznego w Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą 

Na stanie 
W tym pozyskane w roku 

szkolnym 2020/2021

68 
8 

16 
 6 

1 
18 
10 
3 
3 

17 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą.
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W tym pozyskane w roku 
szkolnym 2020/2021 

2 
4 
- 
- 
5 
2 
- 
- 
- 

danych udostępnionych przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach. 

W tym pozyskane w roku 
szkolnym 2020/2021 

pozyskane laptopy dla 
nauczycieli 6 szt. 

- 
- 
2 
1 
3 
1 
- 
1 
3 

udostępnionych przez Szkołę Podstawową w Łążynie II. 

W tym pozyskane w roku 
szkolnym 2020/2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Osieku nad Wisłą. 



 

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

Nauczyciele zatrudnieni w gminie Obrowo uczestniczyli w różnych formach doskonalenia 
lub dokształcania zawodowego, prowadzili samokształcenie bądź zdobyli dodatkowe 
kwalifikacje. W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele uczestniczyli w: 

 szkoleniach rad pedagogicznych, 

 seminariach, konferencjach, warsztatach

 studiach podyplomowych, 

 kursach doskonalących. 

Na realizację tego zadania w roku szk. 2020
63 056,62 zł. 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY

We wszystkich szkołach realizowano nadzór pedagogiczny Dyrektora. W 
zostały przeprowadzone kontrole z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
uwag i zaleceń. 

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą
Nie było kontroli wizytatorów z Kuratorium. 
 
Zespół Szkół w Brzozówce 
Odbyła się kontrola doraźna przeprowadzona przez panią starszą wizytator Jolantę 
Gruchlik. Kontrola dotyczyła prawidłowości wykonywania przez dyrektorów szkół 
publicznych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. Bez uwag i zaleceń.
 
Szkoła Podstawowa w Obrowie
Nie było kontroli wizytatorów z Kuratorium. 
 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
Przeprowadzono kontrolę w zakresie 
grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w formie 
 
Zespół Szkół w Dobrzejewicach
Odbyła się kontrola z kuratorium
uczniów Szkoły Podstawowej
 
Szkoła Podstawowa w Łążynie II
W roku szkolnym 2020/21 nie było kontroli Kuratoryjnej. Był natomiast audyt kontroli 
zarządczej. 
 

  

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI  

Nauczyciele zatrudnieni w gminie Obrowo uczestniczyli w różnych formach doskonalenia 
lub dokształcania zawodowego, prowadzili samokształcenie bądź zdobyli dodatkowe 
kwalifikacje. W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele uczestniczyli w: 

rad pedagogicznych,  

iach, konferencjach, warsztatach,  

studiach podyplomowych,  

kursach doskonalących.  

Na realizację tego zadania w roku szk. 2020 r. z budżetu gminy wydatkowano 

NADZÓR PEDAGOGICZNY 

We wszystkich szkołach realizowano nadzór pedagogiczny Dyrektora. W 
zostały przeprowadzone kontrole z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą 
Nie było kontroli wizytatorów z Kuratorium.  

 
dbyła się kontrola doraźna przeprowadzona przez panią starszą wizytator Jolantę 

Gruchlik. Kontrola dotyczyła prawidłowości wykonywania przez dyrektorów szkół 
ie nadzoru pedagogicznego. Bez uwag i zaleceń.

Szkoła Podstawowa w Obrowie 
ie było kontroli wizytatorów z Kuratorium.  

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 
w zakresie zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w 

grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy 
pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach 
kontrola z kuratorium, która  dotyczyła kontroli przerw śródlekcyjnych dla 

uczniów Szkoły Podstawowej. Bez zaleceń i uwag.  

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 
W roku szkolnym 2020/21 nie było kontroli Kuratoryjnej. Był natomiast audyt kontroli 
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Nauczyciele zatrudnieni w gminie Obrowo uczestniczyli w różnych formach doskonalenia 
lub dokształcania zawodowego, prowadzili samokształcenie bądź zdobyli dodatkowe 
kwalifikacje. W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele uczestniczyli w:  

budżetu gminy wydatkowano kwotę 

We wszystkich szkołach realizowano nadzór pedagogiczny Dyrektora. W 3 placówkach 
zostały przeprowadzone kontrole z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wszystkie bez 

dbyła się kontrola doraźna przeprowadzona przez panią starszą wizytator Jolantę 
Gruchlik. Kontrola dotyczyła prawidłowości wykonywania przez dyrektorów szkół 

ie nadzoru pedagogicznego. Bez uwag i zaleceń. 

zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w 
grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy 

ścieżki – bez zaleceń. 

dotyczyła kontroli przerw śródlekcyjnych dla 

W roku szkolnym 2020/21 nie było kontroli Kuratoryjnej. Był natomiast audyt kontroli 



 

 

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH
  
Źródłem finansowania zadań oświatowych gminy jest subwencja oświatowa, dotacja na 
realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą także ze 
zleconych zadań oraz dochody własne gminy Obrowo.
 
Subwencja na rok 2020 wyniosła
 
Dotacja przedszkolna na rok 2020
 
Razem: 19.819.288,00 zł.  
 
Wydatki na działalność oświatową w roku 2020

 w tym środki własne 10.073.497,78
 środki dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z 

1.020.495,22 zł. 
 
Realizacja wydatków na cele oświatowe w 

    
Wykonanie planu finansowego za
 

 Szkoła Podstawowa w Łążynie II: 2
 Szkoła Podstawowa w Obrowie: 
 Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą: 6
 Zespół Szkół w Dobrzejewicach: 6
 Zespół Szkół w Brzozówce: 
 Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą: 

 
 
 
KOSZT KSZTAŁCENIA UCZNIA
 
Średnia kwota rocznie wydatkowana na 1 ucznia: 
 
Tabela 27. Roczny koszt kształcenia ucznia w szkole

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół w  Brzozówce 

Zespół Szkół w  Dobrzejewicach 

Szkoła Podstawowa w  Łążynie II

Szkoła Podstawowa w  Obrowie 

Zespół Szkół w Osieku  nad Wisłą

Szkoła Muzyczna w Osieku nad 
Wisłą  

Źródło: opracowanie własne. 
 
  

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

Źródłem finansowania zadań oświatowych gminy jest subwencja oświatowa, dotacja na 
realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą także ze 
zleconych zadań oraz dochody własne gminy Obrowo. 

wyniosła: 19.014.489,00 zł, 

na rok 2020 wyniosła: 804.799,00 zł.  

ć oświatową w roku 2020 wyniosły: 31.626.275,32 zł., 
w tym środki własne 10.073.497,78 zł,  
środki dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z  gminy Obrowo w 2020 roku

Realizacja wydatków na cele oświatowe w szkołach w 2020 r.: 

za 2020 r.:  

Szkoła Podstawowa w Łążynie II: 2 416.560,01 zł, 
Szkoła Podstawowa w Obrowie: 5.273.172,94  zł, 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą: 6 .747.310,53 zł, 
Zespół Szkół w Dobrzejewicach: 6.422.851,76 zł, 
Zespół Szkół w Brzozówce: 5.138.113,20 zł, 

uzyczna w Osieku nad Wisłą: 1.221.014,47 zł

KOSZT KSZTAŁCENIA UCZNIA 

Średnia kwota rocznie wydatkowana na 1 ucznia: 13.112,06 zł.  

. Roczny koszt kształcenia ucznia w szkole 
Roczny koszt kształcenia ucznia:

10.134,35 zł 

 11.720,54 zł 

Szkoła Podstawowa w  Łążynie II 11.398,87 zł 

 11.640,56 zł 

Zespół Szkół w Osieku  nad Wisłą 11.208,16 zł 

13.566,83 zł 
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Źródłem finansowania zadań oświatowych gminy jest subwencja oświatowa, dotacja na 
realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą także ze 

: 31.626.275,32 zł.,  

gminy Obrowo w 2020 roku 

zł. 

Roczny koszt kształcenia ucznia: 



 

 

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE 
 

PROGRAMY: 

Program „Aktywna tablica” 

Dwie szkoły z terenu naszej gminy wzbogaciły się o kolejne monitory interaktywne z 
programu „Aktywna tablica” tj. programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
Podstawowa w Łążynie II wzbogaciła się o 2 nowe tablice interaktyw
Ogólnokształcące w Dobrzejewicach o
środki oraz poniosła wkład własny w wysokości 20%, tj. 7.000 zł. Tablice kosztowały 
łącznie 35.000,00 zł.  

 
Program 500+ dla nauczycieli
 
Gmina Obrowo w roku szkolnym 2020/2021 przekazała kwo
samorządowym oraz 1.500,00
siedmiu szkół publicznych (6 szkół samorządowych oraz 1 niesamorządowa) dla 
nauczycieli celem zakupu niezbędnych sprzętów multimedialnych do prowadz
zdalnej (mikrofony, tablety, monitory, głośniki, itp.), którą otrzymało 154 nauczycieli. 
 
 
Tabela 28. Program 500+ dla nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Łążynie II

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Zespół Szkół w Dobrzejewicach

Zespół Szkół w Brzozówce 

Szkoła Podstawowa w Obrowie

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą

Szkoła Podstawowa w Zębowie

Źródło: opracowanie własne. 
  

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE  

Program „Aktywna tablica”  

Dwie szkoły z terenu naszej gminy wzbogaciły się o kolejne monitory interaktywne z 
programu „Aktywna tablica” tj. programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

auczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoła 
Łążynie II wzbogaciła się o 2 nowe tablice interaktyw

Dobrzejewicach o kolejne 3 sztuki tablic. Gmina Obrowo pozyskała 
środki oraz poniosła wkład własny w wysokości 20%, tj. 7.000 zł. Tablice kosztowały 

Program 500+ dla nauczycieli 

Gmina Obrowo w roku szkolnym 2020/2021 przekazała kwotę 74.546,63 
,00 zł szkole niesamorządowej, którą przekazała nauczycielom 

siedmiu szkół publicznych (6 szkół samorządowych oraz 1 niesamorządowa) dla 
nauczycieli celem zakupu niezbędnych sprzętów multimedialnych do prowadz
zdalnej (mikrofony, tablety, monitory, głośniki, itp.), którą otrzymało 154 nauczycieli. 

Program 500+ dla nauczycieli 

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 

Dobrzejewicach 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą 

Szkoła Podstawowa w Zębowie 
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Dwie szkoły z terenu naszej gminy wzbogaciły się o kolejne monitory interaktywne z 
programu „Aktywna tablica” tj. programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

komunikacyjnych. Szkoła 
Łążynie II wzbogaciła się o 2 nowe tablice interaktywne, a Liceum 

kolejne 3 sztuki tablic. Gmina Obrowo pozyskała 
środki oraz poniosła wkład własny w wysokości 20%, tj. 7.000 zł. Tablice kosztowały 

74.546,63 zł szkołom 
zł szkole niesamorządowej, którą przekazała nauczycielom 

siedmiu szkół publicznych (6 szkół samorządowych oraz 1 niesamorządowa) dla 
nauczycieli celem zakupu niezbędnych sprzętów multimedialnych do prowadzenia nauki 
zdalnej (mikrofony, tablety, monitory, głośniki, itp.), którą otrzymało 154 nauczycieli.  

7.450,94 zł 

15.000,00 zł 

19.220,32 zł 

14.030,72 zł 

15.844,65 zł 

3.000,00 zł 

1.500,00 zł 

76.046,63 zł 



 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE
 
Projekt  "EU-geniusz w świecie 3D"
 
Gmina Obrowo była partnerem projektu "EU
Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji 
przyrodniczo-matematycznych uczniów naszych szkół, które są pożądane na 
współczesnym rynku pracy. Zajęcia są prowadzone metodą eksperymentu z matematyki, 
programowania, informatyki, projektowania i
3D wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. Są one wykorzystywane na zajęciach 
z programowania i robotyki. W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla nauczycieli 
z zakresu wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz z
i wykorzystania drukarek 3D. W ramach projektu zrealizowano w szkołach łącznie 663 h 
zajęć.  
 
Tabela 29. Ilość zrealizowanych godzin w ramach projektu „EU

Szkoła Podstawowa w Łążynie II

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach

Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach

Zespół Szkół w Brzozówce 

Szkoła Podstawowa w Obrowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.
 

Projekt pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie”

Projekt pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie”
 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014
nr WND-POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się 
przez całe życie. LOWE funkcjonuje jako partnerstwo gminy Obrowo i Szkoły Podstawowej 
w Obrowie, która jako ośrodkiem skupiającym animatorów, uczestników, trenerów. Pr
polega na korzystaniu ze szkolnej inf
współpracujących ze szkołami dla integracji i samodoskonalenia się miejscowej 
społeczności. W trakcie roku szkolnego 2020/2021 wsparciem objęto 173 mieszkańców. 
 

W okresie roku szkolnego zrealizowano w ramach LOWE: 

 zajęcia z gotowania - 128
 zajęcia z instruktorem zdrowego
 zajęci z psychologiem - 124
 zajęcia chóru - 32 h 
 zajęcia z rękodzieła - 110
 zajęcia z informatyki - 64
 zajęcia z pierwszej pomocy

PROJEKTY EDUKACYJNE 

geniusz w świecie 3D" 

Gmina Obrowo była partnerem projektu "EU-geniusz w świecie 3D". Liderem projektu jest 
Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji 

matematycznych uczniów naszych szkół, które są pożądane na 
współczesnym rynku pracy. Zajęcia są prowadzone metodą eksperymentu z matematyki, 
programowania, informatyki, projektowania i robotyki. Do naszych szkół kupiono drukarki 

będnym sprzętem komputerowym. Są one wykorzystywane na zajęciach 
programowania i robotyki. W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla nauczycieli 
zakresu wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz z

k 3D. W ramach projektu zrealizowano w szkołach łącznie 663 h 

. Ilość zrealizowanych godzin w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D”

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 

Dobrzejewicach 

Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie”  

Projekt pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach 
1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się 

przez całe życie. LOWE funkcjonuje jako partnerstwo gminy Obrowo i Szkoły Podstawowej 
w Obrowie, która jako ośrodkiem skupiającym animatorów, uczestników, trenerów. Pr
polega na korzystaniu ze szkolnej infrastruktury oraz kwalifikacji i doświadczenia osób 
współpracujących ze szkołami dla integracji i samodoskonalenia się miejscowej 

trakcie roku szkolnego 2020/2021 wsparciem objęto 173 mieszkańców. 

W okresie roku szkolnego zrealizowano w ramach LOWE:  

128 h 
zdrowego żywienia - 32 h 

124 h 

110 h 
64 h 

pomocy - 16 h St
ro
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geniusz w świecie 3D". Liderem projektu jest 
Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji 

matematycznych uczniów naszych szkół, które są pożądane na 
współczesnym rynku pracy. Zajęcia są prowadzone metodą eksperymentu z matematyki, 

robotyki. Do naszych szkół kupiono drukarki 
będnym sprzętem komputerowym. Są one wykorzystywane na zajęciach 

programowania i robotyki. W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla nauczycieli 
zakresu wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz z obsługi 

k 3D. W ramach projektu zrealizowano w szkołach łącznie 663 h 

geniusz w świecie 3D” 

153 h 

- 

60 h 

30 h 

150 h 

270 h 

663 h 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez szkoły z terenu gminy Obrowo. 

Projekt pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie” (LOWE) 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

2020, w ramach projektu 
1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się 

przez całe życie. LOWE funkcjonuje jako partnerstwo gminy Obrowo i Szkoły Podstawowej 
w Obrowie, która jako ośrodkiem skupiającym animatorów, uczestników, trenerów. Projekt 

doświadczenia osób 
współpracujących ze szkołami dla integracji i samodoskonalenia się miejscowej 

trakcie roku szkolnego 2020/2021 wsparciem objęto 173 mieszkańców.  



 

 

 zajęcia z języka angielskiego
 zajęcia z języka niemieckiego
 zajęcia warsztaty mural
 zajęcia taneczne - 18 

 
 

 

WSPARCIE UCZNIA ZDOLNEGO

Stypendia „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za rok 2020/2021 

Program skierowany był do uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo. 
Realizacja programu odbyła się w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie 
Gminy Obrowo. Do stypendium zgłoszono 87 wniosków.
 
Za rok szkolny 2020/2021 przyznanych zostało 10 stypendiów jednorazowych 
3.000,00 zł, w tym:  

 1 stypendium za wysokie osiągnięcia artystyczne, 
 7 stypendiów za wysokie wyniki w
 2 stypendia za wysokie osiągnięcia w sporcie. 

Ponadto przyznano 10 nagród specjalnych. 
 
Wypłacono 30.000,00 zł w formie 
3.000,00 zł.  
 

Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą

W Osieku nad Wisłą funkcjonuje samorządowa szkoła muzyczna I stopnia, która 
w obecnym roku szkolnym 90
Szkoła działała w godzinach popołudniowych. W roku szkolnym 2020/2021 
funkcjonowało 12 oddziałów. Szkoła 
instrumencie indywidualnie (
natomiast pozostałe zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) 
realizowane były w małych grupach. Nabór kandydatów w wieku od 8 do 16 lat obejmował 
następujące klasy: fortepianu
poprzecznego, klarnetu, saksofonu,
na fagocie.  
Szkoła posiada dwa odrębne cykle kształcenia: cykl 6
młodszych, natomiast cykl 4-
 
 

  

angielskiego - 120 h 
niemieckiego - 32 h 

mural - 32 h 
 h 

WSPARCIE UCZNIA ZDOLNEGO 

Stypendia „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za rok 2020/2021 

ram skierowany był do uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo. 
Realizacja programu odbyła się w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie 

Do stypendium zgłoszono 87 wniosków. 

Za rok szkolny 2020/2021 przyznanych zostało 10 stypendiów jednorazowych 

za wysokie osiągnięcia artystyczne,  
za wysokie wyniki w nauce oraz  

za wysokie osiągnięcia w sporcie.  
Ponadto przyznano 10 nagród specjalnych.  

w formie stypendium oraz ufundowano nagrody za kwotę 

Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą 

W Osieku nad Wisłą funkcjonuje samorządowa szkoła muzyczna I stopnia, która 
0 dzieci uzdolnionych muzycznie.  

Szkoła działała w godzinach popołudniowych. W roku szkolnym 2020/2021 
funkcjonowało 12 oddziałów. Szkoła kształciła uczniów z zakresu gry na wybranym 
instrumencie indywidualnie (jeden uczeń nauczany jest przez jednego nauczyciela), 
natomiast pozostałe zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) 
realizowane były w małych grupach. Nabór kandydatów w wieku od 8 do 16 lat obejmował 
następujące klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary klasycznej, akordeonu, fletu 
poprzecznego, klarnetu, saksofonu, natomiast w wieku od 6 do 10 lat dodatkowo naukę gry 

Szkoła posiada dwa odrębne cykle kształcenia: cykl 6-letni jest przeznaczony dla dzieci 
-letni dla dzieci starszych i młodzieży. 

St
ro

na
25

 

Stypendia „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za rok 2020/2021  

ram skierowany był do uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Obrowo.  
Realizacja programu odbyła się w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie 

Za rok szkolny 2020/2021 przyznanych zostało 10 stypendiów jednorazowych w wysokości 

owano nagrody za kwotę 

W Osieku nad Wisłą funkcjonuje samorządowa szkoła muzyczna I stopnia, która wspierała 

Szkoła działała w godzinach popołudniowych. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole 
kształciła uczniów z zakresu gry na wybranym 

jeden uczeń nauczany jest przez jednego nauczyciela), 
natomiast pozostałe zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) 
realizowane były w małych grupach. Nabór kandydatów w wieku od 8 do 16 lat obejmował 

, skrzypiec, wiolonczeli, gitary klasycznej, akordeonu, fletu 
natomiast w wieku od 6 do 10 lat dodatkowo naukę gry 

letni jest przeznaczony dla dzieci 



 

 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY

Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą
 Erasmus Home+ 

 
Zespół Szkół w Brzozówce 

 EU-geniusz w świecie 3D
 
Zespół Szkół w Dobrzejewicach:

 Erasmus+(3 projekty) 
 Mobilność Edukacyjna Kadr
 EU-geniusz w świecie 3D

 
Szkoła Podstawowa w Obrowie

 EU-geniusz w świecie 3D
 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 

 
Szkoła Podstawowa w Łążynie II

 Program dla szkół (warzywa + przetwory mleczne)    
 EU-geniusz w świecie 3D

 

 
PROGRAMY AUTORSKIE W SZKOŁACH ORAZ INNE PROGRAMY 
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY
 
 
Szkoła Podstawowa w Obrowie

 Odkrywamy świat metodą CLIL 
programowej różnych przedmiotów z językiem angielskim

 Muzyka to matematyka  
 Zajęcia algorytmiki i Programowania
 Zajęcia szachowe 
 Grupy z rozszerzonym językiem angielskim
 Czytam sobie 
 Ogólnopolski Projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
 Pocztówkowe Przedszkole
 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Eko Ludek
 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak

 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

 Bieg po Zdrowie 
 Trzymaj Formę 
 Owoce w szkole 
 Lekcja Enter 
 Z CLIL-em na co dzień –

 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY:  
 

Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą 

geniusz w świecie 3D 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach: 

Mobilność Edukacyjna Kadr  
3D 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 
w świecie 3D 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE 

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 
rogram dla szkół (warzywa + przetwory mleczne)     

świecie 3D 

 

PROGRAMY AUTORSKIE W SZKOŁACH ORAZ INNE PROGRAMY 
REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 
Odkrywamy świat metodą CLIL - integrowanie treści zawartych w podstawie 
programowej różnych przedmiotów z językiem angielskim 

 
Zajęcia algorytmiki i Programowania 

Grupy z rozszerzonym językiem angielskim 

Ogólnopolski Projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 
Pocztówkowe Przedszkole 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Eko Ludek II edycja 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 

– innowacja pedagogiczna w klasie IA 
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PROGRAMY AUTORSKIE W SZKOŁACH ORAZ INNE PROGRAMY 

integrowanie treści zawartych w podstawie 



 

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w 
Szkolne Programy nauczania: 

 rytmika, program nauczania przedmiotu zespół instrumentalny wg Carola Orffa
 program profilaktyczno
 Wewnątrzszkolny System Oceniania

 
 
Zespół Szkół w Brzozówce 
Szkoła podstawowa: 

 Klub Młodego Literata
 Liga Zadaniowa 
 I Speak English 
 Kreatywni – program rozwijający uzdolnienia
 Tablet, nowoczesne wyposażenie piórnika
  Z ortografią za pan brat
 Czytam, piszę, wiem 
 Czytam, rozumiem, wiem

Przedszkole: 
 Od bajki, baśni i wiersza w świat plastyki
 Moje Hobby 
 Żyj zdrowo – program promujący zdrowy styl życia
 Kodomaniak – program zajęć z kodowania
 Poznajemy zawody – 

przedszkolnym 
 Gram, śpiewam i tańczę
 Kamishibai – magiczna skrzynka
 Terapia ręki z elementami sensoplastyki
 HAVE FUN – program nauczania j. angielskiego
 Aktywny logopeda 
 Poszukujemy lepszych rozwiązań 

  

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą 
Szkolne Programy nauczania:  

rytmika, program nauczania przedmiotu zespół instrumentalny wg Carola Orffa
program profilaktyczno-wychowawczy 
Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

Literata 

program rozwijający uzdolnienia 
Tablet, nowoczesne wyposażenie piórnika 
Z ortografią za pan brat 

Czytam, rozumiem, wiem 

Od bajki, baśni i wiersza w świat plastyki 

program promujący zdrowy styl życia 
program zajęć z kodowania 

 program zajęć z preorientacji zawodowej dla dzieci w wieku 

Gram, śpiewam i tańczę 
magiczna skrzynka 

Terapia ręki z elementami sensoplastyki 
program nauczania j. angielskiego 

Poszukujemy lepszych rozwiązań – innowacja pedagogiczna 
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rytmika, program nauczania przedmiotu zespół instrumentalny wg Carola Orffa 

program zajęć z preorientacji zawodowej dla dzieci w wieku 



 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
 
Szkoła Podstawowa w  Łążynie II

 naukowe – dwoje uczniów finalistami 
geografia, matematyka, oraz laureatka  z biologii;

 wyróżnienie kilkoro uczniów w konkursie: „Światowy dzień Tabliczki Mnożenia” oraz 
wysokie wyniki w konkursie  „Kangur Matematyczny”;

 sportowe – wyróżnienia, oraz I i
Maraton” oraz „Rowerowy Maj”, Świat sportu w obiektywie”, „Makieta boiska 
sportowego”– konkursy organizowane przez Szkolny Związe
Województwa Kujawsko–

 artystyczne – liczne wyróżnienia i wy
„Mieszkam w ciekawym miejscu”, 

 I miejsce w  konkursie poezji i prozy patriotycz
w Gminnym konkursie literackim 
III miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim  
Szymborską i A. Osiecką, w
i pastorałek” „Muzyczna pocztówka”;

 liczne wyróżnienia i wysokie miejsca w konkursach dla dzieci młodszych O
do Świętego Mikołaja”, „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”,  „Mój przyjaciel Miś”, 
„Bezpieczne ferie zimowe”, „Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna”, wyróżnienie 
uczennicy klasy III w wojewódzkim konkursie ortograficznym na platformie 
edukacyjnej „Dyktanda.pl”, II miejsce w konkursie ekologicznym organizowanym 
przez Eco Cykl „Eko Choinka”, wyróżnienia uczniów w
i recytatorskich organizowanych przez bibliotekę gminą.

 
Zespół Szkół w Dobrzejewicach
Szkoła podstawowa: 
Laureaci z: 

 Chemii – 1 uczeń. 
 WOS – 1 uczeń. 

Finaliści z: 
 j. niemieckiego – 1 uczeń,
 matematyki  – 1  uczeń. 

Liceum ogólnokształcące: 
Laureaci z: 

 WOS  – 1 uczeń. 
 
Zespół Szkół w Brzozówce 

 laureatka  Konkursu Kujawsko
 laureat Konkursu Kujawsko
 II miejsce – XV Wojewódzki Konkurs Literacki 
 II miejsce, III miejsce, VI miejsce 

o Janie Pawle II, 
 2 x I miejsce, II miejsce, III miejsce 

zawdzięczamy Janowi Pawłowi II?”

Szkoła Podstawowa w  Łążynie II 
dwoje uczniów finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: 

ka, oraz laureatka  z biologii; 
uczniów w konkursie: „Światowy dzień Tabliczki Mnożenia” oraz 
nkursie  „Kangur Matematyczny”; 

wyróżnienia, oraz I i II miejsca w konkursach „Przebiegnij z nami 
Maraton” oraz „Rowerowy Maj”, Świat sportu w obiektywie”, „Makieta boiska 

konkursy organizowane przez Szkolny Związe
–Pomorskiego; 

liczne wyróżnienia i wysokie miejsca w konkursach plastycznych: 
„Mieszkam w ciekawym miejscu”, „Zdrowo jem, więcej wiem”; 
I miejsce w  konkursie poezji i prozy patriotycznej w Świętosławiu, I miejsce 

Gminnym konkursie literackim – „O koronawirusie na poważnie i na wesoło”, 
powiatowym konkursie recytatorskim  - poetycka podróż z W. 

Osiecką, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie „Przegląd kolęd 
” „Muzyczna pocztówka”; 

iczne wyróżnienia i wysokie miejsca w konkursach dla dzieci młodszych O
do Świętego Mikołaja”, „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”,  „Mój przyjaciel Miś”, 
„Bezpieczne ferie zimowe”, „Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna”, wyróżnienie 
uczennicy klasy III w wojewódzkim konkursie ortograficznym na platformie 

yktanda.pl”, II miejsce w konkursie ekologicznym organizowanym 
Choinka”, wyróżnienia uczniów w konkursach plastycznych 

recytatorskich organizowanych przez bibliotekę gminą. 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach 

1 uczeń, 
 

laureatka  Konkursu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z j. polskiego,
laureat Konkursu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z geografii,

XV Wojewódzki Konkurs Literacki – „Toruń maja mała ojcz
II miejsce, III miejsce, VI miejsce – OLIMPUS – Ogólnopolska Ol

miejsce, III miejsce – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
zawdzięczamy Janowi Pawłowi II?”, 
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kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: 

uczniów w konkursie: „Światowy dzień Tabliczki Mnożenia” oraz 

II miejsca w konkursach „Przebiegnij z nami 
Maraton” oraz „Rowerowy Maj”, Świat sportu w obiektywie”, „Makieta boiska 

konkursy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy 

sokie miejsca w konkursach plastycznych: 

nej w Świętosławiu, I miejsce 
e na poważnie i na wesoło”, 

cka podróż z W. 
kim konkursie „Przegląd kolęd 

iczne wyróżnienia i wysokie miejsca w konkursach dla dzieci młodszych O-III: „List 
do Świętego Mikołaja”, „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”,  „Mój przyjaciel Miś”, 
„Bezpieczne ferie zimowe”, „Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna”, wyróżnienie 
uczennicy klasy III w wojewódzkim konkursie ortograficznym na platformie 

yktanda.pl”, II miejsce w konkursie ekologicznym organizowanym 
konkursach plastycznych 

ora Oświaty z j. polskiego, 
go Kuratora Oświaty z geografii, 

„Toruń maja mała ojczyzna”, 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Co 



 

 

 I miejsce w IX Powiatowym Konkursie Rec
z Agnieszką Osiecką i Wisławą Szymborską” 
Oświaty w Bydgoszczy.

 
Szkoła Podstawowa w Obrowie

 I miejsce i 3 wyróżnienia
 1 nagroda i wyróżnienie w kategorii legenda w XX Gminnym konkursie literackim 

„Rzeczy niepokój” (Czernikowo),
 2 nagrody w XVI Wojewódzkim 

“Znów wędrujemy ciepłym krajem...” (Czernikowo),
 Wyróżnienie finansowe dla zespołu wokalnego klas IV

Przeglądzie Kolęd i Pastorałek on
przez WOAK w Toruniu

 III miejsce dla zespołu wokalnego klas IV
i Pastorałek „Graj Dudka, Graj Panu” w M
w Bydgoszczy, 

 II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą kartkę świąteczną, 
organizowanym przez GOK Obrowo,

 II miejsce w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna”, organizowanym przez 
Dom Harcerza w Toruniu,

 wyróżnienie w Konkursie matematycznym „Kangur”,
 finalistka kuratoryjnego
 finalistka kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z biologii,
 I miejsce w IX Powiatowym Konkursie Recytatorskim “Poetycka podróż z Agnieszką 

Osiecką i Wisławą Szymborską” (Gronowo); konkurs wpisany na listę Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy.

 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

 laureatka Wojewódzkiego Konkursu P
 3 wyróżnienia w XXI Wojewódzki

Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce w Szafarni.
 II miejsce – IX Powiatow

Osiecką i Wisławą Szymborską
 Wyróżnienie, 4 nagrody oraz Wyróżnienia Dyrektora za 

Twórców Ziemi Dobrzyńskiej DOBRZE ZIEMIO pod pat
Powiatowego w Toruniu:

 Grupa muzyczna z klas I 
Piosenki Dziecięcej on

 Laureaci wojewódzkiego konkursu recytatorskiego poświęconego poezji K.K. 
Baczyńskiego.  

 Nagroda Głowna, II Nagroda, Wyróżnienie oraz Nagrody Dyrektora 
wędrujemy ciepłym krajem”, zorganizowanego przez Zespół Szkół w Czernikowie 
pod Patronatem Starostwa Powiatowego 

 

  

I miejsce w IX Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
Agnieszką Osiecką i Wisławą Szymborską” – Konkurs wpisany na listę Kuratorium 

ydgoszczy. 

w Obrowie 
I miejsce i 3 wyróżnienia – Gminny konkurs recytatorski „Kocham Cię, Polsko”,
1 nagroda i wyróżnienie w kategorii legenda w XX Gminnym konkursie literackim 
„Rzeczy niepokój” (Czernikowo), 
2 nagrody w XVI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego 
“Znów wędrujemy ciepłym krajem...” (Czernikowo), 
Wyróżnienie finansowe dla zespołu wokalnego klas IV-
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek on-line „Świąteczna Pocztówka

Toruniu, 
III miejsce dla zespołu wokalnego klas IV-VI w XXI Wojewódzkim Konkursie Kolęd 
Pastorałek „Graj Dudka, Graj Panu” w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 

II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą kartkę świąteczną, 
nizowanym przez GOK Obrowo, 

II miejsce w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna”, organizowanym przez 
Dom Harcerza w Toruniu, 
wyróżnienie w Konkursie matematycznym „Kangur”, 
finalistka kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z geografii, 

yjnego konkursu przedmiotowego z biologii, 
IX Powiatowym Konkursie Recytatorskim “Poetycka podróż z Agnieszką 

Osiecką i Wisławą Szymborską” (Gronowo); konkurs wpisany na listę Kuratorium 
Bydgoszczy. 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 
ureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego

XXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorski
Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce w Szafarni. 

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetycka P
Wisławą Szymborską” Gronowo 2021. 

Wyróżnienie, 4 nagrody oraz Wyróżnienia Dyrektora za Konkurs Recytatorski Poezji 
Twórców Ziemi Dobrzyńskiej DOBRZE ZIEMIO pod pat

Toruniu: 
Grupa muzyczna z klas I – III zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Piosenki Dziecięcej on-line. 
Laureaci wojewódzkiego konkursu recytatorskiego poświęconego poezji K.K. 

Nagroda Głowna, II Nagroda, Wyróżnienie oraz Nagrody Dyrektora 
wędrujemy ciepłym krajem”, zorganizowanego przez Zespół Szkół w Czernikowie 
pod Patronatem Starostwa Powiatowego  
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– „Poetycka podróż 
Konkurs wpisany na listę Kuratorium 

Gminny konkurs recytatorski „Kocham Cię, Polsko”, 
1 nagroda i wyróżnienie w kategorii legenda w XX Gminnym konkursie literackim 

Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego 

-VI w Wojewódzkim 
Świąteczna Pocztówka” organizowanym 

VI w XXI Wojewódzkim Konkursie Kolęd 
łodzieżowym Domu Kultury Nr 2 

II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą kartkę świąteczną, 

II miejsce w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna”, organizowanym przez 

 

IX Powiatowym Konkursie Recytatorskim “Poetycka podróż z Agnieszką 
Osiecką i Wisławą Szymborską” (Gronowo); konkurs wpisany na listę Kuratorium 

rzedmiotowego z Języka Angielskiego. 
Recytatorskim Poezji i Prozy 

„Poetycka Podróż z Agnieszką 

Konkurs Recytatorski Poezji 
Twórców Ziemi Dobrzyńskiej DOBRZE ZIEMIO pod patronatem Starostwa 

II zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie 

Laureaci wojewódzkiego konkursu recytatorskiego poświęconego poezji K.K. 

Nagroda Głowna, II Nagroda, Wyróżnienie oraz Nagrody Dyrektora – „Znów 
wędrujemy ciepłym krajem”, zorganizowanego przez Zespół Szkół w Czernikowie 



 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
 
Stypendia szkolne socjalne  
 
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina udzielała pomocy materialno
stypendium szkolnego dla rodzin, które osiągają niskie dochody. Stypendia wynosiły od 
198 zł do 248 zł na dziecko/miesięcznie. Gmina Obrowo wydatkowała 216.531,82 zł 
stypendia szkolne. Stypendia szkolne wypłacono 54 w
z terenu naszej gminy.  
 
Zasiłki szkolne  
 
Wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów, u których miały miejsce zdarzenia losowe. Zasiłki 
szkolne łącznie wypłacono na kwotę 4.848,00 zł d
 
 
 

REALIZACJA NAUKI ZDALNEJ W FORMIE STACJONARNEJ W
CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I 
PRZEDSZKOLI: 

W okresie czasowego ograniczenia pracy szkół, szkoły położone na terenie gminy Obrowo 
stosowały aktualne wytyczne i rozporządzenia, a celem podejmowanych działań było 
bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkół. W okresie czasowego ograniczenia pracy 
szkół na terenie gminy Obrowo szkoły realizowały naukę d
z mocy przepisów prawa lub w wyniku zgłoszonych i potwierdzonych przyczyn, mogły 
korzystać z nauki stacjonarnej w szkole. 
dezynfekcji pomieszczeń szkół za kwotę 41.525,81 zł, 1 szt. do busa szkolnego o wartości 
2.268,80 zł.  

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dzieci i młodzież uczęszczające do gminnych szkół dowożone są do szkół przez Kujawsko 
Pomorski Transport Samochodowy (firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego) oraz transportem gminnym. W roku szkolnym 2020/2021 zapewniono
dowóz 716 uczniom/średniomiesięcznie oraz 48 uczniom niepełnosprawnym. 
szkolnym 2020/2021: 597.100,20 zł. 

 
 

  

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina udzielała pomocy materialno-socjalnej w postaci 
stypendium szkolnego dla rodzin, które osiągają niskie dochody. Stypendia wynosiły od 
198 zł do 248 zł na dziecko/miesięcznie. Gmina Obrowo wydatkowała 216.531,82 zł 

ndia szkolne. Stypendia szkolne wypłacono 54 wnioskodawcom, dla 110 uczniów 

Wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów, u których miały miejsce zdarzenia losowe. Zasiłki 
szkolne łącznie wypłacono na kwotę 4.848,00 zł dla 8 uczniów z terenu gminy Obrowo.

ZDALNEJ W FORMIE STACJONARNEJ W
CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I 

W okresie czasowego ograniczenia pracy szkół, szkoły położone na terenie gminy Obrowo 
aktualne wytyczne i rozporządzenia, a celem podejmowanych działań było 

pracowników szkół. W okresie czasowego ograniczenia pracy 
szkół na terenie gminy Obrowo szkoły realizowały naukę dla wybranych grup/osób, które 

prawa lub w wyniku zgłoszonych i potwierdzonych przyczyn, mogły 
korzystać z nauki stacjonarnej w szkole. Gmina zakupiła również 9 szt. ozonatorów do 
dezynfekcji pomieszczeń szkół za kwotę 41.525,81 zł, 1 szt. do busa szkolnego o wartości 

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

Dzieci i młodzież uczęszczające do gminnych szkół dowożone są do szkół przez Kujawsko 
Pomorski Transport Samochodowy (firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego) oraz transportem gminnym. W roku szkolnym 2020/2021 zapewniono
dowóz 716 uczniom/średniomiesięcznie oraz 48 uczniom niepełnosprawnym. 
szkolnym 2020/2021: 597.100,20 zł.  
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socjalnej w postaci 
stypendium szkolnego dla rodzin, które osiągają niskie dochody. Stypendia wynosiły od 
198 zł do 248 zł na dziecko/miesięcznie. Gmina Obrowo wydatkowała 216.531,82 zł - na 

nioskodawcom, dla 110 uczniów 

Wypłacono zasiłki szkolne dla uczniów, u których miały miejsce zdarzenia losowe. Zasiłki 
la 8 uczniów z terenu gminy Obrowo. 

ZDALNEJ W FORMIE STACJONARNEJ W OKRESIE 
CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I 

W okresie czasowego ograniczenia pracy szkół, szkoły położone na terenie gminy Obrowo 
aktualne wytyczne i rozporządzenia, a celem podejmowanych działań było 

pracowników szkół. W okresie czasowego ograniczenia pracy 
la wybranych grup/osób, które 

prawa lub w wyniku zgłoszonych i potwierdzonych przyczyn, mogły 
Gmina zakupiła również 9 szt. ozonatorów do 

dezynfekcji pomieszczeń szkół za kwotę 41.525,81 zł, 1 szt. do busa szkolnego o wartości 

Dzieci i młodzież uczęszczające do gminnych szkół dowożone są do szkół przez Kujawsko 
Pomorski Transport Samochodowy (firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego) oraz transportem gminnym. W roku szkolnym 2020/2021 zapewniono 
dowóz 716 uczniom/średniomiesięcznie oraz 48 uczniom niepełnosprawnym. Koszt w roku 



 

 

OŚWIATA NIESAMORZĄDOWA
 
 

Na terenie gminy Obrowo część
wychowania przedszkolnego w placówkach 
comiesięcznie dotuje.  
W roku szkolnym 2020/2021 ob
5 podmiotów:  

 4 przedszkola niepubliczne
o Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Głogowie,
o Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Obrowie,
o Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie,
o Niepubliczne Przedszkole „ Za Jordanem” w Kawęczynie;

 publiczną szkołę podstawową niesa
o Szkoła Podstawowa w Zębowie.

 
Łącznie udzielono dotacji w kwocie  
 
Tabela 30. Udzielone dotacje dla placówek niesamorządowych

Dotacje podmiotowe w okresie wrzesień 2020 
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Niepubliczne Przedszkole  
"Tęczowa Kraina" w Głogowie

Niepubliczne Przedszkole 
"Niezapominajka" w Obrowie

Niepubliczne Przedszkole  
"Bajka" w Szembekowie  

Niepubliczne Przedszkole  
"Za Jordanem" w Kawęczynie

RAZEM przedszkola niepubliczne

Publiczna szkoła 
niesamorządowa  

Szkoła Podstawowa 
w Zębowie 

RAZEM 

Łącznie

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
  

OŚWIATA NIESAMORZĄDOWA:  

Na terenie gminy Obrowo część dzieci w wieku przedszkolnych korzysta z usług 
wychowania przedszkolnego w placówkach niepublicznych, które gmina Obrowo 

W roku szkolnym 2020/2021 objęto dotacjami dla placówek

niepubliczne: 
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Głogowie,
Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Obrowie,
Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie, 
Niepubliczne Przedszkole „ Za Jordanem” w Kawęczynie;

publiczną szkołę podstawową niesamorządową: 
Szkoła Podstawowa w Zębowie.  

Łącznie udzielono dotacji w kwocie  1.764.279,79 zł  

. Udzielone dotacje dla placówek niesamorządowych 
Dotacje podmiotowe w okresie wrzesień 2020 - sierpień 2021

Kwota wypłaconych dotacji 
podmiotowych dla przedszkoli 
wrzesień - grudzień 2020 

Kwota wypłaconych dotacji 
podmiotowych dla przedszkoli 
styczeń 

"Tęczowa Kraina" w Głogowie 115 936,74 zł 

"Niezapominajka" w Obrowie 34 554,05 zł 

43 134,65 zł 

"Za Jordanem" w Kawęczynie 59 436,52 zł 

RAZEM przedszkola niepubliczne 253 061,96 zł 

Szkoła Podstawowa  211 680,91 zł 

464 742,87 zł 

Łącznie dotacje za rok szkolny 2020/2021 
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dzieci w wieku przedszkolnych korzysta z usług 
, które gmina Obrowo 

lacówek niesamorządowych 

Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Głogowie, 
Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Obrowie, 

Niepubliczne Przedszkole „ Za Jordanem” w Kawęczynie; 

sierpień 2021 
Kwota wypłaconych dotacji 
podmiotowych dla przedszkoli 
styczeń - sierpień 2021 

360 291,09 zł 

88 927,60 zł 

148 017,65 zł 

214 128,30 zł 

811 364,64 zł 

488 172,28 zł 

1 299 536,92 zł 

1 764 279,79 zł 
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