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1. Działalność merytoryczna , sytuacja kadrowa i majątek jednostki
Zadania jednostki określone zostały w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
oraz w statucie szkoły.
Zadania dodatkowe przyjęte w w/w okresie do realizacji to:
 prowadzenie biblioteki środowiskowej (filia Miejsko i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krapkowicach),
 prowadzenie oddziału klasy „0”,
 prowadzenie gabinetu NZOZ „OTMĘT” Krapkowice.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Kórnicy zatrudnionych jest:
 14 nauczycieli - 10,69 etatu ( 7 na pełnym , 7 na części etatu)
 7 pracowników obsługi – 5,98 etatu
 Kierownik jednostki zatrudniony jest na zasadzie powołania , 4 nauczycieli
zatrudnionych jest na podstawie mianowania , z 9 zawarto umowę o pracę. Wszyscy
nauczyciele mają kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku: 14 ukończyło
uczelnie wyższe . 6 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego , 5
mianowanego , 2 kontraktowego, 1 stażysty.
Pracownicy administracji : referent szkoły wykształcenie średnie , woźny – zawodowe ,
sprzątaczki zawodowe lub podstawowe .
Wartość środków trwałych jednostki wynosi :1.092 499,43
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2. Analiza dochodów i wydatków za 2007 rok
Publiczna Szkoła podstawowa w Kórnicy jako jednostka budżetowa uzyskała w 2007 roku
dochody 37859,88 Jednostka ma ustalony plan dochodów, realizowany na bieżąco.
Plan finansowy w zakresie wydatków na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Krapkowice . Budżet planowany wynosił zł 727.771,00
kierunki wydatków

plan na 2007

wykonanie

wykonania

planu do

planu

31.12 2007

%

wynagrodzenia osobowe pracowników

452952,00

452918,77

99,99

Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe

26022,00
6160,00

26021,44
5774,90

100
93,75

Świadczenia społeczne

0,00

0,00

0,00

Stypendia dla uczniów

1730,00

1498,46

86,62

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31956,00

31956,02

100

Składki na ubezpieczenie społeczne

83189,00

83188,30

100

Składki na Fundusz Pracy

11780,00

11779,54

100

Zakup materiałów i wyposażenia

19294,00

19292,42

99,99

Zakup środków żywności

28074,00

27096,99

96,52

Zakup usług pozostałych

11046,00

11045,78

100

Zakup usług remontowych

2600,00

2600,00

100

Zakup usług dostępu do sieci Internet

493,00

492,74

99,95

Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej
zakup pomocy dydaktycznych
zakup energii

1396,00
1998,00
12714,00

1395,55
1981,36
12714,00

99,97
99,18
100

zakup usług zdrowotnych
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych

1000,00
2186,00
1285,00

905,00
2107,49
1284,23

90,50
96,41
99,94

27525,00

27525,00

100

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

132,00

131,40

99,54

Zakup akcesoriów komputerowych i licencji

1178,00

1177,89

99,99

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

505,00

505,00

100

2181,00

2181,00

100

375,00

375,00

100

727771

725948,28,

99,75

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych- emeryci nauczyciele
edukacyjna opieka wychowawcza-kolonie i
obozy oraz inne formy wypoczynku
RAZEM

3. Analiza wydatków za rok 2007 i 2006
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STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZA ROK 2006 i 2007 w zł

kierunki wydatków
wydatki majątkowe

Plan po
Wykonanie
Plan po
Wykonanie
zmianach
planu do
zmianach
planu do
wykonania wykonania
na
na
planu 2006 planu 2007
31.12 2006 31.12 2006 31.12 2007 31.12 2007
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705424,00

703981,21

727771,00

725948,28

99,80

99,75

wynagrodzenia i pochodne

512304,00

512141,50

579,877,00

579842,63

99,97

99,99

pozostałe wydatki

193120,00

191839,71

147894,00

146105,65

99,34

98,79

wydatki bieżące ogółem
w tym

Z przedstawionych danych wynika, prawidłowa realizacja wydatków w odniesieniu do
upływu czasu. W 2007 roku Jednostka nie wydatkowała środków na wydatki majątkowe.
W 2007roku budżet zrealizowano w 99,75 % planu rocznego.
W 2007 roku z powodu braku środków finansowych wykonano wyłącznie konieczne
naprawy bieżące.
W szkole funkcjonuje kuchnia szkolna dla uczniów . Kuchnia wydaje miesięcznie ok.1200
pełnych obiadów dla uczniów szkoły i klasy „0” ( ok.50 % obiadów jest refundowanych przez
OPS Krapkowice).
Łącznie w 2007r. szkoła uzyskała dodatkowe środki na organizację zajęć dla uczniów
w wysokości 6700 zł .

WYNIKI DZIAŁAŃ NADZORCZYCH - KONTROLNYCH WŁASNYCH l OBCYCH
W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana przez:
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1. Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krapkowicach.
2. Wydział Oświaty Kultury i Sportu UMiG Krapkowice.
3. Polenit Serwisowanie Gaśnic Ryszard Jagiełło Gogolin.
4. Rejonowy Zakład Kominiarski Krapkowice.
5. Państwowa Straż Pożarna w Krapkowicach.
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.
7. Kuratorium Oświaty w Opolu.
8. Wodociągi i kanalizacja w Krapkowicach.
Wyniki tych kontroli są następujące:
 Wydział Oświaty Kultury i Sportu UMiG Krapkowice kontroli podlegał stan
bezpieczeństwa i higieny obiektu. Stan bezpieczeństwa urządzeń sportowych. Stan
bezpieczeństwa w kotłowni na paliwo stałe.
 Kuratorium Oświaty w Opolu bieżący nadzór pedagogiczny.
 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach dostosowanie
wielkości mebli szkolnych dla uczniów; zgodność planów lekcji z zasadami higieny
pracy; realizację programu „Wolność oddechu” . Wdrożenie i realizacja HACCP
w placówce (łącznie 4 kontrole).
 Polenit Serwisowanie Gaśnic Ryszard Jagiełło Gogolin - okresowy przegląd gaśnic.
 Rejonowy Zakład Kominiarski Krapkowice – okresowa kontrola przewodów
kominowych.
 Państwowa Straż Pożarna w Krapkowicach kontrola przestrzegania przepisów ppoż
w placówce. Próbny alarm ppoż w placówce.
 Wodociągi i kanalizacja stan hydrantów ppoż na terenie szkoły.
 Okresowy przegląd instalacji elektrycznej budynku.
W ramach własnych działań kontrolnych przeprowadzono 10 hospitacji zajęć lekcyjnych,
wychowawczych , 4 badania wyników nauczania oraz kontrole wewnętrzne obejmujące :
 stan bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły na terenie placówki,
 stan realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie wynikającym z kodeksu pracy
wobec pracowników szkoły,
 wykorzystanie czasu pracy przez nauczycieli ,


realizację zadań związanych z nauczaniem języka mniejszości narodowej.
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ROKOWANIA l WNIOSKI KOŃCOWE
Z przedstawionego raportu wynika, że praca jednostki w okresie sprawozdawczym
odbywała się rytmicznie i przy zachowaniu obowiązujących norm prawnych.
Placówka , podobnie jak wszystkie szkoły w Polsce boryka się z problemem niżu
demograficznego. Podjęto działania zmierzające do oszczędności w nowym roku szkolnym .
Zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych w placówce oraz liczba etatów .
W związku z niżem demograficznym , postuluje się połączenie placówek edukacyjnych
w Kórnicy w jeden zespół szkolno-przedszkolny. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie bazy
lokalowej oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych .W roku 2007
koszt utrzymania klasy „0” wyniósł ok. 30 000 zł. Szkoła nie otrzymuje żadnej rekompensaty
z tytułu utrzymywania klasy „0”, koszty przenoszone są na uczniów szkoły .
Szkoła zaplanowała budżet na rok 2008 w wysokości 876 6222 zł , uwzględniający
zapowiadane podwyżki płac (o 6%), remonty konieczne (min. remont dachu). Budżet
przyznany na rok 2008 wynosi 707 837 zł . Na płace i pochodne otrzymaliśmy 52 794 zł zł
mniej niż planowano. W planowanej wysokości otrzymaliśmy środki na prowadzenie kuchni .
Z powyższego wynika , że w 2008 roku nie będziemy dysponować środkami koniecznymi
do normalnego i prawidłowego funkcjonowania placówki.
Wyrażamy nadzieję ,że w 2008 roku zostanie rozpoczęta realizacja planowanej budowy sali
gimnastycznej przy naszej szkole.
Kórnica, 5 marca 2008r.
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