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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:
 12 nauczycieli - 10,53 etatu ( 8 na pełnym , 4 na części etatu)
 8 pracowników obsługi – 5,98 etatu (w tym dwie pracownice na urlopach
wychowawczych)
 Kierownik jednostki zatrudniony jest na zasadzie powołania , 6 nauczycieli
zatrudnionych jest na podstawie mianowania , z 6 zawarto umowę o pracę.
11 nauczycieli ma kwalifikacje do pracy na zajmowanym stanowisku (za zgodą
Opolskiego Kuratora zatrudniono nauczyciela języka angielskiego bez wymaganych
kwalifikacji w wymiarze 1/3 etatu): 11 ukończyło uczelnie wyższe , 5 nauczycieli
posiada stopień nauczyciela dyplomowanego , 3 mianowanego , 3 kontraktowego,
1 stażysty.
Pracownicy administracji : referent szkoły wykształcenie wyższe , woźny – zawodowe ,
sprzątaczki zawodowe lub podstawowe .
Wartość środków trwałych jednostki wynosi :1.097 229,43
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2. Analiza dochodów i wydatków za 2008 rok
Publiczna Szkoła podstawowa w Kórnicy jako jednostka budżetowa uzyskała w 2008 roku
dochody 36862,67 Jednostka ma ustalony plan dochodów, realizowany na bieżąco.
Plan finansowy w zakresie wydatków na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Krapkowice . Budżet po zmianach wynosił zł 832186,00

kierunki wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki osobowe nie zal. Do wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenia społeczne
Stypendia dla uczniów
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych i licencji
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych- emeryci nauczyciele
Edukacyjna opieka wychowawcza-kolonie i obozy
oraz inne formy wypoczynku
RAZEM

plan na 2008
501315,00
23920,00
7635,00
948,00
35043,00
80094,00
12143,00
33937,00
31497,00
9231,00
26530,00
131,00
1330,00
7973,00
19390,00
368,00
2921,00
747,00

wykonanie wykonania
planu do
planu
31.12
2008
%
497671,22
99,27%
23715,22
99,14%
7634,62
100,00%
947,73
99,97%
35042,13
100,00%
79694,29
99,50%
12128,4
99,88%
33936,91
100,00%
30538,09
96,96%
9200,29
99,67%
25516
96,18%
130,64
99,73%
1306,02
98,20%
7972,51
99,99%
19016,47
98,07%
327,9
89,10%
2778,64
95,13%
746,63
99,95%

29086,00

28986,55

99,66%

339,00
4245,00
600,00

338,26
4244,11
525,71

99,78%
99,98%
87,62%

2360,00

2360

100,00%

403,00
832186,00

403
825161,3

100,00%
99,16%

3. Analiza wydatków za rok 2008 i 2007
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STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
ZA ROK 2008 i 2007 w zł
Wykonani
e planu do

kierunki wydatków
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące ogółem
w tym
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki

Wykonani
e planu do

Plan po
Plan po
wykonania
zmianach
zmianach
planu
wykonania
na
na
2007
planu 2008
31.12
31.12
2007
31.12 2007
2008
31.12 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727771,00 725948,28 832186,00 825161,64 99,75%
99,16%
579877,00 579842,63 636230,00 632170,66
147894,00 146105,65 195956,00 192990,98

99,99%
98,79%

99,36%
98,49%

Z przedstawionych danych wynika, prawidłowa realizacja wydatków w odniesieniu do
upływu czasu. W 2008 roku Jednostka nie wydatkowała środków na wydatki majątkowe.
W 2008 roku budżet zrealizowano w 99,16 % planu rocznego.
W 2008 roku wykonano wyłącznie konieczne naprawy bieżące:
− malowanie parkietu I i II kondygnacja
− malowanie klas (8 pomieszczeń)
W szkole funkcjonuje kuchnia szkolna dla uczniów . Kuchnia wydaje miesięcznie ponad
1000 pełnych obiadów dla uczniów szkoły i klasy „0” ( ok.30 % obiadów jest refundowanych
przez OPS Krapkowice).
Łącznie w 2008r. szkoła uzyskała dodatkowe środki na organizację zajęć dla uczniów
w wysokości 18524,47zł .
MEN

Opolski
Kurator
Dolnośląska
Fundacja
Ekorozwoju

Pracownie
komputerowe dla
szkół
Aktywizacja
Jednostek
Samorządu
Terytorialnego
Czyste
środowiskokomfort na co
dzień

4474,47

4474,47

zestaw programów edukacyjnych
przeznaczony do pracowni
komputerowych

10 050

10 050,00

zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
wyjazdy do teatru lalek

4000

4000

zajęcia ekologiczne dla uczniów,
wyjazdy na obozy ekologiczne

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. Inspektor ds. kontroli wewnętrznej UMiG
4. Polenit Serwisowanie Gaśnic Ryszard Jagiełło Gogolin.
5. Rejonowy Zakład Kominiarski Krapkowice.
6. Kuratorium Oświaty w Opolu.
7. Wodociągi i kanalizacja w Krapkowicach.
8. Powiatowy Nadzór Budowlany
Wyniki tych kontroli są następujące:
 Inspektor ds. kontroli wewnętrznej UMiG kontrola finansowa za 2007 rok.
 Wydział Oświaty Kultury i Sportu UMiG Krapkowice kontroli podlegał stan
bezpieczeństwa i higieny obiektu. Stan bezpieczeństwa urządzeń sportowych. Stan
przygotowania obiektu do rozpoczęcia roku szkolnego.
 Kuratorium Oświaty w Opolu wizytacja placówki-zgodnie z harmonogramem OKO,
zakończona oceną pracy dyrektora szkoły. Badania bieżące wynikające z priorytetów
OKO.
 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach :realizacja programu
„Wolność oddechu” . Wdrożenie i realizacja HACCP w placówce .
 Polenit Serwisowanie Gaśnic Ryszard Jagiełło Gogolin - okresowy przegląd gaśnic.
 Rejonowy Zakład Kominiarski Krapkowice – okresowa kontrola przewodów
kominowych.
W ramach własnych działań kontrolnych przeprowadzono 12 hospitacji zajęć lekcyjnych,
wychowawczych oraz uroczystości szkolnych, 6 badań wyników nauczania oraz kontrole
wewnętrzne obejmujące :
 stan bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły na terenie placówki,


stan realizacji zadań edukacyjnych w opinii rodziców,

 wykorzystanie czasu pracy przez nauczycieli ,


realizację zadań związanych z nauczaniem języka mniejszości narodowej.

ROKOWANIA l WNIOSKI KOŃCOWE
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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 nauczycielskich.
W związku z niżem demograficznym , istotnym problemem staje 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 2008 koszt utrzymania klasy „0” wyniósł ok. 35 000 zł. Szkoła nie
otrzymuje żadnej rekompensaty z tytułu utrzymywania klasy „0”, koszty przenoszone są na
uczniów szkoły .
Szkoła zaplanowała budżet

na rok 2009 w wysokości 968 942 zł - uwzględniający

zapowiadane podwyżki płac oraz remonty konieczne (m.in. remont dachu) oraz remonty
bieżące. Budżet przyznany na rok 2009 wynosi 774 611 zł .
Z powyższego wynika , że w 2009 roku konieczne będzie zrezygnowanie z remontów
koniecznych oraz bieżących.

OSZCZĘDNOŚCI I OGRANICZENIE WYDATKÓW W 2009

1. Zgodnie z Uchwała Nr XX/223/09 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego
2009 r.od 1 września w Kórnicy ma powstać Zespół Szkolno-Przedszkolny . Przyczyni
się to do racjonalnego wykorzystywania środków budżetowych. W ramach adaptacji
pomieszczeń na potrzeby przedszkola konieczne będzie poniesienie wydatków na
remonty konieczne - w ramach jednych środków zostaną zrealizowane trzy cele:
− dostosowanie pomieszczeń dla dzieci przedszkolnych,
− wykonanie remontu koniecznego,
− dostosowanie szkoły do wymogów stawianych przez MEN w związku z
obniżeniem wieku szkolnego.
Dodatkowe oszczędności wynikać będą z ograniczenia zatrudnienia ( 1,3 etatów obsługi
oraz 1 etat pedagogiczny) oraz braku wydatków na utrzymanie budynku „starego”
przedszkola.

2. Działania oszczędnościowe planowane w roku 2009:
− odłożenie w czasie remontów planowanych;
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− rezygnacja z godzin „gminnych” w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny
2009/2010 ( od września) 4 godziny – ok.1500 zł oszczędności;
− ograniczenie płatnych zastępstw;
− ograniczenie kosztów ogrzewania budynku przez racjonalne zużycie paliwa,
oszczędności możliwe są przez inwestycje w np. kolektory słoneczne
(finansowanie przez WFOŚ );
− zatrudnianie pracowników pomocniczych na stażu z PUP w Krapkowicach;
− pozyskiwanie środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie opolskim w 2009r Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.1.1 , Działanie 9.1.2 oraz Działanie 9.5.

Kórnica, 6 marca 2009r.
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