
Miejski Zespół Szkół Nr 7 

 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

1. 

1.1.  Nazwa jednostki: Miejski Zespół Szkół nr 7 

1.2.  Adres siedziby:  ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno 

NIP: 6842573975 

REGON: 180450663 

1.3.  Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

Działalność wspomagająca edukację. 

Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

2.  Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się  

1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy 

jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

 

3.  Zakres sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 jest sprawozdaniem 

jednostkowym. 

 

4.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

 

4.1.  Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad 

rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 

września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 



4.2.  Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 

a/ Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł zalicza się bezpośrednio  

w koszty pod datą oddania do użytkowania. 

b/ Jeżeli cena nabycia przekracza 200,00 zł a nie jest wyższa od 500,00 zł, wartość 

składnika majątku zostaje także jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do 

użytkowania. Jednocześnie ww. składnik wprowadza się do ilościowej ewidencji 

pozabilansowej. 

c/ Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się 

do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do 

ewidencji bilansowej tych aktywów. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne  

i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia 

nowego obiektu). Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych 

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 

d/ Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się 

również: 

- książki i inne zbiory biblioteczne 

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu  

w jednostce 

- odzież i umundurowanie, 

- meble i dywany, 

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości 

nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu  

w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 

e/ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej  

10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich 

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów 

umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje 

się metodę liniową. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. 



Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 

W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego 

likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje 

się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. 

 f/ Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości 

niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego 

integralną część, bez których komputer nie byłby zdatny do użytku. Powiększają one wartość 

środka trwałego lub pozostałego środka trwałego. 

g/ Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych równe lub przekraczające 

wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych,  

a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 

 4.3.  Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-

wartościową materiałów żywieniowych na potrzeby żywienia dzieci w przedszkolu.  

 Pozostałe zakupione materiały (w tym, środki czystości, materiały biurowe) 

przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. 

 4.4. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Ponoszone  

z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat 

abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za 

okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, ujmuje się  

w całości w kosztach miesiąca w którym został dokonany wydatek. 

 

5.  Inne informacje 

Nie dotyczy 

 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2021 
1. 

1.1.  Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 

przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 

umorzenia 



 

  

Wyszczególnienie 

g
ru

p
a

 

Wartość 
początkowa 

(brutto)  - stan 
na 01.01.2021 

r. 

Zwiększenie wartości początkowej Ogółem 
zwiększenie 

wartości 
początkowej 

(brutto) 

Zmniejszenie wartości 
początkowej Ogółem 

zmniejszeni
e wartości 

początkowej 
(brutto)  

Wartość 
początkowa  - 

stan na 
31.12.2021 r. Lp. 

aktualiz
acja 

wartośc
i 

nabycie 

przemi
eszcze

nie 
wewnęt

rzne 

inne  zbycie likwidacja inne  

      1 2 3 4 5 6 = 2+3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 1+6-10 

I. 
A.I  Wartości niematerialne i 
prawne 

  26 590,30 0,00  27 552,20     27 552,20      54 142,50 

II. A.II  Rzeczowe aktywa trwałe 

(1+2+3) 
  4 153 582,83 0,00 200 158,61 0,00 0,00 200 158,61 0,00 587 729,96 0,00 587 729,96 3 766 011,48 

1. A.II.1  Środki trwale:   4 153 582,83 0,00 196 270,24 0,00 0,00 196 270,24 0,00 587 729,96 0,00 587 729,96 3 762 123,11 

1.1. A.II.1.1  Grunty 0 510 442,56 0,00      0,00       0,00 510 442,56 

1.1.1
. 

A.II.1.1.1  Grunty stanowiące 
własność jednostki samorządu 
terytorialnego, przekazane w 
użytkowanie wieczyste innym 
podmiotom 

0 0,00 0,00       0,00       0,00 0,00 

1.2. 
A.II.1.2  Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

1,2 2 657 298,37 0,00       0,00    468 296,57   468 296,57 2 189 001,80 

1.3. 
A.II.1.3  Urządzenia techniczne i 
maszyny 

3,4,5,
6 574 968,36 0,00  89 862,85     89 862,85    36 250,97   36 250,97 628 580,24 

1.4 A.II.1.4  Środki transportu 7 8 617,01 0,00       0,00    8 617,01   8 617,01 0,00 

1.5 
A.II.1.5  Inne środki trwałe, w 
tym: 

8 402 256,53 0,00 106 407,39     106 407,39   74 565,41   74 565,41 434 098,51 

  zbiory biblioteczne 8 150 073,83 0,00  50 117,69     50 117,69   18 656,60   18 656,60 181 534,92 

2. 
A.II.2  Środki trwale w 
budowie 

    0,00  3 888,37     3 888,37       0,00 3 888,37 

3. 
A.II.3  Zaliczki na środki 
trwale w budowie (inwestycje) 

    0,00       0,00       0,00 0,00 

 

 

 



 

Umorzenie  - stan 
na 01.01.2021 r. 

Zwiększenie w ciągu roku 

Ogółem 
zwiększenie 
umorzenia  

Zmniejszenie 
umorzenia 

Umorzenie  - 
stan na 

31.12.2021 r.  

Wartość netto składników aktywów 

aktualizacja 
amortyzacja za 
rok obrotowy 

inne * 
stan na 

01.01.2021 r.  
stan na 

31.12.2021 r.  

12 13 14 15 16 = 13+14+15 17 18 = 12+16+17 19 = 1-12 20 = 11-18 

26 590,30    27 552,20   27 552,20  54 142,50 0,00 0,00 

2 018 847,11 0,00 272 788,77 0,00 272 788,77 374 941,45 1 916 694,43 2 134 735,72 1 849 317,05 

2 018 847,11 0,00 272 788,77 0,00 272 788,77 374 941,45 1 916 694,43  2 134 735,72 1 845 428,68 

0,00       0,00   0,00 510 442,56 510 442,56 

0,00       0,00   0,00 0,00 0,00 

1 113 671,82   68 040,88   68 040,88  255 508,06 926 204,64 1 543 626,55 1 262 797,16 

494 301,75   98 340,50   98 340,50  36 250,97 556 391,28 80 666,61 72 188,96 

8 617,01       0,00  8 617,01 0,00 0,00 0,00 

402 256,53   106 407,39   106 407,39 74 565,41 434 098,51 0,00 0,00 

150 073,83    50 117,69   50 117,69  18 656,60 181 534,92 0,00 0,00 

        0,00   0,00 0,00 3 888,37 

        0,00   0,00 0,00 0,00 



1. W 2021 roku Gmina Miasto Krosno rozpoczęła realizację inwestycji pod nazwą „Przedszkole 

Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola”. 

W związku z tym istniejący budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz inne środki trwałe zostały rozebrane 

i zlikwidowane. Jednostka otrzymała w listopadzie od wykonawcy robót notatkę dotyczącą prac 

rozbiórkowych. Dokonano rozbiórki – likwidacji następujących środków trwałych: 

- budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, 

- placu zabaw,  

- chodników. 

Ponadto, za zgodą Prezydenta Miasta Krosna, dokonano likwidacji zużytych, nienadających się do dalszej 

eksploatacji, 100% zamortyzowanych następujących środków trwałych: 

- kotły kuchenne, 

- zmywarka, 

- Melex. 

a) Budynek przedszkola oraz plac zabaw nie był zamortyzowany w całości. Naliczono więc amortyzację tych 

środków trwałych za 11 miesięcy i zaksięgowano w ciężar kosztów.  

Z ewidencji bilansowej wyksięgowano środki trwałe następującym zapisem księgowym: 

- wartość odpowiadająca dotychczasowemu umorzeniu WN 071 / MA 011.  

- niezamortyzowana część  środków trwałych - WN 800 (inne zmniejszenia) / MA 011. 

b) Środki trwałe w 100% zamortyzowane wyksięgowano z ewidencji bilansowej w momencie likwidacji 

zapisem WN 071 / MA 011. 

 

2. Jednostka w 2021 roku zapłaciła za przyłączenie do sieci gazowej nowo budowanego budynku 

przedszkola w wartości 3 888,37 zł ( I rata ). Otrzymała na ten cel środki na paragrafie § 6050 – wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych. Ponieważ inwestycja nie została zakończona w 2021 roku wydatki na 

ten cel zostały ujęte na koncie 080 – środki trwałe w budowie. 

 

3. Gmina Miasto Krosno zrealizowała w 2021 roku zadanie inwestycyjne – przebudowa kotłowni  

w Szkole Podstawowej Nr 4. Wykonano demontaż 2 istniejących kotłów gazowych, które były nadmiernie 

wyeksploatowane, wysokokosztowe w utrzymaniu, 100% zamortyzowane. W ich miejsce zamontowano 

jednofunkcyjny wymiennik ciepła i dokonano przyłączenia do istniejących rurociągów – kolektorów do 

ciepłowni miejskiej MPGK. 

a) Zużyte kotły gazowe za zgodą Prezydenta Miasta Krosna zostały zlikwidowane i oddane na złom. 

Wyksięgowano z ewidencji bilansowej zapisem księgowym WN 071/MA 011. 

b) Otrzymano dokument OT na zamontowany wymiennik ciepła – kwota 10 000,00 zł. 

Przyjęto środek trwały do ewidencji bilansowej WN 011/MA 800 (nieodpłatnie otrzymane środki 

trwałe).  

 



1.2.  Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury 

Brak danych. 

 

1.3.  Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych  

Nie dotyczy. 

 

1.4.  Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  

Nie dotyczy. 

 

1.5.  Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  

Nie dotyczy. 

 

1.6.  Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 

papierów wartościowych 

Nie dotyczy. 

 

1.7.  Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

 

Poz. 
bilans
owa  

Grupa należności  

Stan na 
01.01.2021 r. 

Zmiana stanu odpisów w ciągu roku Stan na 
31.12.2021 r. Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie 

1 2 3 4 5 = 1+2-3-4 

A.III 
Należności 
długoterminowe 

0,00    0,00 

B.II 
Należności 
krótkoterminowe, 
w tym: 

0,00    0,00 

B.II.1 
Należności z tytułu 
dostaw i usług   

0,00    0,00 

B.II.4 
Pozostałe 
należności    

0,00    0,00 

  RAZEM: 0,00    0,00 

 

 

1.8.  Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

Nie dotyczy. 

 

 



1.9.  Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 

umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat. 

Nie dotyczy. 

 

1.10.  Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

Nie dotyczy. 

 

1.11.  Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 

formy tych zabezpieczeń 

Nie dotyczy. 

 

1.12.  Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji 

i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych 

na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

Nie dotyczy. 

 

1.13.  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. 

Nie dotyczy. 

 

1.14.  Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

Nie dotyczy. 

 

1.15.  Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 

Lp Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych środków w 

2021 r. (w zł) 

1 nagrody jubileuszowe 53 578,71 

2 odprawy emerytalne  15 989,16 

3 ekwiwalent za urlop niewykorzystany  8 881,99 

4 
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) byłego 
pracownika 

5 482,79 

  RAZEM: 83 932,65 

 

 



 

1.16.  Inne informacje i objaśnienia 

Środki zgromadzone na rachunku VAT na dn. 31.12.2021 r.: 0,00 zł. 

 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2021 r. 

 
Pozostałe należności (poz. B.II.4) ogółem, 

w tym: 
28 872,40 

 1. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 28 872,40  

 

2. 

2.1.  Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Nie dotyczy. 

 

2.2.  Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

 

Wyszczególnienie Kwota w 2021 r. 

Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie,  

w tym:  
3 888,37 

- odsetki   

- różnice kursowe   

 

 

2.3.  Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie 

 

Wyszczególnienie w 2021 r. 

Przychody występujące incydentalnie, w tym: 7 498,00  

-  losowe (odszkodowanie)   

- pozostałe (darowizna, spadek)   

- inne (kary umowne)    

- inne (przychody ze sprzedaży składników 

majątkowych) 
7 498,00 

Koszty występujące incydentalnie, w tym:   

-  losowe (wartość strat)   

- umorzenie pozostałych środków trwałych, 

otrzymanych jako pierwsze wyposażenie nowego 

obiektu sfinansowanych ze środków na inwestycje 
  

- inne (jakie)   

 



 

2.4.  Informacja  kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych  

w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

Nie dotyczy. 

 

2.5.  Inne informacje 

Nie dotyczy. 

 

2.6.  Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 

Informacje o poziomie zatrudnienia 
na dn. 

31.12.2021 r. 

Liczba etatów ogółem,  

w tym: 
59,34  

- administracji i obsługi 19,56  

- pedagogiczne  39,78 

 

Realizowane przez jednostkę projekty: 

  

W 2021 r. Miejski Zespół Szkół nr 7 realizował następujące projekty i programy: 

 

I. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.  

Celem zadania było zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów pochodzenia romskiego. 

Jednostka otrzymała dofinansowanie na wykonanie 4 zadań edukacyjnych w ramach 2 porozumień. 

 

1. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki MEiN/2021/DKO/501 przyznano 

dotację na realizację następujących zadań: 

a) Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijania zainteresowań 

dla uczniów romskich SP4 - 1 200,00 (kwota dotacji – 1 020,00 zł., wkład własny – 180,00 zł.), 

b) Wycieczka szkolna dla uczniów romskich SP4 – 2 500,00 zł. (kwota dotacji – 2 125,00 zł., wkład 

własny – 375,00 zł.), 

c) Doposażenie świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce i materiały  – 1 600,00 zł. (kwota dotacji – 

1 360,00 zł., wkład własny – 240,00 zł.). 

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości. Wykorzystano 100% przyznanych środków. 

2. Na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim BW-VII.6113.12.2021 przyznano dotację na 

realizację następującego zadania: 



a) Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4 – 3 000,00 zł. (kwota dotacji – 2 550,00 zł., 

wkład własny – 450,00 zł.). 

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 966,49 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 33,51 zł. 

(kwota zwróconej dotacji – 28,48 zł., kwota zwróconego wkładu własnego – 5,03 zł.). 

 

II. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie otrzymała dofinansowanie na realizację 2 zadań w ramach porozumienia 

z Ministerstwem Edukacji i Nauki MEIN/2021/DPI/946: 

1. Dofinansowanie wycieczki szkolnej zorganizowanej dla uczniów klas I-III – koszt zadania 6 000,00 

zł. (kwota dotacji – 4 800,00 zł., wkład własny – 1 200,00 zł.). Uczniowie zwiedzili Muzeum Żup 

Solnych w Wieliczce oraz historyczny zespół miasta Krakowa (Wawel, Rynek Główny, Kazimierz). 

2. Dofinansowanie wycieczki szkolnej zorganizowanej dla uczniów klas IV-VIII – koszt zadania 

12 000,00 zł. (kwota dotacji – 9 600,00 zł., wkład własny – 2 400,00 zł.). Uczniowie klas VIII 

odwiedzili stolicę Polski – Warszawę. Zwiedzili Muzeum Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, 

zabytkowy cmentarz na Powązkach oraz inne zabytkowe miejsca na terenie Warszawy. 

Obydwa zadania zostały zrealizowane w całości – wykorzystano 100% przyznanych środków. 

  

III. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

Na podstawie umowy zawartej z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Nr WiJ.531.1.117.2021 Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Krośnie otrzymała dotację celową na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  

Wartość całego zadania wynosiła 15 000,00 zł. (kwota dotacji – 12 000,00 zł., wkład własny – 3 000,00 zł.).  

Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na: 

1. Zakup książek do biblioteki szkolnej będących nowościami wydawniczymi w tym: książki historyczne, 

lektury, beletrystyka dla dzieci i młodzieży – koszt 13 950,00 zł (kwota dotacji – 11 160,00 zł., wkład 

własny – 2 790,00 zł.), 

2. Zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach 

promujących czytelnictwo – koszt 1 050,00 zł (kwota dotacji – 840,00 zł., wkład własny – 210,00 zł.) 

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości. Wykorzystano 100% przyznanych środków. 

 

IV. Aktywna tablica 

Jednostka w roku 2021 uczestniczyła w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020/2024 

– „Aktywna tablica”. 

Wartość całego zadania wynosiła 43 750,00 zł. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł 

natomiast pozostała kwota 8 750,00 stanowi wkład własny. 

 



W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne: 

- do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością 

intelektualną,  

- do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, 

- do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, 

- do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami logopedycznymi lub 

psychologicznymi, 

- specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, 

- laptop, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych. 

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 43 747,25. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2,75 zł. 

(kwota zwróconej dotacji – 2,20 zł., kwota zwróconego wkładu własnego – 0,55 zł.). 

V. Laboratoria przyszłości 

Jednostka otrzymała w 2021 r. wsparcie finansowe na realizację zadań wynikających z Rządowego programu 

„Laboratoria przyszłości” polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Wsparcie zgodnie z uchwałą 

Rady Ministrów mogło zostać przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, 

narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. 

Szkoła otrzymała na ten cel środki finansowe w wysokości 106 800,00 zł. 

W ramach programu szkoła zakupiła wyposażenie podstawowe oraz dodatkowe zgodne z katalogiem 

wyposażenia stanowiącym wytyczne do programu.  

Zakupiono: 

- wyposażenie stanowisk pracowni technicznej – stoły warsztatowe, krzesła oraz szafę metalową wyposażoną 

w zestawy narzędzi, 

- zestaw do pracowni robótek ręcznych, 

- wyposażenie audio-video 

- drukarkę 3D wraz z zestawem do pracowni druku 3D, 

- robot edukacyjny wraz z akcesoriami oraz klocki do samodzielnej konstrukcji 

- szafki zamykane. 

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w całości. Wykorzystano 100% przyznanych środków. 

 

         2022-03-30   
      (rok, miesiąc, dzień)     
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