
INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU SZKOŁY DO NOWEGO ROKU 

SZKOLNEGO 2021/2022 

 W Szkole Podstawowej w Królewcu w roku szkolnym 2021/2022 uczy się  w klasach I 

– VIII uczniów 172, w Oddziale 0 jest 16 dzieci. Łącznie w szkole jest 188 dzieci. W tym 120 

uczniów objętych jest dożywianiem. Uczniowie klas I - V korzystają z programu ,,Mleko  

w szkole” oraz ,,Owoce i warzywa.” Zajęcia  rozpoczynają  od godziny 8.00 , a trwają w klasach 

młodszych do godziny 12.40,  natomiast w starszych klasach do 15.15.  Z dowozu gimbusem 

szkolnym korzysta uczniów 53 uczniów:   z Trawnik, Ostrych Górek, Smykowa, Przyłóg, Salaty, 

Piasków Królewieckich. Dzieci do szkoły dowożone są od godziny 7.00 i objęte są  w tym czasie 

zajęciami świetlicowymi, które trwają również po skończonych lekcjach do czasu przyjazdu 

autobusu szkolnego.  

 W szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli w tym na pełny etat 16 nauczycieli,  

6 nauczycieli dopełnia etat,  3 nauczycieli zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze godzin.  

15 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 4 mianowanych, 4 kontraktowych, 

2 stażystów.  Na stałe zatrudnionych jest 2 pracowników   obsługi i 1 kucharka.  

 Wakacyjna przerwa w funkcjonowaniu placówek oświatowych była  najlepszym czasem 

na wykonanie  niezbędnych przeglądów oraz remontów. W naszej szkole w okresie 

wakacyjnym podjęto działania remontowe związane z częściową naprawą przeciekającego 

dachu nad salą komputerową, obsadzono uszkodzoną futrynę drzwiową, wyczyszczone zostały 

rynny przy hali gimnastycznej z użyciem sprzętu podnośnikowego, oczyszczono rynny 

spustowe, dokonano wymiany wypalanego sprzętu oświetleniowego,  naprawiono uszkodzone 

gniazdka elektryczne, wyregulowano i naprawiono:  ławki i krzesełka uczniowskie, wymieniono 

uszkodzony kran w kuchni , zainstalowano nową zmywarkę na kuchni. Prowadzone były prace 

porządkowo - konserwatorskie: mycie stolarki drzwiowej i okiennej, podłóg, sprzętu szkolnego, 

lamperii ściennych, fug w łazienkach, w  salach lekcyjnych na kuchni i zapleczu kuchennym, na 

korytarzach,  mycie i dezynfekcja sanitariatów, pranie firan, dywanów, zabawek oraz ich 

dezynfekcja. Czyszczenie kostki brukowej, boiska, koszenie trawy wokół szkoły, przycinanie  

krzewów. Należy wspomnieć również, że w placówce zostały wykonane niezbędne okresowe 

przeglądy, które objęły kontrolę instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, a także przeglądu  

i legalizacji sprzętu przeciwpożarowego. Uzupełniono brakujące oznakowania odnośnie 

bezpieczeństwa. Szkoła jako placówka oświatowa stara się zapewnić dzieciom bezpieczne i 

higieniczne warunki do nauki i zabawy. Na bieżąco likwiduje się  pojawiające się usterki.  

 Dzięki przychylności Pana Wójta i Zastępcy wiele prac wykonywanych jest przez 

pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Smykowie. Z tego względu 

iż pracownikami obsługi  w naszej szkole są panie i nie wszystkie prace są w stanie wykonać. 

Za pomoc, wyrozumiałość w tym zakresie i bardzo dobrą  współpracę  bardzo serdecznie 

dziękujemy.  

 


