Działania Burmistrza
na rzecz oświaty w Gminie Sokółka
w 2021 roku

Gminna oświata w liczbach:
8 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka
1 szkoła muzyczna I-go stopnia
1 szkoła podstawowa prowadzona przez podmiot inny niż Gmina Sokółka
5 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokółka
1 przedszkole prowadzone przez podmiot inny niż Gmina Sokółka
liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sokółka: 1774
 w tym w szkołach miejskich: 1475
 w tym w szkołach na wsiach: 299
 liczba nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych:
400 etatów
 liczba pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych
jednostkach oświatowych: 172 etaty







Gminna oświata w liczbach c.d.
liczba uczniów w szkole muzycznej prowadzonej przez Gminę Sokółka: 89
liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty
inne niż Gmina Sokółka: 206
 liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka: 680
 liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż
Gmina Sokółka: 11
 Wydatki na oświatę w 2021 r.: 48 629 016 zł
w tym subwencja oświatowa: 20 834 663 zł
w tym środki własne gminy: 27 794 353 zł
Gmina Sokółka otrzymała 75 442 zł ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań
szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia oświatowej
subwencji ogólnej na 2021 rok.



Żłobek miejski w nowej siedzibie
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska 26.02.2021 r. otworzyła Żłobek miejski
w nowej siedzibie przy ul. Ściegiennego 36. W Gminie Sokółka wzrosła liczba
miejsc opieki żłobkowej z 32 do 82. Stworzenie stabilnego systemu opieki
żłobkowej to jedno z podstawowych wyzwań władz samorządowych Gminy
Sokółka. W 2021 r. w budynku przeznaczonym na potrzeby Żłobka miejskiego,
przeprowadzono generalny remont.

Żłobek miejski w nowej siedzibie
Wydatki związane z utworzeniem Żłobka miejskiego wyniosły 4 880 000 zł.
Pozyskane dofinansowanie wyniosło 2 410 386 zł w ramach:
 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch+”: 1 250 000 zł
 projekt unijny „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”: 1 160 386 zł
Wkład własny Gminy Sokółka w inwestycję: 2 469 614 zł

Pozyskane fundusze
na funkcjonowanie Żłobka miejskiego
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w 2021 r. pozyskała środki finansowe
w wysokości:
 78 720 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + edycja 2021”
 88 560 zł dla beneficjentów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat „MALUCH + edycja 2021”

„Posiłek w szkole i w domu”
29.06.2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała z Podlaskim
Kuratorem Oświaty umowę na realizację projektu „Posiłek w szkole
i w domu”. Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł,
dzięki któremu podczas wakacji w 2021 r. przeprowadzono remont kuchni
w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce oraz zakupiono nowe wyposażenie:
piec konwekcyjno-parowy, kotły, patelnie, stół zlewozmywakowy, drzwi.
Wkład własny wyniósł 23 000 zł.

Projekty współfinansowane przez UE
Dzięki środkom pozyskanym przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską
realizowane były/są w sokólskich przedszkolach i szkołach podstawowych
projekty współfinansowane przez Unię Europejską z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020:
 „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”
 „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych”
 „Kompetentne przedszkolaki”
 „W krainie zmysłów”
 „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość”
 „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”
 „Przedszkole z przyszłością”
 „Aktywne przedszkole”
 „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

„Nauczanie przez eksperymentowanie
w SP w Starej Rozedrance”
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
rozwijanie kompetencji kluczowych, utworzenie pracowni przyrodniczej,
organizacji wyjazdów edukacyjnych oraz szkolenia 7 nauczycielek
z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych. Wartość projektu:
142 826,15 zł, dofinansowanie: 127 345,03 zł, wkład własny: 15 481,12 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.07.2022 r.

„Nauczanie przez eksperymentowanie
w SP w Malawiczach Dolnych”
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, pomoc stypendialna
dla 6 uczniów przez 10 miesięcy, wyjazdy edukacyjne, szkolenie 10
nauczycieli. Placówkę doposażono w pomoce dydaktyczne, w sprzęt TIK,
monitory interaktywne, tablety, roboty do nauki programowania. Wartość
projektu: 208 816,05 zł, dofinansowanie: 187 802,30 zł, wkład własny: 21014zł.
Termin realizacji projektu: 1.09.2021 r. - 31.07.2022 r.

„Kompetentne przedszkolaki”
Celem projektu realizowanego w Przedszkolu nr 1 w Sokółce jest rozwinięcie
u dzieci kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia
w postaci kół zainteresowań: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być
badaczem”, „Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne. Przedszkole
doposażono w nowoczesne roboty edukacyjne i wiele pomocy dydaktycznych,
które pomogą kształtować kompetencje kluczowe.
Wartość projektu: 116 624,68 zł, dofinansowanie: 109 374,68 zł, wkład własny:
7 250 zł. Termin realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.07.2022 r.

„W krainie zmysłów”
Celem projektu jest stworzenie w Przedszkolu nr 5 w Sokółce tzw. Krainy
zmysłów – gdzie zorganizowano zajęcia logopedyczne, gimnastykę
korekcyjną, zajęcia „Poznaję świat zmysłami” oraz zajęcia „Wędrujące stopy”.
Proces edukacyjny był wspomagany dzięki doposażeniu placówki w pomoce
dydaktyczne i sprzęt rozwijający kompetencje kluczowe u dzieci oraz sprzęt
dostosowany do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wartość projektu: 65 515 zł, dofinansowanie: 62 215 zł, wkład własny: 3300 zł.
Termin realizacji projektu: 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.

„Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość”
Celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Boguszach jest
podniesienie jakości kształcenia poprzez przeprowadzenie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających
zainteresowania, pomoc stypendialną dla 10 uczniów, szkolenia nauczycieli.
Szkoła doposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Działania
w projekcie są realizowane we współpracy z rodzicami. Wartość projektu:
158 550,88 zł, dofinansowanie: 142 610,88 zł, wkład własny: 15 940 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.07.2022 r.

„Nauczanie przez kodowanie
w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”

Projektem objęte były wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola
nr 2. Dzieci uczestniczyły w zajęciach „Twórcy kodów” i „Badacze
przyrody”. W ramach projektu odbyły się 4 szkolenia, w których
uczestniczyły wszystkie nauczycielki z Przedszkola nr 2 w Sokółce.
Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Wartość projektu: 118 090 zł, dofinansowanie: 99 630zł, wkład własny:
18 460zł.
Termin realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.08.2021 r.

„Przedszkole z przyszłością”
Celem projektu realizowanego w Przedszkolu nr 3 w Sokółce był rozwój
u dzieci kompetencji informatycznych, matematyczno – przyrodniczych,
naukowo – technicznych, logicznego myślenia, kreatywności, pracy
zespołowej. Przedszkole nr 3 w Sokółce w ramach projektu doposażono
w podłogę interaktywną, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem
oraz 6 laptopów. Wartość projektu: 148 133,37 zł, dofinansowanie:
113 953,37 zł, wkład własny: 34 180 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2020r. – 30.09.2021 r.

„Aktywne przedszkole”
Celem projektu realizowanego w Przedszkolu nr 4 w Sokółce było
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w szczególności niepełnosprawnych
poprzez zwiększenie dostępności do zajęć dodatkowych: „Mały
Programista”, „Mały Ekolog”, „Mały Matematyk”. Przedszkole doposażono
w specjalistyczny sprzęt do realizacji dodatkowych zajęć: projektory, tablice
multimedialne, „Magiczny Dywan”, laptopy, tablety. Wartość projektu:
121521,72 zł, dofinansowanie: 114 221,72 zł, wkład własny: 7 300 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.07.2021 r.

„Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej
50 rodziców zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1.03.2021 r.
do 31.10.2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku
Miejskim w Sokółce. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie
Żłobka Miejskiego w Sokółce oraz zapewniona będzie opieka żłobkowa nad
50 dziećmi. Wartość projektu: 1 365 842,40 zł, dofinansowanie:
1 160 386,40zł, wkład własny: 205 456 zł.
Termin realizacji projektu: 01.11.2020 r. – 31.10.2022 r.

„Laboratoria Przyszłości”
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w ramach programu pozyskała środki
w wysokości 580 000 zł. Program to inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. W ramach programu szkoły podstawowe w Gminie
Sokółka otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli
uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności. Ze środków z programu częściowo już zakupiono nowoczesny
sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne.

Stypendia naukowe Burmistrza Sokółki
Uzdolnieni uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Sokółka otrzymali
stypendia naukowe Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce za I i II
semestr roku szkolnego 2020/2021, na kwotę 75 202 zł. 25.06.2021 r.
w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance odbyły się gminne obchody
zakończenia roku szkolnego 2020/2021, podczas których Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska wręczała stypendia.

Dotacja na stypendia naukowe
Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku otwartego
konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu
oświaty i wychowania, przyznała dotację w wysokości 10 000 zł
Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.
Dotacja przeznaczona była na wypłatę stypendiów naukowych zdolnym
uczniom pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej
wartości, jaką stanowi edukacja oraz o jej szczególnej misji polegającej na
budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości. Z tej okazji Burmistrz
Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła 15 nagród (na kwotę 35 500 zł) dyrektorom
i nauczycielom podczas gminnych obchodów Święta Edukacji Narodowej
w kamienicy Tyzenhauza przy ul. Piłsudskiego w Sokółce.

Inwestycje na rzecz oświaty





Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance
koszt inwestycji: 1 450 632,76 zł
dofinansowanie: 796 300 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 20142020
zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych
i stropodachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana kotła
grzewczego na pellet, nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymiana instalacji oświetleniowej
budowa wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej

Inwestycje na rzecz oświaty c.d.
Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce
 koszt inwestycji: 649 443 zł
 dofinansowanie: 162 919 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 zakres robót: prace rozbiórkowe, docieplenie elewacji i stropodachu,
wykonanie tynków, instalacji odgromowej, remont i ocieplenie kominów,
wykonanie pokryć dachowych i obróbek blacharskich

Inwestycje na rzecz oświaty c.d.
Remont-modernizacja boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej w Starej Kamionce
 koszt inwestycji : 123 692,80 zł
 dofinansowanie: 89 992,45 zł z Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
 zakres robót: zmiana nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę
nożną (demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonanie
skoczni do skoku w dal, montaż ławek

