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I. Zadania oświatowe gminy 

 
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do 
zadań własnych gminy – art. 7 ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym. 
2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych                 
i gimnazjów – ustawa o systemie oświaty. 
3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków 
rzeczowych i finansowych dla działalności – ustawa o systemie oświaty. 
4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej ,w tym administracyjno-obsługowej – ustawa   o systemie 
oświaty. 
5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli – Karta 
Nauczyciela. 
6, Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Karta Nauczyciela. 
7. Inspirowanie i realizacja zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów 
wychowawczych – strategia edukacyjna. 
8. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –ustawa                   
o systemie oświaty. 
9. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce – ustawa o systemie oświaty. 
 
 

II. Stan organizacji i baza lokalowa 
W roku szkolnym 2015/2016 gmina Podkowa Leśna była organem prowadzącym dla 1 przedszkola 
publicznego i 1 zespołu szkół w skład, którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.  
 
Stan organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 obrazuje tabela              
nr 1. 
 
Tabela Nr 1. Stan organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w roku 
szkolnym 2015/2016. 
 

lp  Wyszczególnienie 
Liczba  
oddziałów 

Liczba uczniów 
klasy 

I II III IV V VI 
Ogółem 

w tym 
uchodźcy 

1. Szkoła Podstawowa       
im. Boh.Warszawy 

14 323 12 68 53 52 41 63 46 

2. Publiczne 
Gimnazjum 

 6 136 5 48 43 45    

 
 
Do szkoły podstawowej  uczęszczało 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenie specjalnego 
oraz 2 uczniów do gimnazjum. 
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Stan organizacji przedszkola publicznego  w roku szkolnym 2015/2016 obrazuje tabela nr 2. 
 
Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkola publicznego. 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów* 

1. Przedszkole Miejskie 5 114 

Ogółem: 5 114 

* - wychowanków 
 
 
 
W roku szkolnym 2015/2016r. w stosunku do roku szkolnego 2014/2015 sieć przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 
zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców miasta, a sieć publicznego przedszkola 
stwarzała możliwość korzystania z usług przedszkola dla 125  dzieci w wieku przedszkolnym                      
i zasadniczo odpowiadała obserwowanemu popytowi. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli 
uczęszczała do przedszkoli w innych miejscowościach, co było wynikiem przede wszystkim 
uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 do 
przedszkola  przyjęto wszystkie  dzieci z Podkowy Leśnej.                                                                                                                  
W szkołach prowadzonych przez Miasto nauczanie indywidualne pobierał 1 uczeń, który                 
z powodów zdrowotnych nie mógł  uczęszczać na zajęcia szkolne  zgodnie z orzeczeniem poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 3 uczniów miało indywidualny tok nauki. 
Ponadto w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały dotowane przez miasto: 
3 niepubliczne  punkty przedszkolne, niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły 
publicznej, niepubliczne gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej. 
 
Stan organizacji niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 
obrazuje tabela nr 3. 
 
 
 
Tabela Nr 3 
 
 

lp  Wyszczególnienie 
Liczba  
oddziałów 

Liczba  
uczniów 

Klasy 

I II III IV V VI 

1. Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im.św Teresy od 
Dzieciątka Jezus 

11 240 42 48 37 42 45 26 

2. Gimnazjum Nr 2 
im.św.Hieronima 

 6 108 37 32 39    

 
 
 
Stan organizacji niepublicznych punktów przedszkolnych  w roku szkolnym 2015/2016 
obrazuje tabela nr 4. 
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Tabela Nr 4 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba uczniów* 
 

1. Klub Rodzinny” Ihaha” 12 

2. 
Punkt przedszkolny 
”Na Akacjowej” 

15 

3. 
Montessoriańscy  
Odkrywcy 

15 

Ogółem: 42 

* - wychowanków 
 
 
 

III. Baza do działalności oświatowej. 
 
 

Zespół Szkół 

 
 
 

Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały 
 

 
 
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 2 budynkach komunalnych.            
Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 5. 
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Tabela Nr 5. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2015/2016r. 
 

Wyszczególnienie 

Powierzch
nia 
nieruch. 
gruntowej 
 (w m˛) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 
lekcyjn
e 

Prac. 
Kompute 
rowe 

bibliote
ki 

Sale 
gimnastyczne 

Gabinety 
lekarskie 

Świetlice Stołówki 
Sala 
Konfere
n cyj na 

1
. 

Przedszkole  
3908 5 

0  0 0 0 1 0 

2 
Zespół 
Szkół 
 

     
18986 

20 1 2 2 2 3 1 1 

 
przedszkola i szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji 
ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe, których stan obrazuje tabela nr 6. 
 
Tabela Nr 6. Urządzenia rekreacyjno – sportowe. 
 
 

Wyszczególnienie Rodzaj urządzenia 
Liczba 
urządzeń 

1. Przedszkole  Sprzęt terenowy dostosowany do wieku dzieci  1 plac 

2. Zespół Szkół 

Boisko leśne* 1 

Boisko wielofunkcyjne  tartanowe* 1 

Bieżnia  60 m z nabiegiem do skoku w dal 1 

Piaskownica  do skoków w dal 1 

Rzutnia do pchnięcia kulą 1 

Plac Zabaw ”Radosna szkoła” 1 

*wymaga modernizacji 
 
 
W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty 
w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.  
Prace Remontowe Wykonane przez Urząd Miasta: 
 
Zespół Szkól 
Remont kapitalny jednej łazienki   

 
 
Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki         
i wzajemnego informowania. Zespół Szkół posiada 1 pracownię  komputerową. Stan wyposażenia        
w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę obrazuje tabela Nr 7. 
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Tabela Nr 7. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów 
bibliotecznych.  
 
 

  
Wyszczególnienie 

Ilość 

Komputery 
Projek 
tory 
multi    
med. 

Tele
wi 
zory 

Dru 
karki 

Rzutni
ki 
przeźro
czy 

radiom
agnetof
ony 

Kamery 
video, 
Aparaty 
fot. 

Odtw. 
DVD, 
VHS 

Kser
o+ 
urz. 
wielo
f 

Wolu 
miny 

Tab 
inter
akty
wne 

Kame 
ry - 
monit. Ogółem 

w tym: do 
użytku 
uczniów 

1 Przedszkole  8 5 1 1 4 1 7 0+2 1 2 1006 0 0 

2 Zespół 
Szkół  79 39 24 14 22 3 25 1+3 18 

3+
6 

27291                                                                                                                        2 32 

 
IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku szkolnym 2015/2016 w  przedszkolu i zespole szkół prowadzonych przez Miasto pracowało 
62 nauczycieli oraz 32 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych 
placówkach obrazuje tabela Nr 8. 
 
 
 
Tabela Nr 8. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2015/2016                              
stan na dzień 30IX.2015r 
 
 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole  20,74 23 9,74 12 11 11 

2. Zespół Szkół 58,63 68 43,75 50 14,88 18 

Razem 82,01 94 52,83 62 29,18 32 

 
W roku szkolnym 2015/16 w Zespole Szkół 2 nauczycieli  przebywało na rocznym urlopie dla 
poratowania zdrowia, szkoła wypłacała 100% wynagrodzenia (art.73KN) oraz  1 nauczyciel 
przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. 
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć 
obowiązkowych  i dodatkowych    a pracowników administracji   i obsługi ze specyfiki działalności. 
W trakcie roku szkolnego rozwiązano umowę o pracę z 2 nauczycielami na mocy porozumienia 
stron. Byli to nauczyciele:  1 mianowany i 1 kontraktowy. Na ich miejsce zatrudniono 2 nauczycieli 
stażystów . W związku z tym, że do szkoły uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie                       
o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudniono w trackie roku szkolnego 2 nauczycieli 
wspomagających 
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z 
wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli.  Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe  przedstawia tabela nr 9. 
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Tabela Nr 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli  
Rok szkolny 2015/2016 
 

Wyszczególnienie  złotych 

1. Przedszkola    2740,- 

2. Zespół Szkół 9197,77 

                                       
Razem- nakłady 

11934,77 

 
 
 
 Tabela Nr 10. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016r. 

Stan na dzień 30.IX.2015r 
 

 

*- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 
 

wykształcenie nauczycieli

5,62%

94,38%

licencjat

mgr 

 
 
 
 
Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 
2015/2016 posiadało 94,38% zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród 
nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych.               
Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 
obrazuje tabela nr11. 
 
                              

  
WMPP* LICENCJAT Razem 

etaty % ogółu etaty % ogółu % ogółu etaty 

Przedszkole 8,42 86,45% 1,32 13,55% 100%  9,74 

Zespół Szkół 42,06 96,14% 1,69  3,86% 100% 43,75 

Razem 50,48 94,38% 3,01 5,62%   100% 53,49 
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Stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

 
 
Tabela Nr11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2015/2016r                         
stan na  dzień 30 IX.2015r. 

  

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

etaty 
% 
ogółu 

etaty 
% 
ogółu 

etaty 
% 
ogółu 

etaty % ogółu etaty 

Przedszkole 0,70 7,19% 1 10,27% 7,04 72,27% 1 10,27% 9,74 

Zespół 
Szkół 

2,53 5,79% 8,13 18,58% 15,65 35,77% 17,44 39,86% 43,75 

Razem 3,23 6,04% 9,13 17,07% 22,69 42,41% 18,44 34,48% 53,49 
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awans zawodowy nauczycieli

6,04%

17,07%

42,41%

34,48%

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

 
 
 
 
 
Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 20 nauczycieli tj. 34,48%           
w przeliczeniu na etaty spośród ogółu zatrudnionych. 
W roku szkolnym 2015/2016  4 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela  kontraktowego , 2 
nauczyciel stopień nauczyciela  mianowanego i 3 nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego.  
Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także                
w roku szkolnym 2015/2016 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy 
nauczycieli. Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy 
nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą 
jakość pracy.  
 

V. Z życia Miejskiego Przedszkola  
 

 
 

Tradycją przedszkola stały się  zajęcia adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców, którzy po raz 

pierwszy przychodzą do przedszkola. Dzieci i rodzice nawiązują kontakty ze sobą poznają funkcje i 

zadania przedszkola wobec dzieci. Obserwują jak ich dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej.  

Z taką wiedzą łatwiej jest im powierzyć swoje dziecko opiece wykwalifikowanej kadrze.  Kolejne 
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spotkania rodziców odbywały się na zebraniach grupowych zajęciach otwartych uroczystościach 

wewnętrznych i konkursach zewnętrznych. Pierwszą ważną uroczystością w roku szkolnym  

2015/2016 były obchody naszego patrona Krasnala Hałabały w połączeniu z obchodami Dnia 

Edukacji Narodowej. Scenariusz do przedstawienia opracowała pani Joanna, rytmiczka pani Ola 

przygotowała oprawę muzyczną. Dekoracja i rekwizyty wykonane były należycie a kostiumy dzieci 

przygotowane przez rodziców zachwycały pomysłowością wykonania. Rodzice i zaproszeni goście 

uczestniczyli w pięknym spektaklu teatralnym w wykonaniu ich własnych dzieci.  

Kolejne ważne wydarzenie w życiu przedszkola to uroczystość 11 listopada. To wspaniała 

okazja do poznawania tradycji i okazywania patriotyzmu. Dzieci zostały zapoznane z chlubną 

historią odzyskania niepodległości przez Polskę. Wykonywały kotyliony flagi utrwalając tym 

samym barwy narodowe Polaków.  Uważamy, iż kształtowanie postaw patriotycznych i 

obywatelskich już u najmłodszych jest bardzo ważnym elementem wychowania rodzinnego. 

Zrealizowano planowe uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Były to wystawione 

Jasełka obchody dnia Babci i Dziadka, świętowaliśmy dzień Matki dzień rodziny. Tradycją stał się 

udział przedszkola i przedszkolaków w Otwartych Ogrodach naszego miasta. Dzieci pod 

kierunkiem nauczycieli wystawili przedstawienie pt. „Cyrk Antoniego” w ramach współpracy z 

Miejską Biblioteką w Podkowie Leśnej realizującej program „Nasza Mała Biblioteka”. 

Przedstawienie wykonała Grupa Jeżyków. Pokazano występ laureatów głównej nagrody X 

tanecznego festiwali przedszkolaków Mazovia 2016 pt” Tańcząc 10 lat odkrywaliśmy świat” 

zewnętrznego konkursu tanecznego w Błoniu. Kostiumy do tańca zaprojektowała i wykonała babia 

naszej wychowanki pani Grażynka. Nasi wychowankowie uczestniczący w zewnętrznym konkursie 

„Sopranem i basem” zdobyli główne nagrody w każdej grupie wiekowej i zaprezentowali swoje 

talenty wokalne gościom uczestniczącym w otwartych ogrodach. Dzień dziecka obchodzony był w 

czasie całodniowej wycieczki w Dino Parku w Kołacinku.   Dzieci poznały ciekawostki z życia 

dinozaurów i bardzo dobrze się bawiły uczestnicząc w rozmaitych poznawczych zajęciach.  

Przedszkole wzięło udział w realizacji programu edukacyjnego dzieci i rodziców w kierunku 

zdrowia jamy ustnej. Dzieci otrzymały pakiety do utrzymania higieny jamy ustnej. Realizowano 

program bezpłatnie ze środków unijnych. Dzieci uczestniczyły w zewnętrznym konkursie 

instrumentów muzycznych gdzie samodzielnie wykonały instrumenty. Nie otrzymały nagród, ale 

organizator zobowiązał się do przeprowadzenia sześciu bezpłatnych zajęć muzycznych z naszymi 

dziećmi w siedzibie naszego przedszkola. Udział w konkursach to „Czyste powietrze wokół nas”  

wyróżnienie na poziomie powiatu. „Mój ulubiony bohater literacki” nagrody  -  I miejsce  i 

wyróżnienia  

Dzieci uczestniczyły w zbiórce charytatywnej góra grosza na rodzinne domy dziecka, od lat 

zbierają korki od butelek na kolejny cel dla potrzebujących. zbierały makulaturę. 
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W grudniu dzieci wykonywały kartki świąteczne dla rodziców i wszystkich kontrahentów i 

przyjaciół przedszkola. Przygotowały Jasełka, które były wystawiane dla przedszkolaków, ich 

rodziców i zaproszonych gości.  

Przedszkole kontynuuje współpracuje z biblioteką, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Zespołem 

Szkół w Podkowie Leśnej. Z biblioteką w ramach czytania dzieciom, ze Szkołą przygotowując 

dzieci do roli ucznia w szkole. 

Realizując podstawę programową poznają środowisko rodzinne i społeczne z najbliższego 

otoczenia. Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe –„Mali odkrywcy, „Uczę się rysować” , 

„Jestem bezpieczny”, „I ja mam swoje prawa”.  

Kadra Przedszkola nieustannie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. W roku szkolnym 

2015/2016 nauczyciele wzięli udział w szkoleniach i kursach: 

Metoda dobrego startu cz. II;  1 nauczyciel;  Trudne zachowania w przedszkolu 2 nauczycieli; 

Konferencja „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze – programy edukacyjne; 

Odmienna nauka czytania - 1 nauczyciel; Warsztaty muzyczne, 4 nauczycieli                                    

Fitness terapeutyczny dla dzieci;  5 nauczycieli                                       

Programowanie języka dzieci nauczyciel; logopeda;  Warsztaty muzyczne – 1 nauczyciel                                                          

Ochrona bezpieczeństwa informacji urzędu w praktyce. (1nauczyciel) 

 

VI. Poziom nauczania w samorządowych szkołach. 
 
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności 
i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów 
może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz 
konkursy przedmiotowe.  
 
 
VI. 1   Sukcesy uczniów. 
 

 
 
 
Rok szkolny 2015/2016 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej Gminy osiągali 
znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego.  
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SUKCESY SPORTOWE ZESPOŁU SZKÓŁ 

 Koszykówka – chłopcy ze szkoły podstawowej – II miejsce w zawodach powiatowych, 
 Siatkówka – chłopcy z gimnazjum – III miejsce w zawodach powiatowych, III miejsce w 

zawodach Mazovia Cup 
 Piłka ręczna – dziewczęta ze szkoły podstawowej – III miejsce w zawodach powiatowych, 

III miejsce w zawodach Szczypiorniak na Orlikach; dziewczęta z gimnazjum – II miejsce w 
zawodach powiatowych; chłopcy ze szkoły podstawowej – I miejsce w zawodach 
powiatowych, III miejsce w zawodach międzypowiatowych, I miejsce w zawodach Mazovia 
Cup, III miejsce w zawodach Szczypiorniak na Orlikach 

 Drużynowe biegi przełajowe – dziewczęta ze szkoły podstawowej – III miejsce w zawodach 
powiatowych; chłopcy ze szkoły podstawowej – I miejsce w zawodach powiatowych; 
dziewczęta z gimnazjum – I miejsce w zawodach powiatowych, III miejsce w zawodach 
międzypowiatowych 

 Indywidualne biegi przełajowe – Kacper Lorens – szkoła podstawowa – I miejsce w 
zawodach powiatowych i I miejsce w zawodach międzypowiatowych; Jakub Staszczyk – 
gimnazjum – II miejsce w zawodach powiatowych 

 Czwórbój lekkoatletyczny – chłopcy ze szkoły podstawowej – I miejsce w zawodach 
powiatowych, III miejsce w zawodach międzypowiatowych 

 Lekkoatletyka: sztafeta dziewcząt z gimnazjum 4X100m (Oliwia Jezierska, Ada Niezgoda, 
Weronika Piotrowska, Ewa Siara) – I miejsce w zawodach powiatowych, I miejsce w 
zawodach międzypowiatowych; pchnięcie kulą – gimnazjum - Oliwia Wildeman – III 
miejsce w zawodach powiatowych; bieg 100m – gimnazjum – Karina Meyer – III miejsce w 
zawodach powiatowych; bieg 200m – gimnazjum – Oliwia Jezierska – II miejsce w 
zawodach powiatowych; bieg 1500m – gimnazjum – Jakub Staszczyk – I miejsce w 
zawodach powiatowych, I miejsce w zawodach międzypowiatowych; skok w dal – 
gimnazjum: Ewa Siara – I miejsce w zawodach powiatowych, II miejsce w zawodach 
międzypowiatowych, Amelia Kwiatkowska – III miejsce w zawodach powiatowych, Adrian 
Krzosek – I miejsce w zawodach powiatowych, II miejsce w zawodach międzypowiatowych 

 

SUKCESY NAUKOWE ZESPOŁU SZKÓŁ 

 Lena Walczak – klasa 3 szkoły podstawowej – nagroda Pentela w 46 Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym 

 Konkurs literacki poświęcony Księdzu Janowi Twardowskiemu, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w 
Warszawie: 
- Mikołaj Pierściński - klasa 4 szkoły podstawowej - II miejsce, 
- Jakub Chrobak - klasa 4 szkoły podstawowej - III miejsce 

 XVI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny, organizowany przez Stowarzyszenie 
Warszawskich Nauczycieli Polonistów - tytuł finalistki: 
- Maria de Latour - klasa III gimnazjum, 
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- Marta Murawska - klasa III gimnazjum 
 Konkurs przyrodniczy Świetlik – wyróżnienia: Natalia Cadelska, Jan Sienkiewicz, Michał 

Tałasiewicz 
 Bruno Staniszewski - 13 miejsce w konkursie Logicznego Myślenia – tytuł experta 
 Kacper Jonak – wyróżnienie: Kangur Matematyczny, konkurs Logicznego Myślenia, 

konkurs matematyczny Mat 
 Hania Piłat – wyróżnienie Kangur Matematyczny, 15 miejsce w konkursie Logicznego 

Myślenia – tytuł experta 
 Ignacy Chyliński – konkurs matematyczny Alfik – 1 miejsce w kraju, konkurs 

matematyczny MAT – 4 miejsce w kraju, wynik bardzo dobry w Kangurze 
Matematycznym; 2 miejsce w grupie dzieci młodsze w Narciarskim Pucharze Mazowsza 

 Stanisław Biegała – konkurs matematyczny Alfik, konkurs matematyczny Mat – 19 miejsce 
w kraju, konkurs Logicznego Myślenia – 8 miejsce - tytuł experta, laureat konkursu 
matematycznego Pangea – 7 miejsce, finalista kuratoryjnego konkursu informatycznego 
(Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów) LOGIA16 

 Paweł Jastrzębski – bardzo dobry wynik w konkursach matematycznych: Alfik, MAT i 
Pangea, wyróżnienie w Kangurze Matematycznym, Mistrz konkursu Logicznego Myślenia - 
3 miejsce w Polsce, laureat kuratoryjnego konkursu informatycznego MINILOGIA16 

 Kamil Jonak – bardzo dobry wynik w konkursach matematycznych: Alfik, MAT i Pangea, 
wynik bardzo dobry w Kangurze Matematycznym, finalista kuratoryjnego konkursu 
informatycznego (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów) LOGIA16,  
laureat kuratoryjnego konkursu matematycznego 

 

 

VI. 2  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  W ZESPOLE  SZKÓŁ                                                       
w roku szkolnym 2015/2016 

 

klasy 1-3 szkoły podstawowej 
 „Szalona matematyka” 
 „Był sobie Świat…” – zajęcia przyrodnicze 
 Tajemnice warsztatu młodego artysty – zajęcia plastyczne 
 Przygotowanie do I Komunii 
 Gimnastyka korekcyjna 
 Zajęcia logopedyczne 
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
 Zajęcia sportowe dla najmłodszych 

klasy 4-6 szkoły podstawowej 
 Zajęcia wyrównawcze z matematyki  
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 Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzianu w kl. 6  
 Zajęcia z jęz. polskiego przygotowujące do sprawdzianu w kl. 6 
 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  
 „Słowa, słówka,…” – nauka słownictwa angielskiego dla klas 4 i 5 
 Koło historyczne  
 Koło kultury antycznej „My – z nich wszyscy” 
 Zajęcia wyrównawcze z przyrody  
 Koło przyrodnicze  
 Chór szkolny  
 Koło wymowy scenicznej  
 Koło modelarskie  
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
 Zajęcia logopedyczne  
 Piłka ręczna  
 Zajęcia sportowe (ogólnorozwojowe, gry zespołowe) 
 Zajęcia sportowe – lekkoatletyka  
 Gimnastyka korekcyjna 

klasy gimnazjum 
 Zajęcia wyrównawcze z fizyki  
 Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  
 Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  
 Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do konkursu kuratoryjnego  
 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
 Koło matematyczne 
 Koło polonistyczne 
 Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FCE 
 Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego  
 Zajęcia wyrównawcze z chemii  
 Koło chemiczne  
 Koło historyczne 
 Koło modelarskie  
 „Tajemnice warsztatu młodego artysty”  
 Chór szkolny 
 Koło biblijne  
 Koło języka niemieckiego 
 Gry zespołowe (siatkówka, piłka ręczna)  
 Koszykówka  
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
 Gimnastyka korekcyjna  

 
VI. 3  NAJWAŻNIEJSZE SZKOLNE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY  

2015/2016 
 
Październik 2015 – uroczysty apel dotyczący Powstania Warszawskiego, zapalenie zniczy na 
grobach Powstańców na cmentarzu w Podkowie Leśnej, 
Październik 2015 – uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia dzieci 
uczęszczających do klas 1 szkoły podstawowej, 
Listopad 2015 – uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości 
Listopad 2015 – współorganizacja, wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, 
przystanku PaT dla około 600 uczestników 
Grudzień 2015 – kiermasz świąteczny 
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Grudzień 2015 – uroczystość nadania imienia Profesora Kazimierza Michałowskiego Publicznemu 
Gimnazjum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół 
Grudzień 2015 – Jasełka szkolne, Wigilie klasowe 
Styczeń 2016 – współorganizacja wraz z CKiIO oraz Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Marzec 2016 – organizacja turnieju piłki ręcznej chłopców ze szkól podstawowych z cyklu 
Mazovia Cup 
Kwiecień 2016 – uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 
Maj 2016 – wiedzowo-sportowy turniej międzyklasowy z okazji Dnia Dziecka dla klas 4-6 szkoły 
podstawowej 
Czerwiec 2016 – Święto Szkoły – Dzień Laureata, prezentacje projektów gimnazjalnych 
Czerwiec 2016 – spływy kajakowe Czarną Hańczą i Brdą klas II i III gimnazjum 
 
 
 

VI. 4  Wyniki sprawdzianu  po 6 klasie szkoły podstawowej 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
Sprawdzian składał się z dwóch części: 

1. część pierwsza -język polski i matematyka 
2. część druga –język angielski 

Sprawdzian pisało 46 uczniów . 
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WYNIKI 100%: 
Matematyka – 4 uczniów: Antoni Eckhoff, Igor Kumela, Urszula Szwech, Ryszard Lasota. 
Język angielski – 7 uczniów: Maja Aleksandrzak, Igor Kumela, Sofiko Kuruliszwili, Urszula 
Szwech, Liliana Piotrowska, Jan Sienkiewicz, Michał Tałasiewicz. 
 
 
 
 
 

VI. 5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
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Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części : 

1. humanistycznej – historia , wiedza o społeczeństwie i język polski, 
2. matematyczno-przyrodniczej – biologia, chemia, fizyka, geografia oraz 

matematyka, 
3. język obcy nowożytny  

Do egzaminu przystąpiło 44 uczniów 
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Dziesięcioro uczniów uzyskało 100% punktów z : 

1) Kamil Jonak    -  matematyka 
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2) Weronika Piotrowska  -  j. angielski podstawowy 
3) Elias Chaibedra   -  j. angielski rozszerzony 
4) Marianna Glonek  -  j. angielski podstawowy 
5) Anna Krawczyk   -  j. angielski podstawowy 
6) Weronika Piotrowska  -  j. angielski rozszerzony 
7) Zuzanna Potyrała  - j. angielski podstawowy 
8) Balbina Sobieszek  -  j. angielski podstawowy 
9) Ryszard Świtkiewicz  -  j. angielski podstawowy 
10) Angelika Kałdus  -  j. angielski podstawowy 

 
VII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków 
gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było 
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez miasto 
środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników, zakup 
pomocy dydaktycznych i eksploatację budynków komunalnych. 
Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji zatwierdzonych przez 
Burmistrza Miasta. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia 
edukacyjne obowiązkowe  i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. 

 
 

Dowóz uczniów 
 

 
 
 
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty refundowano rodzicom 1 
ucznia wydatki związane z dowożeniem do szkoły ucznia niepełnosprawnego oraz dowożono 2 
uczniów  niepełnosprawnych   - 1 ucznia do szkoły  i 1 ucznia do przedszkola w Brwinowie 
 Dowożono 19 uczniów do szkoły i przedszkola  z Ośrodka dla uchodźców w Dębaku. 
 

 
Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy 
Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie 
stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, 
ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Tabela Nr 10 pokazuje 
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liczbę przyznanych stypendiów szkolnych  w roku szkolnym 2015/2016 z wyszczególnieniem 
typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę. 
 
Tabela Nr 10 Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016 

 
 
 
Wyszczególnienie 

Liczba 
uczniów 

 
kwota 

Stypendium szkolne – uczniowie szkół podstawowych 3 3313,56 
Stypendium szkolne – uczniowie  gimnazjum 2 3236,80 
Stypendium szkolne – uczniowie LO   2 3236,80 
Stypendium szkolne – uczniowie  T  1 1371,60 
Razem 8 11158,76 

 
 

„Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” 
 

 
 

W roku szkolnym 2015/2016 z posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania „ skorzystało z obiadów 15 dzieci, dzieci te uczęszczały do przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.  

W roku  szko2015/2016 z posiłków poza programem skorzystało z obiadów 4 dzieci, dzieci te 
uczęszczały do przedszkola i szkoły podstawowej.  

Dodatkowo poza programem opłacano śniadania i podwieczorki dla 5 dzieci, które uczęszczały do 
przedszkola.  

 
„Owoce w szkole”," i Szklanka mleka dla każdego”. 

 
Zespół Szkół  realizował program: „Owoce w szkole”," i Szklanka mleka dla każdego”.              
Program był realizowany  od października 2015r. do końca maja 2016r. 
Program owoce w szkole był realizowany  w  7 klasach szkoły podstawowej.  
Z programu korzystali wszyscy uczniowie Kl.I-III. 
W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowany był program „Mleko w Szkole” z programu mogli 
korzystać wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. Na mleko(białe) bezpłatne  zapisywało się 
średnio 120 uczniów miesięcznie. Około 80 uczniów miesięcznie kupowało mleko smakowe. 
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Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna" -dofinansowanie zakupu 
podręczników ,pomoc  skierowana była do: 

 uczniów klas trzecich szkoły podstawowej; 
 uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. 

Z tej formy pomocy skorzystało 3  uczniów. 
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

 
 
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2015/2016 była kontrola obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 6 lat do ukończenia 
gimnazjum(16 lat) ,a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16 - 18 lat życia. Kontroli spełniania 
obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie,  
a obowiązku nauki gmina. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto 
w tabeli nr 11. 
Tabela Nr 11. Kontrola obowiązku nauki. 
Wyszczególnienie  
Liczba  młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniających obowiązek 
szkolny 

33 

Liczba 
młodzieży 
spełniająca 
obowiązek 
nauki 

w publicznej lub niepublicznej szkole 
ponadgimnazjalnej 

75 

przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 
 

8 

Przez realizację indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego dla osób ze sprężonymi 
niepełnosprawnościami w ośrodku  rewalidacyjno-
wychowawczym 

1 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz  niezamieszkałej na terenie 
gminy, co, do której brak  informacji o spełnianiu bądź  nie 
spełnianiu   obowiązku nauki 

0 

Liczba młodzieży  nie spełniającej obowiązku nauki 0 
Liczba młodzieży w wieku 16 –18 lat zameldowanej na terenie 
gminy 

117 
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Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty. 
 
W roku szkolnym 2015/2016 K.O nie przeprowadzało kontroli. Była współpraca bieżąca.  
 
Uchwały w sprawach oświatowych podjęte przez Radę Miasta Podkowy Leśnej 

w roku szkolnym 2015/2016 
 

 
1. UCHWAŁA NR 160/XXVII/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  

z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna . 
 

2. UCHWAŁA NR 158/XXVII/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za 
wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne  dla uczniów i studentów zamieszkałych 
na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania . 
 

3. Uchwała Nr 157/XXVII/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna 

 
4. UCHWAŁA NR 119/XX/2016  RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  

z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady  
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  w 2016 r.  
 

5. UCHWAŁA NR 118/XX/2016  RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde          z 
tych kryteriów  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu          
rekrutacyjnym do  klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum  
prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna  
 

6. UCHWAŁA NR 92/XVII/2015  RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania  
dotacji dla publicznych i niepublicznych  szkół, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie  gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż 
jednostka samorządu terytorialnego organ  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystania dotacji. 
 

7. UCHWAŁA NR 79/XVI/2015  RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Brwinów  a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w  
pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią. 
 
 
 
Zarządzenia w sprawach oświatowych podjęte przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
 

1. ZARZĄDZENIE NR 92/2015  BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru wykonawcy  
świadczenia usługi – prowadzenie stołówki szkolnej . 
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2. ZARZĄDZENIE NR 96/2015  BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2007 Burmistrza Miasta Podkowy 
Leśnej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej 
Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze  socjalnym dla 
uczniów szkół i słuchaczy kolegiów . 
 

3. ZARZĄDZENIE NR 105/2015  BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ  
z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę 
pomieszczeń w Zespole Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna  
 

4. Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 4 sierpnia 2016 r.                   
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego 
 

5. Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 sierpnia 2016 r.                  
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników                    
i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom                   
w 2016r. - „Wyprawka szkolna” 

 
 
 
 
Opracowała: Anna Markowicz 
 
Do opracowania wykorzystano:  
- informacje gromadzone i przetwarzane w MZEAS,  
- dane uzyskane z jednostek oświatowych,  
-dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, 
-sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej  
(stan na dzień 30.09.2015 roku). 
 
 
Podkowa Leśna, 2016-10-26 
 


