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Informacje na temat  stanu przygotowania 
szkoły do nowego roku szkolnego 2017/2018

∗ Zespół Szkól od września staje się 8-letnią szkołą podstawową z oddziałami 
gimnazjalnymi. Do wygaszenia gimnazjum, czyli do końca sierpnia  roku 2019. 
Nazwa szkoły podstawowej prawdopodobnie pozostanie i zachowa imię 
Bohaterów Warszawy, choć jest to w gestii organu prowadzącego. Zmiany 
nazwy szkoły będą się wiązały ze zmianą pieczątek, tablic, nadania nowego 
numeru NIP, itp.

∗ Od września 2017 r. będziemy mieli 7 klas szkoły podstawowej oraz klasy II i III 
gimnazjum. We wrześniu 2018 r. będzie 8 klas szkoły podstawowej i III 
gimnazjum. We wrześniu 2019 r. już tylko 8 klas szkoły podstawowej.

∗ Zatrudnienie nauczycieli- w tym i jeszcze przyszłym roku szkolnym nie będzie 
zmian w zatrudnieniu. Natomiast po wygaśnięciu gimnazjum zmniejszy się ilość 
oddziałów klasowych, co wpłynie na ilość godzin dydaktycznych dla nauczycieli.

Reforma oświaty:
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∗ W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej z 
oddziałami gimnazjalnymi będą następujące ciągi 
edukacyjne: Pierwszy etap edukacyjny (edukacja 
wczesnoszkolna)- klasy 1-3, drugi etap edukacyjny-
klasy 4-7 ( w roku szkolnym 2018/2019- klasy 4-8) oraz 
klasy gimnazjalne: klasy II-III. W tym roku nie było 
naboru już naboru do klas I-szych gimnazjum. 

Reforma oświaty

∗ Nowe przepisy oświatowe zniosły obowiązek 
przystępowania do sprawdzianu szóstoklasisty. 
Obowiązek pozostał dla klas III gimnazjum w postaci 
egzaminu gimnazjalnego i odbędzie się on jeszcze 2 
razy: w roku 2018 i 2019. Natomiast wprowadzony 
został obowiązek przystąpienia do egzaminu na 
zakończenie szkoły podstawowej, czyli dla uczniów 
klas 8-mych. Pierwszy raz uczniowie klas 8-mych 
napiszą taki egzamin w roku 2019.

Reforma oświaty
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∗ Od 1 września wchodzą w życie nowe akty prawne regulujące pracę 
szkół- ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 
11.01.2017 r.poz.59) i ustawa z dnia 14.12.2016  r.- Przepisy 
wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11.01.2017 r., 
poz. 60). Ponadto nowe akty wykonawcze: rozporządzenia 
dotyczące nowej  podstawy programowej, organizacji pracy szkoły,  
ramowych planów nauczania, weszły w życie wcześniej i są 
obowiązujące. Oprócz tego działają także przepisy: ustawa o 
systemie oświaty, dotychczasowe ramowe plany nauczania i inne 
przepisy odnoszące się do „starej” podstawy programowej .

∗ Nowe ramowe plany nauczania i nowa podstawa programowa 
obowiązują od 1 września w klasach: 1,4, 7 szkoły podstawowej. W 
pozostałych klasach – dotychczasowe „ramówki”.

Reforma oświaty

∗ Podręczniki i ćwiczenia będą wszystkim  uczniom 
przekazane nieodpłatnie. Zakupy te są finansowane z 
celowej dotacji na zakup podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych i zajmuje się tym szkoła. Większość 
podręczników i ćwiczeń została już przesłana przez 
wydawnictwa.

Reforma oświaty
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∗ Przekształcenie Zespołu Szkól w 8-letnia szkołę 
podstawową z klasami gimnazjalnymi spowodowało, 
że wszyscy pracownicy od 1 września staną się 
pracownikami szkoły podstawowej. Zgodnie z 
zapisami nowego prawa oświatowego wszyscy 
nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni Zespołu 
Szkół zostali przed 15 maja b.r. poinformowani o tym 
fakcie. Nie zaistniała potrzeba ruchów kadrowych 
polegających na przesunięciu nauczycieli w stan 
nieczynny lub rozwiązania umowy o pracę.

Reforma oświaty

∗ Stan po rekrutacji do klas 1-szych  szkoły podstawowej : mamy 2 
klasy 1-sze liczące po 20 uczniów w każdej z klas .

∗ Liczba uczniów w szkole podstawowej wynosi 355
∗ Gimnazjum- 106
∗ Dzieci cudzoziemskie: 21 uczniów będzie kontynuowało naukę w 

szkole.
∗ W Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku podjęto projekt 

nauczania języka polskiego na terenie ośrodka. Dopiero po 
upływie 2 miesięcy dzieci będą zgłaszać się do szkoły. Takich 
dzieci zakwalifikowanych do tego projektu jest 24. 
Prawdopodobnie od listopada ilość dzieci cudzoziemskich może 
wzrosnąć.

Uczniowie szkoły
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∗ Dziennik elektroniczny od września tego roku stanie się 
jedyną formą dziennika lekcyjnego.

∗ Zakupiono brakujące komputery, okablowano wszystkie 
sale lekcyjne stałym łączem internetowym, zaplanowano 
szkolenie dla nauczycieli , dyrekcji szkoły, sekretarki.

∗ W związku ze zwiększoną liczba sprzętu oraz potrzebą 
utrzymywania go w dobrej kondycji i szybkiego 
reagowania w sytuacji wystąpienia awarii, szkoła powinna 
korzystać ze stałych usług serwisanta sprzętu 
komputerowego. Uwzględnimy to we wnioskach do 
budżetu szkoły. 

Dziennik elektroniczny

∗ W roku 2017/2018 w szkole będą prowadzone 2 projekty : 

∗ „Filozofia na co dzień”- roczny projekt realizowany we 
współpracy z Instytutem Filozofii UW. Zajęcia adresowane dla 
klas II gimnazjum, po 2 godziny tygodniowo dla ucznia. Dwa 
główne cele projektu to: 

∗ rozwinięcie u uczniów kompetencji związanych z poprawnym 
argumentowaniem i logiką, krytycznym, samodzielnym 
myśleniem oraz heurystyką,

∗ zainteresowanie uczniów filozofią i pobudzenie ich do myślenia.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy IF UW w okresie od września 
2017 do września 2018.       

Nowe projekty edukacyjne
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∗ W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 szkoła  będzie 
realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt „Akademia Otwartego 
Umysłu”

∗ Projekt będzie realizowany w Partnerstwie Miasta Podkowa 
Leśna z Fundacją STIWEK z Warszawy.

∗ Wartość projektu to 883 000 zł.
∗ Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów 

przez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, 
doskonalących, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych 
rozwijających postawy kreatywności, przedsiębiorczości i pracy 
zespołowej. 

Nowe projekty edukacyjne

∗ Prace porządkowe i  naprawy : wykonano naprawę części 
ogrodzenia działki szkolnej od strony skweru ks. Kolasińskiego, 
pomalowano salę lekcyjną nr 7  oraz  części korytarzy, wykonano 
mycie okien na piętrach i okien w sali sportowej, w czasie wakacji 
przygotowywano sprzęt komputerowy do wprowadzenia pełnej 
wersji dziennika elektronicznego (serwis, przegląd 
oprogramowania, konserwacja dysków twardych), potrzebne jest 
zakupienie i zainstalowanie dysku sieciowego. Trwają prace 
porządkowe i naprawy drobnych usterek.

∗ Przygotowujemy w jednej z sal lekcyjnych przyrządy do 
prowadzenia zajęć integracji sensorycznej dla dzieci ze wskazaniami 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Przed 
rozpoczęciem roku szkolnego zostanie zainstalowana belka 
sufitowa do podtrzymywania wiszących przyrządów do ćwiczeń

Infrastruktura
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Niepubliczna szkoła muzyczna I stopnia będzie 
realizowała zajęcia w salach naszej szkoły. Sale będą 
udostępniane po zakończeniu pracy szkoły, od godz. 
15.00, na podstawie umowy najmu. Trwa rekrutacja 
uczniów.

Szkoła muzyczna I stopnia


