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I. Zdania o światowe gminy 

 

1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji 
publicznej naleŜy 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 2013/2014 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 
2013/2014 obrazuje tabela nr 1. 
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Tabela Nr 1. Stan organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w roku 
szkolnym 2013/2014.  

Liczba uczniów  

lp  Wyszczególnienie  
Liczba  

oddziałów  
Ogółem 

w tym 

uchodźcy 

I II III IV V VI 

1. Szkoła Podstawowa       
im. Boh.Warszawy 13 314 39 52 48 69 52 49 44 

2. Publiczne Gimnazjum  6 155 12 50 56 49    

 

Stan organizacji przedszkola publicznego  w roku szkolnym 2013/2014 
obrazuje tabela nr 2. 

Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkola publiczne go.  

Lp.  Wyszczególnienie  Liczba oddziałów  Liczba uczniów*  

1. Przedszkole Miejskie 5 131 

Ogółem:  5 131 

* - wychowanków 

W roku szkolnym 2013/2014r. w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 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 
moŜliwość korzystania z usług przedszkola dla 131  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 2013/2014 
do przedszkola nie przyjęto 4 dzieci z Podkowy Leśnej w tym :                              
4 dzieci urodzonych w 2011r. - dzieci 2,5 letnie.                                                 
W szkołach prowadzonych przez Gminę nauczanie indywidualne pobierało 3 
uczniów, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli uczęszczać na zajęcia 
szkolne  zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej,        
1 uczeń miał indywidualny tok nauki. 

Ponadto w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 
dotowane przez miasto: 

a) 3 niepubliczne  punkty przedszkolne, 
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b) niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej szkoła 
podstawowa, 

c) niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej gimnazjum. 

 

Stan organizacji niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum w roku 
szkolnym 2013/2014 obrazuje tabela nr 3. 

 

lp  Wyszczególnienie  
Liczba  

oddziałów  

Liczba  

uczniów  „0” I II III IV V VI 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 
im.św Teresy od 
Dzieci ątka Jezus 

8 18 23 39 42 38 26 25 25 

2. Gimnazjum Nr 2 
im.św.Hieronima  4 78  39 20 19    

 

Stan organizacji niepublicznych punktów przedszkolnych  w roku szkolnym 
2013/2014 obrazuje tabela nr 4. 

 

Lp.  Wyszczególnienie  
Liczba uczniów*  

 

1. Klub Rodzinny” Ihaha” 15 

2. 
Punkt przedszkolny 

”Na Akacjowej” 
10 

3. Montessoria ńscy  Odkrywcy 15 

Ogółem:  40 

* - wychowanków 
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III. Baza do działalno ści oświatowej. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 2 budynkach 
komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 5. 

 

 

Tabela Nr 5. Stan bazy lokalowej o światy w roku szkolnym 2013/2014r. 

 

Pomieszczenia (ilo ść) 

Wyszczególnienie  

Powierzchnia 
nieruch. 
gruntowej 
 (w m˛)  Sale 

lekcyj
ne 

Prac. 
Kom
pute 
rowe  

biblio
teki 

Sale 
gimnastyczne  

Gabinety 
lekarskie
* 

Świetlice  Stołów
ki  

Sala 
konferencyjna  

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. Urz ądzenia rekreacyjno – sportowe.  

Wyszczególnienie  Rodzaj urz ądzenia  Liczba 
urządzeń 

1. Przedszkole  Sprzęt terenowy dostosowany do wieku 
dzieci  1 plac 

Boisko leśne* 1 

Boisko wielofunkcyjne  tartanowe* 1 

BieŜnia  60 m z nabiegiem do skoku w dal 1 

Piaskownica  do skoków w dal 1 

Rzutnia do pchnięcia kulą 1 

2. Zespół Szkół 

Plac Zabaw ”Radosna szkoła” 1 

*wymaga modernizacji 
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W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy 
lokalowej gminnej oświaty w tym wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne.  

W roku szkolnym 2013/2014  w starej części szkoły przeprowadzono remont 
kapitalny sali Nr 6 (powiększenie sali – rozbiórka ściany, pomalowanie, 
połoŜenia nowej wykładziny podłogowej, wymiana oświetlenia) wymieniono 
instalację elektryczną w kuchni, wymieniono oświetlenie w sali Nr 3 
Przedszkole Miejskie: wykonano 76 m2 nawierzchni safeplay na istniejącym 
chodniku, przeprowadzono remont attyki, naprawiono ściany oraz wykonano 
roboty dekarsko blacharskie na budynku przedszkola. 

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

Tabela Nr 7. Stan wyposa Ŝenia w urz ądzenia specjalistyczne i zbiorów 
bibliotecznych.  

 

 

Ilość 

Komputery    

Wyszczególnienie  
Ogółem  

w tym: 
do 
uŜytku 
ucznió
w 

Proje
ktory 
multi
med.  

tele
wizo
ry 

drukar
ki 

Rzut
niki 
prze
źroc
zy 

radiom
agneto
fony  

Kamery 
video, 

Aparaty 
fot.  

Odtw. 
DVD, 
VHS 

Kser
o+ 
urz. 

wiel
of  

Wolum
iny  

Tab 

inter
akty
wne  

Kamery 
- monit.  

1 Przedszkole  8 5 1 1 4 1 7 0+2 1 2 960 0 0 

2 Zespół Szkół  94 65 14 14 12 3 25 1+3 18 3+6 16050                                                                                                                                                    2 32 

 

IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku szkolnym 2013/2014 w  przedszkolu i zespole szkół prowadzonych 
przez Gminę pracowało 61 nauczycieli oraz 31 pracowników administracji      
i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 
8. 
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Tabela Nr 8. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolny m 2013/2014 

w tym:  
Zatrudnienie  

nauczyciele  pozostali  Wyszczególnienie  

etaty  osoby  etaty  osoby  etaty  osoby  

1. Przedszkole  20,79 23 9,79 12 11 11 

2. Zespół Szkół* 59,18 69 41,56 49 17,62 20 

Razem 79,97 92 51,35 61 28,62 31 

W roku szkolnym 2013/14 w Zespole Szkół 1 nauczyciel zespołu szkół 
przebywał na półrocznym urlopie dla poratowania zdrowia,    szkoła 
wypłacała 100% wynagrodzenia (art.73KN) oraz jedna osoba  pobierała 
świadczenie rehabilitacyjne. 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów 
i godzin zajęć obowiązkowych  i dodatkowych    a pracowników administracji   
i obsługi ze specyfiki działalności. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 
2013/2014, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady 
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  Nakłady na dokształcanie 
i doskonalenie zawodowe  przedstawia tabela nr 9. 

Tabela Nr 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe naucz ycieli w latach  

Rok szkolny 2013/14  

Wyszczególnienie   złotych  

1. Przedszkola    2870,- 

2. Zespół Szkół 14626,77 

                                           
Razem- nakłady  17496,77,- 
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 Tabela Nr 10. Poziom wykształcenia nauczycieli w ro ku szkolnym 
2013/2014r. 

WMPP* LICENCJAT  Razem 
  

etaty  % ogółu  etaty  % ogółu  % ogółu  etaty 

Przedszkole  8,79 89,79% 1 10,21% 100%   9,79 

Zespół Szkół  40,54 97,55% 1,02  2,45% 100% 41,56 

Razem 49,33 96,07% 2,02 3,93%   100% 51,35 

* - wyŜsze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 
 

WyŜsze wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym                 
w roku szkolnym 2013/2014 posiadało 96,07% 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 
2013/2014 obrazuje tabela nr11. 

Tabela Nr11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2013/2014r . 

Stopie ń awansu zawodowego (w osobach) 

StaŜysta Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  Razem 

  etaty  % 
ogółu  etaty  % 

ogółu  etaty  % 
ogółu  etaty  % 

ogółu  etaty  

Przedszkole  0,41 4,19% 5 51,07% 3 30,64% 1,38 14,10% 9,79 

Zespół 

Szkół  
1,61 3,88% 8,35 20,09% 15,27 36,74% 16,33 39,29% 41,56 

Razem 2,02 3,93% 13,35 26,00% 18,27 35,58% 17,71 34,49% 51,35 

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 19 
nauczycieli tj. 34,49%  w przeliczeniu na etaty spośród ogółu zatrudnionych. 

W roku szkolnym 2013/2014  2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela  
kontraktowego , 3 nauczyciel stopień nauczyciela  mianowanego i 1 
nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego.  

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej 
zapewniła takŜe w roku szkolnym 2013/2014 w miarę dobrą strukturę 
zatrudnienia, uwzględniając staŜ pracy nauczycieli. Dominują nauczyciele ze 
staŜem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy nauczycielach z duŜym 
dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia poŜądaną dobrą jakość 
pracy.  
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V. Z Ŝycia Przedszkola Miejskiego. 

Cyklicznie odbywają się: zajęcia adaptacyjne dla dzieci po raz pierwszy 
przychodzących do przedszkola. Z informacji zwrotnej rodziców wynika, iŜ 
Ŝadne dziecko nie zrezygnowało z powodu nie adaptowania się do 
przedszkola. Zajęcia adaptacyjne pokazują przykładowe zajęcia prowadzone 
przez nauczycieli. Rodzice poznają się wzajemnie a dzieci przychodzą we 
wrześniu do znajomego i przyjaznego im otoczenia.                             
Rodzice 1 września z pełnym zaufaniem powierzają największy swój skarb 
jakim jest dziecko. 

  W październiku przedszkole obchodziło święto  patrona. Dzieci                          
z  najstarszej grupy wiekowej wystawiły, jak co roku przedstawienie teatralne 
wg. Opowiadań Lucyny Krzemienieckiej o Krasnalu Halabale. Święto  patrona 
połączone było ze świętem Edukacji Narodowej.   

11 listopada to okazja do budzenia uczuć patriotycznych, poczucia 
przynaleŜności  i toŜsamości narodowej juŜ od najmłodszymi lat. Dzieci 
poznają historię zdobycia niepodległości przez Polskę. Słuchają hymnu 
narodowego uczą się słów  na pamięć. Wykonują flagi, kotyliony w barwach 
narodowych, oglądają albumy i słuchają opowieści niepodległościowych 
dostosowanych do wieku dzieci. Dzieci są wprowadzane w świat kultury 
norm, obyczajowości, tradycji, zwyczajów, świąt, historii, literatury i muzyki.  
W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele rozbudzają ciekawość świata, 
uwraŜliwiają na wartości i kształtują  postawy patriotyczne i obywatelskie.  

  Udział dzieci w konkursach zewnętrznych: 

1. plastycznym „Zdrowe powietrze wokół nas” -  I nagroda na szczeblu 
powiatu, 

2. „Bohater mojej ulubionej ksiąŜki”     -  I miejsce  i wyróŜnienie, 
3. ogólnopolski konkurs „Drugie Ŝycie śmieci”. 

 Prace były bardzo oryginalne  i  pomysłowe, dzieci wykazały się 
wspaniałą wyobraźnią i rodzice ogromnym zaangaŜowaniem. Komisja 
złoŜona z rodziców wybrała jedną pracę konkursową. Nie zdobyła 
nagrody, ale karmik dla ptaków słuŜył cały rok.  

4. Konkurs plastyczny „Moje ukochane zwierzątko” 
5. Konkurs recytatorski w Milanówku recytacja wierszy Doroty Gellner.   
6. Konkurs powiatowy w Grodzisku Mazowieckim „Sopranem i basem, 

czyli piosenka na Grodziskiej scenie” 
7. Udział w Tanecznym festiwalu przedszkolaków „Raz na ludowo” – 

„Mazovia 2014” Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza. 
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Udział dzieci w konkursach wewnętrznych: 

1. Konkurs plastyczny „Krasnal Hałabała patron mojego przedszkola” 
2. Konkurs plastyczno techniczny „Najładniejsza Bombka na Choinkę” 

– skierowany do dzieci i rodziców. Prace stanowiły śliczną 
dekorację świąteczną przedszkola. 

3. Konkurs plastyczny „Wiosna” połączony z konkursem recytatorskim 
„Wiersze na Powitanie wiosny”   

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.  

Radośnie świętowano dzień Dziadków i Babć. Dziadkowie oglądali 
przedstawienia przygotowane tylko dla nich oraz uczestniczyli w przyjęciu na 
ich cześć otrzymali upominki wykonane przez ukochane wnuki. Potem 
karnawał duŜo ciekawych zajęć plastyczno technicznych wykonywanie 
dekoracji kostiumów, kotylionów.  

Prezentowano dzieciom na terenie przedszkola spektakle teatralne, koncerty 
muzyczne. W przedszkolu koncertowały dzieci ze szkoły Muzyki i Tańca              
z Podkowy Leśnej. 

Dzieci brały udział w akcjach charytatywnych jak Zbiórka Góry grosza na 
rodzinne domy dziecka, od lat zbierają korki od butelek na kolejny cel dla 
potrzebujących. Otrzymywały dyplomy i podziękowania za udział w tych 
akcjach. Przedszkole współpracuje  z Ośrodkiem dla Uchodźców                             
w Dębaku, zorganizowało zbiórkę odzieŜy, ksiąŜek zabawek środków 
czystości dla rodzin  z Dębaka. 

Przedszkole na stałe 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 najbliŜszego otoczenia. Gmina przeznaczyła środki finansowe na 
zatrudnienie nauczyciela języka angielskiego. Kolejny rok wszyscy nasi 
wychowankowie biorą udział z lekcjach języka angielskiego. Zatrudniony 
logopeda eliminuję wady wymowy naszych dzieci. Nauczyciele prowadzą 
zajęcia dodatkowe –„Mali odkrywcy, „Uczę się rysować” , „Jestem 
bezpieczny”, „I ja mam swoje prawa”.  
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VI. Poziom nauczania w samorz ądowych szkołach. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym 
stopniu zaleŜą od zdolności i aspiracji, ale takŜe środowiska rodzinnego. 
Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŜe przybierać róŜne 
formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy 
przedmiotowe.  

Sukcesy uczniów . 

Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół 
naszej Gminy osiągali znaczące sukcesy w róŜnych dziecinach Ŝycia 
szkolnego.  

SPORT 

1. Przełajowe biegi sztafetowe :  dziewczęta szkoła podstawowa – III 
miejsce w zawodach powiatowych 

2. Dwa ognie usportowione : dziewczęta szkoła podstawowa – III 
miejsce w zawodach powiatowych 

3. Koszykówka :   
• dziewczęta gimnazjum – I miejsce w zawodach powiatowych 
• dziewczęta gimnazjum – III miejsce w zawodach   

międzypowiatowych 
• chłopcy gimnazjum – II miejsce w zawodach powiatowych 
• chłopcy gimnazjum – III miejsce w zawodach Mazovia Cup 

4. Siatkówka :  
• dziewczęta gimnazjum– II miejsce w zawodach powiatowych 
• dziewczęta gimnazjum– III miejsce w zawodach 

międzypowiatowych 
• dziewczęta gimnazjum – II miejsce w zawodach Mazovia Cup 
• chłopcy gimnazjum – III miejsce w zawodach Mazovia Cup 

5. Piłka r ęczna : 

• chłopcy gimnazjum– III miejsce w zawodach powiatowych 
• chłopcy gimnazjum – III miejsce w zawodach Mazovia Cup 

6. Lekkoatletyka :   

• dziewczęta gimnazjum – I miejsce druŜynowe w zawodach 
powiatowych 

• chłopcy gimnazjum – III miejsce druŜynowe w zawodach powiatowych 
• zawody powiatowe – indywidualnie 7 miejsc I, 5 miejsc II 
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• zawody międzypowiatowe – indywidualnie 2 miejsca I, 2 miejsca II, 6 
miejsc III 

 

PRZEDMIOTOWE 

1. Kubanychbek Turanbaev  – laureat konkursu języka rosyjskiego - 
gimnazjum 

2. Oskar Lipie ń – laureat konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej 
(najwyŜszy wynik w Polsce) - gimnazjum 

3. Paweł śbikowski   - finalista konkursu „Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa                    
polskiego” - gimnazjum 

4. Stanisław Biegała  – finalista konkursu matematycznego – szkoła 
podstawowa 

5. Kamil Jonak  – laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur 
Matematyczny 2014” 

6. Kornel Sikora  – wyniki bardzo dobre w wielu konkursach 
matematycznych: Alfik, Kangur, Mat 

7. Olga Tałasiewicz, Michał Tałasiewicz  – wyniki bardzo dobre w 
konkursie przyrodniczym Uniwersytetu Jagielońskiego „Świetlik” – 
szkoła podstawowa 

8. Rafał Duran  – wyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym 

ARTYSTYCZNE 

1. Konkurs czytelniczy  na opowiadanie baśni, bajek i legend pt.: 
„Dawno, dawno temu…” organizowany przez Ośrodek Kultury Gminy 
Grodzisk Mazowiecki,  Filię Pedagogiczną Biblioteki Wojewódzkiej im. 
KEN(w Warszawie) w Grodzisku Mazowieckim oraz biblioteki szkolne: 

• I miejsce: Igor Kumela, Jakub Wojtyński 
• II miejsca: Zofia Tałasiewicz, Olga Koronkiewicz 
2. Konkursu Recytatorski  im. Jarosława Iwaszkiewicza organizowany 

przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, pod 
patronatem Starostwa Powiatu Grodziskiego: 

• WyróŜnienie: Maria De Latour 
3. Powiatowy konkurs plastyczno-literacki  „Ocalić od zapomnienia” 

organizowany przez Nową SzkołęMilanówek: 
• I miejsce: Karolina Michalak - kategoria prac multimedialnych 
• III miejsce: Karolina Michalak - kategoria prac plastycznych 

4. Konkurs literacki  „Czy znasz obrazy Józefa Chełmońskiego” 
organizowanego przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim i Urząd 
Gminy śabia Wola 

• I miejsce: Marcelina Cywińska 
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5. Konkurs Recytacji  Własnego Wiersza organizowany przez Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  w Podkowie Leśnej i Starostwo 
Powiatu Grodziskiego 

• II miejsce: Anna Jakubiak 

6. Ogólnopolski konkurs recytatorski  im. K. I. Gałczyńskiego  

     „O Złote Pióro Watermana” 

• Nagroda Prezydenta Pruszkowa: Igor Kumela  

IMPREZY SZKOLNE 

1. Sztab Orkiestry Świątecznej Pomocy 
2. Kiermasz Świąteczny 
3. Dzień Laureata 
4. Piknik „W Podkowie po zdrowie” 
5. Turniej koszykówki 3 na 3 „PODKOSZYKÓWKA 2014” 
6. Święto Szkoły 
7. Turnieje z cyklu Mazovia Cup: koszykówka i piłka ręczna 
8. Program „śywa Biblioteka z Uchodźcami” 
9. Przystanek „Unia Europejska” w Rajdzie Wolności 

 

VII .Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego   
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VIII. Stan realizacji zada ń oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.  

W roku szkolnym 2013/2014 realizowano szereg zadań wynikających            
z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. NajwaŜniejszym 
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. 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty 
refundowano rodzicom 2 uczniów wydatki związane z dowoŜeniem do szkół 
uczniów niepełnosprawnych. DowoŜono 55 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 takŜe szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Tabela Nr 10 
pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych  w roku szkolnym 
2013/2014 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali 
naukę. 

Tabela Nr 10 Stypendia szkolne w roku szkolnym 2013 /2014 

 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 

uczniów 

Stypendium szkolne – uczniowie szkół podstawowych 6 
Stypendium szkolne – uczniowie  gimnazjum 1 
Stypendium szkolne – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
bez policealnych 

0 

Stypendium szkolne – uczniowie LO  i LOU i LP 3 
Stypendium szkolne – uczniowie  T i TU 0 
Razem 10 
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W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie  doŜywiania” Z programu 
korzystało w formie bezpłatnych  obiadów; 
Liceum  1 uczeń, szkoła podstawowa 7 uczniów, gimnazjum 1uczeń                        
i przedszkole 3 dzieci 
Zespół Szkół  realizował program: „Owoce w szkole”," i Szklanka mleka dla 
kaŜdego”. 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie 
zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”   
z tej formy pomocy skorzystało 13 uczniów.  

• Obowi ązek szkolny i obowi ązek nauki 

WaŜnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2013/2014 była kontrola 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają 
uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum(16 lat) ,a obowiązkowi 
nauki uczniowie w wieku 17 - 18 lat Ŝycia. 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 obowi ązku nauki.  

Wyszczególnienie 16 
lat 

17 lat 18 lat ogółem 

0 1 2 3 4 
Liczba  młodzieŜy w wieku 16-18 lat, spełniających obowiązek szkolny 30 1 0 31 

w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej 2 28 41 71 
przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 
 

4 3 0  7 
Liczba 
młodzieŜy 
spełniająca 
obowiązek 
nauki 

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

0 2 0 2 

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

0 1 0 1 

Liczba młodzieŜy  nie spełniającej obowiązku nauki 0 0 0 0 
Liczba młodzieŜy w wieku 16 –18 lat zameldowanej na terenie gminy 36 35 41 112 
 

• Uchwały w sprawach o światowych podj ęte przez Rad ę Miasta 
Podkowy Le śnej w roku szkolnym 2013/2014 

1. UCHWAŁA Nr 191/XL/2014 z dnia 3 kwietnia 2014r.                                           
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie 
publicznych          i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania 
przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia 
kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 

2. UCHWAŁA Nr 192/XL/2014 z dnia 3 kwietnia 2014r.                                              
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna                 
a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia 
punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  
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3. UCHWAŁA Nr 191/XL/2014 z dnia 3 kwietnia 2014r.                                             
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 
będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
miasto Podkowa Leśna w roku 2014  

4. UCHWAŁA Nr 204/XLIII/2014 z dnia  26 czerwca 2014r.                                          
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole 
Miejskie w Podkowie Leśnej. 

 
 

Opracował: Anna Markowicz 

Podkowa Le śna,2014-10-27 

 

Z up. Burmistrza Miasta  
Podkowy Leśnej   
Sekretarz Miasta 

     /-/ 
 Maria Górska 


