
 

Wśród zadań oświatowych wykonywanych w 2013r. na szczególną uwagę zasługują: 

 

- nowe obwody szkolne, 

- zmiana w organizacji i finansowaniu wychowania przedszkolnego, 

- utworzenie oddziału integracyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, 

- pozyskanie środków na realizację projektu pt. Szkoła na 6 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, 

- uzyskanie tytułu Samorządowy Lider Edukacji. 

 

Szkoły publiczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny mają określone obwody 

szkolne, po to, aby każde dziecko miało zapewnione miejsce do obowiązkowej nauki. Dotychczas 

obowiązujące obwody szkolne dla poszczególnych szkół ustalono w latach 80-tych i 90-tych. 

Procesy osiedleńcze i migracyjne na terenie gminy spowodowały znaczące zróżnicowanie w 

liczbie dzieci zamieszkałych w obwodach szkolnych.  

Intensywny rozwój mieszkalnictwa w rejonie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie sprawił, iż 

znacząco wzrosła liczba dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, natomiast w sąsiedniej Szkole 

Podstawowej w Zegrzu, liczba uczniów spadła, gdyż obwód szkoły tworzą miejscowości  z malejącą 

liczbą mieszkańców.  

Taka sytuacja sprawiła, iż w jednej szkole dzieci uczyłyby się na zmiany, natomiast w drugiej baza 

szkoły byłaby wykorzystywana w połowie.  

Należy zaznaczyć, iż w gminie Serock też jest odczuwalny spadek liczby uczniów, pomimo, iż 

przybywa mieszkańców gminy.  Aby tworzyć porównywalne warunki do nauki i rozwoju, z inicjatywy 

Burmistrza – 30 stycznia 2013r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę w sprawie zmiany 

obwodów szkolnych w gminie Miasto i Gmina Serock.  

Zmiany polegają na wyłączeniu z obwodu Szkoły Podstawowej  w Jadwisinie miejscowości: 

Dosin, Borowa Góra – poza obwodem w obrębie ulic: Nasielska, Długa, Warszawska oraz ulicy 

Nasielskiej, i włączeniem tego obszaru do obwodu Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Powyższa zmiana 

obwodu obowiązywać będzie od 1 września 2014r., aby umożliwić dzieciom naturalne wejście w 

nowe środowisko szkolne, od 1 września 2013r. w Szkole Podstawowej w Zegrzu utworzono oddział 

przedszkolny, który stanowi etap poprzedzający naukę w szkole. 

 

Rok 2013 zapoczątkował wiele zmian w obszarze wychowania przedszkolnego, które będą 

przygotowywane i wdrażane przez gminy. Zmiany odnoszą się do organizacji i finansowania oraz 

rekrutacji do przedszkoli. 

Najbardziej spektakularny wymiar miało wprowadzenie ustawowego ograniczenia wysokości 

opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie 

przekraczającym czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki - do 1zł/godz.   

Od 1 września 2013r. za godzinę pobytu ponad 5 godzinny bezpłatny czas – rodzic, prawny opiekun 

płaci 1 zł.  

Ponadto przedszkola nie mogą pobierać opłat od rodziców za zajęcia organizowane dodatkowo.  

W gminie Miasto i Gmina Serock od stycznia 2014r. zorganizowano zajęcia dodatkowe – język 

angielski, dla wszystkich chętnych dzieci, które są finansowane ze środków gminy. Natomiast inne 

zajęcia umuzykalniające, taneczne, plastyczne itp. znajdują się w podstawie programowej i ich 

realizacja należy do obowiązków przedszkola.   



 Zadania zapisane w ustawie o systemie oświaty mają prowadzić do systematycznego 

zwiększania przez gminy dostępności do wychowania przedszkolnego; Proces ten ma zostać 

zakończony 1 września 2017r., kiedy to wszystkim chętnych dzieciom w wieku od 3 do 5 lat mają być 

zapewniane miejsca do realizacji  wychowania przedszkolnego. 

Na powyższe cele ma być przeznaczona dotacja celowa, którą otrzymały gminy.     

Zmiany obejmują także rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół. Ramy i 

kryteria postępowań rekrutacyjnych zostały opisane w Ustawie o systemie oświaty, natomiast gminy 

będą mogły określać szczegółowe, lokalne kryteria odnosząc się do potrzeb dziecka i jego rodziny, 

zwłaszcza pogodzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi,  a także odnoszące się 

do wysokości dochodu na osobę w rodzinie.  

System rekrutacji oparty na ustawowych zapisach, będzie wdrażany etapowo. I etap na rok 

szkolny 2014/15 kryteria rekrutacyjne określa dyrektor przedszkola, szkoły w uzgodnieniu z 

burmistrzem, następnie lokalne kryteria rekrutacyjne będą określane przez radę gminy.  

 

Od 1 września 2013r. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku utworzono oddział 

integracyjny, w którym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i 

wychowują razem z pozostałymi dziećmi.  

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych to 

jedno z najtrudniejszych zadań systemu oświaty; może być prowadzone w formie nauki w szkołach  

ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i 

specjalnych ośrodkach.   

Ten model kształcenia pozwala na integrowanie się dzieci niepełnosprawnych z 

pełnosprawnymi rówieśnikami oraz na uczestnictwo w społeczności grupy na równych zasadach, 

mając podobne prawa i obowiązki. Jednakże może być organizowane w sytuacji, kiedy może dzieciom 

zapewnić specjalistyczną pomoc, wynikającą ze wskazań określonych w orzeczeniu o 

niepełnosprawności lub kształceniu specjalnym.  

  

W roku szkolnym 2013/2014 w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i 

Gminę Serock realizowany jest projekt wspierający rozwój uczniów pt. „Szkoła na 6” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych.  

W szkołach prowadzone są następujące rodzaje zajęć: 

- zajęcia logopedyczne; dla 80 uczniów w 21 grupach,  

- gimnastyka korekcyjna; dla 115 uczniów w 15 grupach, 

- zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją; 81 uczniów  

   w 17 grupach, 

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 31 uczniów w  

   4 grupach, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo; 42 uczniów   

  w 6 grupach.    

Zajęciami zostało objętych 349 uczniów w czterech szkołach podstawowych: w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w 



Jadwisinie, w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu oraz w Szkole Podstawowej im. 

Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej. Zajęcia odbywają się w grupach liczących od 3 do 8 uczniów 

w zależności od specyfiki zajęć.  Do prowadzenia zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt 

komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt sportowo – rekreacyjny.  

 

27 listopada 2013r. gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała Certyfikat i tytuł „Samorządowy 

Lider Edukacji” w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. 

Certyfikaty trafiły do tych jednostek, które w opinii ekspertów – wyróżniają się osiągnięciami 

w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniem wysokich standardów edukacyjnych oraz za 

wartościowe inicjatywy w sferze lokalnych działań edukacyjnych. 
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