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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych                                              
przez Miasto i Gminę Serock 

 za rok szkolny 2013/2014 
 

Gmina jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych;  

realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy: o samorządzie gminnym, o systemie 

oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

Głównymi  zadaniami edukacyjnymi roku szkolnego 2013/2014 w Gminie Miasto i Gmina 

Serock było: 

1. Przygotowanie i wdrożenie nowych regulacji dotyczących wychowania 
przedszkolnego, w tym w zakresie obniżenia opłat dla rodziców, organizacji 
bezpłatnych zajęć dodatkowych,  ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, 
zwiększenia dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez nowe oddziały 
przedszkolne. 

2. Budowanie otwartości i tworzenie ram organizacyjnych dla kształcenia uczniów          
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach 
ogólnodostępnych.   

3. Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III dzięki realizacji projektu 
współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Szkoła na 6”.  
 

I. Wychowanie przedszkolne 

Zadania oświatowe gmina realizowała prowadząc: trzy przedszkola, cztery oddziały 

przedszkolne, cztery szkoły podstawowe, trzy gimnazja oraz dotując przedszkola 

niepubliczne działające na terenie gminy, a także zwracając koszty udzielanej dotacji na 

dzieci przedszkolne korzystające z przedszkoli w innych gminach.   

Tabela 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Serock      
(stan  na 31.03.2014 r.,  wg danych SIO) – liczba oddziałów i liczba dzieci 
Lp. Nazwa placówki  Rok szkolny 2013/2014 

Liczba oddziałów  Liczba dzieci 

1. Samorządowe Przedszkole im. Krasnala 
Hałabały w Serocku 

7 175 

2. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  4 103 

3. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej 3 82  

4. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej 
w Serocku              

2 54 

5. Oddział Przedszkolny  w Szkole Podstawowej w 
Jadwisinie  

1 27 

6. Oddział  Przedszkolny  w Szkole Podstawowej 
w Zegrzu 

1 26 

 Razem 18 467 

 

Od 2009 roku władze Miasta i Gminy Serock sukcesywnie zwiększają liczbę miejsc do 

edukacji przedszkolnej tworząc oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,  
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uruchamiając nowe przedszkole w Zegrzu na bazie „przedszkola wojskowego”.                    

Od 1 września 2013 roku utworzono nowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej          

w Zegrzu, aby zapewnić łagodne wejście dzieci 6-letnich z nowej części obwodu szkolnego    

w środowisko szkolne oraz zwiększyć liczbę miejsc przedszkolnych w sytuacji, gdy 

obowiązkiem przedszkolnym objętych było półtora rocznika dzieci.  

Praca przedszkoli zorganizowana jest tak, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby 

rodziców dzieci. W okresie wakacyjnym przygotowywana jest lista przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych dyżurujących wg zasady  - opieka blisko miejsca zamieszkania.       

Przedszkola i oddziały przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę    

w wymiarze 5 godzin dziennie oraz bezpłatne dodatkowe zajęcia religii i języka obcego,        

w wymiarze 2 zajęć tygodniowo dla grupy wiekowej. Czas pracy poszczególnych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych został dostosowany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do 

przedszkoli.  

Przedszkola gminne opiekują się dziećmi od godziny 6.30 - 8.00 do 16.00 – 17.00; natomiast  

oddziały przedszkolne od godziny 7.00 do godziny 17.00.  

Tabela 2. Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego funkcjonujące na terenie 
Gminy Serock (stan  na 31.03.2014 r.,  wg danych SIO) – liczba oddziałów i liczba dzieci 
Lp.  

Nazwa placówki   

Rok szkolny 2013/2014 

Liczba 
oddziałów  

Liczba dzieci 

1. Przedszkole Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie  2 23 

2. Przedszkole Wesołe  Skrzaty w Serocku 3 41 

3. Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD 
Uniwersytet Malucha  

1 25 

 Ogółem   6 89 

 

Poza terenem gminy z placówek przedszkolnych w Ząbkach, Wieliszewie, Jabłonnie, 

Pułtusku, Nieporęcie, Legionowie i Warszawie korzystało 54 dzieci (wg stanu z  IV 2014r.). 

1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.  

 Ogólna liczba dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na pobyt stały i czasowy          

w Mieście i Gminie Serock,  według stanu na koniec września 2013 r., wynosiła 769 osób     

(z dziećmi 6-letnimi). Z tej liczby, 467 tj. 61% dzieci uczęszczało do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, ponadto średnio 89 dzieci 

korzystało z niepublicznych  przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Serock i około 54 

dzieci korzystało z innych niepublicznych placówek przedszkolnych poza terenem gminy. 
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Uwzględniając wychowanków dotowanych przez gminę w innych przedszkolach, wskaźnik 

skolaryzacji przedszkolnej wyniósł 79% ogółu zameldowanych dzieci przedszkolnych           

w gminie. W ubiegłym roku szkolnym wyniósł 77%.  

2. Prognozy dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Serock 
 
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w poszczególnych latach: 
2013 rok – 769 z dziećmi 6 –letnimi (rok urodzenia: 2007, 2008, 2009, 2010), 
2014 rok  - 639 (rok urodzenia: ½ rocznika dzieci 6-letnich urodzonych od 
                             1VII-31XII.2008r., 2009, 2010, 2011),  
2015 rok – 511 (rok urodzenia: 2010, 2011, 2012) bez dzieci 6 – letnich,  
2016 rok – 467 (rok urodzenia: 2011, 2012, 2013), 
2017 rok -  456 (rok urodzenia: (2012, 2013,2014). 
 
WYKRES – liczba dzieci w wieku przedszkolnym w poszczególnych latach 

 
Porównując liczbę dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Serock zauważamy, iż od września od 2014 roku zmniejsza się  liczba dzieci 

w wieku przedszkolnym, ponieważ od września 2014 roku - dzieci 6-letnie urodzone              

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku zostały objęte edukacją szkolną,                   

a w następnym roku szkolnym wszystkie dzieci 6-letnie pójdą już do klasy pierwszej.            

W związku z takimi rozwiązaniami systemowymi  do przedszkoli będzie trafiała mniejsza 

liczba dzieci.  

Zmiany ustawowe w zakresie edukacji przedszkolnej nakładają na gminy obowiązek 

zapewnienia od dnia 1 września  2015 r., każdemu dziecku czteroletniemu, a od 1 września 

2017 r., także każdemu dziecku trzyletniemu miejsca do realizacji wychowania 

przedszkolnego. Powyższy obowiązek oraz zmiany demograficzne, a także nowe możliwości 

organizacji wychowania przedszkolnego wymagają wnikliwej analizy i wypracowania  

strategii gminnej w zakresie prowadzenia wychowania przedszkolnego.  

II.  Szkoły  podstawowe  i gimnazja  w roku szkolnym 2013/2014 
Sieć szkół 
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Do 4 szkół podstawowych w gminie Serock uczęszczało ogółem 949 uczniów w 42 

oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22,60 osób. W klasach I – III było   

o 33 uczniów więcej niż w klasach IV – VI. W klasach pierwszych naukę podjęło                    

o 7  uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym, w tym naukę rozpoczęło 43 dzieci      

6-letnich, a utworzono 8 oddziałów klas pierwszych, co znacząco obniżyło liczbę uczniów         

w oddziale. W szkole podstawowej nauka trwa 6 lat i jest obowiązkowa. Uczniowie klas 

szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego sprawdzianu organizowanego przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Tabela nr 3. Liczba uczniów w poszczególnych  oddziałach i liczba oddziałów 
 (wg SIO - stan na 31.03.2014 r.,) 

Klasy Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnio/oddział 

I 165                   8       20,62    

II 155            6                   25,83                

III 171          8                    21,38                

Razem 491                  22                22,32               

IV 142           6                    23,67               

V 171          7                    24,42                

VI 145        7                   20,71               

Razem 458                   20                 22,90               

Ogółem 949                42             22,60           

 

Liczba uczniów ogółem uczęszczających do szkół podstawowych utrzymuje się od czterech 

lat na porównywalnym poziomie,  ale zwiększa się liczba oddziałów klas pierwszych, co 

polepsza warunki nauki i pracy.    

2. Gimnazja 

Do 3 gimnazjów w Gminie Serock w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało ogółem 472  

uczniów  (tj. o 19 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym),  nauka  zorganizowana 

była w 20 oddziałach. Średnia liczba uczniów na oddział wynosiła 23,60 i była na podobnym 

poziomie jak w poprzednim roku szkolnym.     

Tabela 4. Liczba uczniów w poszczególnych klasach i liczba oddziałów                                
(wg SIO - stan na 31.03.2014r.) 
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Klasy Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnio/oddział 

I 152  6 25,33  

II 161   7  23,00   

III 159  7 22,71 

Ogółem 472 20 23,60 

W gimnazjum nauka trwa 3 lata i jest obowiązkowa. Uczniowie klas trzecich obowiązkowo 
przystępują do ogólnopolskiego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. 

3. Zmiany w liczbie uczniów 

Tabela nr 5. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach/oddziałach w roku szkolnym 
2013/2014 (wg danych SIO, stan na 31.03.2014r.,) 

Wyszczególnienie 
danych 

SP  
w Serocku 

SP 
 w 
Jadwisinie 

ZS  w Zegrzu 
 
SP     
Gimnazjum 

ZSP w Woli 
Kiełpińskiej  
SP      
Gimnazjum 

Gimnazjum 
 w Serocku 

Ogółem 

Liczba dzieci 389 200 108               109 252                139 224 1421 
Liczba oddziałów 15 9  6                     6 12                    6 8 62 
Średnia liczba 
uczniów na 
oddział 
 

 
25,93  

 
22,22 

 
18,00          18,12 

 
21,00          23,17 

 
28,00 

 
22,92 

 
 
 W roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Serock ogólna liczba dzieci w szkołach 

podstawowych i gimnazjach była wyższa o 25 uczniów z porównywalnym rokiem szkolnym 

2012/2013. Nauka w szkołach podstawowych i gimnazjach zorganizowana była w 62 

oddziałach, średnia liczba uczniów w oddziałach wahała się w przedziale od 18 do 28 

uczniów. Znaczące zróżnicowanie liczby uczniów w oddziale wynika ze specyfiki terenu 

tworzącego obwód szkolny. Liczebne oddziały występują w placówkach z przewagą terenów 

miejskich i większą gęstością zaludnienia.  

Przeciętna liczba uczniów  w oddziale klasowym jest ważnym wyznacznikiem kosztów 

kształcenia, ale także charakteryzuje warunki pracy nauczyciela i nauki uczniów. Duża liczba 

uczniów w oddziale wymaga większego wysiłku pedagogicznego, natomiast mniejsza 

liczebność oddziałów pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do uczniów.  

Przy tworzeniu   oddziałów szkolnych należy mieć na uwadze uwarunkowania środowiskowe 

oraz specyfikę pracy szkoły, z powodu  których warunki organizacyjne muszą uwzględniać 

szczególne potrzeby. 

Uczniowie każdej ze szkół mogą korzystać ze świetlicy szkolnej i stołówki. Godziny pracy 

świetlicy dostosowane są do potrzeb rodziców dzieci korzystających ze świetlicy, czas pracy 
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świetlic szkolnych rozpoczyna się od 6.30 – 7.00 a kończy o 15.30 - 17.00. Sukcesywnie 

zwiększa się liczba dzieci i ich czas przebywania w świetlicy, co wynika z potrzeb 

pracujących rodziców.  

Stołówki szkolne oferują co najmniej dwudaniowy obiad, a także  śniadania dla dzieci             

z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. W każdej ze szkół 

realizowany jest program „Owoc w szkole” oraz „Szklanka mleka”. 

4. Edukacja uczniów niepełnosprawnych  

W roku szkolnym 2013/2014 – 23 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego pobierało naukę w gminnych szkołach ogólnodostępnych. 

Każdemu uczniowi przydzielono 2 godziny na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,              

w większości były to zajęcia indywidualne. 

Zajęcia specjalistyczne realizowali nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami lub byli 

zatrudnieni nowi nauczyciele.  

W przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo dodatkowo zatrudniono pracowników 

pomagających uczniom w przemieszczaniu się w budynku szkoły i czynnościach 

samoobsługowych. 

Od 1 września 2013 roku utworzony został oddział integracyjny w Samorządowym 

Przedszkolu w Serocku, który liczył 20 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych.      

 

III.  Dowożenie uczniów i wychowanków. 

Realizując obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu           

w sytuacji, kiedy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości ustawowe lub 

uzasadniają to względy bezpieczeństwa, w ubiegłym roku dowożono 696 uczniów                   

i wychowanków objętych obowiązkiem szkolnym i przedszkolnym, co stanowi 37% ogółu 

uczniów w szkołach.  

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych. 

W roku szkolnym 2013/2014 obowiązek dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizowano 

dowożąc: 14 uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych                        

w Legionowie, jedną uczennicę do ośrodka w Warszawie, a także zwracano 6 rodzicom 

koszty dowożenia dzieci do przedszkola/szkoły gdzie realizowały obowiązek przedszkolny 

lub szkolny. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek, w których 

realizowali obowiązek szkolny lub przedszkolny wzrosła o dwóch uczniów.  

 

IV.  Kadra i system doskonalenia zawodowego  

Etaty i liczba zatrudnionych nauczycieli. 
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Tabela nr 6. Liczba etatów nauczycielskich wg stopni awansu zawodowego  
(stan na 31.03.2014r. wg danych z SIO). 

Dane Ogółem Bez 
stopnia 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Liczba 
nauczycieli 

167 - 2 39 41 85 

% ogółu 100,00 - 1,20 23,30 24,60 50,90 
Liczba etatów 151,65 - 1,86 30,99 38,22 80,58 

Mgr z p.p 138,04 - 1,86 23,38 36,22 76,58 
Wyższe 
zawodowe 

  12,61 - -   7,61    1,00   4,00 

SN      1,00 - - -    1,00 - 
Pozostałe   - - - - - - 

 

Proces edukacyjno-wychowawczy realizowało w sumie 167 nauczycieli, zatrudnionych na 

151,65 etatu. 

Struktura kadry pedagogicznej wg stopnia awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia 

jest zbliżona do wskaźników ogólnopolskich. Zdecydowana większość - 91%  nauczycieli  

legitymowała się wykształceniem wyższym magisterskim, 8,32% nauczycieli – wyższym 

zawodowym, a tylko 1 nauczyciel miał wykształcenie na poziomie średniego 

nauczycielskiego. Wśród ogółu zatrudnionych nauczycieli najliczniejszą grupę stanowią 

nauczyciele dyplomowani – około 51%, następnie mianowani – około  25%, kontraktowi – 

około 20%, a najmniej liczną grupą są  nauczyciele stażyści – 1,2%. 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego wśród zatrudnionych nauczycieli,                  

w związku z awansem zawodowym, zwiększyła się: o 8 osób liczba nauczycieli 

dyplomowanych i o 7 osób liczba nauczycieli mianowanych, a zmniejszyła się o 8 osób liczba 

nauczycieli stażystów.    

V. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz główne 
obszary doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 
Ogółem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 

została przeznaczona kwota 47.705,00 złotych.  

Nauczyciele mogli skorzystać z dofinansowania opłat za studia podyplomowe, kursy 

kwalifikacyjne dające  kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, prowadzenia zajęć 

logopedycznych, terapii pedagogicznej, wykonywania zadań doradcy zawodowego lub          

w zakresie zarządzania oświatą. Z możliwości dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 

skorzystało 9 nauczycieli w tym 3 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 3 nauczycieli 
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wychowania przedszkolnego, 1 nauczyciel muzyki, 1 nauczyciel matematyki oraz                  

1 nauczyciel pedagog szkolny. 

Główne obszary w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa 

mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014  to: 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej,  

2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, z uwzględnieniem aspektu obniżenia wieku 

szkolnego do 6 lat, 

3. Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej, 

4. Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów, umożliwiających korzystanie                 

z zasobów cyfrowych, 

5. Procesowe wspomaganie wybranych aspektów pracy szkoły/placówki, 

6. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, 

7. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.  

Z inicjatywy dyrektora ZOSiP odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli i rodziców 

dzieci przedszkolnych poświęcone zadaniom wynikającym z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

VI.  Pomoc materialna dla uczniów 

Tabela nr 7. Liczba uczniów korzystających z różnych form pomocy w roku  szkolnym 
                2013/2014 w poszczególnych  placówkach. 

Forma 
pomocy 

SP 
Jadwisin 

SP 
Serock 

Gim. 
Serock 

ZSP              
w Woli 
Kiełpińskiej 

ZS w 
Zegrzu 

Przedszkole 
w Zegrzu 

Przedszkole 
w Serocku 

Ogółem 

„Wyprawka 
szkolna” 

23 47 1 48 15 - - 134 

Bezpłatne 
obiady/ogół 
żywionych 
% obiadów 
bezpłatnych 

 

19/114 

17% 

 

76/242 

31% 

 

17/33 

52% 

 

70/147 

48% 

 

13/95 

14% 

 

2/67 

3% 

 

8/100 

8% 

 

205/798 

26% 

 
Stypendia 
szkolne 
socjalne   

7 21 12 25            17 10   12 - - 

53  SP 

31  Gim. 

84 Razem    

 
Zasiłki 
szkolne 

- 1 - - - - - 1 

 

1. „Wyprawka szkolna”- dofinansowanie zakupu podręczników.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r., w sprawie 

szczegółowych  warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników      

i materiałów dydaktycznych i pomoc finansową mogli otrzymać uczniowie szkół 
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podstawowych i gimnazjów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz 

uczniowie klas I-III i klas V szkół podstawowych: 

- z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 539zł netto -       

w przypadku uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,  

- z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 456zł netto-         

w przypadku uczniów klas II, III i V szkół podstawowych,  

- nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekraczał kwoty wymienione 

powyżej,  ale w rodzinie występowały okoliczności, określone w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej. 

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 134 uczniów. Największa grupa – 48 uczniów 

objętych tym programem  była w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.  

2. Dożywianie  

W roku szkolnym 2013/2014 z dożywiania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto i Gminę Serock korzystało średnio 798 uczniów i wychowanków, czyli 42% ogółu 

kształcących się. Z posiłków finansowanych z pomocy społecznej korzystało 205 uczniów, co 

stanowi 26% ogółu korzystających z posiłków uczniów.  Z posiłków finansowanych                 

z pomocy społecznej w stosunku do ogółu korzystających z żywienia w danej placówce było 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – 48%  oraz w Gimnazjum                

w Serocku – 52%.   

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego zwiększyła się o 14 osób liczba uczniów 

korzystających z obiadów finansowanych przez pomoc społeczną,  wzrosła  też o około 70   

osób ogólna liczba uczniów żywionych w szkołach - największy wzrost żywionych nastąpił    

w Szkole Podstawowej w Serocku.  

3. Stypendia i zasiłki szkolne    

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne byli uczniowie z rodzin, w których 

wysokość dochodu na osobę nie przekraczała  456 zł netto. Stypendium przyznawane jest       

w formie refundacji kosztów poniesionych na zakup pomocy edukacyjnych, których rodzina 

nie jest w stanie zapewnić oraz na pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych.  

Ogółem w roku szkolnym 2013/2014 przyznano 84 stypendia szkolne – tj. 5,9% ogółu 

uczniów, w tym: 53 uczniom szkół podstawowych i 31 uczniom gimnazjum z terenu gminy. 

W roku szkolnym 2013/2014 przyznano o 4 stypendia  więcej niż w roku szkolnym 

2012/2013, które stanowiły 5,7% ogółu uczniów z terenu gminy.    
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Zasiłki szkolne stanowią formę pomocy uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W roku szkolnym 2013/2014 wypłacono 

jeden zasiłek szkolny uczniowi Szkoły Podstawowej w Serocku. 

Przeciętna wysokość przyznanego stypendium szkolnego wyniosła 186,09 zł, a zasiłku 

szkolnego  530,00  zł.  

Stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało: 

- w I semestrze 51 uczniów, razem przeznaczono  kwotę 9.256,00zł. 

- w  II semestrze  67 uczniów  za wyniki w nauce,  22 uczniów za osiągnięcia sportowe,  

razem przeznaczono kwotę 14.058,00 zł. 

VII.  Priorytetowe  działania i programy o charakterze edukacyjnym                    
i profilaktycznym prowadzone przez szkoły.  

 
Oferta szkolna  wzbogacona była o następujące programy, działania lub innowacje 

pedagogiczne: 

Lp. Nazwa placówki Realizowane programy i działania  

1. SP w Serocku - „Razem dla zdrowia i aktywności fizycznej” projekt 
realizowany w ramach programu „Szkoły promującej 
zdrowie, 
-„Sieciaki.pl”, „Bezpieczny Internet”, „Magiczne kryształy”,  
„Cukierki” – programy profilaktyczne mające na celu 
zapobieganie cyberprzemocy i przeciwdziałanie 
uzależnieniom, 
- Program ogólnopolskich badań przesiewowych słuchu 
mający na celu wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu           
u dzieci.  

2. SP w Jadwisinie -„Klub Bezpiecznego Puchatka” program profilaktyczny 
dotyczący edukacji  rodziców, nauczycieli i dzieci w celu 
poprawy bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę    
w szkole, 
- e-Twinning – program edukacyjny wspomagający naukę 
języka angielskiego i naukę pracy w zespole. 

3. Gimnazjum w Serocku - Zajęcia warsztatowo-szkoleniowe dla uczniów - cykliczne 
spotkania mające na celu zdiagnozowanie predyspozycji 
zawodowych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat 
zapotrzebowania na pracowników na lokalnym rynku pracy, 
- Działania profilaktyczne w ramach przynależności do 
„Klubu bezpiecznych szkół” – warsztaty dla uczniów oraz 
szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzone przez 
terapeutę do spraw uzależnień, spotkania szkoleniowe na 
temat odpowiedzialności prawnej nauczycieli, rodziców         
i uczniów.   

4. ZS w Zegrzu - działania skierowane na pracę z uczniem zdolnym – 
rozwijanie zdolności i zainteresowań przedmiotowych 
uczniów,  uzyskanie kolejnego certyfikatu „Szkoła Łowców 
Talentów”, 
- e-Twinning – program edukacyjny wspomagający naukę 



11 

 

języka angielskiego, poznawanie nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i naukę pracy w zespole, 
- prowadzenie w gimnazjum dwóch innowacji 
pedagogicznych pn. „I Ty możesz zostać Webmasterem” – 
mającej na celu podniesienie sprawności posługiwania się 
wiedzą informatyczną oraz „Świat jest teatrem” – mającej na 
celu rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich, 
- Program „Trzymaj formę” – ma na celu promowanie 
zdrowego stylu życia. 

5. ZSP w Woli Kiełpińskiej - Przedsięwzięcie „Cała Polska czyta dzieciom” – miało na  
celu wdrażanie do czytelnictwa dzieci już od najmłodszych 
lat i rozbudzanie zainteresowania książką jako źródłem 
informacji, 
- Projekt „Szkoła odkrywców talentów” – poszerzenie oferty 
edukacyjnej oraz zaplanowanie szeregu działań 
systemowych na rzecz uczniów zdolnych – uzyskanie przez 
szkołę Certyfikatu Szkoła Odkrywców Talentów, 
- Program „Szkoła współpracy” – realizowany był pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego 
celem było wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi 
podmiotami tworzącymi społeczność szkolną - realizowanie 
szeregu wspólnych działań – bajkowe toalety dla uczniów 
klas 1-3, reorganizacja sklepiku szkolnego, prowadzenie 
zajęć przez rodziców, 
- Projekt „Akademia Uczniowska” – w projekcie  ramach 
Szkolnego Koła Naukowego uczniowie doskonalili swoje 
umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. 

6. Samorządowe Przedszkole 

w Serocku 

-  Udział w projekcie społeczno-edukacyjnym „Piramida 
Żywienia Przedszkolaka” – poznanie przez dzieci zasad 
zdrowego żywienia i zdobycie wiedzy na temat wpływu 
jakości jedzenia na funkcjonowanie całego organizmu, 
uzyskanie przez przedszkole Certyfikatu Akademii 
Zdrowego Przedszkolaka, 
- „Bezpieczne wakacje” – projekt realizowany przy 
współpracy Centrum szkolenia Policji miał na celu 
zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na drodze oraz nad 
wodą, 
- Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia 
aquafresh” i Powiatowy Program Edukacji Zdrowotnej 
„Dbam o zdrowie” – powyższe programy dotyczyły 
profilaktyki stomatologicznej i zdrowego stylu życia.   

7. Samorządowe Przedszkole 

w Zegrzu 

- Powiatowy program „Dbam o zdrowie” – miał na celu 
edukację dzieci w zakresie zdrowego i  higienicznego trybu 
życia, 
- „Kubusiowi  przyjaciele natury” - ogólnopolski program 
edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków 
żywieniowych.   
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Realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 „Projekt szkoła na 6” 

W roku szkolnym 2013/2014 w 4 szkołach podstawowych realizowany był projekt                

pt. „Szkoła na 6” w ramach POKL Projekt IX Rozwój wykształcenia i kompetencji                 

w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup              

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

W ramach realizacji projektu 369 dzieci z klas I-III brało udział w zajęciach wspomagających 

ich rozwój tj. zajęciach pomagających przezwyciężyć problemy z nauką języka polskiego        

i matematyki, w zajęciach logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej oraz rozwijających 

zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Do prowadzenia zajęć zakupiono pomoce 

dydaktyczne, programy specjalistyczne i sprzęt sportowy za kwotę 53.743,68 oraz                   

7 komputerów laptopów. 

VIII. Inwestycje i remonty o światowe w roku szkolnym 2013/2014  

1. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum   

w Serocku. 

2. Budowa placu zabaw dla uczniów w ramach programu „Radosna szkoła”. Plac powstanie 

przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym  w Woli Kiełpińskiej. 

3. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Serocku na sale dydaktyczne i szatnie 

dla nowych grup dzieci przedszkolnych.  

4.Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Zegrzu. 

5.Przebudowa schodów wejściowych do Zespołu Szkół w Zegrzu. 

6.W innych szkołach i przedszkolach  malowano sale lekcyjne, cyklinowano podłogi, 

wykonywano drobne bieżące naprawy. 
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