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Wstęp 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1082) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 

października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację 

o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły  nakierowanych  na  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  

potrzebami  edukacyjnymi,  w  szkołach  tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratora oświaty, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Miasto Kobyłka jest  jednostką  samorządu  terytorialnego  realizującą,  zgodnie  z ustawą 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz. 713), ustawą z dnia 15 

grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz. 910), ustawą z dnia 7 września 1991  

r.  o  systemie oświaty (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz. 1327), ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 17), ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2215), a także rozporządzeń resortowych, w szczególności rozporządzeń ministra do spraw 

oświaty i wychowania zadania oświatowe należące do zadań własnych gminy. 

Raport obrazuje informacje na temat stanu oświaty w Mieście Kobyłka w poprzednim roku 

szkolnym w zakresie sytuacji organizacyjnej, finansowej i dydaktycznej we wszystkich placówkach 

oświatowych na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem m.in. organizacji i bazy szkół, 

kadry pedagogicznej, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz realizacji programów i projektów. 

Organ prowadzący ma duży wpływ na pracę szkoły, w tym również na jakość jej oferty edukacyjnej 

i wychowawczej. Ze względu jednak na ustawowy obowiązek zapewnienia obsługi finansowej, 

administracyjnej i gospodarczej oraz prowadzenia przedszkoli i szkół – jako zadanie własne – 

gmina ma szczególną rolę do spełnienia w procesie zapewniania jakości edukacji.  

Niniejsza informacja została przygotowana przez Wydział Oświaty, Sportu i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka na podstawie danych przygotowanych przez dyrektorów szkół 

i przedszkola, w tym sprawozdań przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), 

raportów Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Wydziału Budżetu 

i Planowania, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce oraz na podstawie licznych opracowań 

własnych. 
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Podstawowe decyzje prawne i strategiczne  

W okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Rada Miasta Kobyłka podjęła 

następujące uchwały dotyczące zadań oświatowych: 

−  Uchwała NR XXIX/219/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kobyłka w sprawie określenia wysokości oraz 

szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Kobyłka dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz niektórych innych składników wynagrodzenia; 

−  Uchwała NR XXIX/221/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego finansowania oświaty; 

−  Uchwała NR XXXI/248/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia programu promocji zdrowia polegającego na zapobieganiu chorobom i urazom 

w szkołach prowadzonych przez Miasto Kobyłka i udzielenia dotacji na jego realizację; 

−  Uchwała NR XXXVII/311/2021 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia regulaminu 

otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 

oraz kryteriów wyboru ofert; 

−  Uchwała NR XXXVIII/320/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2021/2022. 
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I. Stan organizacyjny oświaty gminnej 

 I.1.  Szkoły i przedszkola na terenie Miasta Kobyłka  

W okresie objętym niniejszą informacją na terenie Miasta Kobyłka funkcjonowały: 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej 

w Kobyłce, dyrektor Grażyna Kowaleczko 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Jezuicka 1  

Organ prowadzący: jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Kobyłka 

Placówka w dalszej części Informacji zwana jest PSP 1 

 

2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce, w tym: 

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Kobyłce 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy 

Ossowskiej w Kobyłce, dyrektor Urszula Gromelska 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. E. Orzeszkowej 3/5 

Organ prowadzący: jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Kobyłka 

Placówka w dalszej części Informacji zwana jest ZSP 2, a jej składowe PP 2, PSP 2  

 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 w Kobyłce im. Karola 

Wojtyły w Kobyłce, dyrektor Tomasz Szturo 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Załuskiego 57 

Organ prowadzący: jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Kobyłka 

Placówka w dalszej części Informacji zwana jest PSP 3 

 

4. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, dyrektor Joanna Oniszk 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Kościuszki 6 oraz ul. Ks. Marmo 13c 

Organ prowadzący: jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Kobyłka 

Placówka w dalszej części Informacji zwana jest PP 1 
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Stan liczbowy uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka 

przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Stan organizacyjny placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Miasto Kobyłka 

(dane z arkuszy organizacji szkół i przedszkoli). 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

W tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami 

Dwujęzycznymi Nr 1 im. 

Zofii Nałkowskiej w 

Kobyłce 

36 824 101 96 100 114 43 128 137 105 

2. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 2 im. 

Bohaterów Bitwy 

Ossowskiej w Kobyłce 

27 575 68 66 89 64 60 75 90 63 

3. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami 

Sportowymi Nr 3 im. Karola 

Wojtyły w Kobyłce 

41 1000 135 140 126 119 70 157 148 105 

RAZEM 104 2 399 304 302 315 297 173 360 375 273 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 

im. Krasnala Hałabały 
17 373 

2. 

Publiczne Przedszkole z 

Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 2 

7 156 

RAZEM 24 529 

  OGÓŁEM 128 2 928             

 

Sieć publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kobyłka uzupełniają przedszkola publiczne 

prowadzone przez podmioty inne niż JST. Są nimi: 

 

1. Katolickie Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu, dyrektor Barbara Dubyk 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Żymirskiego 5, Nr RSPO 46550 

Organ prowadzący: osoba prawna - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanej Prowincja Płocka 

Placówka w dalszej części Informacji zwana jest KPP 

 

2. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce, dyrektor Ewelina Mikołajczyk-Zarychta  

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Ceramiczna 49, Nr RSPO 124375 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Mariusz Stefaniak 

Placówka w dalszej części Informacji zwana jest PP3 

 

3. filia Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce, dyrektor Violetta Grądzka-Stefaniak 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Natolińskiej 11, Nr RSPO 127805 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Mariusz Stefaniak 

Placówka zlikwidowana w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
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4. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce, dyrektor Violetta Grądzka-Stefaniak 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Natolińska 11, Nr RSPO 129800 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Violetta Grądzka-Stefaniak 

Placówka w dalszej części Informacji zwana jest PP4 

 

5. Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek, dyrektor Anna Mucha 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Mieszka I 51, Nr RSPO 265051 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Anna Mucha 

Placówka w dalszej części Informacji zwana PPZW 

 

6. Publiczne Przedszkole Ptasie Radio, dyrektor Luiza Skłodowska 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Oleńki 3, Nr RSPO 264792 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Luiza Skłodowska 

Placówka w dalszej części Informacji zwana PPPR 

 

7. Publiczne Przedszkole Akademia Dzieci Twórczych, dyrektor Dorota Gumienna,  

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Zagłoby 5, Nr RSPO 270001 

Organ prowadzący: osoba prawna - Akademia Dzieci Twórczych Sp. z o.o. 

Placówka w dalszej części Informacji zwana PPADT 

 

8. Publiczne Przedszkole Bajka, dyrektor Ewa Balcerak, 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Jana Brzechwy 5, Nr RSPO 276423 

Placówka planuje rozpocząć działalność 1 stycznia 2022 r.  

Organ prowadzący: osoba prawna – Fundacja Edukacyjna Słoneczna Polana 

Placówka w dalszej części Informacji zwana PPB 

 

9. Publiczne Przedszkole Kobyłkowo, dyrektor Katarzyna Dybowska, 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Załuskiego 21, Nr RSPO 277885 

Placówka rozpoczęła działalność 1 września 2021 r. 

Organ prowadzący: osoba prawna – Kobyłkowo Sp. z o.o. 

Placówka w dalszej części Informacji zwana PPK 
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  Pozostałymi placówkami, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne są przedszkola 

niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Do ewidencji niepublicznych szkół 

i placówek oświatowych prowadzonej przez Miasta Kobyłka na dzień 31.08.2021 r. wpisane są: 

1. Niepubliczne Przedszkole Nr 1, dyrektor Violetta Grądzka-Stefaniak 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Natolińska 11, Nr RSPO 47681 

Organ prowadzący: osoba fizyczna – Violetta Grądzka-Stefaniak 

Placówka w dalszej części Informacji zwana NP 1 

 

2. Ognisko Przedszkolne "KUBUŚ", dyrektor Agata Wróblewska 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Poniatowskiego 56 A, Nr RSPO 48035 

Organ prowadzący: osoba fizyczna – Andrzej Welskop 

Placówka w dalszej części Informacji zwana OP Kubuś 

 

3. Przedszkole Słoneczna Polana, dyrektor pedagogiczny Ewa Balcerak 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Jana Brzechwy 5, Nr RSPO 87818 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - „Casa dei Bambini” Aneta Topczewska-Scrivo 

Placówka w dalszej części Informacji zwana PSP 

 

4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”, dyrektor Marlena Zalewska-Dobrenko 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Tuwima 10, Nr RSPO 130914 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Marlena Zalewska-Dobrenko 

Placówka w dalszej części Informacji zwana NPP TK 

 

5. Punkt Przedszkolny „Dominiś”, dyrektor Ewa Ślusarz-Domżał 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Przemysłowa 5, Nr RSPO 131166 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Ewa Ślusarz-Domżał  

Placówka w dalszej części Informacji zwana PPD 

 

6. Niepubliczne Przedszkole „Tabaluga”, dyrektor zarządzający: Małgorzata Karpińska, dyrektor 

pedagogiczny: Anna Kosk, 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Bohaterów Ossowa 1c, Nr RSPO 131708 

Organ prowadzący: osoba fizyczna – Małgorzata Karpińska  

Placówka w dalszej części Informacji zwana NPT 

 

7. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dzieci Twórczych", dyrektor Dorota Gumienna,  

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Zagłoby 5, Nr RSPO 133803 

Organ prowadzący: osoba prawna - Akademia Dzieci Twórczych Sp. z o.o. 

Placówka w dalszej części Informacji zwana ADT 
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8. Niepubliczne Przedszkole Przystań Montessori, dyrektor Emilia Polnau-Wrzesińska 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Rosłana 11(od sierpnia 2021 r.), Nr RSPO 265132 

Organ prowadzący: osoba prawna – Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny 

„Empatia” 

Placówka w dalszej części Informacji zwana NPM 

 

9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dom na Górze”, dyrektor Agnieszka Radko 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 10b, Nr RSPO 273466 

Organ prowadzący: osoba fizyczna – Agnieszka Radko 

Placówka w dalszej części Informacji zwana NPP DnG 

 

Do ww. ewidencji wpisane są również niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach 

szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny i są nimi: 

1. Słoneczna Szkoła Podstawowa, dyrektor Katarzyna Pluta  

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Jana Brzechwy 5, Nr RSPO 127702 

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Aneta Topczewska-Scrivo 

Placówka w dalszej części Informacji zwana SSP 

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań Montessori, dyrektor Emilia Polnau-Wrzesińska 

Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Załuskiego 21 

Organ prowadzący: osoba prawna – Fundacja Edukacji i Kultury im. Marii Montessori 

Placówka zlikwidowana 20 lipca 2021 r. 

Tabela 2. Liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez inny podmiot niż jst. (stan na 30 września 2020 r.) 

Nazwa jednostki Liczba uczniów 

Katolickie Publiczne Przedszkole 109 

Publiczne Przedszkole Nr 3 98 

Publiczne Przedszkole Nr 4 201 

Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek 141 

Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO 102 

Publiczne Przedszkole Akademia Dzieci Twórczych 56 

Niepubliczne Przedszkole Nr 1 0 

Przedszkole Słoneczna Polana 73 

Niepubliczne Przedszkole „Tabaluga” 43 

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dzieci Twórczych" 12 

Niepubliczne Przedszkole Przystań Montessori 57 

Ognisko Przedszkolne Kubuś 25 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” 23 

Punkt Przedszkolny „Dominiś” 25 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Dom na Górze” 18 

Słoneczna Szkoła Podstawowa  66 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań Montessori 0 
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II. Oświatowa baza lokalowa 

 Miasto Kobyłka, jako organ prowadzący dla 4 jednostek oświatowych, odpowiada 

za stworzenie dobrych warunków do pracy prowadzonych szkół i przedszkoli, nadzoruje 

wykonywanie zadań przez dyrektorów, w tym  kontroluje  dysponowanie  przez  dyrektora  

powierzonym  mieniem,  przestrzeganie obowiązujących  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  

i  higieny  pracy  pracowników  i uczniów, wykonuje remonty oraz zadania inwestycyjne 

w zakresie  poprawy  bezpieczeństwa  i warunków bazowych obiektów szkolnych.  

Prawie wszystkie jednostki oświatowe zlokalizowane są w obiektach stanowiących majątek 

Miasto  Kobyłka. Jedna z dwóch lokalizacji Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały 

przy ul. Ks. Marmo 13c  prowadzona jest w wynajmowanym lokalu od osoby fizycznej 

na podstawie umowy obowiązującej do 31 lipca 2022 r. z perspektywą przedłużenia na kolejne lata. 

Na Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej 

zgodnie  z  art.  43  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1899) został ustanowiony  trwały  zarząd,  który  jest  formą  prawną  władania  

nieruchomością  przez  jednostkę organizacyjną. Jednostka oświatowa ma prawo korzystania 

z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: „oddania nieruchomości lub jej 

części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony 

trwały zarząd”.  

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie oraz obiekty sportowe, 

to majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i nauczycieli. Stan infrastruktury 

szkolnej wpływa na warunki nauczania i pośrednio na jego efekty. Dlatego niezmiernie ważnym 

czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe wzbogacanie placówek 

w nowoczesny sprzęt,  pomoce dydaktyczne czy nowoczesne technologie, które niewątpliwie 

poprawiają jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie zainteresowania nowościami 

technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej wartościowym 

w otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt kobyłkowskie placówki na bieżąco 

doposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Stały rozwój bazy dydaktycznej 

pochłania określone nakłady finansowe, jednak ograniczone środki budżetowe nie pozwalają na 

zaspokojenie w pełni wszystkich potrzeb. Zatem koniecznym jest podejmowanie dodatkowych 

działań, co też czynimy i pozyskujemy środki z różnych źródeł na realizację różnorodnych 

projektów. 

W omawianym roku szkolnym z racji epidemii i konieczności zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone 

w dwusensorowe bramki detekcyjne typu SE-1008 przeznaczone do pomiaru temperatury, 

dozowniki, środki do dezynfekcji i artykuły niezbędne do dostosowania się do wytycznych MEiN, 

MZ i GIS. Do wszystkich placówek zakupiono kamery umożliwiające nauczycielom prowadzenie 
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zajęć w trybie zdalnym. Do obydwu przedszkoli przekazano parownice do dezynfekcji termicznej. 

Ponadto każdy uczeń został wyposażony w przyłbicę w celu zakrywania nosa i ust.  

II.1. Baza lokalowo - dydaktyczna  

 Baza lokalowa kobyłkowskich szkół jest zróżnicowana pod względem warunków do pracy 

dydaktycznej, przy czym każda dysponuje salami lekcyjnymi, pracowniami komputerowymi, 

biblioteką, świetlicą czy dostępem do Internetu. Dyrektorzy  kobyłkowskich  jednostek  

oświatowych  systematyczne,  w  miarę  posiadanych środków finansowych, wyposażają sale 

szkolne w certyfikowane meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny czy komputerowy. 

W związku ze wzrostem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Publicznej Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce udało się 

utworzyć salę do terapii integracji sensorycznej. 

II.2. Technologia komputerowa i informatyczna 

W kobyłkowskich placówkach oświatowych proces dydaktyczny, szczególnie w okresie 

zdalnego nauczania, wspomagany był poprzez wykorzystanie technologii informatycznych. 

Poniższa tabela przedstawia jakim sprzętem multimedialnym obecnie dysponują placówki. 

Tabela 3. Pomieszczenia w placówkach. 

Nazwa placówki 
Liczba pracowni 

komputerowych 

Liczba centrów 

multimedialnych 

Liczba tablic 

interaktywnych 

Liczba rzutników 

multimedialnych 

PSP 1 2 1 17 33 

ZSP 2 2  1 23 31 

PSP 3 3 0 21 31 

II.3 Świetlice szkolne 

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowało 8 świetlic, 

z których średnio korzystało od 140 do 293 uczniów w danej szkole. W świetlicach pracuje ogółem 

29 nauczycieli, co stanowi 23,08 etatu. 

Tabela 4. Świetlice. 

Nazwa 

placówki 

Liczba pomieszczeń świetlic 

w poszczególnych 

placówkach 

Dzienna średnia liczba dzieci 

korzystających ze świetlicy 

szkolnej 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

etatów 

PSP 1 2 199 10 7,58 

ZSP 2 3 140 5 6 

PSP 3 3 293 14 9,5 

II.4 Baza sportowo – rekreacyjna 

Tabela 5. Urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

Nazwa placówki Rodzaj urządzeń 

PSP 1 3 sale gimnastyczne, plac zabaw, zewnętrzna siłownia, boisko 

ZSP 2 2 sale gimnastyczne, plac zabaw, boisko 

PSP 3 2 sale gimnastyczne, hala sportowa, plac zabaw, boisko, ścianka wspinaczkowa 

PP1   plac zabaw (przy ul. T. Kościuszki) 
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II. 5. Poprawa i unowocześnianie bazy oświatowej 

 

W myśl  obowiązujących  przepisów  oświatowych  w zakresie zapewnienia warunków 

działania szkoły,  w  tym  bezpiecznych  i higienicznych  warunków  nauki,  wychowania  i  opieki  

w miarę posiadanych środków finansowych wykonywane są remonty obiektów oświatowych oraz  

zadania inwestycyjne w tym zakresie. Poniższa tabela Nr 6 przedstawia wykonane prace 

w omawianym roku szkolnym. 

Tabela 6.  Zestawienie inwestycji i remontów za rok szkolny 2020/2021 

Zakres prac inwestycyjno-remontowych 
Całkowita kwota realizacji 

zadania 

Remont i konserwacja windy  1 570,75 

Remont łazienki   18 081,00 

Naprawa, konserwacja i montaż bram wjazdowych i furtek    5 569,50 

Łącznie PP1 25 221,25 

Wymiana części instalacji elektrycznej w budynku B szkoły i korytarzu na parterze 

przy wejściu głównym 
35 571,00 

Wymiana rur kanalizacyjnych oraz przyłącza pionów kanalizacyjnych w korytarzu 

części budynku B szkoły 
19 500,00 

Remont 3 łazienek  50 774,50 

Remont łazienki na parterze 19 680,00 

Wymiana instalacji elektrycznej w 4 remontowanych łazienkach 13 970,00 

Remont sali multimedialnej 18 240,00 

Remont szatni szkolnej  47 000,00 

Malowanie pomieszczeń szkolnych po modernizacji sieci elektrycznej  w części 

budynku B szkoły 
52 500,00 

Remont, cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz malowanie ścian w sali 

komputerowej po modernizacji sieci elektrycznej w części budynku B szkoły 
8 000,00 

Montaż systemu kamer w korytarzu szatni szkolnej  1 070,00 

Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w części budynku B szkoły 22 140,00 

Opinia techniczna dotycząca  remontu szatni 600,00 

Opinia techniczna montażu furtki drogi ewakuacyjnej przy wyjściu z szatni szkolnej  1 230,00 

Opinia techniczna dotycząca  odwodniania przy szatni szkolnej 600,00 

Łącznie PSP1 290 875,50 

Remont kuchni szkolnej (przystosowanie do wydawania posiłków)       71 955,00 

Wymiana   drzwi na aluminiowe w 5 klasach                                                                   10 300,00 

Wymiana okienek do wydawania posiłków na przesuwne                                              4 780,00 

Naprawa urządzeń na placu zabaw                                                                                    14 354,40 

Naprawa sterowania przepompowni ścieków                                                                   1 230,00 

Odnowienie klas 101,103,104(wykonane przez rodziców); klas 214,309 i świetlicy 

(wykonane przez pracownika szkoły)–koszt farb i niezbędnych akcesoriów                                             
5 716,77 

Wymiana wykładziny na podłodze w s.309 – koszt wykładziny i listew      1 774,78 

Łącznie ZSP2 110 110,55 

Naprawy wyposażenia  1 397,00 

Materiały malarsko – remontowe   2 089,00 

Modernizacja zadaszenia  11 316,00 

Łącznie PSP3 14 802,00 
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III. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 
III.1. Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolach 

 Nauczyciele są jednym z najważniejszych zasobów szkoły. To od ich postawy, 

zaangażowania i stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego i jak uczą się uczniowie, 

jakie podejmują decyzje w sprawie dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel 

ma być przewodnikiem i doradcą młodego człowieka. Nauczyciel wspomaga rodziców 

w wychowaniu swoich podopiecznych przede wszystkim własnym przykładem. Dobór właściwej 

kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia w danym 

roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle 

związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą 

z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) 

zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (ramowe plany 

nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej, liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów 

i poziomów nauczania. 

Na podstawie danych z SIO (System Informacji Oświatowej) i arkuszy organizacyjnych szkół 

i przedszkola (Arkusz Sigma - elektroniczny arkusz organizacji szkół i przedszkola) opracowana 

została tabela, która pokazuje strukturę zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych. 

Tabela Nr 7 zawiera zestawienie liczbowe ze względu na stopień awansu zawodowego oraz etaty 

kadry pedagogicznej. Struktura zatrudnienia kadry pedagogicznej zmienia się każdego roku 

szkolnego, wpływ na to ma awans zawodowy nauczycieli, struktura placówki i zmiany 

demograficzne zachodzące w gminie.  

Zadania dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 realizowane były przez 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w łącznym wymiarze 309,14 etatów kalkulacyjnych. 

Wśród zatrudnionych nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego największy odsetek 

tj. 44,62% stanowili nauczyciele dyplomowani.  

 

Tabela 7.  Liczba i etaty kadry pedagogicznej w poszczególnych placówkach (stan na 30.09.2020 r.) 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego nauczyciela 

  Etaty 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Ogółem 

1. 
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. 

Krasnala Hałabały 
0 1 20 15 5 41 34,13 

2. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej 

w Kobyłce 

0 2 16 15 45 78 75,5 

3. Zespół Szkół Publicznych Nr 2 1 0 27 20 51 99 97,42 

4. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Sportowymi Nr 3 

im. Karola Wojtyły w Kobyłce 

0 4 33 26 44 107 102,09 

Ogółem: 1 7 96 76 145 325 309,14 
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Zgodnie z regulacjami określonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2200) postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 

przeprowadza organ prowadzący szkołę. W roku szkolnym 2020/2021 wniosek o podjęcie 

postępowania na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 5 nauczycieli. Wszyscy zdali egzamin 

i uzyskali wyższy stopień zawodowy. Ponadto stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 

8 nauczycieli. Również 8 pracowników pedagogicznych otrzymało stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

 

Konkurs Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2020 

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Kobyłka w 2020 r. po raz pierwszy ogłoszony został 

Konkurs na najlepszego Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2020 w celu podkreślenia jak ważna jest 

wychowawcza rola nauczyciela. Uczestnikiem Konkursu mógł być każdy czynny zawodowo 

nauczyciel, zatrudniony w szkole podstawowej lub przedszkolu, dla której organem prowadzącym 

jest Miasto Kobyłka. Do konkursu w dniach od 14 do 21 października 2020 r. zostało zgłoszonych 

11 kandydatów. W dniach od 26 października do 1 listopada 2020 r. zagłosowało łącznie 3 616 

osób. Zdobywczyni tytułu Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2020 otrzymała nagrodę w wysokości 

5 000 zł oraz pamiątkową statuetkę. Na Panią Joannę Nowakowską nauczyciela Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce oddano 757 

głosów. W uzasadnieniu zgłoszenia napisano: „Jej pracy nie da się zmierzyć́ punktami i procentami. 

Najlepiej całokształt pracy i wspaniałą osobowość́ pani Joasi można opisać słowami Janusza 

Korczaka: Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata 

a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje…”. Ponadto ze względu na bardzo wysoki 

wynik, uzyskany w głosowaniu Burmistrz postanowiła dodatkowo wyróżnić́ dwie osoby – pana 

Grzegorza Engel, nauczyciela wychowania fizycznego w ZSP2 i trenera kadry narodowej oraz 

panią Marzannę Falkowską, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z PSP1 (oboje otrzymali 

również ponad 700 głosów). Zgodnie z regulaminem konkursu Burmistrz Miasta Kobyłka 

przyznała także zgłaszającemu,  który ciekawie uzasadnił swój wybór, nagrodę rzeczowe. 

III.2. Pracownicy administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach 

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w szkołach  i przedszkolach 

związana jest zasadniczo z liczbą uczniów, organizacją placówki, liczbą oddziałów, liczbą 

nauczycielskich etatów, ze realizowanymi dodatkowymi zadaniami (np. zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły, administrowanie i obsługa hal sportowych przy 

ZSP2 i PSP3, działalnością stołówki szkolnej i świetlicy).  
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Tabela 8. Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. 

Nazwa 

placówka 

Etaty pracowników 

administracji 

Etaty pracowników 

obsługi 

PP1 0,8 22,80 

PSP 1 5,00 15,47 

ZSP 2 6,00 26,63 

PSP 3 6,00 24,82 

Razem 17,80 89,72 

III.3. Dofinansowanie form doskonalenie zawodowego nauczycieli 

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1762) organ prowadzący zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. Miasto Kobyłka zabezpieczyło środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli.  

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1653) oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kobyłka w latach 2020-2021  określono łączną 

kwotę  środków  na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli,  dla  których  organem  prowadzącym  

jest  Miasto Kobyłka w wysokości:  

−  studia – 88 817,00 zł  

−  szkolenia – 221 258,90 zł. 

W roku szkolnym 2020/2021 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka wydatkowano łącznie kwotę 76 598,66 zł. 

Tabela 9. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

  

PP 1 PSP 1 ZSP 2 PSP 3 

liczba 

szkoleń 
kwota 

liczba 

szkoleń 
kwota 

liczba 

szkoleń 
kwota 

liczba 

szkoleń 
kwota 

Organizacja szkoleń, konferencji, 

seminariów dla wybranych grup 

nauczycieli, w tym dla nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze 

11 9 271,99 zł  19 8 727,00  6 2 310,00 12 4 814,50 zł 

Organizacja wewnątrzszkolnych form 

doskonalenia, w tym w szczególności 

szkoleń, seminariów i konferencji 

szkoleniowych dla rad pedagogicznych, 

a ponadto na dofinansowanie opłat za 

kursy doskonalące oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli 

4 0,00 zł  4 6 205,00  6 4 503,17 3 3 300,00 zł 

Dofinansowanie w części opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

 0  0,00 zł 4 6 000,00  9 18 765,00 7 10 160,00 zł 
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Dofinansowanie w części opłat za kursy 

kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria 

oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli 

 0  0,00 zł 1 480,00 2 1 098,00 2 963,00 zł 

Wydatki poniesione na doskonalenie 

zawodowe w roku szkolnym 

2020/2021 

15  9 271,99 zł  28 21 412,00 zł  23 26 676,17 24 19 238,50 

 

III.4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1762) organ prowadzący przeznacza corocznie w budżecie odpowiednie środki finansowe 

z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Uchwała Nr XXIII/171/2020 Rady Miasta 

Kobyłka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia  Regulaminu określenia wysokości środków 

finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także 

warunków i sposobu ich przyznawania  oraz Zarządzenie Nr 186/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka określają zasady 

udzielania zasiłku z tytułu pomocy zdrowotnej. W roku szkolnym 2020/2021 przyznano pomoc 

zdrowotną dla 34 nauczycieli w łącznej kwocie  22 004,46 zł. 

IV. Wyniki egzaminu i konkursów zewnętrznych 

IV.1 Egzamin ósmoklasisty - podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie  

Na terenie województwa mazowieckiego egzamin ósmoklasisty organizuje i nadzoruje 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie 

ww. egzaminu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania jak również uczenia się i w znacznym stopniu 

zależą  od zdolności  i aspiracji  uczniów,  ale  także  środowiska  rodzinnego.  Badanie  postępów 

edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne  formy. Najczęściej są to sprawdziany 

wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 25 - 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy 

z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali 

egzamin w dniach 16 - 18 czerwca br. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obligatoryjne 

i jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.  

Minimalny wynik jaki uczeń powinien uzyskać nie jest określony, dlatego egzaminu 

ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej 

oraz pełni dwie zasadnicze funkcje: 

1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów 
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egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom 

oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia; 

2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki 

egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli 

liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. 

Podobnie jak w latach poprzednich w 2021 roku ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech 

przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Od 2024 roku egzamin będzie przeprowadzany z jednego dodatkowego przedmiotu do wyboru 

spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu przedstawione są w procentach i na skali 

centylowej. 

Tabela 10. Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty1. 

SZKOŁA 
liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu 

Język polski matematyka Język angielski 

SP 1 102 102 102 

SP 2 58 58 60 

SP 3 102 102 102 

KOBYŁKA 262 262 264 

 

 

Tabela 11. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – język polski – arkusz standardowy  - na tle powiatu i województwa1. 

 

Szkoła 

Średni wynik % 

Miasto Kobyłka Powiat wołomiński 
Województwo 

mazowieckie 

SP 1 59,42 

64 64 64 SP 2 61,50 

SP 3 70,25 

 

 

Tabela 12. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – matematyka – arkusz standardowy  - na tle powiatu i województwa1. 

 

Szkoła 

Średni wynik % 

Miasto Kobyłka Powiat wołomiński 
Województwo 

mazowieckie 

SP 1 52,43 

53 49 52 SP 2 46,14 

SP 3 56,67 

 

Tabela 13. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – język angielski – arkusz standardowy  - na tle powiatu i województwa1. 

 

Szkoła 

Średni wynik % 

Miasto Kobyłka Powiat wołomiński 
Województwo 

mazowieckie 

SP 1 71,42 

73 69 71 SP 2 66,70 

SP 3 77,75 
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Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których 

mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie 

z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach 

lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 

 

Tabela 14. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – egzamin dostosowany 

SZKOŁA dostosowanie 
Język polski matematyka Język angielski 

l.u. % l.u. % l.u. % 

SP1 autyzm/ z zes. Aspergera 1 22 1 24 1 76 

SP 2 

autyzm/ z zes. Aspergera 1 93 1 60 1 96 

niepełnosprawność w st. lekkim 2 38 2 32 2 48,50 

C00-cudzoziemcy 2 45,5 2 48 - - 

SP 3 C00-cudzoziemcy 2 63 2 20 - - 

KOBYŁKA 

autyzm/ z zes. Aspergera 2 57,5 2 42 2 86 

niepełnosprawność w st. lekkim 2 38 2 32 2 48,5 

C00-cudzoziemcy 4 54,25 4 34 - - 

 

 

Tabela 15. Skala staninowa średnich wyników kobyłkowskich szkół (w procentach) z egzaminu ósmoklasisty. 

 

Stanin 

Przedział procentowy 

z zakresu języka 

polskiego 

Przedział procentowy 

z zakresu matematyki 

Przedział 

procentowy 

z zakresu języka 

angielskiego 

skala 
Miasto 

Kobyłka 
skala 

Miasto 

Kobyłka 
skala 

Miasto 

Kobyłka 

1 7-41   9-25   15-35  

2 42-48   26-31   36-44  

3 49-52   32-36   45-51  

4 53-57   37-41   52-58  

5 58-61 SP1, SP2  42-47 SP2 59-65  

6 62-65  48-53 SP1 66-72 SP1, SP2 

7 66-69  54-60 SP3 73-79 SP3 

8 70-74 SP3 61-69  80-88  

9 75-90   70-94   89-100  

 

IV. 2 Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

Każdego roku uczniowie z kobyłkowskich szkół sięgają po tytuły laureatów i finalistów 

konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych m. in. przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. 

 

Tabela 16. Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce 

Nazwa konkursu Osiągnięte miejsce - wynik 

Konkurs przedmiotowy organizowany przez MKO – j. angielski Finalista 
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Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce 

Nazwa konkursu Osiągnięte miejsce - wynik 

Konkurs organizowany przez MKO – Jan Paweł II i jego orędzie do młodych Finalista 

XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów Finalista 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce 

Nazwa konkursu Osiągnięte miejsce - wynik 

Olimpus – matematyka Laureat (2 osoby) 

Świetlik – Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych II miejsce oraz 2 wyróżnienia 

 

V. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    

Do zadań organu prowadzącego należy zapewnienie dzieciom i uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych specjalnej organizacji nauki w oddziałach ogólnodostępnych, 

integracyjnych (dot. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2). Integracja szkolna polega na umożliwieniu 

dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy.   

 Jest to zadanie szczególnie istotne, jako że odnotowuje się wzrost liczby dzieci 

uczęszczających do kobyłkowskich szkół i przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno–pedagogicznych. Liczba uczniów wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki wynosi 132 w stosunku do 2928 uczniów przedszkoli 

i szkół prowadzonych przez Miasto Kobyłka. Dane te wykazują tendencję wzrostową. 

Uczniowie posiadający specjalne potrzeby edukacyjne wymagają działań ze strony szkoły 

ze szczególnym uwzględnieniem tych potrzeb. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

może być uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym lub zagrożonym społecznie, 

wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dzieci niepełnosprawne to dzieci 

kształcone w szkole w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła ma 

zapewnić tym dzieciom specjalne wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez specjalistów z udziałem rodziców. 

W programie tym można (jeśli dziecko tego potrzebuje) wskazać dodatkowe zajęcia indywidualne.  

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna była organizowana i udzielana m. in. z powodu 

trudności edukacyjnych, w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, problemów z koncentracją 

uwagi, nieprawidłowego funkcjonowania percepcyjno-poznawczego, wad wymowy i konieczności 

objęcia zajęciami logopedycznymi, problemów rodzinnych bądź adaptacyjnych, w tym 

m. in. spowodowanych powrotem z zagranicy.  

Stale wzrastająca liczba uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne powoduje 

wzrost zapotrzebowania na organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole organizowana jest 

w różnych formach, które powinny być odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości ucznia. 
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Zasady organizacji i udzielania tej pomocy wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 r. 

poz. 1280). W oparciu o orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne 

organizowane jest nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz kształcenie 

specjalne. Natomiast na podstawie opinii szkoła lub przedszkole obejmuje dziecko 

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia lub wczesnym wspomaganiem rozwoju. Ścieżki 

organizowane są dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu 

na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować 

wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

  Tabela 17. Liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną stan na 30.09.2020 

 Kształcenie 

specjalne 

Nauczanie 

indywidualne 

Zintegrowana 

ścieżka 

kształcenia 

Zajęcia 

rewalidacyjne 

Edukacja 

włączająca 

Wczesne 

wspomaganie 

rozwoju 

PSP1 19 2 1 11 20 0 

ZSP2 32 2 2 26 18 4 

PSP3 13 3 0 14 1 0 

PP1 14 1 0 0 0 0 

Razem 78 8 3 51 39 4 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Miasto Kobyłka zapewniło kształcenie specjalne w 5 oddziałach 

integracyjnych w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce. 

 

VI. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

Mazowiecki Kurator Oświaty jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny realizuje 

przedmiotowy nadzór przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy Prawo 

oświatowe w trybie działań planowych lub doraźnych. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru 

pedagogicznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1551 z poźn. zm.).  

W roku szkolnym 2020/2021 zespoły wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Warszawie nie 

przeprowadziły ewaluacji w placówkach prowadzonych przez Miasto Kobyłka. 

 

VII. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki  

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kontrola spełniania obowiązku szkolnego, 

obejmującego dzieci od 7 r.ż. do ukończenia szkoły podstawowej, spoczywa na dyrektorach szkół, 

natomiast gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież szkolną do 18 roku życia. 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(55)&cm=DOCUMENT
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Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych ustawowo obowiązani są do powiadomienia burmistrza 

miasta na terenie, której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat, 

o formie spełniania obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie. Na podstawie tych danych 

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych sporządza listy uczniów, a następnie weryfikuje 

je z wykazem dzieci zameldowanych w Mieście Kobyłka. 

W przypadku niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

stosuje się procedurę egzekucji administracyjnej, mającej na celu wyegzekwowanie uczęszczania 

dziecka do szkoły. W tym celu niezbędne jest w pierwszej kolejności wystosowanie upomnienia 

do rodziców ucznia, następnie przygotowanie tytułu wykonawczego i wystąpienie z wnioskiem 

o wszczęcie egzekucji. W wydawanym przez organ prowadzący postanowieniu w sprawie 

nałożenia grzywny w celu przymuszenia zobowiązuje się rodziców do uiszczenia grzywny lub do 

wyegzekwowania od dziecka podjęcia obowiązków szkolnych w ciągu 7 dni. W przypadku 

niewywiązania się rodzica z tych zobowiązań, mogą być nakładane kolejne grzywny lub 

zastosowane inne środki egzekucyjne. 

VIII. Finansowanie oświaty  

VIII.1. Źródła finansowania  

Wydatki w roku budżetowym 2020 r na oświatę zostały zrealizowane kwotą 46 286 686,79 

zł, co stanowi 32,12% łącznej kwoty wydatków Miasto Kobyłka. Największą część wydatków 

stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 45 617 508,02 zł. Wydatki 

inwestycyjne wyniosły 669 178,77 zł.  

Ww. wydatki ogólne na oświatę zostały pokryte w 42,38 % otrzymaną subwencją 

oświatową w kwocie 19 614 440,00 zł., w 3,33 % z dotacji z budżetu państwa w wysokości 

1 542 174,00 zł oraz w 54,29 % środkami własnym w wysokości 25 130 072,79 zł.  

Tak jak w latach poprzednich również w roku  szkolnym 2020/2021 zrealizowano szereg 

zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym 

zrealizowanym zadaniem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom 

i przedszkolom prowadzonym przez Miasto Kobyłka środków finansowych na prowadzenie 

działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników. Dla naszego miasta sporym kosztem 

są dotacje również udzielane placówkom, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna 

lub prawna. Zakres realizowanych wydatków oświatowych w stosunku do budżetu Miasta Kobyłka 

przedstawia tabela 18. 

Tabela 18. Budżet oświaty na tle budżetu gminy. 

 
Budżet 

gminy 

Budżet na 

oświatę 

Budżet na oświatę bieżące Inwestycje 

ogółem 
w tym z 

budżetu 

gminy 

w tym 

dotacje 

w tym 

subwencja 

oświatowa 

ogółem 
w tym 

własne 

w tym 

z dotacji 

Wykonanie  

2020 rok  

(na 31.12.2020 r.) 

144 096 633,22 46 286 686,79 45 617 508,02 24 460 894,02 1 542 174,00 19 614 440,00 669 178,77 669 178,77 0,00 

Plan na 2021 rok  

(na 30.09.20201r.) 
179 228 152,04 52 397 647,07 50 232 502,10 27 211 100,10 1 706 360 21 315 042,00 2 165 144,97 2 165 144,97 0,00 
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Tabela 19. Struktura wydatków kobyłkowskiej oświaty 

 

2020 (wykonanie) 2021 (plan na 30.09.2021 r.) 

zł % całości budżetu zł % całości budżetu 

Wydatki bieżące w tym: 45 617 508,02 100% 50 232 502,10 100% 

Wydatki na wynagrodzenia 

z pochodnymi 
27 613 517,00 60,53% 31 233 651,61 62,18% 

Wydatki na remonty 347 345,78 0,76% 1 035 700,00 2,06% 

Dotacje dla placówek 

prowadzonych przez inny 

podmiot 

12 577 167,74 27,57% 13 019 693,25 25,92% 

Pozostałe / inne wydatki 5 079 477,50 11,14% 4 943 457,24 9,84% 

VIII.2 Dotacje dla placówek oświatowych 

1. Dotacje przekazane z budżetu Miasta Kobyłka na przedszkola prowadzone przez podmioty 

inne niż Miasto Kobyłka. 

Tabela 23 przedstawia wysokość dotacji przekazanych przedszkolom i innym formom 

wychowania przedszkolnego prowadzonym przez podmiot inny niż zgodnie z przepisami ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 

stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez inne niż Miasto Kobyłka osoby 

prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania wraz ze zmianami. 

 

Tabela 20. Wydatki na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez inny podmiot niż jst 

Nazwa przedszkola/innej formy wychowania przedszkola 
Średnia liczba uczniów w 

roku szkolnym 2020/2021 r. 

Dotacja otrzymana 

w roku szkolnym 

2020/2021 r. 

Katolickie Publiczne Przedszkole 109 1 188 427,08 

Publiczne Przedszkole Nr 3 106 1 162 228,83 

Publiczne Przedszkole Nr 4 218 2 355 041,65 

Przedszkole Publiczne Zielony Wiatraczek 130 1 573 566,64 

Publiczne Przedszkole Akademia Dzieci Twórczych 54 585 629,83 

Przedszkole Słoneczna Polana 82 1 040 968,32 

Niepubliczne Przedszkole Akademia Dzieci Twórczych  19 152 375,01 

Niepubliczne Przedszkole Przystań Montessori  62 775 127,25 

Niepubliczne Przedszkole Tabaluga 42 354 825,90 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowa Kraina 25 161 930,44 

Punkt Przedszkolny Dominiś 25 108 982,74 

Ognisko Przedszkolne "Kubuś" 25 108 982,74 

Punkt Przedszkolny „DOM NA GÓRZE” 19 194 751,34 

Publiczne Przedszkole Ptasie Radio 102 1 156 781,44 

Razem 10 919 619,21 

Niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny otrzymują na każdego 

ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem 

rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Miasta Kobyłka. 

 

Tabela 21. Wydatki na szkoły prowadzone przez inny podmiot niż jst 
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Nazwa szkoły niepublicznej 
Średnia liczba uczniów w 

roku szkolnym 2020/2021 

r. 

Dotacja otrzymana 

w roku szkolnym 

2020/2021 r. 

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Przystań Montessori 66 90 427,88 

Słoneczna Szkoła Podstawowa 66 965 138,18 

Razem 1 055 566,060 

 

2. Refinansowanie kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego wypłaconej na mieszkańców 

Kobyłki przez inne gminy lub zwrot wypłaconych kosztów na wychowanie przedszkolne oraz 

dotacji Miastu Kobyłka. 

Zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jeżeli do publicznego 

przedszkola, niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza 

uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji 

udzielonej oraz pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

Dotacje zostały wypłacone na podstawie art. 14, 15, 16, 20, 22, 26 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021 r. poz. 1930). 

 

 

Tabela 22. Kwota zwrotu dotacji wypłaconej na mieszkańców Miasta Kobyłka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych 

gmin. 

 

Nazwa gminy 
Rok szkolny 2020/2021 

Wysokość kwot zwrotu 

Marki 20 797,31 zł 

Radzymin 41 871,68 zł 

Warszawa 150 884,24 zł 

Wołomin 486 292,61 zł 

Ząbki 96 818,32 zł 

Zielonka 274 746,24 zł 

Nieporęt 20 126,24 zł 

Jabłonna 10 108,47 zł 

Wyszków 13 291,48 zł 

Halinów 3 818,10 zł 

RAZEM 1 118 754,69 zł 

VIII.3. Inne zadania w zakresie finansowania 

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe obowiązkiem organu 

prowadzącego jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom oraz dzieciom 5-6-letnim, 

realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, bezpłatnego transportu i opieki 
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w czasie przewozu odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły 

podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej. Poniższa tabela 

przedstawia w jakiej formie i ilości to ustawowe zadanie było realizowane w roku szkolnym 

2020/2021. 

Tabela 23. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

Rodzaj dofinansowania Miejsce dowozu Liczba dzieci 

Dowóz uczniów  

niepełnosprawnych przez firmę  

przewozową na podstawie umowy  

z przewoźnikiem   

 

 

Wartość umowna usługi w roku  

szkolnym 152 366,69 zł 

- Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy w Kobyłce 

- Szkoła Podstawowa przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie 

− Zespół Szkół Specjalnych 89 w Warszawie 

− CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

w Warszawie 

− Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju w Warszawie 

− Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 

− Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ w Wołominie 

− Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 

− Zespół Szkół Specjalnych w Radzyminie 

− Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach 

 

20 

Zwrot kosztów dowozu 

dzieci/uczniów niepełnosprawnych 

realizowanego przez rodziców 

własnym samochodem. 

 

 

Suma wartości umów w roku 

szkolnym 37 955,33 zł 

− Niepubliczny Przedszkole Terapeutyczne „Happy Kids Place” 

w Ząbkach  

− Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 226 

w Warszawie  

− Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie  

− Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM 

w Wołominie 

− Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „OOniwerek” w Izabelinie 

− Niepubliczne Przedszkole Specjalne „TĘCZA” przy Zespole 

Ośrodków dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej 

w Warszawie 

− Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia” 

w Wołominie 

− Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań Montessori w Zielonce 

− Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 

− Terapeutyczny Punkt przedszkolny ASQ w Wołominie 

− SP ASQ w Wołominie 

− Słoneczna Szkoła Podstawowa w Kobyłce 

− Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce 

− Instytut Głuchoniemych 

− SP Integracyjna nr 135 w Warszawie 

− SP Specjalna nr 6 w Warszawie 

− SB I Stopnia TPD „Helenów” w Warszawie 

− PP Baśniowa Kraina w Wołominie 

− PSP ICO w Wołominie  

− Zespól Szkół Ekonomicznych w Wołominie 

− Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mówi się” w Warszawie 

33 

 

 

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Zgodnie z art. 122 ustawy  Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 

pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie 

kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznaje organ właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianego pracownika.   



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2021/2021. 

str. 25 

Opracował Wydział Oświaty, Sportu  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka 

Dofinansowanie przysługuje pracodawcy jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu 

lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie. W roku szkolnym 2020/2021 wydane zostały 4 decyzje przyznające dofinansowanie. 

Pracodawcy otrzymali łącznie 21 566,51 zł w ramach dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. Zawody nauczane u przedsiębiorców objęte dofinansowaniem 

to: stolarz, mechanik samochodowy oraz kucharz. 

Tabela 24. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Nauka zawodu Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

Liczba 

pracodawców 

Liczba młodocianych 

pracowników 

Kwota 

dofinansowania 

Liczba 

pracodawców 

Liczba 

młodocianych 

pracowników 

Kwota 

dofinansowania 

3 3 17 756,51 1 1 3 810,00 

 

3. Stypendia i zasiłki szkolne. 

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę 

w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 

528 zł/ os. w rodzinie. Natomiast zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

Tabela 25. Stypendia i zasiłki szkolne.1 

Wyszczególnienie 

Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 

liczba uprawionych uczniów 

łączna 

wysokość 

liczba łączna 

wysokość 

w okresie  w okresie  

IX-XII 2020 I - VIII 2021 

Liczba wniosków 88 88 9 

Liczba wniosków pozytywnie 

rozpatrzonych - ogółem 
87 67 

114 864,00 

9 

4 500,00 

w tym uczniowie: 

szkół 

podstawowych 
62 47 6 

szkół 

ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych 

25 20 3 

 
1 Źródło: dane pozyskane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 
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4. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w 2020 r. 

W 2020 roku dyrektorzy szkół podstawowych publicznych jak i niepublicznych mogli 

zamówić nowe podręczniki dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe 

do wszystkich klas podstawówki. Dotację celową na podręczniki przyznaje się raz na trzy lata.  

Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej dostaną 

podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład 

zajęć obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego. Dotacja nie obejmuje przedmiotów 

dodatkowych np. religii/etyki, wychowanie do życia i do nauki drugiego języka nowożytnego.  

Ponieważ podręczniki są własnością szkoły, uczniowie są zobowiązani do ich zwrotu pod 

koniec roku szkolnego. Zgodnie z przepisami za zniszczony egzemplarz szkoła może żądać zwrotu 

pieniędzy. Natomiast materiały ćwiczeniowe (do utrwalania wiadomości i umiejętności) uczniowie 

otrzymują na własność. 

Miasto Kobyłka za 2020 roku wykorzystało dotację celową na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 267 481,52 zł.  

IX. Informacja dotycząca realizacji programów i projektów  

IX.1 Projekty ze środków zewnętrznych 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” był 

realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach X Osi 

priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”. Celem projektu było podniesienie jakości 

nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu 

i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół Publicznych 

Nr 2 w Kobyłce otrzymał pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, 

drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego  

oraz pakietu oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym 

w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie szkoły. Wartość projektu 

wynosiła 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 27 999 

840,00 zł. 

„Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych 

i umiejętności” 

Rozpoczęty w 2019 r. projekt planowo miał zakończyć się w czerwcu 2020 r. Z racji trwajacej 

pandemii COVID-19 i zawieszonymi z tego tytułu w okresie marzec – czerwiec 2020 r. zajęciami 
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projekt kontynuowano w miesiącach wrzesień-grudzień  2020 r. w tym od października 2020 r. 

w trybie zdalnym.  

Dzięki unijnemu wsparciu utworzono szkolne pracownie druku 3D, które wzbogaciły się 

o drukarki do druku 3D, skanery i laptopy. Łączny koszt wyposażenia wszystkich placówek 

to 343 311,00 zł. Ponadto ok. 400 uczniów kobyłkowskich szkół nabyło praktyczne umiejętności, 

które wniosą wartość dodaną w edukację, a w dalszym etapie również na rynku pracy. 

Najważniejsze z nich to umiejętność posługiwania się językiem obcym, umiejętności 

matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole. 

Uczniowie w ramach projektu poznali nowe technologie, wprowadzono nauczanie metodą 

eksperymentu, inspirowani poprzez wykorzystanie druku 3D. Na zajęciach odkrywano świat 

trójwymiarowy począwszy od zaprojektowania danego modelu do wydrukowania go na drukarce 

3D. 

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których Miasto 

Kobyłka jest organem prowadzącym. 

Pod koniec roku szkolnego 2020/2021 roku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią 

COVID-19, rozpoczęła się realizacja projektu Umiem pływać 2021. Zajęcia kontynuowane są 

w obecnym roku szkolnym (2021/2022). Udział w projekcie w 2021 r. bierze 270 uczniów klas I-III 

kobyłkowskich szkół podstawowych. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w 20 

godzinach lekcyjnych. 

Miasto pozyskało dofinansowanie na organizację zajęć nauki pływania z Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 30 000 zł. Łączny koszt projektu 

zaplanowano w wysokości 106 150 zł. Niniejsze środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów 

prowadzenia zajęć na wołomińskiej pływalni, wynagrodzenia opiekunów oraz kosztów transportu. 

 Realizacja projektu podyktowana jest troską o zdrowy rozwój uczniów kobyłkowskich szkół 

podstawowych. Zajęcia nauki pływania są propozycją aktywności ruchowej w sportach wodnych, 

które mają za zadanie nauczyć pływania dzieci, które nie potrafią pływać, a tym, które już potrafią 

pozwolą doskonalić techniki pływania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2021/2021. 

str. 28 

Opracował Wydział Oświaty, Sportu  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka 

IX.2 Pozostałe projekty i programy realizowane przez szkoły i przedszkola: 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce: 

1) „Mały Mis w świecie literatury” – główny cel programu to rozwijanie i promowanie 

czytelnictwa m.in. wśród przedszkolaków w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie 

publikacji wydawanych  i sprzedawanych przez Grupę MAC S. A. 

2) „Bajeczna Księga” - ogólnopolski projekt czytelniczy organizowany przez Miesięcznik Bliżej 

Przedszkola, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie 

okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy 

z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci. 

3) W placówce realizowane były następujące programy autorskie: 

− „Wychowanie do wartości” - Pauliny Prykiel, Katarzyny Kuleszy, Anny Wąsowskiej; 

− „Mali odkrywcy muzyki”- Eweliny Gajdamowicz- Skrobańskiej; 

− „Trzylatku mów wyraźnie”- Izabelli Wiatrak; 

− „Zaczynamy z uśmiechem przedszkolną przygodę”- Katarzyny Rybałtowskiej; 

− „Przedszkolak w wielkim mieście” – A. Królik, M. Bukowska; 

− „Zwierzęta chronione” i „Podróże z przyjacielem” – Anny Filaber. 

Ww. autorki to kadra pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały. 

4) Nauczyciele w codziennej pracy aktywizują dzieci poprzez nowatorskie metody pracy m.in.: 

elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, elementy pedagogiki M. Montessori, metodę Labana, A. i M. 

Kniessów, C. Orffa, Teorię Ruchu Rozwijającego, Dyscyplina bez nakazów - A. Chartomowicz,   

5) Wychowankowie przedszkola wzięli udział w nagraniu hymnu Polski z okazji Święta 

Niepodległości we współpracy z Urzędem Miasta Kobyłka oraz w ogólnopolskim programie 

edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

6) Kampania społeczna pod hasłem „Twoje dziecko – Twój wybór”, której inicjatorką jest 

logopeda zatrudniony w przedszkolu Pani Izabella Wiatrak we współpracy z nauczycielkami, 

Katarzyną Zamiatowską i Katarzyna Rybałtowską. Kampania została przedstawiona 

w kilkuminutowym filmiku o charakterze profilaktyczno – edukacyjno - informacyjnym, 

skierowanym do rodziców. Każda odsłona filmu dotyczy innego problemu: ignorancji rodziców, 

powielania mitów dotyczących terapii, Internetu, zaburzeń rozwojowych, agresji, pozytywnego 

wpływu terapii na rozwój dzieci, współpracy nauczycieli i rodziców. Autorki kampanii chciały 

podkreślić, że nauczycielki wychowania przedszkolnego i terapeutki to osoby, które dzięki 

wiedzy i doświadczeniu mogą zauważyć symptomy zaburzeń rozwojowych i współpraca 

przedszkole - dom odgrywa ważną rolę w procesie terapeutycznym. Kampania osiągnęła 

prawdziwy sukces. Ma zasięg ogólnopolski, jest udostępniana na portalu społecznościowym 

przez terapeutów z całej Polski (jeden z filmów ma 25 000 wyświetleń). 
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Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej 

w Kobyłce: 

1) Prowadzenie zajęć ruchowych w ramach Programu SKS realizowanych przez Unię Związków 

Sportowych Warszawy i Mazowsza. 

2) Projekt czytelniczy w języku angielskim „Bingo Boy Reads With Kids”. 

3) „Program dla szkół” – owoce i warzywa w szkole. 

Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w tym: 

kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie spożycia owoców 

i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego 

odżywiania poprzez towarzyszące działania o charakterze edukacyjnym. 

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce: 

Przedszkole 

1. Dwie grupy 5 latków „Kropelki i Motylki” wzięły udział w ogólnopolskiej edycji programu 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to program edukacyjny do nauki podstawowych zasad 

ochrony środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe 

odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu. W tym roku rozszerzono tematykę o zagadnienia 

związane z podstawami oszczędzania pieniędzy, co doskonale łączy się również z dbaniem o naturę 

i odpowiedzialnym gospodarowaniem jej zasobami. 

2. Akcje charytatywne 

-  zbiórka nakrętek dla Janka Muzyczaka,   

-  zbiórka jedzenia i akcesoriów dla potrzebujących  zwierząt z Przytuliska w Jadowie,  

-  zbiórka środków do pielęgnacji niemowląt  i artykułów dla mam w ramach akcji „Paczuszka dla 

maluszka” Fundacji Małych Stupek dla Domu Samotnej Matki w Zielonce. 

Szkoła 

1)  Agresji mówimy NIE- żyjmy w zgodzie ze sobą i innymi”  

Cele projektu: 

1. Zwrócenie uwagi na problem agresji coraz bardziej powszechny wśród dzieci i młodzieży. 

2. Pomoc uczniom w zrozumieniu siebie oraz innych. 

3. Przygotowanie uczniów do współtworzenia świata i znalezienia w nim własnego miejsca. 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole. 

5. Uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa. 

6. Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów.  

7. Zwiększenie świadomości uczniów na temat agresji.  

8. Poszukiwanie sposobów przeciwdziałania agresji. 
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9. Wskazywanie pozytywnych sposobów i technik hamowania i rozładowania agresji;  ćwiczenie 

umiejętności radzenia sobie z własną złością. 

10. Skłanianie do refleksji nad swoim zachowaniem. 

11. Integracja zespołów klasowych – wytwarzanie atmosfery życzliwości, akceptacji, współpracy 

i bezpieczeństwa. 

2)  Bezpieczny Internet-uważaj co klikasz!  

1. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. 

2. Bezpieczne korzystanie z Internetu - realizacja programu "Owce w sieci". 

3. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)- prezentacja dla uczniów szkoły, dla każdego etapu 

edukacyjnego 

4. DBI escape room dla uczniów klas 7-8 w aplikacji genially oraz zagadki przygotowane 

w programie genially dla klas 4-6 

5. Udział w webinarium dla rodziców i nauczycieli „BEZPIECZNI W SIECI Z OSE” on-line 

6. Dzień Bezpiecznego Internetu - oglądanie prezentacji. Wyjaśnianie jakie zagrożenia niesie 

Internet. Obejrzenie filmu ,,Bez kożuszka z serii ,,Owce w sieci". 

7. III Świetlicowe Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) – realizacja programu 

edukacyjnego „Sieciaki.pl”, organizacja konkursu „Bezpieczny Internet”. 

3) Depresja- choroba cywilizacyjna – jak sobie z nią radzić                                                           

„Pozytywne myśli mają moc, która sprawia, że problemy znikają”. 

Cele : 

1. Zwrócenie uwagi na problem depresji wśród dzieci i młodzieży. 

2. Pomoc uczniom w zrozumieniu siebie oraz innych. 

3. Uświadomienie uczniom i rodzicom w jaki sposób można poradzić sobie z depresją                          

i uzyskać pomoc. 

4) Stulecie Cudu nad Wisłą 

Cele:  

1. budowanie pamięci i szacunku dla ludzi, którzy odmienili losy świata, 

2. poznanie znaczenia wydarzenia historycznego jakim był Cud  nad Wisłą - 15 sierpnia 1920r. 

3. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, 

4. rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, 

5. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły oraz kraju, 

6. wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do tradycji narodowych, 

7. uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu, 

8. rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów, 

9. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się, 

10. integracja uczniów całej szkoły, 
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11. upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole. 

5) PROJEKT SZKOLNY „CISZA”                                                                                                   

Cele : 

1. kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne                     

i innych, 

2. wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postepowania, które pozwalają 

zachować dobre zdrowie i samopoczucie. 

3. uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, 

4. świadome ograniczanie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu, 

5. ograniczenie hałasu w szkole. 

6) Dysleksja mnie nie ogranicza 

Cel główny:  

1. zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z problematyką dysleksji. 

2. wyjaśnienie czym są specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, 

3. poznanie sławnych osób mających dysleksję, 

4. przedstawienie metod pracy z dziećmi z dysleksją 

7) Dzień Dobrego Słowa 

Cele:  

1. budowanie odpowiedzialności za słowo, 

2. kształtowanie dobrej atmosfery,  

3. tworzenie pozytywnej energii, dzięki używaniu poprawnego języka w sytuacjach dnia 

codziennego.  

4. propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, 

5. podkreślenie szacunku dla języka polskiego, 

6. uświadomienie konieczności dbania o czystość, 

7. poprawność języka, 

8. rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów. 

8) WAŻNE KRZESŁO 

Cele: 

1. poznawanie ciekawych ludzi i wartości jakimi kierują się w życiu. 

2. pokazanie, że warto spełniać swoje pasje i marzenia, 

3. wspieranie wielostronnego rozwoju ucznia, 

4. podnoszenie motywacji uczniów do dalszego rozwoju, 

5. ukazanie wartości pracy w życiu człowieka, 

6. rozwój zainteresowań uczniów pod kątem poznawania różnych zawodów i rozwijania swoich 

zainteresowań, 
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7. przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 

8. wzmocnienie samooceny uczniów i poznawanie przez uczniów ich własnego potencjału, 

zainteresowań i mocnych stron. 

9) Świętujemy Niepodległą                                                                       

Cele:  

1. rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, 

2. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły oraz kraju, 

3. wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do tradycji narodowych, 

4. budowanie szacunku dla symboli narodowych, 

5. uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu, 

6. rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów, 

7. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się, 

8. integracja uczniów całej szkoły, 

9. upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole. 

10) Z nauką za pan brat 

Forma realizacji projektu 

Zajęcia prowadzone przez wychowawców 

1. „Ploteczki z dwójeczki- nie pytaj czytaj”- gazetka szkolna. 

2. „Dzień nauki polskiej” 

3. „Światowy Tydzień Mózgu” 

4. Co wiemy o pracy mózgu – praca z tekstem popularnonaukowym. Dbamy o nasz mózg. 

5. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - realizacja programu edukacyjnego. 

6. Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” - realizacja zajęć 

tematycznych, eksperymentów ekologicznych, udział w konkursie - praca plastyczna 

inspirowana żywiołami natury. 

7. „Mądre bajki z całego świata” - realizacja programu edukacyjnego. 

8. „Dobrze Jemy” Fundacja Szkoła na Widelcu – realizacja wybranych elementów programu 

edukacyjnego: zajęcia tematyczne, udział w konkursie. 

9. Świetlicowy Klub Gier Planszowych. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyła w Kobyłce: 

1) „Reading is magical” – projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa w języku 

angielskim. 

2) „Czytamy z klasą lekturki spod chmurki” – wparcie czytelnictwa w klasach I-III. 

3) „Emocja” – międzynarodowy projekt wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci 

i młodzieży. 
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4)  Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej podczas zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych. 

5) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w "Trójce" - Sztab 1443 - popularna kobyłkowska 

"Trójka" - grała WOŚP po raz 25.  

 

IX.3. Innowacje pedagogiczne 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej 

w Kobyłce: 

1)  Piosenki, które uczą mówić po angielsku 

Innowacja pedagogiczna „Piosenki, które uczą mówić po angielsku” została przygotowana dla 

uczniów edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły i realizowana jest od września 2014 r. 

we wszystkich klasach 1-3 podczas 1 godziny zajęć edukacji muzycznej z językiem angielskim 

tygodniowo. Innowacja polega na poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności językowych uczniów 

z wykorzystaniem interaktywnych piosenek, historyjek, rymowanek i quizów zawartych 

w multimedialnym pakiecie do nauki języka angielskiego dla dzieci „Happy Words”. W ramach 

realizowanej innowacji, od września 2020 r., szkoła (jako pierwsza w Polsce) przystąpiła 

do ogólnopolskiego projektu czytelniczego BINGO BOY READS WITH KIDS. Uczniowie klas 1-

3 poznają i czytają, według założeń metody globalnej, dwujęzyczne książeczki opracowane 

na podstawie multimedialnych historyjek zawartych w programie HAPPY WORDS, który 

wykorzystywany jest podczas zajęć edukacji muzycznej z językiem angielskim. 

2) Programowanie i Robotyka 

Celem innowacji jest rozwój myślenia komputacyjnego, czyli umiejętności rozwiązywania 

problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się 

z informatyki oraz rozbudzenie zainteresowania programowaniem wśród dzieci, rozwój 

umiejętności myślenia algorytmicznego oraz twórczego wykorzystywania komputerów. 

Do nauki programowania wykorzystywane są darmowe aplikacje dostępne na platformach 

edukacyjnych, takich jak: Scratch, Godzina Kodowania, Khan Academy, Python, JavaScript. 

Na zajęciach wykorzystywane są gry edukacyjne, dostępne w pracowni szkolnej: 

–  BeCreo  - interaktywne narzędzie edukacyjne, które pomaga w nauce kodowania oraz tworzeniu 

inteligentnych instalacji elektrycznych. 

–  Scottie Go! - połączenie interaktywnej aplikacji mobilnej i fizycznych klocków kartonowych. Gra 

umożliwia stopniowy i intuicyjny rozwój poprzez abstrakcyjne koncepcje programowania. 

 W czasie zajęć omawiane są  przykłady zastosowań programowania w robotyce. 

Innowacja pedagogiczna „Programowanie i robotyka” prowadzona jest w szkole od 2015 r.  

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce: 

1)  Nauka programowania z wykorzystaniem ozobotów  
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Celem zajęć jest wprowadzenie uczniów w świat programowania , wykorzystując przy tym 

ozobota, a także współpraca z innymi, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz wykorzystanie 

do tego technologii informatycznej. Innowacją objęto uczniów klas I a i I b. 

2) Klasa Superbohaterów 

Program profilaktyczny stworzony na zlecenie województwa mazowieckiego. Warsztaty 

i słuchowiska prowadzone na podstawie programu Stołecznej Policji nastawione były na wspieranie 

działań profilaktyki w kontekście zagrożeń w rodzinie i najbliższym środowisku. Zajęcia dawały 

dzieciom kompetencje do działania, pomagania i asertywnego przeciwstawiania się potencjalnym 

zagrożeniom. Uczestniczyli uczniowie klas II b i c. 

3) W zdrowym ciele zdrowy duch 

Propagowanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Zwrócenie uwagi na równowagę 

w spędzaniu czasu w domu i na dworze. Właściwe korzystanie z dostępnych urządzeń 

informatycznych, a także zbilansowana dieta. Innowacja dla uczniów klas II b i II b. 

4) Lekturowy lapbook 

Zainteresowanie uczniów czytaniem, popularyzowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych. Uczniowie po omówieniu lektur tworzą lapbooki, czyli samodzielnie wykonane 

interaktywnych” książek na kolana”. Innowacją objęci byli uczniowie klas młodszych. 

5) „Challeng – wstań z kanapy i …” 

Propagowanie aktywnego i zdrowego styli życia szczególnie w sytuacji pandemii. Pozytywne 

inspirowanie do poszukiwania własnej, bezpiecznej i satysfakcjonującej aktywności fizycznej, która 

w dorosłym życiu może stać się sposobem spędzania czasu wolnego i umożliwić podnoszenie 

ogólnej sprawności fizycznej. Innowacja obejmowała 76 uczniów, rodziców i pracowników ZSP2. 

6) „Życie pomimo granic” 

Budowanie postawy akceptacji i zrozumienia wobec uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Dostrzeganie niepełnosprawności – autentycznych potrzeb drugiego człowieka. 

Nauka dostrzegania pozytywnych , mocnych stron w rówieśnikach mających różne trudności. 

Innowacją objęto uczniów klas II i III. 
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X. Nauczanie zdalne  

1. Od 24 października 2020 r. w związku z ogłoszeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju 

klasy IV-VIII przeszły na zdalne nauczanie. 

2. Od 9 listopada 2020 r. do nauczania zdalnego dołączyły klasy I-III. 

3. Od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wróciły do nauki stacjonarnej 

w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal uczyli się 

w trybie zdalnym. 

4. Od 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z m.in. województwa mazowieckiego 

mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal 

uczyła się zdalnie.  

5. Od 22 marca 2021 r. naukę w trybie zdalnym realizowana była przez uczniów wszystkich klas 

szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. 

6. Od 29 marca 2021 r. ograniczono stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.  

7. Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

8. Od 26 kwietnia 2021 r. m.in. w województwie mazowieckim lekcje w klasach I-III w szkołach 

podstawowych prowadzone były w systemie hybrydowym. 

9. Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wrócili  

do nauki stacjonarnej w szkole.  

10. Od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszli na naukę w tzw. 

systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).  

11.  Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wrócili do nauki w trybie stacjonarnym. 

12. W szkołach w czasie zdalnego nauczania lekcje odbywały się on-line według ustalonego 

we wrześniu planu lekcji. Zajęcia prowadzone były poprzez platformę Microsoft Teams. 

13. W czasie całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkół istniała możliwość organizacji zajęć 

dla uczniów w trybie stacjonarnym w zakresie konsultacji indywidualnych i grupowych dla 

uczniów, którzy przystępowali do egzaminów zewnętrznych oraz w zakresie działalności 

opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

14. Uczniowie mieli możliwość użyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania 

z zasobów szkół oraz sprzętu otrzymanego w ramach programów Zdalna szkoła, natomiast 

nauczyciele mogli ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu przydatnego 

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 
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Podsumowanie 

Rok  szkolny  2020/2021  podobnie jak wcześniejszy upłynął  w  znacznej  mierze  w  cieniu  

trwającej  do  dziś  pandemii COVID-19. Sytuacja w jakiej znalazła się edukacja była stresująca 

przede wszystkim dla uczniów jak i dla środowiska nauczycieli oraz rodziców.  Zaistniała sytuacja 

związana z ponownym zamknięciem szkół postawiła nauczycieli przed kolejnym wyzwaniem, 

jakim okazało się, wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego, przejście na naukę w trybie zdalnym. 

Szereg szkoleń, doświadczenie i umiejętności, które udało się zdobyć w poprzednim roku szkolnym 

pozwoliły na efektywną pracę z uczniami, w tym trudnym okresie. Przejście na zdalny model 

nauczania wpłynął nie tylko na organizację pracy nauczycieli i innych pracowników, ale wymagało 

także ustalenia nowych zasad komunikowania się z rodzicami w kwestii postępów uczniów czy też 

w sprawie zauważanych trudności. Pandemia uniemożliwiła naukę w trybie stacjonarnym, co nie 

pozwoliło na zrealizowanie wielu projektów szkolnych i zawodów sportowych, konkursów oraz 

inicjatyw społecznych.  

Nie sposób dokonać dziś jednoznacznej oceny efektów zawieszenia zajęć szkolnych, 

chociaż w opinii przeważającej liczby ekspertów system oświaty nie został należycie przygotowany 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do całkowitego przejścia na zdalne nauczanie. 

W niniejszej informacji zawarto najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy 

placówek oświatowych oraz realizowanych przez organ prowadzący zadań. Wydatki na oświatę 

traktowane są jako najbardziej efektywna inwestycja. Głównym założeniem jest, aby we wszystkich 

szkołach i przedszkolach wszystkie dzieci miały równe szanse do zdobywania wiedzy, rozwijania 

pasji i rozwoju osobistego. 

 


