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

poz. 1082, z późn. zm.), 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,                          

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 lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych 

typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

Informacja została przygotowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Kobyłka na podstawie 

danych zawartych w arkuszach organizacji, informacji przekazanych przez dyrektorów szkół 

i przedszkola, informacji zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), raportów Okręgowej 

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, informacji z Wydziału Budżetu i Planowania 

UM, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce oraz na podstawie opracowań własnych. 

 

W okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Rada Miasta Kobyłka podjęła następujące 

uchwały dotyczące zadań oświatowych: 

  Uchwała Nr XLI/348/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

zobowiązania do kontynuacji działań wskazanych w Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności  

dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej               

w Kobyłce oraz Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce przy Zespole 

Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce;  

 Uchwała Nr XLIV/382/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół 

prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby 

fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

 Uchwała Nr XLIX//430/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia  23 maja 2022 r. w sprawie ustalenie 

średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2022/2023; 

 Uchwała Nr LI/444/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie   ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 r.; 

 Uchwała Nr LII/453/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Księdza 

Marmo 13c; 

 Uchwała Nr LII/454/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę        

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka. 

 

Celem sporządzenia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie, w jaki 

sposób Miasto Kobyłka wypełnia swoje zadania w obszarze oświaty. 
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LP Dane dotyczące Miasta Kobyłka 

2020 rok                         

(dane na dzień 

31.12.) 

2021 rok                     

( dane na dzień 

31.12) 

2022 rok                                

(dane na dzień 

31.08.2022) 

 1 2 3 4 5 

 
1 Liczba ludności  24346 24935 25365* 

 

2 
Budżet Miasta – wydatki ( 2020, 2021 r. - wykonanie; 

2022 r. – plan), w zł 
144 096 633,22    168 882 891,98    196 739 423,64    

 

3 Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w zł 5 918,70    6 772,93    7 756,33    

 
4 

Dochody Miasta – bez dotacji w §: 2010, 2020, 2030, 

2040, 2060, 6330 i bez subwencji oświatowej, (2020, 

2021 r. - wykonanie; 2022 r. – plan), w zł 
72 133 648,66    118 239 311,57    106 340 385,00 

 

5 
Dochody Miasta: bez dotacji w §: 2010, 2020, 2030, 

2040, 2060, 6330 i bez subwencji oświatowej, 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w zł 
2 962,85    4 741,90    3 495,16    

 6 Kwota części oświatowej subwencji ogólnej,  w zł 19 987 756,00    21 523 553,00    23 358 785,00    

 7 liczba uczniów w SIO do wyliczenia subwencji 2 466    2 518,70    2 679    

 8 
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na 1 ucznia, 

w zł 
8 105,33    8 545,50    8 719,22    

 
9 

Wydatki na oświatę w dziale 801 i 854 ( 2020, 2021 r. 

– wykonanie; 2022 r. – plan) – szkoły prowadzone 

przez Miasto Kobyłka, w zł 
25 758 174,51    30 913 657,44    29 150 737,93    

 
10 

liczba uczniów w szkolach prowadzonych przez 

Miasto Kobyłka 
2 325    2 559    2 568    

 
11 

Wydatki na oświatę w dziale 801 i 854 (2020, 2021 r. 

– wykonanie; 202 r. – plan)  w przeliczeniu na 1 

ucznia  szkoły,  w zł 
11 078,78    12 080,37    11 351,53    

 
12 

Wydatki na oświatę w dziale 801 (2020, 2021 r. – 

wykonanie; 2022 r. – plan)  - przedszkola 

prowadzone przez Miasto Kobyłka, w zł  
5 705 471,30    7 457 208,48    8 020 400,72    

 
13 

w tym: wynajem lokalu przy ul. Marmo 13C na filię 

przedszkola nr1 
288 128,34    297 402,98    311 000,00    

  
14 

liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto Kobyłka 
410    541    557    

 
15 

Wydatki na oświatę w dziale 801 (2020, 2021 r. – 

wykonanie; 2022 r. – plan), w przeliczeniu na 1 

wychowanka w przedszkolu, w zł 
13 915,78    13 784,12    14 399,28    

 
16 

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w zł (bez 

wydatków inwestycyjnych) (2020, 2021 r.– 
wykonanie; 2022 r. – plan). w zł (szkoły i przedszkola)  

31 463 645,81    38 370 865,92    37 171 138,65    

 17 
Wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na  

ucznia,  w zł 
8 317,11    8 620,73    8 287,88    

 

 

18 
Liczba wszystkich wychowanków w przedszkolach 

i uczniów w szkołach (wg stanu na dzień 30 września) 
3 783 4 451 4 485 

 
19 

Liczba wychowanków w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez osoby prawne  inne niż jst  i 

osoby fizyczne  (wg stanu na dzień 30 września) 
682    925    986    

 20 
Liczba wychowanków w przedszkolach niepublicznych                                                                     

(wg stanu na dzień 30 września) 
268    342    266    

 21 
Liczba uczniów w niepublicznych szkołach (wg stanu 

na dzień 30 września) 
98    84    108    

 
22 

Kwota dotacji udzielonej szkołom i przedszkolom 
niepublicznym w Mieście Kobyłka, łącznie z kwotą 

refundacji udzielonej innym gminom, w zł 
6 292 349,90    6 967 017,21    4 435 612,00    

 
23 

Kwota dotacji udzielonej publicznym przedszkolom 
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne  inne niż 

jst. 
8 585 848,34    9 486 981,69    9 555 661,00    

  
*stan na dzień 28.10.2022 r. 
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Rozdział 1 

STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  
w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki 

 

W okresie objętym niniejszą informacją na terenie Miasta Kobyłka funkcjonowały: 

 

1. SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej 

w Kobyłce, ul. Jezuicka 1. Dyrektor Szkoły - Grażyna Kowaleczko (powierzenie stanowiska 

do 31 sierpnia 2024 r.) - w dalszej części Informacji zwana PSP 1. 

 

 

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 w Kobyłce, ul. Elizy Orzeszkowej 3/5. Dyrektor 

Szkoły - Urszula Gromelska (powierzenie stanowiska do 31 sierpnia 2023 r.). W skład Zespołu 

wchodzi:  

1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Bohaterów Bitwy 

Ossowskiej (PSP 2); 

2) Przedszkole nr 2 (PP 2)  

- w dalszej części Informacji zwany ZSP 2. 

 

3. SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły 

w Kobyłce, ul. Ks. Marcina Załuskiego 57. Dyrektor Szkoły - Tomasz Szturo (powierzenie 

stanowiska do 31 sierpnia 2023 r.) - w dalszej części Informacji zwana PSP 3. 

 

4. PRZEDSZKOLE nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, ul. Kościuszki 6, ul. Ks. Marmo 

13c. Dyrektor Przedszkola - Joanna Oniszk (powierzenie stanowiska do 31 sierpnia 2026 r.) – 

w dalszej części zwane PP 1. 
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PRZEDSZKOLA PUBLICZNE – rok szkolny 2021/2022 

 
Tabela 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kobyłka (wg stanu na dzień 31 maja 2022 r.) 

Przedszkole 
Liczba 

dzieci 

Średnia 

liczba 

wych. 
w oddz. 

Liczba 

oddz. 

Liczba etatów 
pracowników 

pedagog. 

Liczba etatów 

prac. pedagog. 

przypadająca 
na 1 oddział 

Tygodniowa 
liczba godzin 

płatnych 

z budżetu 
Miasta - wg 

arkusza org. 

Liczba etatów 
pracowników 

obsługi 

Liczba etatów 

prac. obsługi 
w przeliczeniu 

na 1 oddział 
 

Przedszkole nr 1 391 23 17 42,68 2,51 1015,5  21,38 1,26 

Przedszkole nr 2 166 23,7 7 11,18 1,6 539,85 11,65 1,66 
    Razem rok szk.            

2021/2022 
557 23 24 53,86 2,24 1555,35 33,03 1,38 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto były 24 oddziały,                  

do których uczęszczało  557 dzieci, w tym 7 dzieci ukraińskich. 

Średnia liczba wychowanków w oddziale, w skali Miasta, wynosi 23.  

W Przedszkolu nr 1 było 20 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,                                 

a w Przedszkolu nr 2 - 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE prowadzone  przez Miasto Kobyłka 
 

Tabela 2. Stan organizacyjny szkół w roku szkolnym 2021/2022 (dane z SIO, stan na dzień 30 września 2021 r.) 

Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

W tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami 

Dwujęzycznymi Nr 1 im. 

Zofii Nałkowskiej w 

Kobyłce 

846 37 116 102 95 104 121 45 122 141 

2. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 2 im. 

Bohaterów Bitwy 

Ossowskiej w Kobyłce 

597 28 82 70 67 90 65 59 74 90 

3. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami 

Sportowymi Nr 3 im. Karola 

Wojtyły w Kobyłce 

1025 44 146 131 138 129 121 68 156 136 

RAZEM 2468 109 344 303 300 323 307 172 352 367 

 
Tabela 3.  Zestawienie dotyczące szkół podstawowych  - liczba oddziałów i uczniów (stan na dzień 31 maja 2022 r.)         

Szkoła 

Liczba uczniów  

w szkole 

 

Liczba  oddziałów 

w szkole 

Średnia 

statystyczna 

liczba uczniów  

w oddziale 
1 2 3 4 

SP nr 1 883 37 24,86 

SP nr 2 614 28 21,92 

SP nr 3 1071 44 24,34 

Razem rok szkolny 

2021/2022 
2568 109 23,55 

                             Objaśnienie: SP – Szkoła Podstawowa 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2021/2022. 

str. 7 

Opracował Wydział Oświaty Urzędu Miasta Kobyłka 

W Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonowało 9 oddziałów sportowych.  

W Szkole Podstawowej nr 2  funkcjonowały 4 oddziały integracyjne. 

W Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonowały 2 oddziały dwujęzyczne. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej (wg stanu na dzień 31 maja 2022 r.): 

1)  nr 1 było 37 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2)  nr 2  było 33  dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3)  nr 3 było 22 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Łącznie w 3 szkołach podstawowych było 92 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

W roku szkolnym 2021/2022 do szkół przybyło 96 dzieci ukraińskich.  
 

Zestawienie dotyczące liczby godzin płatnych z budżetu Miasta obrazuje tabela 4. 
 

Tabela 4.  Tygodniowa liczba godzin w  szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień                     

30 września 2021 r. i 31 maja 2022 r. 

Szkoła 

Tyg. liczba godzin zajęć płatnych 

z budżetu Miasta – stan na   

30 września 2021 r. 

Tyg.  liczba godzin zajęć płatnych 

z budżetu Miasta  – stan na   

31 maja 2022 r. 

SP nr 1 2122 2323 

SP nr 2 1740  1803 

SP nr 3 2727 2704 

Razem rok szkolny 

2021/20221) 6589 6830 

 
1)W ciągu roku  następowało zmniejszenie lub/i zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych,  w związku z nauczaniem indywidualnym 

organizowanym okresowo w trakcie roku szkolnego. 

  
Tabela 4a. Nauczanie indywidualne 

 

Szkoły 

Liczba godzin nauczania 

indywidualnego w roku 

szkolnym 2021/2022 

SP nr 1 1080,5 

SP nr 2 972 

SP nr 3 1324 

  

Jednym z mierników efektywności wydatkowania środków publicznych jest liczba uczniów 

przypadająca na jeden kalkulacyjny etat nauczycielski, co przedstawia tabela 5. 
Tabela 5. 

Liczba uczniów przypadająca na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela - wg stanu na 31 maja 2022 r. 

Lp. 

Szkoła 

liczba etatów 

kalkulacyjnych 

nauczycieli1)  

liczba uczniów 

statystyczna liczba uczniów 

przypadająca  na jeden etat 

kalkulacyjny nauczyciela 

1. Szkoły Podstawowe 213,28 2568 12,04 

2. Przedszkola  48,38 557 11,51 

 Średnia w mieście 261,66 3125 11.94 
1)etaty kalkulacyjne nauczycieli bez bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

nauczycieli świetlicy, nauczycieli współorganizujących kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
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Tabela 6. Zatrudnienie (etaty kalkulacyjne) – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, wychowawcy świetlicy, bibliotekarze, 

nauczyciele specjaliści, nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – stan na dzień 31 maja 2022 r. 
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Szkoła Podstawowa nr 1  8 2 3,25 6,82 9,3 13,38 

Szkoła |Podstawowa nr 2  6 2 3,53 4,2 0,68 21,18 

Szkoła Podstawowa nr 3 11,03 2 5,73 5 2,64 17,17 

Razem r. szk. 2021/2022 25,03 6 12,51 16,02 12,62 51,73 
1)i innych niewymienionych w tabeli 

 

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach wg stopni awansu zawodowego przedstawia tabela 7. 

 
Tabela 7.  Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach według stanu na dzień 31 maja 2022 r.                 

Nauczyciele 

według stopnia 

awansu 

zawodowego 

Liczba etatów nauczycieli  

(świadczących pracę) 

 w przeliczeniu na pełne etaty  

bez godzin ponadwymiarowych 

Liczba etatów  nauczycieli  

(świadczących pracę) 

z uwzględnieniem godzin 

ponadwymiarowych 

dyplomowany 140,32 189,86 

mianowany 62,86 77,44 

kontraktowy 81,65 102,88 

stażysta 20,13 23,85 

Razem 304,96 394,03 
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W tabeli 8 przedstawiono strukturę zatrudnienia nauczycieli w kobyłkowskich szkołach 

i przedszkolu wg kryterium wieku. 

 
Tabela 8. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach wg kryterium wieku: 

do 25 lat 26-30 31-35 36-45 46-55 56-60 powyżej 61 Wiek nauczycieli 

– SP nr 3 

3 6 18 25 28 16 14 Razem -  110   

w liczbach 

2,73 5,45 16,36 22,72 25,45 14,55 12,73 w % 

 

do 25 lat 26-30 31-35 36-45 46-55 56-60 powyżej 61 Wiek nauczycieli 

– ZSP nr 2 

2 6 10 34 38 8 4 Razem - 102  

w liczbach 

1,96 5,88 9,8 33,33 37,26 7,84 3,92 w % 

 

 

do 25 lat 26-30 31-35 36-45 46-55 56-60 powyżej 61 Wiek nauczycieli 

– SP nr 1 

2 8 7 27 22 11 5 82 - w liczbach 

2,44 9,76 8,54 32,92 26,83 13,41 6,1 w % 

 

 

do 25 lat 26-30 31-35 36-45 46-55 56-60 powyżej 61 Wiek nauczycieli 

– Przedszkole 

nr 1 

4 5 5 20 5 4 2 Razem - 45   

w liczbach 

8,9 11,1 11,1 44,4 11,1 8,9 4,4 w % 

 

 

Zestawienie zbiorcze:  

do 25 lat 26-30 31-35 36-45 46-55 56-60 powyżej 61 Wiek 

nauczycieli - 

miasto 

11 25 40 106 93 39 25 Ogółem - 339  

 w liczbach 

3,24 7,37 11,8 31,27 27,43 11,5 7,37 w % 
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Tabela 9.  Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach według stanu na dzień  31 maja 2022 r. w osobach 

Nazwa szkoły 

Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego, 

 w osobach: Razem 

Dyplomowani Mianowani Kontraktowi Stażyści 

SP  nr 1 44 14 16 8 82 

SP  nr 2 42 14 13 4 73 

SP  nr 3 47 21 36 6 110 

Przedszkole nr 1 6 16 22 1 45 

Przedszkole nr 2 5 1 2 4 12 

 Ogółem w Mieście  144 66 89 23 322 

 

Oprócz nauczycieli wykazanych w tabelach, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, należy 

także wykazać nauczycieli, którzy nie świadczą pracy, ale pozostają w stosunku pracy - stan                        

na 31 maja  2022 r.: 

1) nauczyciele przebywający na urlopach wychowawczych        - 6 osób 

2) nauczyciele przebywający na urlopach macierzyńskich          - 4 osoby 

3) nauczyciele przebywający na urlopach rodzicielskich          - 11 osób 

4) nauczyciele przebywający na urlopach dla poratowania zdrowia    - 6  osób 

5) nauczyciele nb. z innych przyczyn usprawiedliwionych         - 15 osób 

6) nauczyciele przebywający na urlopach uzupełniających                  - 2 osoby 
 

 

Koszty związane z udzielonymi nauczycielom urlopami dla poratowania zdrowia w roku 

szkolnym 2021/2022 wyniosły 258 863,44 zł 
 

Realizacja godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych 

 

SP nr 1 

W ciągu 10 miesięcy roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano 20958 godz. ponadwymiarowych 

(łącznie z zastępstwami doraźnymi), wydatki z tego tytułu wyniosły 1001417,22 zł.  

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele byli nieobecni w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 

łącznie 2603 dni  (statystycznie każdy nauczyciel był nieobecny w pracy 31,74 dni). 

 

ZSP nr 2 

W ciągu 10 miesięcy roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano 18006 godz. ponadwymiarowych 

(łącznie z zastępstwami doraźnymi), wydatki z tego tytułu wyniosły 825166,59 zł.  

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele byli nieobecni w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 

łącznie 2799 dni  (statystycznie każdy nauczyciel był nieobecny w pracy 29,77 dni). 

 

SP nr 3 

W ciągu 10 miesięcy roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano 17095  godz. ponadwymiarowych 

(łącznie z zastępstwami doraźnymi), wydatki z tego tytułu wyniosły 695542,85 zł.  

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele byli nieobecni w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 

łącznie 1677 dni  (statystycznie każdy nauczyciel był nieobecny w pracy 15,25 dni). 
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Przedszkole nr 1 

W ciągu 10 miesięcy roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano 5245 godz. ponadwymiarowych 

(łącznie z zastępstwami doraźnymi), wydatki z tego tytułu wyniosły 168209,53  zł.  

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele byli nieobecni w pracy z przyczyn usprawiedliwionych 

łącznie 1536 dni  (statystycznie każdy nauczyciel był nieobecny w pracy 32,68 dni). 

 

Warto zauważyć, że doraźne zastępstwa generują dodatkowe koszty w oświacie.  

 

 

Zatrudnienie w szkołach pracowników na stanowiskach samorządowych 
 

W Szkole Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było 23 pracowników                    

na stanowiskach samorządowych (22 etaty przeliczeniowe), w tym na stanowiskach: 

1) urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych 5 osób (5 etatów przeliczeniowych) 

2) pomocniczych i obsługi – 18 osób (17 etatów przeliczeniowych)  

 

W Zespole Szkół nr 2, w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było 34 pracowników                         

na stanowiskach samorządowych (33,65 etatów przeliczeniowych), w tym na stanowiskach: 

1) urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych 4 osoby (4 et. przeliczeniowe) 

2) pomocniczych i obsługi – 30 osób (29,65 etatów przeliczeniowych)  

 

W Szkole Podstawowej nr 3, w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było 33 pracowników                  

na stanowiskach samorządowych (33 etaty przeliczeniowe), w tym na stanowiskach: 

1) urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych 5 osób (5 etatów przeliczeniowych) 

2) pomocniczych i obsługi – 28 osób (28 etatów przeliczeniowych)  

 

W Przedszkolu nr 1, w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było 25 pracowników                              

na stanowiskach samorządowych (23,88 etatów przeliczeniowych), w tym na stanowiskach: 

1) urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych 3 osoby (2,5 et. przeliczeniowego) 

2) pomocniczych i obsługi – 22 osoby (21,38 etatów przeliczeniowych)  

 

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto, w roku szkolnym 2021/2022 
zatrudnionych było 115 pracowników  na stanowiskach samorządowych, w tym na stanowiskach: 

1) urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych 17 osób (16,5  etatów przeliczeniowych) 

2) pomocniczych i obsługi – 98 osób (96,03 etatów przeliczeniowych). 

 
Tabela 10. Zatrudnienie pracowników samorządowych (na stanowiskach urzędniczych, w tym urzędniczych, 

pomocniczych i obsługi) 

Lp. Szkoła 

Powierzchnia 

szkoły w m2  do 

sprzątania 

Liczba etatów 

pracowników  

samorządowych 

(wg stanu na dzień 

31 maja 2022 r.), 

w tym 

pracowników 

obsługi 

Liczba m2 do 

sprzątania 

przypadająca  na 

1 pracownika 

obsługi 

1. 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 1 

3501,95 22 17 206  

2. 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 2  

4000,18 22 14 286 

3. 

Szkoła Podstawowa 

 z Oddziałami  

Sportowymi nr 3  

8159,93 33 28 291 
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Baza oświatowa 

 
Baza lokalowa kobyłkowskich szkół jest zróżnicowana pod względem warunków pracy 

dydaktycznej, przy czym każda szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracowniami 

komputerowymi, biblioteką, świetlicą i dostępem do Internetu. Dyrektorzy szkół,  w  miarę  

posiadanych środków finansowych, wyposażają sale szkolne w certyfikowane meble, pomoce 

dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy. W związku ze wzrostem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce utworzono salę do terapii integracji 

sensorycznej. 

 

Technologia komputerowa i informatyczna 
Tabela 11. przedstawia jakim sprzętem multimedialnym obecnie dysponują placówki 

Nazwa placówki 
Liczba pracowni 

komputerowych 

Liczba centrów 

multimedialnych 

Liczba tablic 

interaktywnych 

Liczba rzutników 

multimedialnych 

PSP 1 3 (w tym 1 mobilna) 1 17 33 

ZSP 2 2 0 26 28 

PSP 3 2 0 19 32 

 
Tabela 12. Urządzenia sportowo-rekreacyjne 

Nazwa placówki Rodzaj urządzeń 

PSP 1 
2 place zabaw, ścianka wspinaczkowa dla klas 1-3 szkoły podstawowej, siłownia 

zewnętrzna. 

ZSP 2 
Plac zabaw, siłownia, mała sala gimnastyczna, hala sportowa, sala rekreacyjna, sztuczna 

murawa – boisko, boisko wielofunkcyjne. 

PSP 3 Nowoczesna hala sportowa wraz ze ścianką wspinaczkową. 
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Poprawa i unowocześnianie bazy oświatowej – remonty wykonane w roku szkolnym 

2021/2022: 

Zakres prac remontowych w roku szkolnym 2021/2022 – zestawienie na podstawie informacji 

uzyskanych od dyrektorów szkół: 

 

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1: 

Lp. Zakres prac remontowych Koszt w zł 

1. 
Remont oraz malowanie pomieszczeń szkolnych  po modernizacji 

inst. elektrycznej w części  B budynku szkoły  (zapłata faktury) 
52 500,00 

2. 
Remont szatni szkolnej  kl I - III  (zapłata faktury za III i IV etap 

prac) 
29 000,00 

3. Remont sali 42 ( remont podłogi oraz malowanie) 8 000,00 

4. 
Remont i naprawa  instalacji odprowadzania wody deszczowej 

przy placu zabaw od strony szatni szkolnej   I etap prac 
35 670,00 

5. Remont łazienki uczniów na parterze budynku szkoły 33 210,00 

6. Naprawa  dachu przy sali gimnastycznej  2 999,99 

7. 

Remont i modernizacja sieci telefonicznej w szkole (wymiana 

telefonów, uruchomienie infolinii, funkcja nagrywania rozmów 

telefonicznych) 

11 100,00 

8. 
Naprawa i udrażnianie  odprowadzania wody deszczowej przy 

placu zabaw od strony szatni szkolnej   I etap prac 
2 152,50 

9. 
Opinia techniczna (700,00zł) + naprawa podestu schodów na 

klatce schodowej w drugiej części budynku szkoły (15 477,00zł) 
16 177,00 

10. 
Naprawa i konserwacja automatyki bramy wjazdowej na parking 

szkoły 
516,60 

11. Remont łazienki naucz. przy sekretariacie szkoły 14 071,00 

12. 
Wykonanie projektu planów wraz z kosztorysem  na modernizację 

instalacji elektrycznej w części C budynku szkoły   - II etap prac  
22 140,00 

13. Wykonanie inwentaryzacji planów budynku szkoły 36 900,00 

14. 
Modernizacja instalacji elektrycznej w części C budynku szkoły  -  

II etap prac (wydatki inwestycyjne j.b.) 
211 985,80 

15. 

Remont i malowanie pomieszczeń szkolnych  po modernizacji 

inst. elektrycznej w budynku C szkoły (zapłata faktury 

12.09.2022) 

50 000,73 

RAZEM 526 423,62 
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Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce: 

 

Lp. Zakres prac remontowych Koszt w zł 

1. 

Przygotowano salę nr 400 na potrzeby uczniów klasy pierwszej 

(poprzednio była salą przedszkolną) 

Odnowiono – zakup farb i akcesoriów malarskich (robocizna 

własna) 

1 785,46 

2. Zakupiono wykładzinę pcv na podłogę 2 279,00  

3. 

Zakupiono niezbędne meble: 

 biurko komputerowe – 574,41 zł 

 2 szt. komoda z 10 szufladami – 5166,00 zł 

 2 szt. nadstawka do komody – 2337,00 zł 

 3 szafki przerobiono do nadstawek – 1586,70 zł 

 zakupiono monitor interaktywny z podstawą jezdną – 8007,00 zł 

1 7671,11 

4. 
Wymieniono 11 szt. drzwi do klas na aluminiowe (demontaż starych 

i montaż aluminiowych) 

3 0140,00 

 

5. 

W sali rekreacyjnej w przedszkolu wydzielono ścianą z karton gipsu 

pomieszczenie na podręczny magazynek na sprzęt sportowy: 

 zakup materiałów (robocizna własna) – 2258,70 zł 

 zakup drzwi – 929,99 zł 

3 188,69  

6. Zakupiono klimatyzator do s. 209 w przedszkolu 
6 050,00  

 

7. Zakupiono wykładzinę do s. 209 w przedszkolu 464,00  

8. 

Odnowiono i wymieniono meble w sekretariacie szkoły: 

 zakup farb (robocizna własna) – 1.071,71 zł 

 meble – 21.648,00 zł 

2 2719,71  

9. 
Wymieniono bramki na boisku do piłki nożnej na boisku ze 

sztuczną nawierzchnią 
5 780,34  

RAZEM: 

 
90 078,31 
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     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3: 

 

Lp. Zakres prac remontowych Koszt w zł 

1. 

Naprawa dachu:  

 robocizna – 12412,6 

 materiały – 12798,61 

25 211,21 

2. Przystosowanie Sali SI 23 107,40 

3. Remont sal 15a i 28b 1 030,78 

4. Naprawa maszyny czyszczącej 2 999,00 

5. Wymiana filtrów w wentylacji 2 351,00 

6. Wymiana dysków 1 220,00 

7. Zakup wyposażenia do sprzątania  1 495,48 

8. Montaż rolet 2 sale 2 369,99 

9. Zakup uprzęży na ściankę wspinaczkową 1 624,01 

10. Osłona/zabezpieczenie ścianki w podcieniu 15 252,00 

11. Szafki uczniowskie 24 358,92 

12. Piłkochwyty 1 414,50 

13. Materiały do konserwacji i napraw 9 132,57 

RAZEM: 111 566,86 
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     Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały 

Lp. Zakres prac remontowych Koszt w zł 

2022 z budżetu: 01.01-30.09.2022 

1. Remont podłóg w przedszkolu na ul. Kościuszki 6 59 409,00  

2. Konserwacja windy na ul. Marmo 1 217,70 

3. Naprawa elementów systemu przeciwpożarowego 3 874,50 

4. Remont sufitu 1 845,00 

2022 z WDR: 

5. Naprawa zmywarki 1 942,95 

6. Naprawa systemu domofonu 1 000,00 

7. Naprawa systemu przeciwpożarowego 787,00 

8. Naprawa okien 787,20 

9. Naprawa oświetlenia 2 091,00 

10. Naprawa kopiarki 86,10 

2021 z budżetu: 01.09-31.12.2021 

11. Konserwacja windy w budynku przy ul. Marmo 676,50  

2021 z WDR: 

12. Naprawa poszycia dachowego 10 947,00  

13. Serwis bramy 650,00 

RAZEM: 85 313,95 
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Rozdział 2 

Wyniki egzaminu zewnętrznego i promocji, sukcesy szkolne  uczniów 
 

Egzamin ósmoklasisty 

Na terenie województwa mazowieckiego egzamin ósmoklasisty organizuje i nadzoruje Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie 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 24-26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy                  

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

egzamin w dniach 13-15 czerwca 2022 r. 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 

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. 

 

Ósmoklasiści w 2022 roku przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu przedstawione są w procentach.  
 

Tabela 13. Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty (dane: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) 

SZKOŁA 
liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu 

Język polski matematyka Język angielski 

SP 1 137 137 137 

SP 2 78 78 80 

SP 3 132 132 132 

KOBYŁKA 347 347 349 

 

Tabela 14. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – język polski – arkusz standardowy  - na tle powiatu i województwa  

(dane Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) 

Szkoła 

Średni wynik % 

Miasto Kobyłka Powiat wołomiński 
Województwo 

mazowieckie 

SP 1 65 

68 64 64 SP 2 67 

SP 3 71 
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Tabela 15. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – matematyka – arkusz standardowy  - na tle powiatu i województwa  

(dane Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) 

Szkoła 

Średni wynik % 

Miasto Kobyłka Powiat wołomiński 
Województwo 

mazowieckie 

SP 1 60 

63 59 62 SP 2 62 

SP 3 66 

 

 

Tabela 16. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – język angielski – arkusz standardowy  - na tle powiatu i województwa 

(dane Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) 

Szkoła 

Średni wynik % 

Miasto Kobyłka Powiat wołomiński 
Województwo 

mazowieckie 

SP 1 71 

75 70 72 SP 2 75 

SP 3 80 

 

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 17. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Nazwa szkoły j. polski  stanin matematyka stanin j. angielski stanin j. rosyjski stanin 

SP nr 1 65% 6 60% 6 71% 6 - - 

SP nr 2 67% 6 62% 6 75% 6 -  

SP nr 3 71% 6 66% 6 80% 7 100% 9 

 

 

Tabela 18. Opis wyniku w skali staninowej: 

Numer 

skali 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nazwa 

wyniku 
najniższy 

bardzo 

niski 
niski 

niżej 

średni 
średni 

wyżej 

średni 
wysoki 

bardzo 

wysoki 
najwyższy 

przedziały 

wyników 

wyrażone 

w % 

Poniżej 

4% 
4-10% 11-22% 23-39% 40-59% 60-76% 77-88% 

89-

95% 

Powyżej 

95% 
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WYNIKI KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW  

ROK  SZKOLNY 2021/2022 

 
Tabela 19. Szkoły podstawowe - z uwzględnieniem wyników egzaminów poprawkowych, które odbyły się w sierpniu 

2022 r. 

Lp. Szkoła 

Liczba 

uczniów 
ogółem w 

klasach I – 

VII 

Uczniowie 
promowani 

w % 

Liczba ucz., 

którym 
wyznaczono  

egzamin 

poprawkowy 

Liczba ucz., którzy 
zdali egz. 

poprawkowy 

Liczba uczniów 

niepromowanych 
(po uwzg. wyniku 

egzaminu 

poprawkowego) 

1. SP nr 1 738 98,6 6 6 
1 w klasach  

I-III  

2. SP nr 2 524 100 - - - 

3. SP nr 3 925 98,6 7 
7(5 promocji 

warunkowych) 
13 

 Ogółem r. szk. 2021/2022 2187 99,35 x x 14 

 

 
Tabela 20. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza obwodem i uczniowie w danej szkole z innych obwodów 

(według stanu na dzień 31 maja 2022 r.): 

Szkoła 

Liczba 

uczniów 

w szkole, 

w klasach  

I-VIII 

w tej liczbie przyjętych z innych 

szkół (spoza obwodu): 

Liczba uczniów 

z obwodu danej  

szkoły 

realizujących 

obowiązek szkolny 

w innych szkołach 

liczba 
procent 

(%) 

Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 

 

883 

 

164 

 

18,5 

 

256 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
614 49 7,98 216 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Sportowymi nr 3  
1071 123 (22) 11,48 334 
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Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

 
  Tabela 21. Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach 

 

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

Nazwa konkursu Osiągnięte miejsce - wynik 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Olimpus” Laureat (8 uczniów) 

Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego „Pionier” Laureat (5 uczniów) 

Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „Panda” Laureat (3 uczniów) 

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka  1 wyróżnienie II stopnia  

Konkurs Historyczny „Skąd nasz ród – śladami historii Polski”  Wyróżnienie (1 uczeń)                                          

Powiatowe Zawody Piłki Nożnej Chłopców II miejsce 

Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Cudze chwalicie, swego nie znacie – 

Polska” 
II  miejsce 

Konkurs Języka Angielskiego „Monday Riddles” Laureat (1 uczeń) 

  

 Tabela 22. Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach 

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

Nazwa konkursu Osiągnięte miejsce - wynik 

„Lech Kaczyński – mąż stanu” konkurs dla uczniów klas VII-VIII szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa 

mazowieckiego  

2 miejsce ( laureat ) 

Konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia „Idącym 

w przyszłość”  

1 miejsce 

Konkurs przedmiotowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty (geografia) finalista 

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”  wyróżnienie 

Konkurs Ogólnopolskich Olimpiad „Olimpus” (matematyka)  2 laureaci (15 miejsce w kraju) 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon” (matematyka)   4 miejsce 

Finał Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach 

przełajowych 6X800m chłopców. 

VI miejsce 

Finał Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce 

chłopców. 

II miejsce 

Finał Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 

chłopców. 

II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w plażowej piłce siatkowej dziewcząt. I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w plażowej piłce siatkowej chłopców. I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w minisiatkówce chłopców kategoria „dwójki”. I miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w minisiatkówce dziewcząt. II miejsce 
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Rozdział 3 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551, z późn. zm.), formami nadzoru są: 

1)  kontrola; 

2)  wspomaganie. 

Przeprowadzane były również ankiety on-line. 

 
Tabela 23. Zestawienie kontroli przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach, w roku szkolnym 2021/2022 przez 

wizytatorów  Kuratorium Oświaty w Warszawie: 
Szkoła/przedszkole Data kontroli: Przedmiot/temat kontroli: Zalecenia: 

Szkoła 

Podstawowa 

 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  

nr 1   

18 lutego 

2022 r. 

Realizacja  obowiązków 

dyrektora w związku z 

dokonywaną ocena pracy  

1) Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 

szkolny 2021/2022 uzupełnić o treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do rodziców 

i nauczycieli. 

2) Podejmować uchwałę w sprawie promocji 

uczniów zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

oświatowe, przestrzegając kompetencji rady 

pedagogicznej. 

Szkoła 

Podstawowa  

z Oddziałami 

Integracyjnymi  

nr 2  

22 kwietnia 

2022 r. 

Nadzór pedagogiczny dyrektora 

szkoły nad przestrzeganiem praw 

dziecka i praw ucznia w związku 

z interwencją rodzica. 

1. Wykonywać zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz sprawować opiekę 

nad uczniami. 

2. Przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

3. Stosować nadzór w stosunku do nauczycieli,  

w szczególności w zakresie przestrzegania praw 

dziecka i praw ucznia. 

4. Zorganizować zajęcia ze wszystkich przedmiotów 

wymienionych w opinii poradni dotyczącej 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i objąć 

ucznia odpowiednią opieką i pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną. 

 

 

Tabela 24. Inne formy nadzoru pedagogicznego zrealizowane przez Kuratorium Oświaty w szkole/przedszkolu w roku 

szkolnym 2021/2022 oraz wyniki tego nadzoru:  
Szkoła/ 

przedszkole  

Data, forma/tematyka/przedmiot Uwagi: 

Szkoła 

Podstawowa  

z Oddziałami 

Sportowymi nr 3 

-  Monitorowanie frekwencji w szkołach podstawowych – uczniowie klas 

1-3 w trybie pracy hybrydowej, kl. 4-8 nauczanie zdalne 

- Ankieta – monitoring realizacji zadań w ramach „Akcji szczepień 

uczniów” (08.09.2021 r. 13.09.2021 r.); 

- Ankieta dotycząca podejmowania działań w zakresie przemocy domowej 

(18.11.2021 r.) 

- Ankieta dotycząca klasyfikacji rocznej 2020/2021 (28.10.2021 r.) 

- Ankieta – karta  rowerowa (21.02.2022 r.) 

- Ankieta – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

(27.12.2021 r.) 

- Ankiety w sprawie uczniów z Ukrainy ( 27.04.2022 r. ) 

- Ankieta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID 19 ( 22.09.2021 r.) 

- Ankiety z Mazowieckiego Banku Ofert 

- Ankiety MEiN – profilaktyka czerniaka, napływ uchodźców z Ukrainy, 

wychowanie i profilaktyka 

  

Poza powyższym wizytatorzy kontaktowali się telefonicznie i na bieżąco 

zbierali informacje o sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły w 

związku z pandemią Sars-cov 2, w sprawach szczepień pracowników i 

uczniów, w sprawach napływu uczniów po 28 lutego 2021 r. 

 

Na podstawie 

informacji przekazanej 

przez dyrektora SP 3 – 

w pozostałych szkołach 

także prowadzone były 

tego rodzaju ankiety  
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Rozdział 4 

Inne zadania realizowane w oświacie 
 

Konkurs Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2021 

Z inicjatywy Burmistrz Miasta Kobyłka w 2021 r. po raz drugi ogłoszony został Konkurs 

Kobyłkowski Nauczyciel Roku 2021. Konkurs miał na celu podkreślenie bardzo ważnej roli 

wychowawczej nauczyciela. Uczestnikiem Konkursu mógł być każdy czynny zawodowo 

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

jest Miasto Kobyłka. Do konkursu w dniach od 23 do 30 września 2021 r. zostało zgłoszonych                 

10 kandydatów. Głosowanie odbyło się w dniach 5-11 października 2021 r.  

Łącznie zagłosowało 2827 osób. Tytuł oraz statuetkę Kobyłkowskiego Nauczyciela Roku 2021 

zdobyła Pani Paulina Kordaś, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce. Zdobywczyni I miejsca, oprócz 

pamiątkowej statuetki, otrzymała również nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.  Na Panią 

Paulinę Kordaś zostało oddanych 803 głosy. Drugie miejsce zajęła Pani Aneta Urbaszek, 

nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły 

w Kobyłce, zdobywając 615 głosów. Trzecie miejsce z liczbą głosów 411 zajęła Pani Izabela 

Wiatrak, nauczycielka Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce. Zgodnie 

z regulaminem konkursu Burmistrz Miasta Kobyłka przyznała również nagrodę rzeczową dla osoby 

zgłaszającej nauczyciela do Konkursu, za ciekawe uzasadnienie zgłoszenia.  

 

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, z późn. zm.) 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.  

W roku szkolnym 2021/2022 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka wydatkowano łącznie kwotę 118 531,02 zł.  
Tabela 25. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

  

PP 1 PSP 1 ZSP 2 PSP 3 

liczba 

szkoleń 

kwota 

 w zł 

liczba 

szkoleń 

kwota 

 w zł 

liczba 

szkoleń 

kwota 

 w zł 

liczba 

szkoleń 

kwota 

 w zł 

Organizacja szkoleń, konferencji, 

seminariów dla wybranych grup 

nauczycieli, w tym dla nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze 

10 3 197,00  17 10 239,27  13 13 653,00 3 3 350,00  

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 

29 13 095,00  9 19 400,00  3 7 000,00 3 10 640,00  

Dofinansowanie w części opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli 

0  0 8 12 923,40  5 9 811,35 8 13 472,00 

Dofinansowanie w części opłat za 

kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli 

 0  0  0 0 0 0 5 1 750,00  

Wydatki poniesione na 

doskonalenie zawodowe w roku 

szkolnym 2021/202 

x  16 292,00   x 42 562,67  x 30 464,35 x 29 212, 00 
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Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

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

poz. 1762, z późn. zm.) 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 2021/2022 przyznano pomoc zdrowotną 32 nauczycielom w łącznej kwocie  

21 992,32 zł. 

 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kontrola spełniania obowiązku szkolnego, obejmującego dzieci 

od 7 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, spoczywa na dyrektorach szkół, natomiast 

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

 

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.   

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 2021/2022 wydane zostały 4 decyzje przyznające dofinansowanie. 

Pracodawcy otrzymali łącznie 24 655,13 zł w ramach dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. Zawody nauczane u przedsiębiorców objęte dofinansowaniem 

to: cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer. 

 
Tabela 26. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Nauka zawodu 
Liczba 

pracodawców 

Liczba młodocianych 

pracowników 

Kwota 

dofinansowania 

4 3 24 655,13 zł 
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Rozdział 5 

Finansowanie zadań oświatowych  
Wydatki w roku budżetowym 2021 r na oświatę zostały zrealizowane na kwotą 54 575 213,47 zł, 

co stanowi 32% łącznej kwoty wydatków Miasto Kobyłka. Największą część wydatków stanowiły 

wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 52 972 963,24 zł. Wydatki inwestycyjne 

wyniosły 1 602 250,23 zł.  

Ww. wydatki ogólne na oświatę zostały pokryte w 40 % otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 

21 523 553,00 zł., w 3% z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 709 360,00 zł oraz w 56% 

środkami własnym w wysokości 29 819 633,34 zł.  

Tak jak w latach poprzednich również w roku  szkolnym 2021/2022 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.  

Zakres realizowanych wydatków oświatowych w stosunku do budżetu Miasta Kobyłka przedstawia 

tabela 28. 

 

Tabela 27. 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  

2021 rok  

(na 

31.12.2021r.) 

168 882 891,98 54 575 213,47 52 972 963,24 29 819 633,34 1 709 360,00 21 523 553,00 1 602 250,23 1 602 250,23 0,00 

Plan na 2022 

rok  

(na 

31.08.2022r.) 

196 739 423,64 67 326 459,12 56 507 820,02 31 233 403,02 1 915 632,00 23 358 785,00 10 818 639,10 10 718 909,78 99 729,32 

 

Tabela 28. Struktura wydatków kobyłkowskiej oświaty 

 

2021 (wykonanie) 2022 (plan na 31.08.2022 r.) 

zł % całości budżetu zł % całości budżetu 

Wydatki bieżące w tym: 
52 972 963,24 31% 56 507 820,02 28% 

Wydatki na wynagrodzenia z 

pochodnymi 
32 806 313,96 19% 35 330 703,07 18% 

Wydatki na remonty 

 
995 955,84 1% 620 483,85 0% 

Dotacje dla placówek 

prowadzonych przez inny 

podmiot 

13 631 070,78 8% 12 785 813,00 6% 

Pozostałe / inne wydatki 5 539 622,66 3% 7 770 820,10 4% 
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Tabela 29. Wydatki na ucznia – rok szkolny 2021/22 (dane uzyskane ze szkół) 

Lp. Szkoła  
Kwota wydatków ogółem w zł 

 

Kwota wydatków na ucznia 

w zł 

 

Kwota wydatków na 

oddział w zł 

1. SP nr 1 10 522 806,43 11 917,11 284 400,17 

2. ZSP nr 2 11 502 569,34 14 746,88 328 644,84 

3. SP  nr 3 11 845 325,31 11 060,06  269 211,94 
Ogółem Miasto    
r. szk. 2021/2022 

33 870 701,08 12 388,69 291 988,80 

 

Tabela 30. Wydatki na wynagrodzenia w szkołach w stosunku do wydatków ogółem – r. szk. 2021/2022 (dane uzyskane 

ze szkół) 

Lp. Szkoła  
Kwota wydatków ogółem  

 

Kwota wydatków na 

wynagrodzenia 

 

Procentowy udział 

wydatków na 

wynagrodzenia 

w wydatkach ogółem 

1. SP nr 1 10 522 806,43 7 634 580,16 72,6% 

2. ZSP nr 2 11 502 569,34 8 582 018,71 75% 

3. SP  nr 3 11 845 325,31 8 955 810,89 75,6% 
Ogółem Miasto Kobyłka  

r. szk. 2021/2022 
33 870 701,08 25 172 409,76 74,31% 

 
*) bez wydatków inwestycyjnych  

 
Tabela 31. Dochody uzyskane w szkołach z wynajmowania pomieszczeń szkolnych (dane uzyskane ze szkół) 

 

Szkoła  

Wysokość 

osiągniętych 

dochodów  

w 2021 r. (w zł) 

Wysokość osiągniętych 

dochodów  

w 2022 r. (w zł) 

do 31 sierpnia  
Szkoła Podstawowa   nr 1 47 041,91 35 256,34 
Zespół Szkół  nr 2 42 734,25 69 513,30 
Szkoła Podstawowa  nr 3 61 641,52 61 810,00 

 

Tabela 32. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w 2021 r. w zł (dane 

uzyskane ze szkół) 

 

Szkoła Stażysta Kontaktowy Mianowany Dyplomowany 

Szkoła Podstawowa  nr 1 4 211,81 4 872,77  5 972,27 7 761,46 

Szkoła Podstawowa nr 2 4 028,41 4 660,47 5 382,30 7 185,46 

Szkoła Podstawowa nr 3 3 291,51 3 305,02 4 217,89 5 405,44 

 

 
Tabela 33. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia                 

do 31 sierpnia 2022 r. w zł  (dane uzyskane ze szkół) 

 

Szkoła Stażysta Kontaktowy Mianowany Dyplomowany 

Szkoła Podstawowa  nr 1 4 198,97 4 996,02 6 343,70 8 402,49 

Szkoła Podstawowa nr 2 2 673,68 3 288,25 3 806,29 5 008,29 

Szkoła Podstawowa nr 3 2 805,04 3 146,28 4 422,34 5 191,39 
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Refinansowanie kosztów dotacji 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. 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.). 
 

 

Tabela 34. Kwota zwrotu dotacji wypłaconej na mieszkańców Miasta Kobyłka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 

 

Nazwa gminy 
Rok szkolny 2021/2022 

Wysokość kwot zwrotu 

Błędów 629,95 zł 

Dąbrówka 3 028,27 zł 

Jadów 6 108,36 zł 

Klembów 43 522,62 zł 

Marki 24 351,33 zł  

Radzymin 76 676,72 zł 

Poświętne 9 793,90 zł 

Stanisławów 2 179,30 zł  

Warszawa 32 856,66 zł 

Wołomin 288 159,30 zł 

Ząbki 7 312,74 zł 

Zielonka 123 760,52 zł 

Nieporęt 173,67 zł  

RAZEM 618 553,34 zł  
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Stypendia socjalne  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 

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

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

 
Tabela 35. Stypendia i zasiłki szkolne1 

Wyszczególnienie 

Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 

liczba uprawionych uczniów 

łączna 

wysokość 

liczba 
łączna 

wysokość 

w okresie  w okresie  

IX-XII 2021 I - VIII 2022 

Liczba wniosków 88 77 5 

Liczba wniosków pozytywnie 

rozpatrzonych - ogółem 
77 62 

93 268 zł 

5 

2 500 zł  

w tym uczniowie: 

szkół 

podstawowych 
59 47 3 

szkół 

ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych 

18 15 2 

 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w 2021 r. 

W 2021 roku dyrektorzy szkół podstawowych publicznych jak i niepublicznych mogli zamówić 

nowe podręczniki dla klas II, V i VIII szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe 

do wszystkich klas podstawówki. Ponadto szkoły mogły wnioskować także w przypadku 

pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2019 r. i 2020 r.,                     

w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między 

innymi ze względu na zwiększenie liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów 

w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dotację celową na podręczniki przyznaje 

się raz na trzy lata.  

Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej otrzymują  

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, wychowania 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 w 2021 roku wykorzystało dotację celową na wyposażenie uczniów szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 316 518,74 zł.  
 

                                                 
1 Źródło: dane pozyskane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2021/2022. 

str. 28 

Opracował Wydział Oświaty Urzędu Miasta Kobyłka 

Rozdział 6 

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 

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 

2021/2022. 

 
Tabela 36. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

Rodzaj dofinansowania Miejsce dowozu 
Liczba 

dzieci 

Dowóz uczniów  

niepełnosprawnych przez firmę  

przewozową na podstawie dwóch 

umów z przewoźnikiem.   

 

Wartość umowna usługi w roku  

szkolnym 2021/2022 - 531 050 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 

 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 244 w Warszawie 

 Szkoła Podstawowa Nr 226 w Warszawie 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 53 w Warszawie  

27 

Zwrot kosztów dowozu 

dzieci/uczniów 

niepełnosprawnych 

realizowanego przez rodziców 

własnym samochodem. 

 

 

Suma wartości umów w roku 

szkolnym 39 424,23 zł 

 Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Warszawie  

 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „OOniwerek” w Izabelinie 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystań Montessori w Zielonce 

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 

 Terapeutyczny Punkt przedszkolny ASQ w Wołominie 

 Szkoła Podstawowa ASQ w Wołominie 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce 

 Instytut Głuchoniemych w Warszawie 

 CII Liceum z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie  

 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Warszawie 

 Szkoła Branżowa I Stopnia TPD „Helenów” w Warszawie 

 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie  

 Zespól Szkół Ekonomicznych w Wołominie 

 Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mówi się” w Warszawie 

 VITAUTIA Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Wołominie  

 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PROGRESSO                            

w Radzyminie 

 Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z oddziałami 

integracyjnymi w Wołominie 

31 
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Rozdział 7 

Realizacja programów i projektów realizowanych w szkołach,  

w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych 
 

„Laboratoria Przyszłości”  
Program rządowy skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnopolskich szkół artystycznych. 

Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach 

Programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego 

do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

Wnioski o pozyskanie środków z programu złożyły wszystkie trzy szkoły podstawowe, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka. 

  
Tabela 37. Otrzymane dofinansowanie dla szkół Laboratoria Przyszłości 

Szkoła Kwota otrzymana wsparcia 

Szkoła Podstawowa  nr 1 254 400 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 179 100 zł 

Szkoła Podstawowa nr 3 308 100 zł 

Razem 741 600 zł 

 

Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” została podzielona na 

trzy części: 

 Część I – Wyposażenie podstawowe (zakup drukarek 3D, laptopów, aparatów fotograficznych, 

mikroportów, stacji lutowniczych, mikrofonów, zestawów oświetleniowych);  

 Część II – Robotyka (zakup pracowni językowych, robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami                

i scenariuszami lekcji, zestawów klocków lego wersja education, pracowni robotyki, wirtualnych 

laboratoriów przedmiotowych, długopisów 3D wraz z filamentami);  

 Część III – Pomoce projektowe (zakup zestawów edukacyjnych i technicznych do budowy, 

plansze edukacyjne, modułowe pracownie przyrodnicze). 

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  

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

w Kobyłce została beneficjentem wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. 

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, elementów 

wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.  

 Całkowita wartość projektu: 15 000 zł 

 Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 12 000 zł 

 Wkład finansowy Miasta Kobyłka: 3 000 zł 

 

„Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”  

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Radzymin – Lider Projektu, Ząbki, Marki, Zielonka 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2    

„E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia 

edukacyjnego dla trzech szkół podstawowych z terenu Miasta Kobyłka, celem podniesienia jakości 

pracy tych szkół w zakresie nauczania zdalnego, a także zwiększenia atrakcyjności procesu 

nauczania.  

Łączna wartość dofinansowania Partnera Projektu Miasta Kobyłka: 759 168,80 zł  

Całkowita wartość inwestycji Partnera Projektu Miasta Kobyłka: 1 153 887,32 zł. 
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„Dostępna Szkoła” projekt „Szkoła dla wszystkich” 

Miasto Kobyłka przystąpiło do realizacji projektu: Dostępna Szkoła - innowacyjnego rozwiązania 

w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, 

jak również likwidacji barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych. Miasto Kobyłka 

jako organ prowadzący szkoły realizuje zadania w oparciu o Model dostępnej szkoły, czyli 

dokument zawierający metody i działania wg określonych standardów dostępności, zapewniający 

kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych                           

i świadomościowych w odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu 

wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnoprawnością oraz specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie standardów określonych we wniosku 

o dofinansowanie na podstawie Modelu Dostępnej Szkoły. 

Na realizację przedsięwzięcia Miasto otrzymało z Fundacji Funduszu Współpracy, wsparcie 

finansowe, w postaci grantu w wysokości 629 154,00 zł. 

Całkowita wartość projektu Miasta Kobyłka: 1 902 327,00 zł. Miasto, jako organ prowadzący, 

wskazało do udziału w powyższym projekcie dwie szkoły: 

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

w Kobyłce, ul. Jezuicka 1 

2) Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5. 

 

„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. 330 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 oprogramownia wspierającego naukę 

zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali 

nauczyciele i uczniowie szkoły.  

 

Inne projekty i programy realizowane przez szkoły i przedszkola: 

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały: 

1) Realizowano projekty zewnętrzne: „Ekokulturalne przedszkole”, „Sensosmyki”, „Mamo, tato 

wolę wodę”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Terapia ręki dla każdego”, „Madre bajeczki                   

z całego świata”, „Oto Hałabała zna go Polska cała”, „Jestem małym przyjacielem przyrody. 

Ogólnopolski projekt edukacyjny”, „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja”, „Magiczna 

moc bajek”, „Hałabałowe podróże”, „Kocham słyszeć”, „Bajkoterapia”, „Wychowanie 

do wartości”, „Program preorientacji zawodowej”.  

2) Projekty edukacyjne wspierające działania przedszkola: 

 „Ekokulturalne przedszkole” – grupa Poziomki. Podejmowanie różnorodnych akcji na rzecz 

naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania                  

i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. Program oparty 

na kierunkach polityki oświatowej państwa. 

 „Sensosmyki” – grupa Poziomki. Program wspomagania prawidłowego rozwoju najmłodszych, 

stymulacji wszystkich zmysłów i dążenia do ich harmonijnej współpracy. Dzięki temu 

programowi wzmacniamy założenia działań sensorycznych, wpisanych w założenia zadań 

przedszkola. Celem projektu jest dostarczenie dzieciom przedszkolnym, oraz ich 

wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego 

poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci 

poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy. 
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 „Mamo, tato wolę wodę” – grupa Tygryski, Słoneczka, Zajączki, Żabki, Sówki. Jeden                     

z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez 

Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest 

wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem 

roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony 

środowiska. W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały 

edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców 

do wspólnej nauki poprzez zabawę. 

 „Kubusiowi przyjaciele natury” – grupa Myszki, Biedronki, Słoneczka, Zajączki, Żabki, Misie, 

Kotki, Jeżyki, Skrzaty. Jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla 

przedszkoli od 2019 roku. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je 

do ruchu już od najmłodszych lat. Każde placówka, która bierze udział w programie 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów 

edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych. Przedszkola 

otrzymują materiały w formie elektronicznej. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi ze 

scenariuszami lekcji i pomocami dydaktycznymi będą mogli przygotować ciekawe 

i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. 

Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych każda placówka nabywa prawo do posługiwania się 

specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. 

 „Terapia ręki dla każdego” – grupa Myszki, Słowiki. Projekt obejmuje zestaw ćwiczeń 

profilaktycznych, które mają za zadanie zapobiegać występowaniu „nawykowych 

nieprawidłowości” w rozwoju motoryki małej u dzieci żłobkowych i przedszkolnych. 

Dodatkowo zadania projektowe pełnią funkcję: terapeutyczną, wzmacniającą organizm 

dziecka, propagującą zespołowe aktywności i koleżeńską współpracę. Projekt wpisuje się               

w podstawowe kierunki realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022, 

punkt 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa, roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 „Madre bajeczki z całego świata” – grupa Biedronki. Projekt edukacyjny Kulczyk Foundation 

pod szyldem „Efektu Domina”,  w których niesamowite opowieści stają się podstawą 

do dialogu z dzieckiem. Dialogu o wartościach, zrozumieniu dla innego człowieka, otwartości, 

czy wrażliwości. 

 „Oto Hałabała, zna go Polska cała” – grupa Kotki. Projekt ogólnopolski. Polega na realizacji 

zadań przez grupę przedszkolną. W tym projekcie ważna jest maskotka krasnala Hałabały który 

będzie towarzyszyć dzieciom przez cały rok. Celem głównym jest wprowadzenie dzieci 

w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, 

wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. 

 „Jestem małym przyjacielem przyrody. Ogólnopolski projekt edukacyjny” – grupa Motylki. 

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, 

kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy                    

o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej 

wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej                 

w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja” – grupa Jagódki, Zajączki, Rybki, Tygryski. 

Celem projektu jest wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek 

i wrażliwość. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec 

innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami 

i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. Kształtowanie postaw społecznych 

u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz 
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własne możliwości. Założeniem projektu jest współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami 

oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną 

wymianę doświadczeń na stronie projektu. 

 „Magiczna moc bajek” – grupa Słowiki. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród 

dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy                

i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci                  

w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Projekt jest odpowiedzią 

na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 

2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 „Hałabałowe podróże” – realizacja Martyna Gałązka grupa Słowiki. Projekt ogólnopolski. 

Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały” w Warszawie. Krasnal 

Hałabała zwiedza nasz kraj i z pomocą dzieci i nauczycieli poznaje najciekawsze miejsca               

z ich okolicy. Celem jest poznanie miasta, z którego przybył Krasnal. Zapoznanie dzieci                

z ich miejscowością oraz z innymi miejscami, które odwiedził Hałabała. Poznanie ciekawych 

miejsc i zabytków z terenu Polski. Dzięki realizacji projektu nauczyciele będą mieli okazję 

przybliżyć dzieciom wiedzę na temat Polski oraz poszerzyć współpracę z innymi 

przedszkolami. 

 „Kocham słyszeć” – projekt logopedyczny realizowany przez Izabellę Wiatrak. Akcja 

ogólnopolska. Celem jest poznanie znaczenia i funkcjonowania zmysłu słuchu, uwrażliwienie 

na potrzeby dzieci z wadą słuchu, zapoznanie z protezami słuchowymi – aparatem i implantem 

ślimakowym. 

 „Bajkoterapia” – program realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych. Realizacja 

podstawy programowej i kierunków polityki oświatowej. 

 „Wychowanie do wartości” – realizowany przez Annę Jolantę Wąsowską, Paulinę Prykiel, 

Katarzynę Kuleszę. Głównym celem jest wyposażanie dziecka w wiedzę i umiejętności, 

umożliwiające mu pełne przystosowanie do otaczającego go świata i jego reguł. Celem jest 

poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej i nie tylko. Stosowanie w kontaktach z innymi 

mocnego systemu wartości, zasad i norm społecznych. 

 „Program preorientacji zawodowej” – Biedronki. Program stanowi realizację jednolitej, 

uwzględniającej etapy rozwojowe wychowanków, systemowej koncepcji preorientacji 

zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych 

przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do 

środowiska pracy. Program odpowiedni do kierunków polityki oświatowej i podstawy 

programowej. 

  

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

w Kobyłce: 

 Projekt czytelniczy „Bingo boy reads with kids” – akcja „Zostań Ambasadorem Czytania 

po Angielsku” 

 Program edukacyjny „Filtrujemy dla Bałtyku” 

 Ogólnopolski program kształtujący zdrowe nawyki żywieniowe „Zdrowie na widelcu” 

 Pozaszkolny projekt „Wspólnie wygrajmy wrażliwość” 

 Projekt ekologiczny „Eko-przyjaciele” 

 Akcja „Bohater – ON” 

 Akcja „Szkoła Pamięta” 

 Akcja „Szkoła Do Hymnu” 

 Międzynarodowy projekt „Emocja” 

 Akces do Programu „Dostępna Szkoła” wg MDS 

 Akces do Programu „Laboratoria Przyszłości” 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
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Osiągnięcia uczniów.  

W roku szkolnym 2021/2022 stypendia za wyniki w nauce otrzymało 59 uczniów. Łączna kwota 

rozdysponowana na stypendia wyniosła 6500 zł. 

Konkursy Kuratoryjne: 

 historyczny /udział 5 uczniów/ 

 wiedzy o społeczeństwie /udział 7 uczniów, 1 uczeń w etapie rejonowym/ 

 chemiczny /udział 3 uczniów/ 

 polonistyczny /udział 4 uczniów/ 

 matematyczny /udział 8 uczniów/ 

 języka angielskiego /udział 17 uczniów, 1 uczeń w etapie rejonowym/ 

 niemieckiego /udział 1 ucznia/ 

 konkurs Tematyczny o Kardynale Stefanie Wyszyńskim – Prymasie Tysiąclecia – 1 uczestnik 

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego „Albion” – 33 uczestników 

 Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „Multitest” – 76 uczestników 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur” 

 Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Świetlik” 

 Ćwierćfinał Wojewódzkich Finałów Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku 

 Ogólnopolski Konkurs „Jedna Planeta” 

 

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce: 

 Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów  

 Konkurs plastyczny „ Warzywa i owoce są super – portret z warzyw” 

 Konkursy przedmiotowe MKO: 

 - j. polski 

- j. angielski 

- matematyka 

- j. niemiecki 

- j. rosyjski 

- j. francuski 

- j. hiszpański 

- historyczny 

 - chemiczny 

- biologiczny 

- wos 

 

 Rejonowe konkursy przedmiotowe MKO: 

 - j. francuski 

- j. angielski 

 Ogólnopolski Konkurs Praw Dziecka 

 Konkurs plastyczny „Moje Kosmiczne Wakacje” 

 Konkurs plastyczny „Ten magiczny świat” 

 Ogólnopolski konkurs j. angielskiego „Forget-me-not” 

 Konkurs plastyczny „Duch Natury” 

 Konkurs j. Angielskiego „I can speak English – our hobbies” 

 Szkolny konkurs matematyczny dla klas I – III „Super Matematyk” 

 Konkurs „Dwójeczkowy talent” 

 Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z j. angielskiego „Olimpus”  

 Mistrzostwa  Polski w tańcu sportowym 

 Diecezjalny konkurs literacki „Święty Józef – posłany przez Boga do pomocy” 
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Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyła w Kobyłce: 

 „Program dla szkół” w ramach dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych 

do szkół podstawowych –  uczniowie klas I –V 

 XI edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka – klasy pierwsze – 149 uczniów 

 profilaktyka w klasach I – „Higiena rąk” i „Higiena jamy ustnej” 

 w klasach II-III i w IV; w klasach IV – „Dziecko z cukrzyca w szkole”  

 w klasach V-VI – „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” cz.1 (listopad) 

 „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” cz. 2 (kwiecień) 

 w klasach VII – „Higiena okresu dojrzewania” 

 „Aktywność fizyczna profilaktyką wielu poważnych chorób” 

 w klasach VIII – „Profilaktyka cukrzycy” i „Aktywność fizyczna profilaktyką wielu poważnych 

chorób” 

W ramach programu profilaktyczno-wychowawczego: 

 Kl. I-IV _ „Radość bez złości” – przeciwdziałanie agresji 

 Kl. I-IV – „Życie w zgodzie i radości” – przeciwdziałanie przemocy 

 Kl. VI – „Debata” – profilaktyka alkoholowa 

 Kl. VII – VIII – „Oswoić stres” – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” – VI edycja projektu (Certyfikat z wyróżnieniem) –                 

z klas pierwszych i wszyscy objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

 

Innowacje pedagogiczne 

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały: 

 Innowacja pedagogiczna „Czytam z Emocją” 

 

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

w Kobyłce: 

 Innowacja pedagogiczna „Piosenki, które uczą mówić po angielsku” dla klas I-III. 

 „Programowanie i robotyka”- dla klas VI 

 „Od plamy do kształtu”- dla dzieci ze świetlicy 

 

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

 „Papierowy teatrzyk” – edukacja wczesnoszkolna – tworzenie książeczek „lapbooków” – 

interaktywna książeczka tworzona przez samego ucznia - kształtowanie tutoringu dziecięcego, 

rozbudzenie ciekawości edukacyjnej, wzmocnienie aktywnego uczenia się dzieci 

 „Pociągiem do krainy wiedzy” – edukacja wczesnoszkolna – wspomaganie harmonijnego 

rozwoju dziecka – powrót do nauki w trybie stacjonarnym 

 „Z ekologią na Ty” – na podstawie ogólnopolskiego programu Magdaleny Pychotki  

i Małgorzaty Żebrowskiej – edukacja wczesnoszkolna – rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne 

 „Pozytywne emocje” – projekt wychowawczy wspierający rozwój pozytywnych emocji wśród 

uczniów klas VII (program zajęć socjoterapeutycznych) 

  „Wesołe paluszki” – projekt dydaktyczny wspierający rozwój manualny przygotowujący do 

poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego wśród uczniów klas III 

 „Komunikacja bez barier” – o wartościach wynikających z poznania i zrozumienia osób 

niepełnosprawnych – klasy V 

KONTYNUACJA 

 „Reading is magical” – edukacja wczesnoszkolna – spotkanie czytelnicze z literaturą w języku 

angielskim 

 „Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej podczas zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych” 
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Rozdział 8 

Przedszkola i szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostka 

 samorządu terytorialnego i osoby fizyczne 

 
Sieć publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kobyłka uzupełniają przedszkola publiczne 

prowadzone przez podmioty prawne inne niż jednostka samorządy terytorialnego i osoby fizyczne, 

tj.: 
 

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 - w dalszej części Informacji zwane  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 - w dalszej części Informacji zwane PP3 

 

3. 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 - w dalszej części Informacji 

zwane PP4 
 

4. Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek, dyrektor Anna Mucha 

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

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Anna Mucha 

w dalszej części Informacji zwane PPZW 

 

5. Publiczne Przedszkole Ptasie Radio, dyrektor Luiza Skłodowska 

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

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Luiza Skłodowska - w dalszej części Informacji zwane 

PPPR 

 

6. 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. - w dalszej części 

Informacji zwane PPADT 

 

7. 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. -w dalszej części Informacji zwane 

PPK 

 

Przedszkolami, 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 31.08.2022 r. wpisane są: 
 

1. Ognisko Przedszkolne "KUBUŚ", dyrektor Agata Wróblewska 

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

Organ prowadzący: osoba fizyczna – Andrzej Welskop - w dalszej części Informacji zwane OP  

Kubuś 
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2. 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 

- w dalszej części Informacji zwane PSP 
 

3. 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 

- w dalszej części Informacji zwane NPP TK 
 
 

 

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

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

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Ewa Ślusarz-Domżał  -w dalszej części Informacji zwane 

PPD 
 

5. 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  -w dalszej części Informacji zwane  

NPT 

 

6. 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” - w dalszej części Informacji zwane NPM 

 

7. 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 - w dalszej części Informacji zwany NPP 

DnG 

 

 

Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany 

jest obowiązek szkolny: 

Słoneczna Szkoła Podstawowa, dyrektor Katarzyna Pluta  

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

Organ prowadzący: osoba fizyczna - Aneta Topczewska-Scrivo 

 

Dotacja przekazana Szkole w roku szkolnym 2021/2022 - 971 446,40 zł 
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Tabela 38. Liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez inny podmiot niż JST. (dane z SIO na 30 września 2021 r.) 

 

Nazwa jednostki Liczba uczniów 

Katolickie Publiczne Przedszkole 108 

Publiczne Przedszkole Nr 3 103 

Publiczne Przedszkole Nr 4 219 

Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek 135 

Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO 103 

Publiczne Przedszkole Akademia Dzieci Twórczych 72 

Przedszkole Słoneczna Polana 85 

Niepubliczne Przedszkole „Tabaluga” 40 

Publiczne Przedszkole Kobyłkowo  141 

Niepubliczne Przedszkole Przystań Montessori 62 

Ognisko Przedszkolne Kubuś 25 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” 23 

Punkt Przedszkolny „Dominiś” 18 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Dom na Górze” 23 

Słoneczna Szkoła Podstawowa  84 

 

 

Tabela 39. Wydatki na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez inny podmiot niż jst 

 

Nazwa przedszkola/innej formy wychowania przedszkola 

Dotacja przekazana  

w roku szkolnym 

2021/2022, w zł 

Katolickie Publiczne Przedszkole 1 525 472,02 

Publiczne Przedszkole Nr 3 1 505,06 

Publiczne Przedszkole Nr 4 1 440 949,64 

Przedszkole Publiczne Zielony Wiatraczek 2 884 057,63 

Publiczne Przedszkole Akademia Dzieci Twórczych 1 957 346,49 

Przedszkole Słoneczna Polana 988 106,35 

Niepubliczne Przedszkole Akademia Dzieci Twórczych  1 402 120,06 

Niepubliczne Przedszkole Przystań Montessori  2 001 793,17 

Niepubliczne Przedszkole Tabaluga 10 188,64 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tęczowa Kraina 154 907,04 

Punkt Przedszkolny Dominiś 1 025 446,83 

Ognisko Przedszkolne "Kubuś" 439 205,36 

Punkt Przedszkolny „DOM NA GÓRZE” 141 613,57 

Publiczne Przedszkole Ptasie Radio 102 861,85 

Ogółem  15 998 106,18 

 
 

 


