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WSTĘP  

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe: 

„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: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, 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; 

2) 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.” 

  

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki 

w publicznym przedszkolu,  szkołach podstawowych. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec 

przedszkoli, szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli 

służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie Prawo oświatowe. Organ 

prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. 

➢ Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym 

w szczególności: 

o zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

o zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym 

o wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

o zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej w tym 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły 

lub placówki; 

o wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 

do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo                                        

-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 

statutowych; 

o wykonywanie czynności w spawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki; 

o przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży informacji o podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. 
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➢ Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i 

administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: 

o prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami 

budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi 

z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, 

o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników i uczniów, 

o przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 

 

➢ Wójt jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek. Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo 

oświatowe powierza stanowisko dyrektora placówki oświatowej. Wójt odwołuje dyrektora 

na podstawie art. 66 ust. 1 cytowanej ustawy. 

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Żabia Wola składa 

się z 4 bloków tematycznych: 

I. Realizacja zadań ustawowych.  

II. Prezentacja wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminie w klasie VIII 

szkoły podstawowej. 

III. Opis realizacji innych zadań. 

IV. Wyniki nadzoru pedagogicznego. 
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I. Realizacja zadań ustawowych 

Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki.  

W roku szkolnym 2019/2020 działalność edukacyjną prowadziło 6 placówek publicznych 

(3przedszkola, 3 szkoły podstawowe). 

Placówki publiczne: 

• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, 

• Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach, 

• Przedszkole „Leśna Kraina” w Żabiej Woli. 

Placówki publiczne nie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego: 

• Przedszkole „Żabka”, Żabia Wola, ul. Warszawska 9, 

• Przedszkole Promyk, Ojrzanów Towarzystwo, ul. Długa 12. 

Demografia 

Podstawowym wskaźnikiem mającym wpływ na planowanie organizacji placówek oświatowych, 

zarówno w sferze bazy lokalowej, wyposażenia jak i zatrudnienia, przebudowy/rozbudowy jest 

obecna i przewidywana liczba dzieci, które znajdują się, lub wejdą w system szkolny.  

Jedynym źródłem informacji o liczbie dzieci zameldowanych w obwodach szkół i w całej gminie Żabia 

Wola jest ewidencja ludności prowadzona przez Urząd Gminy.  

Prowadzona ewidencja nie uwzględnia jednak dzieci, które zamieszkują na terenie gminy bez 

zameldowania. Dzieci te, także muszą zostać przyjęte do przedszkoli oraz szkół gminnych, jeśli ich 

rodzice zgłoszą taką potrzebę. Dlatego też, faktyczna liczba dzieci/uczniów w placówkach 

oświatowych zazwyczaj różni się od danych ewidencyjnych. 

 
Wykres nr 1: Liczba osób z poszczególnych roczników zameldowanych na terenie Gminy Żabia Wola. 
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Wykres nr 2: Prognozowana liczba uczniów – wyznaczona linia trendu (na podstawie danych z arkuszy 
organizacyjnych, danych z Urzędu Gminy oraz założonego wzrostu liczby mieszkańców). 

 

 
 

Organizacja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

 

Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku  

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  

wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego  

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania  

przedszkolnego.  

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Żabia Wola funkcjonował 1 oddział przedszkolny  

w Szkole Podstawowej w Skułach, 2 przedszkola publiczne nie prowadzone przez  

jednostkę samorządu terytorialnego oraz 1 przedszkole samorządowe.  

Łącznie we wszystkich placówkach wychowaniem przedszkolnym objętych zostało na dzień  

30 września 2019 r. 392 wychowanków z czego:  

• w placówkach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola -147; 

• w placówkach publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu 

terytorialnego - 245.  

Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w rekrutacji, zapewniono miejsca w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych.  

 
Tabela nr 1: Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w roku szkolnym 
2019/2020 
 

Placówka 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

SP w Skułach 1 19 

Przedszkole „Leśna Kraina”  5 128 

Przedszkole „Żabka”                       7 151 

Przedszkole Promyk                  4 94 

RAZEM: 17 392 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia Wola za rok szkolny 2019/2020 
 

strona 5 
 

Wykres nr 3: Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w roku szkolnym 
2019/2020 

 

 

W procesie rekrutacji, największym zainteresowaniem wśród rodziców nadal cieszyło się 

Przedszkole „Leśna kraina” w Żabiej Woli.  

 

Atutem przedszkola „Leśna Kraina” są przestronne, nowoczesne sale, obszerny plac zabaw. 

Budynek przedszkola składa się z czterech segmentów, w których mieszczą się 4 sale dydaktyczne, 

sala rekreacyjno – sportowa (w związku z dużym zainteresowaniem rodziców przekształcona w salę 

dydaktyczną), nowoczesna kuchnia, obszerna szatnia, pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz 

kotłownia. Przy przedszkolu znajduje się parking oraz nowoczesny i niezwykle funkcjonalny plac 

zabaw, z którego po zakończonej pracy przedszkola mogą korzystać wszyscy mali mieszkańcy Gminy 

Żabia Wola. Budynek wyposażony jest w nowoczesne instalacje grzewcze, elektryczne 

i wentylacyjne. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup przedszkolnych. 

 

Przedszkole Promyk również dysponuje dużym, ogrodzonym placem zabaw wyposażonym 

w bezpieczny sprzęt do zabawy. Atutem jest zdrowa, dietetyczna kuchnia oparta na żywności 

własnej produkcji. Przedszkole przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym mogą skorzystać z ustalanych indywidualnie zajęć 

typu: integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, TUS 

(trening umiejętności społecznych). W przedszkolu funkcjonują 4 grupy przedszkolne. 

 
Przedszkole „Żabka” dysponuje dobrze wyposażonym i bezpiecznym placem zabaw, kolorowymi 

i przestronnymi salami zajęciowymi wyposażonymi w sprzęt, który nie pozwala się nudzić 

przedszkolakom. Atutem jest również własna kuchnia. Misja przedszkola to wspomaganie 

i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi. 

W przedszkolu funkcjonuje 7 grup przedszkolnych. 
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Wykres nr 4: Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na przestrzeni lat 

 

 

Rosnąca od kilku lat liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jest wynikiem 

obniżenia wieku przedszkolnego, atrakcyjną ofertą placówek przedszkolnych, wskazuje również 

na rozwój zaludnienia gminy.  

 

Dyżur przedszkolny  

 

Kontynuacja współpracy Wójta Gminy Żabia Wola z właścicielami Przedszkola ,,Żabka"  

i Przedszkola Promyk pozwoliła na zorganizowanie dyżuru wakacyjnego dla wszystkich chętnych 

dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy. Wakacyjna 

opieka, mimo zaostrzonego reżimu sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa - cieszyła się 

zainteresowaniem ze strony rodziców.  

Dyżur został zorganizowany w następujących terminach: 

• Publiczne Przedszkole Promyk – 6 lipca – 17 lipca 2020 roku, 

• Publiczne Przedszkole „Żabka” – 20 lipca – 31 lipca 2020 roku, 

• Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” – 3 sierpnia – 14 sierpnia 2020 roku. 

 

Organizacja szkół podstawowych 

W myśl art. 36 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się  

z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa               

do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym  

roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: 

• korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

• posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
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W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Żabia Wola funkcjonowały 3 szkoły  

podstawowe. Organizację szkół podstawowych z podaniem podstawowych danych 

charakteryzujących placówki przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela nr 2:  Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 (bez oddziałów przedszkolnych) 
 

Placówka Liczba oddziałów Liczba uczniów 
Średnia uczniów                  

w oddziale 

SP w Józefinie 21 485 23,10 

SP w Ojrzanowie 13 223 17,15 

SP w Skułach 8 95 11,88 

Razem 42 803 19,12 

 

Wykres nr 5:  Liczba uczniów w szkołach podstawowych w klasach I-VIII i w gimnazjum (poprzednie lata) 
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Wykres nr 6:  Prezentacja liczby uczniów w podziale na szkoły 
 

 

Nadal najliczniejszą szkołą jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie                 

– wynika to z jej wielkości oraz szerokiego obwodu obejmującego najbardziej zaludnione obszary 

gminy. 

Drugą co do wielkości szkołą jest Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie                        

– również z tendencją przybywania uczniów. Szkoła ta swoim obwodem również obejmuje 

dynamicznie zaludniający się obszar gminy. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach obejmująca swoim obwodem najmniej 

zaludnione tereny - w roku szkolnym 2019/2020 również odnotowała wzrost. 

 
Tabela nr 3: Liczba uczniów na poszczególnych poziomach 
 

 
 
Tabela nr 4: Liczba oddziałów na poszczególnych poziomach 
 

 

W związku z małą liczbą sal dydaktycznych - w Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej 

oraz w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie – konieczne było 

zastosowanie zmianowości.   

poziom oddziału 1 2 3 4 5 6 7 8

SP Józefina 64 39 70 40 87 84 46 55 485

SP Skuły 19 13 7 12 12 13 9 10 95

SP Ojrzanów 29 39 34 18 34 34 18 17 223

poziom oddziałów 1 2 3 4 5 6 7 8

SP Józefina 3 2 3 2 4 3 2 2 21

SP Skuły 1 1 1 1 1 1 1 1 8

SP Ojrzanów 2 2 2 1 2 2 1 1 13
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Mając na uwadze dynamiczny rozwój gminy, napływ mieszkańców – na przyszłość konieczne jest 

podjęcie działań zmierzających do poszerzenia bazy lokalowej placówek i do ponownego 

uregulowania ich obwodów.  

 

Ważne aspekty pracy placówek oświatowych  

Kadra 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza o 

życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór kadry 

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

szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku szkolnego, 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.  

Poniżej dane o liczbie zatrudnionych nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego (stan na 30 września 2019 roku). 

Tabela nr 5. Liczba zatrudnionych nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 
2019/2020. 
 

 
 
Wykres nr 7:  Procentowy udział poszczególnych stopni awansu  zawodowego w ogóle zatrudnionych. 
 

 

Stopień awansu zawodowego Nauczyciel stażysta
Nauczyciel 

kontraktowy

Nauczyciel 

mianowany

Nauczyciel 

dyplomowany

SP Józefina 2 12 12 24

SP Ojrzanów 2 8 11 12

SP Skuły 2 5 6 15

Przedszkole „Leśna Kraina” 1 7 1 2

Razem 7 32 30 53
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Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Zdecydowana 
większość nauczycieli i pedagogów szkół posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się na 
różnego rodzaju studiach podyplomowych i kursach. Analizując procentowy udział poszczególnych 
stopni awansu zawodowego w ogóle zatrudnionych nauczycieli, dominujący jest udział nauczycieli 
posiadających najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany – 43%.  

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela konieczne jest wyodrębnienie w budżetach placówek środków 

na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 

2019/2020 poszczególne placówki oświatowe wydatkowały na ten cel  37 510,59 zł.  

 

Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 

2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, organ prowadzący 

przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                          

W analizowanym roku szkolnym 2019/2020, przeprowadzonych zostało 9 postępowań 

egzaminacyjnych, w wyniku których Wójt Gminy Żabia Wola wydał 9 decyzji administracyjnych 

w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

Dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego nadawany przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny – Kuratora Oświaty. 

 

Integracja 

 

Organizacja szkół podstawowych obejmuje działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w placówkach szkolnych mogą działać tzw. oddziały 

integracyjne. W roku szkolnym 2019/2020 nie funkcjonował w szkołach żaden oddział integracyjny.   

Tak samo, jak w latach poprzednich, obserwujemy jednak wzrost świadomości rodziców w zakresie 

posiadania dokumentów niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych koniecznych 

do prawidłowego rozwoju dziecka. Szkoły chcąc sprostać wymaganiom dotyczącym realizacji 

orzeczeń i opinii dostosowują swoją bazę dydaktyczną, umiejętności i przygotowanie pedagogiczne 

nauczycieli, podnoszą świadomość uczniów i stwarzają warunki do prawidłowego rozwoju. 

W roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku 27 uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego pobierało naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy 

Żabia Wola.  

W ramach realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach, zajęć rewalidacyjnych i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej realizowane były m.in.: 

• zajęcia logopedyczne, 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  

• zajęcia z uczniem związane z trudnościami w sferze emocji i trudnościami społecznymi, 

• zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (socjoterapia), 

• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 

• zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe, 

• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, 

• zajęcia socjoterapeutyczne. 

• terapia pedagogiczna, 

• zajęcia z psychologiem, 

• trening koncentracji uwagi, 

• zajęcia SI z elementami gimnastyki korekcyjnej, 

• zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. 
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Na realizację tych form wsparcia uczniów wydatkowano w roku szkolnym 2019/2020 kwotę 

1 148 888,40 zł – w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 

wspomagających, prowadzących zajęcia rewalidacyjne, zakup specjalistycznych pomocy 

dydaktycznych i specjalistycznego wyposażenia. 

 

Nauczanie indywidualne 

Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia    

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, i dotyczy tych uczniów, którzy ze względów 

zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym wymiarze 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży). Nauczanie organizowane jest na wniosek rodzica, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania, które wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,                 

w oparciu o zalecenia lekarskie. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 

realizowanych z uczniem – zgodnie z rozporządzeniem - wynosi: 

• dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin; 

• dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin; 

• dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin; 

Nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w domu lub szkole kieruje dyrektor szkoły 

macierzystej.   

W roku szkolnym 2019/2020 z tej formy nauczania nie korzystał żaden uczeń szkoły podstawowej. 

Żywienie i dożywianie dzieci 

Wszystkie placówki oświatowe organizują żywienie.  Przedszkole „Leśna Kraina” dysponuje własną 

kuchnią – posiłki przygotowywane są bezpośrednio w placówce. Koszt całodniowego wyżywienia w 

przedszkolu wynosił 9 zł i obejmował jedynie zakup produktów żywnościowych. Szkoły 

podstawowe oferują wyżywienie przede wszystkim w formie posiłku obiadowego. Na podstawie 

procedury przetargowej z ustawy Prawo Zamówień Publicznych obiady do szkół dostarcza ajent 

kuchni  w Józefinie – Firma Caracas.  

 

Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy, realizowane zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zadanie to realizowane jest poprzez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z kryteriów udzielenia pomocy w postaci bezpłatnego obiadu 

jest dochód na 1 członka rodziny. W związku z uruchomieniem wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”, gmina otrzymuje w tym zakresie wsparcie. W roku szkolnym 

2019/2020 w ramach tego programu, została wydatkowana kwota w wysokości 38 068,78 zł.  

Opieka medyczno-pielęgniarska 

Wzorem lat ubiegłych - dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola 

jest organem prowadzącym, świadczona była opieka medyczno-pielęgniarska. Świadczenia 

realizowane były przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa i Położnictwa 

Środowiskowego, Ambulatoryjnego „Nadzieja” z siedzibą w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24 
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w formie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej przez tzw. pielęgniarkę środowiskową. Zakres opieki 

pielęgniarskiej dotyczy promocji zdrowia, profilaktyki chorób, świadczeń diagnostycznych oraz 

świadczeń pielęgniarsko-leczniczych. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy dyrektorami szkół 

a ww. zakładem przekazywane było zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5,10 zł 

za ucznia SP w Józefinie (pielęgniarka 5 razy w tygodniu), 2,00 zł za ucznia w SP w Skułach 

(pielęgniarka 3 razy w miesiącu), 3,80 zł za ucznia SP w Ojrzanowie (pielęgniarka 8 dni w miesiącu). 

Ponadto, w związku potrzebą zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży korzystającym z hali w Szkole 

Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie , w placówce nadal pozostawał zatrudniony na 

umowę zlecenie pielęgniarz, który zapewniał opiekę w pozostałe dni nauki szkolnej.  

Opieka dentystyczna  

Zgodnie z zapisami ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, począwszy 

od roku szkolnego 2019/2020, w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ 

prowadzący szkołę jest zobowiązany do zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla 

dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. 

Wobec powyższego, zostały podpisane umowy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych 

z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów poszczególnych szkół; uczniowie mogli bezpłatnie 

korzystać z leczenia w zakresie zawartym w wykazie świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem 

świadczeń ortodoncji – w Gabinecie Stomatologicznym Anny Pańczyk, ul. Warszawska 24 w Żabiej 

Woli.  

 

Dowożenie uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 oraz art. 39 ustawy Prawo oświatowe, dla uczniów spełniających kryterium 

określone w tej ustawie (odległość z domu do szkoły dla uczniów klas zerowych i klas I-IV szkół 

podstawowych przekraczająca 3 km, natomiast dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 4 km). 

Do końca roku szkolnego 2018/2019 Gmina zapewniała dowóz jedynie uczniom, których droga 

pomiędzy szkołą a miejscem zamieszkania przekraczała zapisane w ustawie Prawo oświatowe 

odległości. Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro uczniów - w sierpniu 2019 roku Rada Gminy 

podjęła uchwałę (Uchwała nr 50/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla 

dzieci oraz uczniów). Na mocy powyższej uchwały, Gmina Żabia Wola kupowała od września 

2019  roku, bilety dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.  

Szczególnie ważne było to dla Rodziców i Uczniów, zamieszkujących do tej pory nieskomunikowane 

tereny gminy oraz dla tych, którzy by dostać się do szkoły musieli pokonać co prawda małe 

odległości, ale wiążące się np. z przejściem na druga stronę trasy S8. Rozkład jazdy został 

dostosowany do rozkładu zajęć - uczniowie przestali czekać kilka godzin na autobus, odbyły się 

pogadanki na temat bezpiecznych zachowań w autobusach i na przystankach. Dodatkowe przystanki 

pozwoliły uniknąć poruszania się uczniów po ruchliwych drogach. Wszelkie uwagi zgłaszane przez 

Rodziców, Dyrektorów były na bieżąco rozpatrywane i jeżeli tylko było to możliwe – uwzględniane. 

W ramach realizacji zorganizowanego dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku 

szkolnym 2019/2020 dowozem zostało objętych 16 uczniów. Dowóz do placówek w Grodzisku 

Mazowieckim, Pruszkowie i Piastowie świadczyła firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym. 

Ponadto 14 rodziców korzystało ze zwrotu kosztów dowozu swoich niepełnosprawnych dzieci 

do szkół i placówek – rodzice realizowali dowóz osobiście, a podstawę zwrotu stanowiła umowa 

zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Żabia Wola a rodzicem dziecka. Na podstawie umowy, realizowany 
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był również zwrot kosztów dowozu 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą. 

Na zwrot kosztów za zakupione bilety miesięczne mogli też liczyć rodzice dzieci zamieszkałych 

na terenie gminy Żabia Wola a uczęszczających do szkół w Lutkówce – w roku szkolnym 2019/2020 

zwrotu kosztów przejazdu dokonywano dla 13 uczniów. 

 

W  analizowanym roku szkolnym koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły razem 912 403,46 zł. 

 

Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych.  

W ramach wydatków remontowych placówki przeprowadziły bieżące drobne naprawy                                    

i konserwacje. Większe wydatki dotyczyły m. in. wymiany drzwi między salami, montażu rolet, 

remontu łazienki na parterze i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (SP Skuły),  

odnowienia korytarzy, odnowienia sal lekcyjnych, naprawy w ramach przeglądów (wszystkie 

placówki) oraz naprawy w ramach gwarancji (Przedszkole). 

Wyposażenie szkół i przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania ich zadań statutowych.  

W roku szkolnym 2019/2020 placówki oświatowe dokonały zakupu pomocy dydaktycznych                   

na łączną kwotę 78 820,03 zł. W ramach ww. kwoty zostały zakupione m. in. pomoce dydaktyczne 

do pracowni, pomoce na zajęcia sportowe, książki do bibliotek.  

W ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – kryterium: V 

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych pozyskano                    

środki w wysokości 27 261,00 zł. Pozyskane zwiększenie zostało przeznaczone na zakup 

niezbędnych do realizacji podstawy programowej pomocy dydaktycznych z przedmiotów geografia, 

biologia, fizyka i chemia dla szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.  

Jeszcze w roku szkolnym 2019/2020 analogiczny wniosek został złożony i zaakceptowany 

na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach. Zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach przyznanych środków – w roku szkolnym 2020/2021.  

 

W styczniu 2020 roku powstała w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

nowoczesna pracownia językowa. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przy pomocy środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania 

Pracowni Informatycznych i Językowych. Całkowity koszt pracowni to 69.174,07 zł z (kwota 

dofinansowania: 48.124,16 zł.). Wkład własny Gminy Żabia Wola wyniósł 21.049,91 zł. W ramach 

inwestycji powstała pracownia językową dla 24 uczniów. W jej skład wchodzą m.in. ergonomiczne, 

atestowane krzesła, biurka w kształcie piły, zestawy interaktywne (tablet 10", słuchawki, mikrofon, 

aparatura zgłoszeniowo - sterująca) dla każdego ucznia, komputer główny z oprogramowaniem 

systemowym, specjalistyczne oprogramowanie dydaktyczne oraz monitor interaktywny połączony 

z siecią wewnętrzną pracowni. Sala lekcyjna zmieniła swoją kolorystykę, zaś jedną z jej ścian 

ozdobiła kolorowa tapeta. Powstanie pracowni podniosło atrakcyjność nauki języków obcych - 

zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.  

Jeszcze w roku szkolnym 2019/2020 z programu w zakresie wyposażenia pracowni 

przedmiotowych został złożony wniosek na wyposażenie nowoczesnej pracowni matematycznej 
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na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie. Został 

zaakceptowany – jednak ze względu na pandemię – zmieniono formę programu i realizację na rok 

szkolny 2020/2021. 

 

Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej w tym w zakresie wykonywania czynności, 

o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Obsługa administracyjna i finansowa placówek oświatowych, dla których Gmina Żabia Wola jest 

organem prowadzącym w roku szkolnym 2019/2020 była prowadzona przez Centrum Usług 

Wspólnych w Gminie Żabia Wola (Uchwała Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 

21 czerwca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia 

Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu statutu).  

W Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola prowadzona jest rachunkowość placówek 

oświatowych, obsługa kadrowa dyrektorów jednostek oraz obsługa związana z rachubą płac 

pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.  Do zadań Centrum Usług Wspólnych 

należy także: opracowywanie planów finansowych oraz ich zmian, prowadzenie obsługi rachunków 

bankowych, koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych, sporządzanie sprawozdań 

budżetowych i statystycznych, tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej przez 

obsługiwane placówki.  

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Żabia Wola dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

podejmuje w imieniu Wójta oraz koordynuje niezbędne działania organu prowadzącego placówek 

oświatowych – analizuje arkusze organizacyjne, zmiany w arkuszach, organizuje konkursy                         

na dyrektorów, awans zawodowy, itp.. Posiada również – przekazane przez dyrektorów placówek 

oświatowych – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników w zakresie 

niezbędnym do realizacji ww. obsługi.   

Nadzór w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami 

budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych 

źródeł, a także gospodarowanie mieniem 

Finansowanie oświaty i wydatkowanie środków na oświatę. 

Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu poszczególnych placówek – poprzez prowadzenie 

rachunkowości – sprawuje Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola. Nadzorowane                          

są przede wszystkim dochody, wydatki, celowość wydatków, terminowość regulowania zobowiązań. 

 

Źródłem finansowania zadań oświatowych są przede wszystkim: 

• subwencja ogólna z budżetu państwa (ustalana na podstawie ilości uczniów                                           

w poszczególnych placówkach, w zależności od przypisania ich do poszczególnych wag 

wynikających z metryczki subwencji), 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(m. in. „dotacja przedszkolna”), 

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, 

• środki własne Gminy, które pokrywają ujemny bilans między ww. dochodami a ogółem 

wydatków.  
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Tabela nr 6: Źródła środków finansowych na oświatę (bez inwestycji) – porównanie na przestrzeni lat.  
 

 

Tabela przedstawia wszystkie źródła finansowania oświaty: z tytułu subwencji oświatowej, dotacji 

celowych w sektorze oświaty oraz z środków przeznaczonych na oświatę z pozostałych dochodów 

gminy (dochodów innych niż otrzymana subwencja oświatowa i dotacje celowe).  

 

tysiące zł % tysiące zł % tysiące zł % tysiące zł % tysiące zł % tysiące zł %

Subwencja oświatowa 6 847 88% 7 533 81% 8 057 85% 8 615 87% 8 749 88% 9 092 91%

Celowe dotacje na programy bieżące 65 1% 66 1% 144 2% 115 1% 446 5% 157 2%

Dotacja na dzieci w przedszkolach 342 4% 374 4% 320 3% 367 4% 380 4% 413 4%

Pozostałe dochody budżetu gminy 496 6% 1 372 15% 986 10% 827 8% 317 3% 302 3%

Razem 7 750 100% 9 345 100% 9 507 100% 9 924 100% 9 892 100% 9 964 100%

Finansowanie zadań oświatowych - subwencja/dotacja przedszkolna/dotacje celowe/pozostałe dochody

2015 2016 2017 2018 2019

stan na 

31.08.2020
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Tabela nr 7: Wykonanie wydatków na sfinansowanie zadań oświatowych (bez inwestycji) – porównanie na przestrzeni lat.  

 

 

Rozdział 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

80101 Szkoły podstawowe 4 700 539,30 zł 5 063 473,73 zł 5 404 798,04 zł 5 752 158,50 zł 6 405 511,16 zł     7 243 676,84 zł     8 947 987,68 zł 

80110 Gimnazjum 2 126 904,11 zł 2 252 924,62 zł 2 224 857,01 zł 2 359 162,17 zł 2 050 838,74 zł     1 828 634,46 zł                         -   zł 

80146 Doskonalenie nauczycieli 35 712,55 zł 30 571,37 zł 36 799,88 zł 44 487,64 zł 55 837,24 zł          49 673,57 zł          37 510,59 zł 

80150 Kształcenie specjalne - szkoły podstawowe                          -   zł 191 066,28 zł 579 658,90 zł 843 421,33 zł 956 238,16 zł        924 113,92 zł     1 148 888,40 zł 

80152 Kształcenie specjalne -Gimnazja - zł - zł - zł - zł 153 399,77 zł        167 969,05 zł                         -   zł 

80149 Kształcenie specjalne - przedszkola                          -   zł 200 121,33 zł 404 669,31 zł 289 513,30 zł 279 229,24 zł        342 365,54 zł        235 230,84 zł 

Razem 6 863 155,96 zł 7 738 157,33 zł 8 650 783,14 zł 9 288 742,94 zł 9 901 054,31 zł  10 556 433,38 zł  10 369 617,51 zł 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 487 711,38 zł 547 760,89 zł 515 320,49 zł 455 238,57 zł 267 721,91 zł        131 586,91 zł        126 974,76 zł 

80104 Przedszkola 1 746 793,50 zł 1 934 512,96 zł 1 957 709,10 zł 2 439 128,27 zł 3 819 466,20 zł     4 724 854,01 zł     5 474 522,19 zł 

w tym:

80104 Przedszkole Leśna Kraina - - - - 1 216 724,95 zł     1 551 786,91 zł     1 656 524,44 zł 

80104 Dotacje dla Przedszkoli publicznych i 

niepublicznych
- - - - 2 602 741,25 zł     3 173 067,10 zł     3 817 997,75 zł 

80113 Dowożenie 460 885,46 zł 576 797,08 zł 467 560,20 zł 428 983,16 zł 435 897,22 zł        555 960,02 zł        912 403,46 zł 

80114 ZOPO-Żabia Wola  288 022,43 zł 324 882,55 zł 362 275,95 zł 75 890,01 zł - zł                         -   zł                         -   zł 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

- zł - zł - zł - zł 23 740,14 zł          62 681,21 zł          65 370,01 zł 

                         -   zł 32 110,12 zł 38 382,46 zł 32 230,94 zł 31 628,24 zł        728 084,47 zł          27 734,61 zł 

                         -   zł                          -   zł                          -   zł                          -   zł                          -   zł        686 551,30 zł                438,93 zł 

85415 Pomoc materialna 37 024,92 zł 14 825,00 zł 26 650,31 zł 1 000,00 zł - zł                         -   zł                         -   zł 

85416 Stypendia dla uczniów                         -   zł                         -   zł                         -   zł                         -   zł                         -   zł                         -   zł          20 600,00 zł 

75085 Centrum Usług Wspólnych 

w Gminie Żabia Wola
- - - 446 263,33 zł 702 082,15 zł        743 140,68 zł        920 899,54 zł 

Razem 9 883 593,65 zł 11 169 045,93 zł 12 018 681,65 zł   13 167 477,20 zł 15 181 590,17 zł  17 502 740,68 zł  17 918 122,08 zł 

80195 Pozostała działalność

w tym projekty UE:

Wykonanie wydatków w roku szkolnym
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Tabela nr 8: Realizacja budżetu placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia 
Wola w rozbiciu na zadania – bez wydatków realizowanych przy Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia 
Wola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie Kwota %

wynagrodzenia i pochodne ogółem              9 708 017,31 zł 80,87%

ZFŚS                 413 307,80 zł 3,44%

dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny                 431 200,81 zł 3,59%

doskonalenie nauczycieli                   37 510,59 zł 0,31%

środki żywności (przedszkole)                 124 775,49 zł 1,04%

umowy zlecenia                 100 128,96 zł 0,83%

energia, woda, gaz                 327 462,87 zł 2,73%

wyposażenie, materiały, olej opałowy                 310 365,54 zł 2,59%

pomoce dydaktyczne                   78 820,03 zł 0,66%

pozostałe usługi                 208 329,84 zł 1,74%

remonty                 127 001,11 zł 1,06%

bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe                   65 370,01 zł 0,54%

telefon, Internet, szkolenia, badania lekarskie, delegacje itp.                   50 965,52 zł 0,42%

stypendia                   20 600,00 zł 0,17%

Razem           12 003 855,88 zł 100,00%
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Wykres nr 8: Realizacja budżetu placówek oświatowych w rozbiciu na zadania 
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Największym  zadaniem generującym koszty w oświacie - są wynagrodzenia i pochodne                                   

od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (81% ogółu wydatków). Kolejne 

zadania, związane ściśle z zatrudnieniem – to wypłata tzw. dodatków wiejskich dla nauczycieli 

oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (razem około 8%). Pozostałe wydatki 

dotyczą w większości energii, usług związanych z utrzymaniem infrastruktury, wyposażenia, itp.  

Nadzór w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa                

i higieny pracy pracowników i uczniów.  

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

zawarte są w stosownym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z których wynika 

szereg obowiązków dla dyrektora placówki oświatowej. Jednym z nich jest przeprowadzenie 

kontroli w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 

należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki                            

oraz określenia kierunków ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządzany jest protokół, który 

przekazywany jest do organu prowadzącego. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, dyrektorzy 

poszczególnych placówek, przekazują do Centrum Usług Wspólnych informację 

o przeprowadzonych przeglądach oraz protokoły pokontrolne.  

 

Powoływanie i odwoływanie dyrektorów placówek oświatowych.  

Zgodnie z art. 63 i 66 ustawy o Prawo oświatowe, Wójt powołuje i odwołuje ze stanowiska 

dyrektorów placówek oświatowych.  

W wyniku przeprowadzonych w 2019 roku konkursów, stanowiska dyrektorów zostały z dniem 

1 września 2019 roku powierzone – w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Józefinie – Pani Marzenie Pytlak, w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach – Pani 

Dominice Brzezińskiej. 
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II. PREZENTACJA WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ UCZNIÓW NA EGZAMINIE W KLASIE VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

Egzamin ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty pierwotnie planowany na 21, 22, 23 kwietnia 2020 roku, ostatecznie, 

ze względu na pandemię, został przeprowadzony 16, 17, 18 czerwca 2020 roku. Egzamin 

ósmoklasisty ma formę pisemną i jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny - zakodowane prace 

sprawdzają egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Każdy ósmoklasista przystąpił 

do egzaminu z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego.  

Poniżej zaprezentowane zostały wstępne wyniki opublikowane przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Warszawie. Prezentowane wyniki nie uwzględniają wyników uczniów 

korzystających z dostosowania (1 uczeń w szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach). 

Szczegółowe informacje – zgodnie z art. 9c ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

zostaną przekazane organowi prowadzącemu przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. 

Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych szkół podstawowych z Gminy Żabia  Wola oraz na 

tle średnich wyników osiągniętych przez uczniów w powiecie i województwie przedstawiają 

poniższe wykresy. 

Wykres nr 9: Wyniki egzaminu ósmoklasisty – szkoły  
(dane: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w warszawie – Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 
https://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=454) 
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Wykres nr 10: Wyniki egzaminu ósmoklasisty – porównanie gmina/powiat/województwo 
(dane: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w warszawie – Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku 
https://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=454) 

 

 

Wyniki egzaminacyjne w poszczególnych szkołach, pokazały obszary, w których wymagane jest 

większe zaangażowanie ze strony nauczycieli, uczniów, rodziców. Obszary szczególnie ważne, 

to m.in. pogłębianie znajomości lektur, ćwiczenia z zakresu analizy i interpretacji tekstów, 

motywowanie do systematycznej pracy, informowanie/uświadamianie rodziców o ważności 

egzaminów oraz o bieżących postępach ucznia. Równie ważne jest zachęcanie uczniów do osobistego 

rozwoju kulturalnego. Nie bez znaczenia na wyniki egzaminów, miało również wprowadzone ze 

względu na pandemię, zdalne nauczanie – wpływ ten jest widoczny w spadku wyników w skali całego 

kraju.  

Na rok szkolny Wójt Gminy Żabia Wola zatwierdził w arkuszu organizacyjnym szkół dodatkowe 

godziny dla klas VIII z przedmiotów objętych egzaminem – tak by umożliwić uczniom rzetelne 

przygotowanie do egzaminów. 
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III. OPIS REALIZACJI INNYCH ZADAŃ 

Konkursy i zawody sportowe 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w wielu konkursach 

i zawodach sportowych, gdzie godnie reprezentowali Gminę Żabia Wola, co przedstawiają poniższe 

tabele. 

 
Tabela nr 9: Szkoła Podstawowa w Józefinie – konkursy i zawody sportowe 

 

SP Józefina 

Lp. 
Konkursy i zawody 

sportowe 
Organizator 

Klasa, ilość 
uczestników 

Zajęte miejsca 

1. 
V Edycja Konkursu 

czytelniczego „Oczaruj 
mnie… fantastyką” 

Biblioteka 
Pedagogiczna w 

Grodzisku 
Mazowieckim 

17 uczniów         z 
klas I – VI 

Etap szkolny: 
Kategoria "Recytacja 

wiersza"         I-
miejsce - 3 uczniów,     

II miejsce - 2 
uczniów,   III miejsce 
- 1 uczeń, Kategoria 

"Audiobook" - 1 
uczeń,                           

Etap powiatowy:                
I miejsce - 1 uczeń,         

III miejsce - 1 uczeń, 
Wyróżnienie - 1 

uczeń 

2. 
Czar Bożego 
Narodzenia 

Dom Kultury w 
Żabiej Woli 

9 uczniów kl. IV - 
V 

I, II, III miejsce i 
wyróżnienie 

3. Kartka Świąteczna 
Dom Kultury w 

Żabiej Woli 
40 uczniów     z kl. 

V - VI 
I, II, III miejsce i 

wyróżnienie 

4. 

XXII Mazowieckie 
Igrzyska Dzieci            

w Unihokeju 
Chłopców 

  
12 uczniów     z 

klas III - VI 
brązowy medal 

5. 
Międzypowiatowe 

Zawody w Unihokeju 
Chłopców  

  
13 uczniów z klas 

III - VI 
złoty medal 

6. 
Powiatowe Zawody  

w Koszykówce 
Chłopców 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

12 uczniów     z 
klas VII - VIII 

brązowy medal 

7. Konkurs na dynię J. Kwiatkowska 
56 uczniów           
z klas IV - VI 

I, II, III miejsce                     
i wyróżnienie 

8. Mój wymarzony dom J. Kwiatkowska 
58 uczniów            

z klasy V -  VI 
I, II, III miejsce                     
i wyróżnienie 

9. 
Kuratoryjny Konkurs 

Historyczny  
MKO 

5 uczniów                  
z klas VIII 

brak 

10. 
Kuratoryjny Konkurs 

Matematyczny 
MKO 

22 uczniów            
z klas VII  - VIII 

brak 
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11. 
Kuratoryjny Konkurs 

Biologiczny 
MKO 

19 uczniów              
z klas VII- VIII 

brak 

12. 
Kuratoryjny Konkurs 

Geograficzny 
MKO 1 uczeń z klas VII  brak 

13. 
Kuratoryjny Konkurs 

Chemiczny 
MKO 

5 uczniów                
z klas VII - VIII 

brak 

14. 
Kuratoryjny Konkurs 

Języka Polskiego 
MKO 

26 uczniów              
z klas VII - VIII 

brak 

15. 
Kuratoryjny Języka 

Angielskiego 
MKO 

36 uczniów              
z klas VIII 

brak 

16. 
Powiatowa Olimpiada 

Matematyczna 
Powiat Grodzisk 

Mazowiecki 
23 uczniów              

z klas VI - VIII 

Do II etapu 
zakwalifikowało się            

3 uczniów 

17. 

Ogólnopolski Konkurs 
Matematyczno – 

Plastyczny 
„Matematyczny 
wszechświat” 

Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
Matematyki 

16 uczniów                  
z klas IV - VI 

Do II etapu 
zakwalifikowało się 

2 uczniów 

18. 
Zawody Piłki Nożnej 

Dziewcząt 
  

10 uczniów z klas 
VII - VIII 

brązowy medal 

19. 
Anioł 

Bożonarodzeniowy 
  

46 uczniów z klas 
I - VI 

I, II, III miejsce                 
i wyróżnienie 

20. 
Konkurs 

najpiękniejsze jabłko 
  

22 uczniów z klas 
I - III 

lauretami zostało             
3 uczniów 

21. Mój przyjaciel pies   
23 uczniów z 

klasy III a 
lauretami zostało             

3 uczniów 

22. 
Powiatowy Konkurs 
Poetycki „Liryczna 

Choinka”  
  

4 uczniów z klas 
IV 

III miejsce - 1 uczeń 

23. 
Ogólnopolski Konkurs 

Czytelniczy Morze 
Potworów” 

  
5 uczniów z klas 

IV - VIII 
wyróżnienie -              

1 uczeń 

24. 
Olimpiada 

Matematyczna  
OMJ Warszawa 

uczniowie z klas 
VII i VIII  

brak 

25. 
Olimpiada z języka 

angielskiego 
  

11 uczniów z klas 
VII - VIII 

Do II etapu 
zakwalifikował się               

1 uczeń 

26. 
Konkurs piosenki 

świątecznej 
  

uczniowie klas I - 
III 

I, II, III miejsce 

27. 
Powiatowe Zawody w 

Minkoszykówce 
Dziewczyn 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

12 uczniów             
z klasy VI 

V miejsce 

28. 
Powiatowe Zawody w 

Tenisie Stołowym 
Dziewcząt 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

3 uczniów z klasy 
VI 

III miejsce 
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29. 

I Gminny Turniej 
Sportowy o Puchar 

Dyrektora SP. 
Ojrzanów klas I - III 

Szkoła 
Podstawowa w 

Ojrzanowie 

14 uczniów z klas 
I - III 

I miejsce 

30. 
Powiatowe Zawody  

w Unihokeju 
dziewcząt 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

10 uczniów z klas 
VI - VIII 

I miejsce 

31. 
Powiatowe Zawody  

w Unihokeju 
dziewcząt 

  
8 uczniów z klasy 

VI - VIII 
I miejsce 

32. 
Powiatowe Zawody  

w Unihokeju 
chłopców 

  
11 uczniów z klas 

V - VI 
I miejsce 

33. 
Międzypowiatowe 

Zawody w Unihokeju 
dziewcząt 

  
9 uczniów z klas 

VI - VIII 
II miejsce 

34. 
Powiatowe Zawody w 
Unihokeju chłopców 

  
13 uczniów z klas 

III - VI 
I miejsce 

35. Kartka świąteczna J. Kwiatkowska 
55 uczniów z klas 

IV – VI 
I, II, III miejsce 

36. Zając Świąteczny K. Nyc 
23 uczniów kl. I – 

III, 25 uczniów  
kl. VI - VI 

I, II, III miejsce, 
wyróżnienie 

37. 
Konkurs Techniczny 

Mój Robot 
J. Kwiatkowska  

40 uczniów              
z kl. IV- VI 

I, II, III miejsce, 
wyróżnienie 

38. 
Najciekawsza 

budowla z klocków 
K. Nyc 

10 uczniów z klas 
I – III, 33 uczniów 

z klas VI - VII 

I, II, III miejsce, 
wyróżnienie 

39. 
Ogólnopolski Konkurs 
,,Orzeł Ortograficzny” 

  
21 uczniów z klas 

IV - VIII  
IV, VI, VII, VIII, IX 

miejsce 

40. 
Międzynarodowy 
Konkurs Kangur 
Matematyczny 

Towarzystwo 
Upowszechniania 

Wiedzy i Nauk 
Matematycznych 

64 uczniów z klas 
II - VIII  

wyróżnienia 

41. 

Zawody sportowe 
powiatowe 

sztafetowe biegi 
przełajowe 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

V c, V d, VI a, VI b, 
VI c  - 12 

5 miejsce 

42. 
Powiatowe zawody w 

piłce nożnej 
dziewcząt 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

VII a, VII b, VIII a 
– 10 

3 miejsce 

43. 
Powiatowe zawody        

w unihokeju 
dziewcząt 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

VII a, VIII a, VI a, 
6bc 

1 miejsce 
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44. 
Powiatowe zawody         

w unihokeju 
chłopców 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

VI abc, V dc, 7a 1 miejsce 

45. 
Powiatowe zawody       

w unihokeju 
dziewcząt 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

VI abc 1 miejsce 

46. 
Powiatowe zawody        

w unihokeju 
chłopców 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

V bcd,VI abc 1 miejsce 

47. 
Międzypowiatowe 
zawody unihokeja 

dziewcząt 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

VI abc 2 miejsce 

48. 
Międzypowiatowe 
zawody unihokeja 

chłopców 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

V bcd, VI abc 1 miejsce 

49. 
XXII mazowieckie 

igrzyska w unihokeja 
chłopców 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

V cdb, VI abc 3miejsce 

50. 
Powiatowe zawody            
w mini koszykówce 

dziewcząt 

Mazowiecki 
Związek Sportowy 

VI ab - 12 5 miejsce 

51. 
Powiatowe zawody      

w koszykówce 
chłopców 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

VII a, VII b, VIII a, 
VIII b - 14  

3 miejsce 

52. 
Powiatowe zawody        
w tenisie stołowym 

dziewcząt 

Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

VI a - 3 3 miejsce 

53. 
Szkolne zawody             

w tenisa stołowego 
dziewcząt 

Michał 
Kwiatkowski 

V – VIII - 12   

54. 
Szkolne zawody            

w tenisa stołowego 
chłopców 

Michał 
Kwiatkowski 

V – VIII - 15   

 

 
 
 
 
 
 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia Wola za rok szkolny 2019/2020 
 

strona 26 
 
 

Tabela nr 10: Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie – konkursy i zawody 
 

SP Ojrzanów 

L.P. 
Konkursy i zawody 

sportowe 
Organizator 

Liczba uczniów 
biorących udział 

Zajęte miejsce 

1. 
Konkurs 

przedmiotowy – 
matematyczny 

Kuratorium 
Oświaty w 
Warszawie 

8 -- 

2. 
Konkurs 

przedmiotowy – 
polonistyczny 

Kuratorium 
Oświaty   w 
Warszawie 

6 -- 

3. 
Konkursy 

przedmiotowy - 
historyczny  

Kuratorium 
Oświaty w 
Warszawie 

7 1 uczeń  - II etap 

4. 
Konkurs plastyczno-

literacki „Nie pal 
przy mnie proszę” 

Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna                 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

12 -- 

5. 

Konkurs plastyczno-
literacki „Bieg po 
zdrowie/Znajdź 

właściwe 
rozwiązanie” 

Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna                 

w Grodzisku 
Mazowieckim 

10 -- 

6. 

Powiatowy Konkurs 
plastyczny KRUS 

„Bezpieczne 
dziecko” 

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego 

6 -- 

7. 
Gminny Konkurs 

Matematyczny 

Szkoła 
Podstawowa w 

Skułach 
18 -- 
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8. 

Konkurs plastyczny 
dla kl. I – III „Józef 

Piłsudski i jego 
Kasztanka” 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej w 

Ojrzanowie 

18 
Wyróżnienia/ 

nagrody 

9. 
Konkurs 

recytatorski 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej w  

Ojrzanowie 

25   

10. 

„LEON” Ogólnopolski 
Konkurs 

Przedmiotowy z 
matematyki kl. I-III 

Centrum Rozwoju 
Edukacji 

45 wyróżnienia 

11. 
Pokaz mody 
ekologicznej 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej w  

Ojrzanowie 

35 
Nagrody/ 

wyróżnienia  

12. 

Konkurs na 
najlepszego 

czytelnika biblioteki 
szkolnej 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej w  

Ojrzanowie 

30 
Nagrody/ 

wyróżnienia  

13. 
Gminne zawody 

sportowe dla kl. I-III 

Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. 

Stefanii 
Dziewulskiej  w 

Ojrzanowie 

45 II miejsce 

14. 

Konkurs „Bukiet 
Pani Jesieni” 

przeznaczony dla 
klas I-III. 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej  w 

Ojrzanowie 

20 
Nagrody/ 

wyróżnienia  
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15. 

Konkurs  
fotograficzny „ 

Zwiastuny wiosny” 
dla kl. I-VIII  

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej  w 

Ojrzanowie 

19 
Nagrody/ 

wyróżnienia 

16. 

Świetlicowy konkurs 
plastyczny „Bohater 
filmowy lub literacki 

ukryty w pięknej 
pisance”. 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej  w 

Ojrzanowie 

25 
Nagrody/ 

wyróżnienia 

17. 

Konkurs plastyczny  
na portret papieża 

,,Jan Paweł II- papież 
dzieci i młodzieży.’’ 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefanii 
Dziewulskiej  w 

Ojrzanowie 

30 
I miejsce, III miejsce, 

wyróżnienie 

 

 
 
Tabela nr 11: Szkoła Podstawowa w Skułach 
 

SP Skuły 

Lp. 
Konkursy i zawody 

sportowe 
Organizator 

Klasa, liczba 
uczestników 

Zajęte miejsca 

1. 
Gminny Turniej 

Sportowy klas I-III 

Szkoła 
Podstawowa  w 

Ojrzanowie  
12 III miejsce 

2. 

Eliminacje klasowe 
do Gminnego 

Konkursu 
Recytatorskiego                    

“W krainie wierszy 
Juliana Tuwima” 

Szkoła 
Podstawowa w 

Józefinie 
10 

4 osoby 
zakwalifikowały się 
do kolejnego etapu.                           
Finał konkursu nie 
odbył się z powodu 

zagrożenia 
epidemiologicznego. 

3. 
Międzynarodowy 
Konkurs ,,Kangur 
Matematyczny” 

TUWiNM 10   

4. 

Konkurs plastyczny 
ogólnopolski: “Moja 

wymarzona złota 
rybka” 

Muzeum Złotej 
Rybki w Dyni 

19 
Dyplomy dla 
uczestników  

5. 

Konkurs plastyczny 
KRUS:                  “Nie 

ryzykujesz, gdy 
zwierzęta znasz i 

szanujesz" 

KRUS 10    

6. 

Ogólnopolski 
konkurs 

przedmiotowy z 
biologii - PANDA 

Ogólnopolskie 
konkursy 

przedmiotowe EDI 
12  

III miejsce, III 
miejsce,                            

4 wyróżnienia,                            
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7. 

Ogólnopolski 
konkurs 

matematyczno-
informatyczny 

InstaLogik 

OEI iZK 3  
Najlepszy wynik w 

powiecie w etapie II 

8. 

Ogólnopolski 
konkurs 

przedmiotowy 
LEON(sesja 

jesienna) 

Centrum Rozwoju 
Edukacji 

46 
10 laureatów:  3 

nagrody za I miejsca 
+ dyplomy 

9. 
Konkurs wiedzy 

pożarniczej OTWP 
ZG ZOSP RP 3 

Wszyscy 
zakwalifikowali się 

do kolejnego 
etapu gminnego 

10. 

Ogólnopolski 
Konkurs 

Informatyczny: 
“Bezpieczny 

Internet: Działajmy 
razem!” 

Szkoła 
Podstawowa w 
Mszczonowie  

1  Wyróżnienie 

11. 

Konkurs 
biblioteczny: 

„Najciekawsza 
przygoda przyjaciół 

z Leśnej Polany” 

Biblioteka szkolna 
Uczniowie z kl. 0, 

I, II, III 
 Upominki za I, II i III 

miejsce 

12. 

Konkursy w ramach 
akcji promującej 

XVII Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek 

Szkolnych:              1. 
Konkurs plastyczny 

na ilustrację do 
wybranego wiersza.                                          

2. Konkurs 
kaligraficzny – 
wiersz, cytat, 
powiedzenie, 

fragment utworu, 
którym tematem 

przewodnim będą 
smakowite 
fragmenty 

zaczerpnięte z 
literatury dla dzieci i 

młodzieży.                                 
3. Prezentacja w 
dowolnej formie 
ciekawej książki 

przeczytanej 
podczas pandemii.  

Biblioteka szkolna 
    Uczniowie z kl. 

I, V, VI 

Wyróżnieni: 
dyplomy oraz 

nagrody książkowe 

13. 
Konkurs klasowy 

„Dzień Bezpiecznego 
Konkurs szkolny 

Uczniowie z kl.               
I-VIII 

I miejsce - kl. I i VII  
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Internetu: Działajmy 
razem" 

14. 

VI edycja olimpiady 
ogólnopolskiej z 

HISTORII pt. “Jan III 
Sobieski” 

OLIMP SCHOOL 1 
Dyplom 

uczestnictwa  

15. 
Powiatowy 

Konkurs  Poetycki 
Liryczna Choinka 

SP w Józefinie 1 II miejsce  

16. 
VII Ogólnopolski 

Konkurs Czytelniczy 
i Literacki  

Centrum Edukacji 
“LECTURA” z 

siedzibą w 
Aleksandrowie 

Kujawskim 

Uczniowie klas I, 
III, VI 

Dyplomy 
uczestników 

17. 

Konkurs chemiczny 
dla uczniów klas IV-

VIII szkół 
podstawowych 
województwa 

mazowieckiego 

Mazowieckie 
Samorządowe 

Centrum 
Doskonalenia 

Nauczycieli 

1   

18. 

“Fraszka” 
Ogólnopolski 

Konkurs  Polonistycz
ny. 

Stowarzyszenie 
Upowszechniania 
Wiedzy i Kultury 

Regionalnej 
„Pokolenie” w 

Grodzisku 
Mazowieckim.  

1   

19. 
Konkursy 

Przedmiotowe  – 
język polski 

MSCDN 1   

20. 

Rejonowe 
Mistrzostwa LZS 

Szkół 
Podstawowych  Piłk
a ręczna dziewcząt. 

Mazowieckie 
Zrzeszenie LZS 
Radziejowice 

Klasa VII,VIII II miejsce 

21. 

Rejonowe 
Mistrzostwa LZS 

Szkół Podstawowych 
Piłka ręczna 

chłopców. 

Mazowieckie 
Zrzeszenie 

LZS Radziejowice 
Klasa VII, VIII III miejsce 

 

Pozostałe inicjatywy podejmowane przez szkoły podstawowe: 

1. Codeweek – uczymy dzieci programować 

2. Dzień Praw Dziecka 

3. Akcja ogólnopolska ”Dla Niepodległej” 

4. Akcja „ Szkoła do Hymnu”. 

5. Światowa Dzień Tabliczki Mnożenia 

6. Kampania „HAZARD? Nie, dziękuję”  



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia Wola za rok szkolny 2019/2020 
 

strona 31 
 
 

7. Kiermasze świąteczne 

8. Wspólne kolędowanie 

9. Przedstawienia grupy teatralnej „Józefinki” 

10. Sztab WOŚP 

11. Comiesięczne koncerty filharmonii narodowej 

12. Europejski Tydzień Kodowania 

13. ”Dzień Bezpiecznego Internetu” 

14. Udział uczniów (poczet sztandarowy) w uroczystościach gminnych 

15. Udział w akcji „#bohaterOn” – pisanie listów do uczestników Powstania 

Warszawskiego  

16. Zbiórka karmy dla fundacji „ Bezdomniaki” 

17. Dzieci konikom – wsparcie dla spalonej stadniny w Grzmiącej 

18. „Cyberprzemoc”- cykliczne spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej 

Policji 

19. Archi – Przygoda umowa z Narodowym Centrum Kultury 

20. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF 

21. MegaMisja – program edukacji cyfrowej dla szkół i świetlic  

22. Szkoła Pamięta – patriotyczna akcja MEN 

23. Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki? Projekt Fundacji Paideia Uniwersytet Dzieci  

24. Zdrowy kręgosłup – projekt zdrowotny finansowany z funduszów UE 

25. Zdrowa waga - projekt zdrowotny finansowany z funduszów UE  

26. Ile waży Święty Mikołaj? – charytatywny konkurs na ufundowane stypendium 

Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo  

27. Słodki poniedziałek- inicjatywa Rodziców, kiermasz ciast 

28. „Przyspieszamy” Święta Bożego Narodzenia! Kartka Świąteczna dla księżniczki 

Natalii,  

29. Razem na święta – akcja MEN 

30. Konkurs ma stroik świąteczny 

31. Kurs Pierwszej pomocy ze Strażą Pożarną 

32. Zaczytana szkoła – akcja czytelnicza w szkole 

33. Zabawy z gliną 

34. Konkurs Lectura – promocja czytelnictwa i plastyczną oprawą dla literatury  

35. Pokaz historyczny o II wojnie światowej  

36. Kiermasz książek 

37. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – konferencje, warsztaty 

ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  

38. Współpraca z SANEPIDem: nie pal przy mnie, proszę; kleszcz mały, czy duży; czyste 

powietrze wokół nas; trzymaj formę 

39. Szkolny Klub Wolontariatu 

40. Zbiórki: zużytych baterii, makulatury, żołędzi, korków 

41. Dzielę się wiedzą – starsi uczą młodszych, korepetycje koleżeńskie  

42. Współpraca z GOPSem 

43. Warsztaty Zastępowych dla harcerzy 

44. Teatr w szkole „Kot w butach" 

45. Współpraca z Domem Kultury – pokaz tańca zespołu ludowego, Jasełka 

46. Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej - Nowele polskie, 

47. Sprzątanie świata  
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48. Współpraca z ARMiR- pozyskanie komputerów dla szkoły 

49. Bal karnawałowy i dyskoteka dla uczniów zorganizowane przez Radę Rodziców 

50. Akcja "Odblaski" PZU- zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci na drogach 

51. Udział w akcji edukacyjnej ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków", której celem jest 

budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów w klas I-III 

52. Przedstawienie teatralne pt. "Przyjaźni dar odmienia serca czar" 

53. Udział w akcji "Opatrunek na Ratunek" 

54. Ogólnopolski Dzień Lekkiego Tornistra - spotkanie z Panem Pielęgniarzem, rozmowa, 

ważenie plecaków 

55. Udział w akcji" Ratujmy nóżki małego Filipka". Zbiórka plastikowych nakrętek na 

rzecz Filipa 

56. Udział w projekcie "Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola" 

57. Udział w akcji sadzenia tulipanów i krokusów przed szkołą 

58. Spotkanie z leśniczym. Przekazanie zebranych kasztanów i żołędzi w ramach akcji 

"Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę" z "Małego wolontariatu” 

59. Przeprowadzenie akcji „Śniadanie daje moc” 

60. Wykonanie kartek świątecznych dla oddziału onkologicznego w ramach zadań 

"Małego wolontariatu" 

61. Spotkanie z pracownikiem z Ośrodka Szkolenia Kierowców. Pogadanka. 

Bezpieczeństwo na drodze 

62. Udział w programie "Kod do przyszłości"- programowanie Lego WeDo 2.0. – dla klas 

I-III 

63. Udział klas czwartych w międzynarodowym projekcie badawczym TIMSS 2019 - 

Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych 

64. Wykonanie kartek urodzinowych dla chorej Mariki 

65. Teatrzyk ,,Bienio w opałach'' organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Żabiej Woli 

66. Udział w projekcie edukacyjnym UNICEF Wszystkie Kolory Świata - V edycja 

67. Udział w prelekcji o korzystnym wpływie jedzenia owoców i warzyw na zdrowie 

Degustacja soku owocowo-warzywnego 

68. „Wielka mapa Polski” – projektowanie i  tworzenie kartek do wymiany pocztówkowej 

69. Spotkanie z policjantem. Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ferii 

zimowych 

70. „Wielka mapa Polski” – projektowanie i  tworzenie kartek do wymiany pocztówkowej 

71. Przeprowadzono w szkole  - „Dzień Życzliwości” 

72. ABC ekonomii..  

73. Dobrze jemy ze szkołą na widelcu, Uniwersytet Dzieci 

74. Inne akcje Unicef: Zbiórka okularów dla Afryki  

75. Warsztaty w zoo - Temat: Poznajemy bezkręgowce 

76. Warsztaty laboratoryjne na SGGW - Poznajemy procesy tworzenia i przechowywania 

żywności 

77. Zajęcia edukacyjne w strefie eksperymentowania poświęconej człowiekowi 

i przyrodzie 

78. Warsztaty - Warsztaty profilaktyczne Tolerancja i szacunek to mój wizerunek 

79. Udział w X edycji ogólnopolskiego konkursu Synapsik MEN.    
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80. Akcja „Opatrunek na Ratunek”. Zbiórka bandaży, gaz, opatrunków, plastrów 

opatrunkowych, rękawiczek jednorazowych, strzykawek dla Fundacji Pomocy 

Humanitarnej Redemptoris Missio. 

81. Spektakl teatralny o tematyce świąteczno – mikołajkowej pt.”Świąteczny dar – magia 

i czar”,  Spektakl teatralny pt.”Opowieści z teczki Profesora Książeczki” 

82. Udział w obchodach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca 

83. Nauka udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji pod opieką wolontariuszy 

i strażaków OSP 

84. Program Profilaktyczny: Jak radzić sobie w grupie i być asertywnym 

85. Rajd pieszy - Upamiętnienie wielkiego malarza - J. Chełmońskiego, popularyzacja 

ochrony środowiska Ziemi Chełmońskiego, popularyzacja turystyki pieszej 

86. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach zdrowy kręgosłup oraz w kierunku 

otyłości w ramach projektu „Badania diagnostyczne w kierunku otyłości dla uczniów 

kl. I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu grodziskiego” i „Badania diagnostyczne 

w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów kl. I-VI szkół podstawowych z terenu 

powiatu grodziskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

organizowane przez firmę Thames Sp. z o.o. 

 
Tabela nr 12: Przedszkole „Leśna Kraina” – Konkursy: 
 

Przedszkole "Leśna Kraina" 

Lp. Konkursy Organizator 
Liczba 

uczestników 
Zajęte miejsca 

1. 
Konkurs literacki "Oczaruj 

mnie fantastyką" 

Biblioteka 
Pedagogiczna w 

Grodzisku 
Mazowieckim 

18 dzieci 

I miejsce - 2 dzieci 
oraz trio  5-latków: 
II miejsce - 2 dzieci, 

III- 2 dzieci 

2. Wydajemy własną książkę 
Dom Kultury 

Muranów 
 25 dzieci 

Nagroda główna - 
1- dziecko; 3 
wyróżnienia 

3. 

I Międzyprzedszkolny 
Konkurs recytatorski 

"Matematyka ukryta w 
Bajkach i wierszykach” 

Przedszkole Leśna 
Kraina, konkurs nie 
został zakończony z 
powodu pandemii 

60 dzieci   
wyłoniono 8 

laureatów 

 
Pozostałe inicjatywy podejmowane przez Przedszkole „Leśna Kraina”: 

1. Aukcja prac wykonanych przez dzieci na rzecz Stadniny Konik Dzieciom 

(po pożarze stadniny), 

2. Kartki dla Natalki dziewczynki borykającej się z nieuleczalną chorobą,  

3. Zbiórka korków dla dzieci z terenu naszej gminy  

4. Zbiórka pieniędzy dla dzieci z Domów Dziecka „Góra Grosza” 

5. Udział w akcji Międzynarodowy Tydzień Sportu połączony z wyjazdem do Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie; 
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6. Udział w Biegu z Żabką zorganizowanym przez Dom Kultury w Żabiej Woli 

7. Koncert Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury w Żabiej Woli 

8. Koncert Dla Seniorów 

9. Jasełka dla mieszkańców w kościele w parafii Ojrzanów 

10. Współpraca z Gminną Biblioteką w Żabiej Woli (spotkania z pisarzami, teatrzyki , 

lekcje biblioteczne) 

11. Współpraca Ministerstwem Ochrony Środowiska – realizacja projektu Konkursowe 

eko-zajęcia z "Enfosiem" z okazji jubileuszu 30-lecia NFOŚiGW 

12. Współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim 

13. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Gminie Żabia Wola 

14. Współpraca z Pielęgniarkami zatrudnionymi w Ośrodku Zdrowia w Żabiej Woli 

15. Organizacja Warsztatów pierwszej Pomocy dla Przedszkolaków 

16. Współpraca z Biblioteką pedagogiczną w Grodzisku Mazowieckim 

17. Współpraca z Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim 

18. Projekt Ogólnopolski „Zdrowo i sportowo” 

19. Sprintem do maratonu 

20. Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

21. Zabawki sensoryczne 

22. Mali Kucharze 

23. W planszówki granie nie tylko na dywanie – nauka matematyki 

24. Program zajęć teatralnych z elementami bajkoterapii w ramach realizowanego 

projektu współpraca przedszkola z Biblioteką Pedagogiczną w Grodzisku 

Mazowieckim. 

Wiele wydarzeń i inicjatyw nie zostało zrealizowanych z powodu wystąpienia pandemii i czasowego 
ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych. 
 

Pomoc materialna dla uczniów 

Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

wynikają z ustawy o systemie oświaty. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia 

różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc 

materialna oferowana uczniom z terenu gminy ma charakter socjalny i realizowana jest w formie 

stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 

Uszczegółowieniem zapisów ustawy jest regulamin przyjęty uchwałą 53/XII/2019 Rady Gminy 

Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 roku.  

Realizacją zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. W roku szkolnym 

2019/2020 na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 18 129,60 zł.  

 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Żabia Wola w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół   

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 

wydatkowała kwotę 64 894,87 zł.   
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Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach  

W 2019 roku został stworzony program stypendialny o charakterze motywacyjnym skierowany 

do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Żabia Wola. Dla najlepszych absolwentów szkół 

podstawowych została przewidziana Nagroda Wójta. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania 

stypendiów dla uczniów zawiera Uchwała Nr 67/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 

30 października 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia 

sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żabia Wola.  

 

W roku szkolnym 2019/2020 wypłacono stypendia dla uczniów: 

1. Pierwsze półrocze: 

• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie: 

- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 37 uczniów,  

- stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało 33 uczniów,  

• Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie: 

- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 10 uczniów,  

• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach: 

- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 10 uczniów,  

- stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymał 1 uczeń. 

 

2. Drugie półrocze: 

• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie: 

- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 66 uczniów,  

- stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało 10 uczniów,  

• Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie: 

- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 22 uczniów,  

- stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymał 1 uczeń,  

• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach: 

- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 18 uczniów. 

Ogółem na stypendia wypłacone w formie przelewu na konto wskazane przez rodzica, 

wydatkowane zostało 20 800,00 zł. 

 

Zgodnie z w/w Uchwałą, Wójt Gminy Żabia Wola przyznał w roku szkolnym 2019/2020 trzy nagrody 

dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych.  

 

Prowadzenie spraw związanych z działalnością placówek  niepublicznych i publicznych 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 

Zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły 

i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. W roku sprawozdawczym nie dokonano rejestracji  żadnej placówki niepublicznej.   

W roku szkolnym 2019/2020 istniały dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną 

oraz osobę prawną, które zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  

otrzymywały comiesięczną dotację na każde dziecko, objęte opieką. W okresie od września 
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do grudnia 2019 roku dotacja na 1 dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez osoby 

fizyczne i osoby prawne wyniosła 914,49 zł miesięcznie, a od  stycznia do sierpnia 2020 roku dotacja 

wyniosła 1068,61 zł miesięcznie. Dotacja była wypłacana w oparciu o podstawową kwotę dotacji 

obliczoną na podstawie analizy planu wydatków bieżących Przedszkola ”Leśna Kraina” w Żabiej 

Woli.    

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo oświatowe dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują 

spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina 

kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.  

Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek 

ponadpodstawowych dokonywana jest weryfikacja danych, a uzupełnienie informacji następuje 

poprzez pisma kierowane bezpośrednio do rodziców ucznia. Dyrektorom publicznych szkół 

podstawowych Wójt gminy przekazuje informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci 

i młodzieży w wieku 3-18 lat w formie wydruków z ewidencji ludności. Dane pozyskiwane są 2-3 

razy w roku lub na wniosek dyrektora placówki w dodatkowym terminie. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, pracodawcom którzy zawarli umowę 

z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie 

kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę, Wójt przyznaje 

dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci 

dotacji celowej. W roku szkolnym 2019/2020 wydane zostały 3 decyzje na łączną kwotę 

17 733,31 zł. Dofinansowane przygotowanie zawodowe odbywało się w podmiotach z usługami 

fryzjerskimi i podmiotach świadczących usługi gastronomiczne.  
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IV. Nadzór pedagogiczny 

Nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Zgodnie 

z art. 55 ustawy Prawo oświatowe, nadzór pedagogiczny polega na:  

1. obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz 

efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkół i placówek;  

2. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;  

3. udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

4. inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.  

Nadzorowi podlega w szczególności:  

1. posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych 

im zajęć;  

2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;  

3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących 

obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;  

4. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;  

5. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; 

6. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

Mazowiecki Kurator oświaty swoje zadania wypełnia podczas kontroli planowych oraz doraźnych, 

a także opiniując organizację pracy szkół i przedszkoli.  

W roku szkolnym 2019/2020 organ sprawujący nadzór pedagogiczny tzn. Kuratorium Oświaty 

w Warszawie, opiniował arkusze organizacyjne placówek oświatowych, reagował również 

na bieżące potrzeby jednostek oświatowych i organu prowadzącego w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.  

W minionym roku szkolnym w żadnej szkole nie była prowadzona ewaluacja zewnętrzna. 
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Nauczanie zdalne 

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem szczególnej próby dla placówek oświatowych. Od 12 marca 2019 

roku, tuż po zakończeniu ferii zimowych, została zawieszona działalność szkół i placówek 

oświatowych. Nauczyciele stanęli przed wyzwaniem kontynuacji działalności edukacyjnej 

bez możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem. Poniżej, krótka informacja o podjętych 

inicjatywach i formach nauczania:  

• Przedszkole „Leśna Kraina” 

Przedszkole prowadziło działalność w ramach kształcenia na odległość. Nauczyciele  systematycznie  

przesyłali materiały do  pracy z dziećmi dla rodziców, które były zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola. Uruchomione zostały adresy e-mail dla każdej grupy do kontaktu 

nauczyciela z rodzicami. Nauczyciel-logopeda co tydzień przesyłał materiał do ćwiczeń dla dzieci 

z daną wadą wymowy. Cała praca kształcenia na odległość została udokumentowana 

w tygodniowych raportach i nadzorowana przez dyrektora. 

• Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie 

W czasie pandemii i przejścia na nauczanie zdalne, wszyscy uczniowie uczęszczający w szkole 

na zajęcia specjalistyczne zostali zapoznani z możliwością prowadzenia terapii zdalnie. W czasie 

nauczania zdalnego  nauczyciele pozostawali z uczniami i rodzicami w stałym kontakcie. Każdy 

z nauczycieli systematycznie realizował program, organizowane były lekcje online. Odbywały się 

również konsultacje z uczniami. Przeprowadzane były też zdalnie zaplanowane wcześniej konkursy. 

Nauczyciele korzystali z dziennika elektronicznego Librus oraz platformy Teams, epodręczniki, 

Eduelo, Zoom. 

• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

Większość uczniów systematycznie uczestniczyła w zdalnym nauczaniu. Uczniowie, którzy zgłosili 

potrzebę wypożyczenia sprzętu, otrzymali pomoc. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystywali 

następujące platformy, które umożliwiali pracę zdalną i spotkania online: Librus Synergia, G Suite 

(Classroom, Meet) oraz portale: Squla.pl, Khan Academy, Kahoot!Wordwall, Insta Ling, Próbne 

egzaminy ósmoklasistów. 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 

Zajęcia on-line odbywały się z wykorzystaniem funkcjonalności Zintegrowanej Platformy 

Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl, dziennika Librus pod adresem 

https://portal.librus.pl/ oraz:  https://www.eduelo.pl, komunikatora Messenger, poczty gmail, 

Platformy Microsoft Teams. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem  

dla poszczególnych oddziałów, w miarę możliwości, odbywały się zgodnie z tygodniowym planem 

lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. 

 

 

 

 

 

http://www.epodreczniki.pl/
https://portal.librus.pl/
https://www.eduelo.pl/
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Wnioski 

Realizacja zadań wyznaczonych dla organu prowadzącego, wiąże się z kontynuacją działań 

zmierzających do modernizacji i rozbudowy infrastruktury będącej w zasobach bazy oświatowej, 

efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań oświatowych, 

zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej poprzez systematyczne uzupełnianie wyposażenia placówek 

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, inicjowania 

programów, które zmotywują uczniów/nauczycieli do wytężonej nauki/pracy. To również dbanie 

o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków działania placówek poprzez 

przeprowadzanie systematycznych remontów w istniejących obiektach oświatowych oraz 

organizację pracy szkół zapewniającą warunki umożliwiające stosowanie odpowiednich metod 

nauki i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Ważnym aspektem jest również realizacja dowozu do szkół oraz wsparcie w tym zakresie rodziców 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Organ prowadzący, prowadzi również systematyczną analizę wydatków w celu poszukiwania 

optymalnych rozwiązań poszerzających bazę edukacyjną placówek przy jednoczesnym racjonalnym 

wydatkowaniu środków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia Wola za rok szkolny 2019/2020 
 

strona 40 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Centrum Usług Wspólnych w  Gminie Żabia Wola 
Październik, 2020 roku 


