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I.

STAN ORGANIZACJI OŚWIATY W GMINIE IZABELIN
Informacja została sporządzona na podstawie danych przekazanych przez placówki oświatowe, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin.

1. Wstęp
Gmina Izabelin jest gminą wiejską, której częścią są wsie: Hornówek, Izabelin B, Izabelin C, Laski,
Mościska, Sieraków i Truskaw.

Rok szkolny 2020/2021 był drugim rokiem gdzie placówki oświatowe realizowały swoje zadania
w trudnym czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z trwającym
stanem epidemii.

2. Informacje ogólne jednostek oświatowych
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 przygotowana została
przez Centrum Usług Wspólnych Izabelin, m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu
Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych
przez dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze
szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz wyników
przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
Podobnie jak w roku ubiegłym treść „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych” zawiera
dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim
zadaniem jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki sposób Gmina Izabelin realizowała swoje
zadania oświatowe w roku szkolnym, którego niniejsza informacja dotyczy.
W ustawie Prawo oświatowe ustawodawca określił, że do zadań gminy należy m.in.:
1. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków
rzeczowych i finansowych dla ich działalności,
3. zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.
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W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:
1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego,
2. zapewnienie podstawowych warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
3. zapewnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Ponadto na gminy nałożony został obowiązek:
1. kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki,
2. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce,
3. zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
4. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
5. dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną przedszkoli i szkół podstawowych,
6. wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
7. dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników,
8. zapewnienia dowozów uczniów,
9. organizacji konkursów przedmiotowych,
10. wykonania zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających
się o stopień nauczyciela mianowanego,
11. organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych,
12. wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
i przedszkola, wykonania zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli
i szkół podstawowych,
13. prowadzenia rejestrów niepublicznych jednostek oświatowych (szkoły i przedszkola), nadzoru
nad ich działalnością, udzielanie dotacji tym jednostkom oraz kontrola jej wykorzystania,
14. innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa, w tym zadania
z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Jak wynika z powyższego na jednostce samorządu terytorialnego spoczywa ogrom zadań
związanych z funkcjonowaniem edukacji na jej terenie.

Placówki publiczne w Gminie Izabelin
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Izabelin była organem prowadzącym dla Szkoły
Podstawowej i dwóch Przedszkoli publicznych.

1) Szkoła Podstawowa w Izabelinie
DYREKTOR: ANITA FIEDUCIK

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego
ul. 3 Maja 49; 05-080 Izabelin
tel. 22 752 68 60, 22 722 60 22
fax: 22 722 75 71
e-mail: sp@izabelin.edu.pl
http://www.izabelin.edu.pl
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2) Gminne Przedszkole w Izabelinie
DYREKTOR: BEATA PODGAJNA

Gminne Przedszkole im ks. A. Fedorowicza w Izabelinie
ul. T. Kościuszki 17; 05-080 Izabelin
tel./fax: 22 722 60 31
tel. kom. 500 227 208
tel. kom. 505 501 826 (zerówki)
e-mail: przedszkole@izabelin.pl
http://www.przedszkole.izabelin.pl

3) Gminne Przedszkole w Laskach
DYREKTOR: MAŁGORZATA PRZESTRZELSKA

Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem"
ul. 3 Maja 43; 05-080 Izabelin
tel. 22 752 23 20
e-mail: przedszkolelaski@izabelin.pl
http://www.gplaski.szkolnastrona.pl

Placówki niepubliczne w Gminie Izabelin
Zadania oświatowe realizowane były również przez 3 przedszkola niepubliczne.

1) Casa dei Bambini Warsaw Montessori School
ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL: MAŁGORZATA TARNOWSKA
Casa dei Bambini Izabelin Montessori
ul. Szkolna 16; 05-080 Izabelin
tel. kom. 692 099 134
e-mail. office@warsawmontessori.edu.pl
https://casaizabelin.wmf.edu.pl

2) Radosny Domek pod Sosnami
WŁAŚCICIEL: KRZYSZTOF STYPUŁKOWSKI
Przedszkole Niepubliczne Radosny Domek pod Sosnami
ul. Przyłuskiego 5; 05-080 Izabelin
tel. kom. 888 725 205,
tel. 22 721 01 65
e-mail. radosny.domek@wp.pl
http://www.radosnydomek.com
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3) Przedszkole dla Niewidomych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych im. Róży Czackiej
DYREKTOR: S. JULITTA SIEDLECKA
Przedszkole dla Niewidomych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży
Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75; 05-080 Izabelin
tel. kom. 664 092 458,
tel. 22 752 31 04 (parter)
tel. 22 752 31 05 (piętro)
e-mail. przedszkole@laski.edu.pl
http://www.laski.edu.pl/pl/przedszkole-laski

3. Organizacja jednostek oświatowych w Gminie Izabelin
W roku szkolnym 2020/2021 szkoła i przedszkola pracowały na podstawie arkusza organizacji,
pozytywnie zaopiniowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i zatwierdzonego przez Wójta
Gminy Izabelin.
Tabela nr 1.
Stan organizacji szkół i przedszkoli publicznych w Gminie Izabelin w roku szkolnym 2020/2021
(stan na 30.09.2020 r.), w porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020.
LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW W PODZIALE PLACÓWKI PUBLICZNE W GMINIE IZABELIN
Nazwa jednostki
Rok szkolny

Rok szkolny
2018/2019
Rok szkolny
2019/2020

Rok szkolny
2020/2021

Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Średnia dzieci w oddziale
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Średnia dzieci w oddziale
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Średnia dzieci w oddziale

Wzrost/ spadek uczniów w stosunku do
roku szkolnego 2019/2020

Razem
placówki
publiczne

Szkoła
Podstawowa
w Izabelinie

Gminne
Przedszkole w
Laskach

Gminne
Przedszkole w
Izabelinie

42
878
~21
40
851
~21
38
849
~23

9
213
~24
8
183
~23
7
154
~18

8
201
~25
8
193
~24
8
196
~25

59
1292
56
1227
53
1199
-

-2

-57

3

-56
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Wykres nr 1.
Liczba oddziałów w publicznych placówkach oświatowych w latach szkolnych 2018/2019 –
2020/2021.

Wykres nr 2.
Liczba dzieci w publicznych placówkach oświatowych w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021.
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Tabela nr 2.
Stan organizacji przedszkoli niepublicznych w Gminie Izabelin w roku szkolnym 2020/2021 (stan na
30.09.2020 r.), w porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020.
LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW W PODZIALE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE W GMINIE IZABELIN
Nazwa jednostki
Rok
szkolny

Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Średnia dzieci w
oddziale
Liczba oddziałów
Rok szkolny Liczba uczniów
2019/2020
Średnia dzieci w
oddziale
Liczba oddziałów
Rok szkolny Liczba uczniów
2020/2021
Średnia dzieci w
oddziale
Wzrost/ spadek uczniów w
stosunku do roku szkolnego
2019/2020
Rok szkolny
2018/2019

Casa dei
Bambini
Warsaw
Montessori
School

Radosny
Domek pod
Sosnami

Przedszkole dla
Niewidomych w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych
im. Róży Czackiej

Razem
placówki
publiczne

1
11

2
16

3
10

6
37

~11

~8

~3

-

1
15

1
17

3
16

5
48

~15

~17

~5

-

1
15

2
17

3
15

6
47

~15

~8

~5

-

0

0

-1

-1
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Tabela nr 3.
Liczba oddziałów i dzieci w Szkole Podstawowej w Izabelinie w podziale na klasy w latach szkolnych
2018/2019 - 2020/2021.
LICZBA ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW W PODZIALE NA KLASY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
IZABELINIE
KLASA
Rok
szkolny

Rok
szkolny
2018/2019

Rok
szkolny
2019/2020

Rok
szkolny
2020/2021

Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Średnia dzieci
w oddziale
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Średnia dzieci
w oddziale
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Średnia dzieci
w oddziale

Wzrost/spadek uczniów w
stosunku do roku szkolnego
2019/2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1-8
ŁĄCZNI
E

5

5

3

7

6

5

5

6

42

104

106

55

151

133

105

108

116

878

~21

~21

~18

~22

~22

~21

~22

~19

-

5

5

5

2

7

6

5

5

40

109

104

102

50

149

129

100

108

851

~22

~21

~20

~25

~21

~22

~20

~22

-

4

5

5

4

2

7

6

5

38

94

106

107

101

53

158

131

99

849

~24

~21

~21

~25

~27

~23

~22

~20

-

-15

2

5

51

-96

29

31

-9

-2

4. Nauczanie zdalne - sposób i tryb realizacji zadań podczas czasowego
ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych
Rok szkolny 2020/2021 był drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię koronawirusa
– była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. To W związku
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19,
Ministerstwo Edukacji i Nauki od 24 października 2020 roku wprowadziło dla uczniów szkół
podstawowych w klasach IV-VIII kształcenie na odległość. Uczniowie klas I-III przeszły na
kształcenie na odległość od 9 listopada 2020 r. Od 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie szkoły
podstawowej powrócili do regularnej nauki stacjonarnej.
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało elastyczne przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół
i placówek mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Dyrektor otrzymał możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali
zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych.
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Organizacja pracy w placówkach oświatowych w Gminie Izabelin przebiegała następująco:
I.

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego
Przez cały rok szkolny prowadzone były zajęcia uwzględniając wytyczne MEiN i GIS,
a zwłaszcza przepisy o ograniczaniu stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoła prowadziła nauczanie na
odległość. Opracowane i wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa oraz zasady
kształcenia na odległość. Głównymi platformami komunikacyjnymi był dziennik elektroniczny
oraz Microsoft Teams. Zajęcia lekcyjne były prowadzone w formule online. Uczniom
i nauczycielom którzy zgłosili potrzebę użyczony został sprzęt komputerowy.
Nauczyciele uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym, które uwzględniało sytuację
zawiązaną z nauczaniem zdalnym (m.in. podnoszenie kompetencji cyfrowych, identyfikacja
ucznia w sytuacji kryzysowej). Zorganizowano także webinary dla rodziców.

II.

Gminne Przedszkole im ks. A. Fedorowicza w Izabelini e
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkole w Izabelinie prowadziło
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Organizacja pracy przedszkola w Izabelinie przebiegała
w następujący sposób:
 Przygotowanie przez nauczycieli zajęć zdalnych, kart pracy oraz prezentacji
multimedialnych i wysyłanie materiałów na dysk google, do którego rodzice mieli
nadane dostępy.
 Nagrywanie czytanych tekstów literackich.
 Łączenie się za pośrednictwem platformy Teams, w celu prowadzenia zajęć.
 Kontakty z rodzicami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie.

III.

Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem"
 Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w roku
szkolnym 2020/2021 Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”
przeszło na nauczanie zdalne. Nauczyciele wykonywali swoja pracę częściowo z domu,
a częściowo stacjonarnie korzystając z zaplecza dydaktycznego znajdującego się
w przedszkolu.
 Na stronie internetowej przedszkola powstały specjalne zakładki dla każdej z grupy
i dla każdego specjalisty, gdzie systematycznie umieszczane były materiały dla rodziców
do realizacji w domu z dzieckiem. Materiały były dostosowane do możliwości dziecka
i rodziny (ilość komputerów, dostęp do komputera itp.).
 Nauczycielki korzystały z ustalonych z rodzicami komunikatorów do wymiany informacji,
a rodzice do wysyłania zdjęć jako informacji zwrotnej potwierdzającej wykonywanie
zadań przez dzieci.
 Cały czas były dostępne karty pracy w formie papierowej przygotowane dla
poszczególnych grup przygotowane przez nauczycielki dla rodziców nie mających
możliwości korzystania z drukarki.
 Nauczyciele wspierający dzieci z orzeczeniem utrzymywali stały kontakt z ich rodzicami
i monitorowali działania.
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5. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych
1) Stan zatrudnienia w szkole podstawowej i przedszkolach
W celu zapewnienia właściwej organizacji opieki, wychowania oraz nauki w szkole
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin, zatrudniani są
nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami. Stanowi to ważny warunek funkcjonowania oświaty,
gdyż zarówno status zawodowy nauczycieli, jak i ich wykształcenie mają znaczący wpływ na
wielkość środków finansowych w budżecie oświatowym.
Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych wynika z zatwierdzonych przez organ prowadzący
arkuszy organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie
nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy, np. na zajęciach
z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki oraz liczbą godzin dla poszczególnych
przedmiotów i poziomów nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów
nauczania.

2) Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych
Tabela nr 4
Struktura zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi w placówkach publicznych w roku
szkolnym 2020/2021 (stan na 30.09.2020 r.) w porównaniu do roku szkolnego 2019/2020.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
- 2020/2021
PLACÓWKA OŚWIATOWA
Rok szkolny

Etat

Nauczyciele - etat
Obsługa – etat. Stan na
Rok szkolny
30.09.2019
2019/2020
Obsługa - przeszła do CUWI od
01.02.2020
Rok szkolny Nauczyciele - etat
2020/2021 Obsługa - etat

Razem
placówki
publiczne

Szkoła
Podstawowa w
Izabelinie

Gminne
Przedszkole w
Laskach

Gminne
Przedszkole w
Izabelinie

89,27

21,25

21,21

131,73

30,5

22

23

75,5

6

7

6

19

88,58

20,75

21,21

130,54

24,5

15

16

55,5

Od kwietnia 2021 roku rozpoczęła swoje działanie Gminna Stołówka w Izabelinie, która przejęła
zatrudnionych wcześniej w CUWI intendentów praz pracowników kuchni.
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Tabela nr 5.
Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w latach szkolnych 2018/2019
– 2020/2021.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
W LATACH 2018-2021
Rok
szkolny

Rok szkolny
2018/2019

Rok szkolny
2019/2020

Rok szkolny
2020/2021

Etat
Bez stopnia awansu
Stażyści
Kontraktowi
Mianowani
Dyplomowani
Bez stopnia awansu
Stażyści
Kontraktowi
Mianowani
Dyplomowani
Bez stopnia awansu
Stażyści
Kontraktowi
Mianowani
Dyplomowani

PLACÓWKA OŚWIATOWA
Szkoła
Gminne
Gminne
Podstawowa
Przedszkole
Przedszkole
w Izabelinie
w Laskach
w Izabelinie
1,39
4
4,75
2
32,17
7,25
5,20
22,30
8
9,50
34,56
2,50
3,50
0,28
1
1,85
2,32
26,85
6,54
2,41
26,93
7,45
8,67
33,50
5,10
5,49
0,78
24,52
25,54
29,34

1
5,74
6,89
6,76

1
5,58
9,17
4,99

Razem
placówki
publiczne
1,39
10,75
44,62
39,80
40,56
0,28
5,17
35,80
43,10
44,10
2,78
35,84
41,6
41,09

3) Średnie wynagrodzenie nauczycieli
W roku 2020 we wszystkich stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie nauczycieli
w gminie było wyższe w stosunku do obowiązującego. Nie zachodziła konieczność wypłacenia
dodatku wyrównawczego dla nauczycieli grupy, w której średnia osiągnięta byłaby niższa od
średniej wg kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (art. 30a
ust. 3 KN).
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Tabela nr 6 .
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Izabelin w latach
2018-2020.
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W GMINIE IZABELIN

Rok 2018

Średnie wynagrodzenie –
bazowe
Średnie wynagrodzenie –
osiągnięte w gminie
Różnica

Rok 2019

Średnie wynagrodzenie –
bazowe
Średnie wynagrodzenie –
osiągnięte w gminie
Różnica

Średnie wynagrodzenie
bazowe
Średnie wynagrodzenie
Rok 2020
osiągnięte w gminie
Różnica
Średnie wynagrodzenie
bazowe
Rok 2021 (do Średnie wynagrodzenie
sierpnia)
osiągnięte w gminie
Różnica

–
–

–
–

Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani

2878,00

3194,58

4144,32

5295,52

3324,10

4336,53

5071,81

6776,37

446,10

1141,95

927,49

1480,85

3142,66

3488,35

4525,46

5782,49

4064,38

4731,08

5660,52

7441,22

921,72

1242,73

1135,06

1658,73

3337,55

3704,68

4806,07

6141,09

4421,81

4888,20

5747,40

7429,12

1084,26

1183,52

941,33

1288,03

3537,80

3926,96

5094,43

6509,55

4876,16

5176,39

6173,13

8003,80

1338,36

1249,43

1078,70

1494,25

Wykres nr 3
Średnie wynagrodzenie - bazowe nauczycieli w latach 2018-2020 jakie gwarantuje
Rozporządzenie MEN.
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Wykres nr 4.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gminie Izabelin w latach 2018-2020.

4) Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela
Stale obserwuje się dążenie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono 5 postępowań egzaminacyjnych, w tym:
•
•

1 egzamin na nauczyciela kontraktowego przeprowadzonych w placówkach oświatowych,
4 egzaminy na nauczyciela mianowanego przeprowadzonych przez Gminę Izabelin.

Tabela nr 7.
Wykaz placówek, w których przeprowadzono awans zawodowy nauczyciela w roku szkolnym
2020/2021.
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa
Przedszkole w Laskach
Przedszkole w Izabelinie

Liczba przeprowadzonych egzaminów na nauczyciela:
kontraktowego mianowanego
dyplomowanego

0
0
1

4
2
1

0
0
0

Razem

4
2
2

Wszyscy nauczyciele, którzy złożyli stosowną dokumentację na poszczególne stopnie awansu,
pozytywnie przeszli procedurę egzaminacyjną.

5) Doskonalenie zawodowe w roku szkolnym 2020/2021
Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest niewątpliwie wykształcenie
i przygotowanie kadry pedagogicznej. Ich umiejętności zawodowe, wiedza o życiu, zrozumienie
współczesnych problemów świata oraz chęć samokształcenia odgrywają zasadniczą rolę
w rozwoju szkolnictwa.
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Tabela nr 8.
Wydatkowane środki w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym
2020/2021.
Rozdział 80146
Studia
§ 4300

Nazwa placówki
Gminne Przedszkole
w Laskach
Gminne Przedszkole
w Izabelinie
Szkoła Podstawowa
w Izabelinie

Razem

Szkolenia, konferencje,
warsztaty
§4700

Razem

5 440,00 zł

9 064,00 zł

14 504,00 zł

4 000,00 zł

11 722,00 zł

15 722,00 zł

6 100,00 zł

28 207,00 zł

34 307,00 zł

15 540,00 zł

48 993,00 zł

64 533,00 zł

6. Pomoc materialna dla uczniów
1) Zasiłki i stypendia szkolne
Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Gmina Izabelin przyznaje pomoc materialną
o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego. Jest ona skierowana do wszystkich
uczniów zamieszkałych na terenie gminy (niezależnie od typu szkoły, w jakiej się uczą).
Stypendium otrzymało 3 uczniów, a kwota wypłaconych stypendiów szkolnych za okres
wrzesień 2020 - sierpień 2021 wynosiła 1 706,05 zł.

2) Stypendia Wójta Gminy Izabelin
W roku szkolnym 2020/2021 po raz drugi przyznane zostały Stypendium Wójta Gminy Izabelin
w dwóch kategoriach:
1. uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych
za osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne,
2. uczniom klas VII i VIII szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej
osiągającym wysokie wyniki w nauce.
Stypendium przyznane jest na okres jednego roku. Jego wysokość jest uzależniona od osiągnięć
uczniów. W każdej z dwóch kategorii jest to kwota nie większa niż 500 zł miesięcznie.
Program wspiera finansowo uzdolnionych uczniów oraz młodych ludzi aktywnych
i zaangażowanych społecznie, szczególnie w formie wolontariatu. Z wnioskiem może wystąpić
rodzic, dyrektor szkoły lub opiekun zajęć pozalekcyjnych.
Naszym celem jest wsparcie, nagradzanie i zachęcanie wszystkich uczniów, mieszkających
i uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Izabelin do aktywności społecznej
i zaangażowania w naukę i życie społeczne.
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Tabela nr 9.
Ilość uczniów, którym przyznano Stypendium Wójta Gminy Izabelin w roku szkolnym 2020/2021.
Lp.
1

2

Kategoria
uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i ponad gimnazjalnych za
osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne
uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej,
ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej osiągający
wysokie wyniki w nauce

Ilość uczniów
nagrodzonych

1

3

W roku szkolnym 2020/2021 wpłynęło 7 wniosków. Komisja Stypendialna przyznała roczne
stypendium 4 wybitnie uzdolnionym uczniom, w tym jeden uczeń otrzymał stypendium
w kategorii „Uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej, ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej za osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne”. Członkowie komisji
stypendialnej przyznali trójce uczniów stypendium w kategorii „Uczniowie VII i VIII klasy szkoły
podstawowej i oraz szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej osiągającym wysokie wyniki
w nauce”. Wnioski 3 uczniów zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

3) Stypendia za osiągnięcia sportowe
Z budżetu Gminy Izabelin przeznaczane są również środki na stypendia sportowe. Zgodnie
z uchwałą, stypendium sportowe przyznajemy od 2016 roku za wysokie wyniki sportowe
w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej, za udział i zajęte miejsce w finale: Mistrzostw
Świata, Mistrzostw Europy, zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski i zawodów
ogólnopolskich.
Stypendia sportowe zostały przyznane Sportowcom w 2021 roku za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe w roku poprzednim, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/106/16 Rady Gminy Izabelin z dnia
27 stycznia 2016 r. i Uchwałą Nr XIX/155/16 z dnia 26 października 2016 r. Stypendia sportowe
otrzymało 17 sportowców w wysokości od 400 złotych do 500 złotych brutto każda osoba.
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Tabela nr 10.
Ilość stypendystów w poszczególnych dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 2020/2021.
Lp.

Dyscypliny sportowe:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Szachy
Wioślarstwo
Pływanie
Kolarstwo górskie
Kickboxing
Judo
Taniec
Lekka atletyka
Trójbój nowoczesny
Narciarstwo biegowe
Goalball

Ilość
stypendystów

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
4

Nagrody (sportowe) zostały przyznane w 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/106/16 Rady
Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2016 r. i Uchwałą Nr XIX/155/16 z dnia 26 października
2016 r.:
− zawodniczce (za wysokie wyniki sportowe),
− trenerom (za wysokie wyniki sportowe szkolonych zawodników i/lub inne wyróżniające
osiągnięcia w działalności sportowej dla gminy Izabelin),
− działaczowi sportowemu (za wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla gminy
Izabelin).
Tabela nr 11.
Ilość nagrodzonych sportowców, trenerów i działaczy sportowych w poszczególnych
dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 2019/2020.
Lp.

Kategoria

Dyscypliny sportowe:

Ilość
nagrodzonych

1

Trener

Goalball

2

2

Trener

Tenis stołowy

1

3

Trener

Piłka nożna

1

4

Trener

Taniec

1

5

Trener

Biegi narciarskie

1

6

Działacz sportowy

Gry w piłkę siatkową i badmintona

1

7

Zawodnik

Lekka atletyka

1
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4) Osiągnięcia
Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez
odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa w różnych olimpiadach,
konkursach przedmiotowych. Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym, w którym uczniowie osiągali
znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego, pomimo pandemii COVID-19.
Osiągnięcia uczniów i ważne wydarzenia w szkole są opisywane na stronie internetowej szkoły,
która jest systematycznie aktualizowana.

5) Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Realizując obowiązki określone w ustawie o systemie oświaty dowożono lub refundowano
rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych
i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.
W roku szkolnym 2020/2021 dowożono uczniów do szkół i placówek oświatowych. Łączny koszt
dowozu wynosił 106 441,85 zł

6) Dowóz dzieci publicznymi środkami transportu
Koszt biletów ulgowych publicznymi środkami transportu dla 3 dzieci dojeżdżających w roku
szkolnym 2020/2021 to 901,00 zł.

7) Podręczniki
W roku szkolnym 2020/2021 szkoła zakupiła dla 850 uczniów podręczniki, materiały edukacyjne,
oraz materiały ćwiczeniowe za łączna kwotę 84 750,64 zł.

8) Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w roku szkolnym
2020/2021
W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” („Posiłek w szkole
i w domu”) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w formie dożywiania 14 dzieci
zamieszkujących na terenie Gminy Izabelin. Dzieci te otrzymały ogółem 970 posiłków.
Tabela nr 12.
Liczba dzieci objętych programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku szkolnym
2020/2021.
Wyszczególnienie
Rzeczywista liczba osób
objętych programem
Liczba posiłków

Dzieci do 7 roku
życia

Uczniowie do czasu ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej

4

10

317

653

Ponadto, w roku szkolnym 2020/2021 pomocą w formie świadczenia finansowego na zakup
żywności w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” („Posiłek
w szkole i w domu”) objęto 23 dzieci, w tym 7 dzieci w wieku do 7 roku życia. Łączna wartość
zakupionej żywności wyniosła 8 600,00 zł.
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7. Programy, projekty i innowacje
I.

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego
lp.

nazwa innowacji/projektu

krótka charakterystyka

Programy nauczania

Nauczyciele korzystają głównie z programów przygotowanych
przez wydawnictwa. Wszystkie programy stanowią szkolny zestaw
programów nauczania, które dyrektor dopuszcza do użytku w
szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

2.

Projekt „Ku nowoczesnej szkole!
Wsparcie uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Izabelinie”

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowany był projekt „Ku
nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Izabelinie”, współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
budżetu państwa. Jego celem jest podniesienie kompetencji
kluczowych i cyfrowych uczniów oraz umiejętności i postaw
przydatnych w przyszłości na rynku pracy.

3.

Projekt „Rozwiń skrzydła – Wsparcie Projekt rozpoczął się w lipcu 2021 roku. Zajęcia w ramach tego
uczniów Szkoły Podstawowej w
projektu zostaną uruchomione od września, ale w wakacje
Izabelinie
rozpoczęto remont pracowni chemicznej.

1.

4.

Udział w programach i projektach

Celem udziału w programach i projektach było podniesienie jakości
pracy szkoły. Warto wspomnieć o takich jak:
•
Program : „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”,
•
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i
uczniów do nauczania zdalnego",
•
projekt edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter”,
•
projekt „Kod do przyszłości”,
•
Rowerowy maj.

5.

Światowy Tydzień Pieniądza - Global
Money Week oraz Europe Code
Week 2020.

6.

Projekt dofinansowania zajęć SKS w
szkole

7.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie Fundusze
Konkurs Fundusze norweskie i EOG –
norweskie i EOG – o tym się wie! Jeden z zespołów uczniowskich
o tym się wie!
wygrał dla szkoły mobilną pracownię komputerową.

Realizacja zajęć sportowych dla uczniów klas I-III.

8.

Przedsięwzięcia organizowane na
terenie Gminy Izabelin

Aktywny udział uczniów w:
•
XXIII Izabelińskie Spotkania z Książką,
•
Wielkie Samorządowe Czytanie Polskiego Projektu
Konstytucji dla Europy Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego.

9.

Innowacja „Bawię się, uczę,
programuję”

Realizacja dodatkowej godziny programowania. Dodatkowo
nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych realizowali
zgłoszone przez siebie innowacje, ale było to trudne z uwagi na
ograniczenia w działalności szkół.
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Realizowane były zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego:
•
koła matematyczne dla klas I-VIII,
•
zajęcia przyrodnicze dla klas I-IV,
•
koła szachowe dla klas II-III,
10.
•
zajęcia z programowania dla klas I-III,
•
koło fizyczne i chemiczne,
•
zajęcia z robotyki.
Poza tym dla uczniów potrzebujących wsparcia organizowane były zajęcia terapii pedagogicznej,
logopedyczne i integracji sensorycznej.
11.

II.

Gminne Przedszkole im ks. A. Fedorowicza w Izabelinie
lp.

III.

Dodatkowo organizowane były zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz koła
zainteresowań tj. koło plastyczno-techniczne, ortograficzne, savoir vivre dla najmłodszych.

nazwa innowacji/projektu

krótka charakterystyka

1.

Program własny "Nauka czytania
przez czytanie"

Program obejmował wszystkie dzieci przedszkolne;

2.

Program własny „Twórczy
przedszkolak”

Program wspierania i rozwijania aktywności twórczej u dzieci w
wieku przedszkolnym – wszystkie grupy wiekowe

3.

Program własny „ Czyste powietrze
wokół nas”

Programem objęte były 5-cio i 6-cio latki.

4.

Zajęcia dodatkowe w ramach
„złotówki płaconej przez rodziców”

Opłacane z konta dochodowego: język angielski, akompaniament
do zajęć muzycznych płacone z dochodu własnego za 1 zł, za
zgodą Organu Prowadzącego

5.

Realizacja projektu unijnego „Różne
możliwości – jeden cel = Edukacja
przedszkolna w Laskach bez barier –
dostosowanie przedszkoli w Gminie
Izabelin”,

W ramach projektu prowadzone były zajęcia: kodowanie, trening
słuchowy, zajęcia wyciszająco relaksacyjne, gimnastyka
ogólnorozwojowa z elementami korektywy, zajęcia tanecznoruchowe, percepcja wzrokowo-słuchowa.

Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem"
lp.

nazwa innowacji/projektu

1.

Program własny „Mały wolontariusz“

2.

Program własny „Mały miś w świecie
wielkiej literatury”

krótka charakterystyka
„Mały wolontariusz” realizowany we wszystkich grupach
wiekowych i we współpracy z rodzicami, sołectwem itp.;
program promujący empatię, uwrażliwiający na potrzeby innych,
wpajający troskę o potrzebujących naszej pomocy;
Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym” w
oparciu o projekt autorstwa Anety Konefał o tym samym tytule;
program realizowany we wszystkich grupach w wiekowych, ma
na celu prezentowanie dzieciom różnych zawodów, przybliżenie
dzieciom zawodów wykonywanych przez ich rodziców,
rozbudzenie zainteresowania zawodami funkcjonującymi na
rynku pracy itp.
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3.

Ogólnopolski program „Mały miś w
świecie wielkiej literatury”

Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania rozwijanie
czytelnictwa we współpracy z innymi przedszkolami, szkołami,
bibliotekami; wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

4.

Ogólnopolski program „Piękna nasza
Polska cała”;

projekt o treściach patriotycznych, poznanie symboli
narodowych, nauka hymnu, poznanie swojej miejscowości –
małej ojczyzny itp.

5.

Ogólnopolski projekt „Uczymy dzieci
programować”

Informacje na temat zagrożeń płynących z Internetu;
wykorzystywanie technologii cyfrowej, nauka logicznego
myślenia, planowania;

6.

Innowacja „Sprawna rączka”

Innowacja realizowana w grupie Pszczółek (3-latki) , ma na celu
usprawnienie motoryki małej i przygotowanie do pisania

7.

Innowacja „Muzykalne brzdące”

8.

Innowacja Dziecięca Drużyna
Przedszkolna „Iskierki”

9.

Innowacja „Zmierz uczucia”

Innowacja realizowana w grupie Pszczółek (3-latki), ma na celu
wprowadzanie dzieci w świat matematyki w oparciu o aktywność
muzyczną
Przybliżenie zawodu strażaka i innych zawodów, które
przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa, wychowanie
potencjalnego kandydata na strażaka; wdrażanie do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, szeroko rozumiana
profilaktyka, unikanie sytuacji mogących stwarzać zagrożenie,
nauka zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Innowacja realizowana w grupach najstarszych, wspiera rozwój
emocjonalny, nauka radzenia sobie z emocjami

Innowacja „Wsparcie rozwoju
10. emocjonalnego, społecznego i
manualnego dzieci”

Innowacja w oparciu o technikę arteterapii

11. Innowacja „Czterolatki kodują”

Innowacja realizowana w grupie czterolatków przygotowująca
dzieci do programowania, ucząca logicznego myślenia,
planowania

Zajęcia dodatkowe w ramach
12.
„złotówki płaconej przez rodziców”

Opłacane z konta dochodowego: angielski, akompaniament przy
zajęciach muzycznych - rytmika. Dodatkowe zajęcia opłacane
dodatkowo przez rodziców nie były realizowane ze względu na
obostrzenia związane z pandemią.

Przez cały rok szkolny 2020/2021 były prowadzone zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu
unijnego „Różne możliwości – jeden cel = Edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie
13. przedszkoli w Gminie Izabelin”, w których brały udział wszystkie dzieci, m.in.: zajęcia słuchowe,
gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, arteterapia, sensoplastyka, terapia ręki, zajęcia
taneczne. Zajęcia miały na celu wsparcie dzieci w wybranych obszarach oraz rozwijanie zainteresowań.

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty został zorganizowany już po raz trzeci.
Sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do
wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I – VIII. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać
– nie ma minimalnego progu zdawalności. Egzamin przeprowadzony został w formie pisemnej
w dniach 25 – 27 maja 2021 roku. Natomiast uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub
zdrowotnych nie mogli przystąpić w powyższym terminie, napisali egzamin 16 – 18 czerwca 2021
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roku. Do egzaminu przystąpiło 97 uczniów. Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech
przedmiotów:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego
Wyniki egzaminów obrazuje poniższa informacja:
Informacja
o wynikach egzaminu ósmoklasisty - rok szkolny 2020/2021
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2021 W GMINIE IZABELIN
Przedmiot

Język polski

Matematyka

Język angielski

Rok szkolny
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Szkoła
Podstawowa
w Izabelinie
73%
66%
66,32%
55%
61%
66,14%
75%
73%
84,68%

Staniny

Powiat

Województwo

Kraj

7
7
7
7
8
8
8
8
8

67%
64%
64,14%
53%
54%
56,6%
72%
65%
76,7%

67%
62%
63,68%
50%
51%
52,36%
64%
59%
70,87%

63%
59%
60%
45%
46%
47%
59%
54%
66%

Wykres nr 5.
Poziom wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów Szkoły Podstawowej na tle
powiatu warszawski-zachodni, województwa mazowieckiego oraz kraju w latach szkolnych
2018/2019 – 2020/2021.
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Wykres nr 6.
Poziom wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów Szkoły Podstawowej na tle
powiatu warszawski-zachodni, województwa mazowieckiego oraz kraju w latach szkolnych
2018/2019 – 2020/2021.

Wykres nr 7.
Poziom wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów Szkoły Podstawowej na tle
powiatu warszawski-zachodni, województwa mazowieckiego oraz kraju w latach szkolnych
2018/2019 – 2020/2021.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów
zewnętrznych. Utrzymywany jest stały poziom tj. 7 – 8 stanin (wynik określany jako wysoki lub
bardzo wysoki).
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9. Żywienie
W każdej placówce oświatowej na terenie gminy dzięki funkcjonowaniu kuchni i stołówek, dzieci
mają możliwość zjedzenia jednego ciepłego posiłku w szkole i trzech posiłków w przedszkolu.
W odpowiedzi na potrzeby naszej gminnej społeczności w kwietniu 2021 roku powstała Gminna
Stołówka w Izabelinie poszerzając tym samym zakres swojej dotychczasowej działalności.
Podstawowymi zadaniami Stołówki są:
•
•
•
•
•

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do gminnych
przedszkoli i szkoły na terenie Gminy Izabelin;
Przygotowanie posiłków dla osób z terenu Gminy Izabelin w ramach żywienia
finansowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Przygotowanie i sprzedaż posiłków dla innych osób
Spotkania edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia;
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia;

To kolejny etap zmian zwiększających jakość żywienia zbiorowego. W poprzednim roku
zatrudniono centralnego intendenta dla wszystkich placówek oświatowych w trosce
o zaopatrywanie placówek oświatowych w żywność ekologiczną z certyfikatami, sporządzanie
jadłospisów dla przedszkoli i szkoły z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw,
zamawianie towarów bezpośrednio u producentów, rolników oraz dbałość o jakość produktów,
statystyki produkcji, wyrzucanego jedzenia oraz surowców wyrzucanych jako zepsute i/lub
przeterminowane.
Władze Gminy Izabelin stawiają na posiłki zbilansowane pod względem kalorycznym,
urozmaicone, bogate w niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały przygotowane ze
zdrowych składników. Szczególną troską otaczamy dzieci z alergiami oraz z różnymi chorobami
które wymagały restrykcyjnej diety. Dla takich dzieci, indywidualnie układana jest w kontakcie
z rodzicami odpowiednia i zbilansowana dieta. Władzom Gminy bardzo zależy na zdrowym
rozwoju naszego ,,małego społeczeństwa” i dobru lokalnej społeczności, dlatego dbając
o edukację żywieniową podjęto współpracę z dietetykiem. Powstała misja edukacyjna dotycząca
zdrowego żywienia w naszej gminie, której kolejnymi etapami będą wykłady dotyczące zdrowego
odżywiania dla rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół i przedszkoli w naszej gminie, możliwość
konsultacji, rozmowy czy porad z dietetykiem dotyczących zdrowego żywienia, informacji
o dietozależnych jednostek chorobowych, oraz innych tematów związanych ze zdrowiem.

10. Inwestycje, remonty, zakup wyposażenia
W roku szkolnym 2020/2021 na remonty budynków szkolnych i przedszkolnych wydatkowano
kwotę 109 173,65 zł, natomiast na inwestycje wydano kwotę 174 171,19 zł. Większość prac
remontowych i inwestycyjnych w przedszkolach i szkole prowadzona była przez dyrektorów
w czasie prowadzenia nauczania na odległość oraz miesiącach wakacyjnych tak, aby nie zakłócać
procesu dydaktyczno-wychowawczego i nie stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży.
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11. Stopień informatyzacji
Dyrektorzy jednostek oświatowych systematyczne, w miarę posiadanych środków finansowych,
wyposażają sale szkolne i przedszkolne w pomoce dydaktyczne oraz w przedmioty niezbędne do
prowadzenia zajęć, sprzęt audiowizualny, komputerowy, gry i pomoce uatrakcyjniające proces
edukacyjny.
W minionym roku szkolnym za zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 210 626,54 zł
Tabela nr 13.
Stan wyposażenia w komputery i urządzenia specjalistyczne.

Specjalistyczny sprzęt
Telewizor
Odtwarzacz DVD
Projektor
Monitor multimedialny
Tablica interaktywna
Komputery stacjonarne
Laptopy
Radioodtwarzacz CD
Pianino cyfrowe
Dywan magiczny
Audiometr do badania
słuchu u dzieci

Nazwa placówki
Szkoła Podstawowa w Izabelinie
Przedszkole
Szkoła w
Szkoła w
w Izabelinie
Hornówku
Izabelinie
2
8
0
0
0
0
16
25
4
0
0
0
5
3
1
4
69
0
45
84
13
18
19
12
2
1
1
0
0
1
0

0

1

Przedszkole
w Laskach
1
1
2
1
1
4
9
5
1
1
1

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Izabelin przekazała dla uczniów Szkoły Podstawowej
7 laptopów oraz 26 tabletów zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach
grantu „Zdalna szkoła +”.

II.

FINANSE
1. Otrzymana subwencja oświatowa z budżetu państwa
Zadania oświatowe realizowane są ze środków subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa
na wychowanie przedszkolne oraz ze środków własnych gminy.
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła:
na 2019 rok – 9 733 871,00 zł
na 2020 rok – 9 791 068,00 zł
na 2021 rok – 10 355 461,00 zł
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Przedszkola publiczne w Gminie Izabelin
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. została udzielona
gminom dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego. W 2019 r. Gmina Izabelin otrzymała dotację w kwocie 440 904,11 zł. a na
2020 rok kwota naliczonej dotacji wynosi 429 432,00 zł.
Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego
wszystkim uprawnionym dzieciom, których rodzice chcą, by korzystały z edukacji przedszkolnej.
W roku szkolnym 2020/2021 przedszkola realizowały programy wychowania przedszkolnego,
zapewniającą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin
dziennie, zatrudniając nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin
dziennie wynosi 1 zł za 1 godzinę dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
Znaczną wagę przedszkola przykładają do współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami
użyteczności publicznej, a także z rodzicami, którzy przygotowują programy artystyczne oraz
uczestniczą w różnorodnych akcjach.

2. Finansowanie placówek niepublicznych działających na terenie Gminy
Izabelin
W roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy działały 3 przedszkola niepubliczne. Łącznie do
prywatnych przedszkoli na terenie gminy uczęszczało średnio 47 dzieci.
Łączna kwota dotacji z budżetu gminy przekazanej dla prywatnych przedszkoli działających na
terenie Gminy Izabelin w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła: 634 760,51 zł.
Łączna kwota dotacji przekazana dla Przedszkola dla Niewidomych w Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach wynosiła: 766 043,92 zł.

3. Środki z funduszy unijnych pozyskane dla placówek oświatowych
1) Projekt unijny Szkoła Izabelin „ Ku nowoczesnej szkol e”
Kontynuacja projektu z poprzedniego roku szkolnego „Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany
w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.
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Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności
i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 228 uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.
W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczne, przyrodnicze, informatyczne,
robotyka, chemiczne, fizyczne, kółko szachowe). Doposażymy również pracownie przedmiotowe
w szkole (m.in. laptopy, tablice interaktywne, drukarka 3d, podręczniki, materiały dydaktyczne).
Planowane są także szkolenia dla nauczycieli i pikniki edukacyjne.
Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów
w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz
krytycznego myślenia.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 863 372,74 zł.
Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2021 r.
2) Projekt unijny w Przedszkolu w Laskach „Różne możliwości – jeden cel …”
Kontynuacja projektu z poprzedniego roku szkolnego. Uchwała Rady Gminy Izabelin z dnia
26 września 2019 r. XV/116/19 w sprawie przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu
partnerskiego pod nazwą “Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez
barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”.
W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (zajęcia
sprawna ręka, arteterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa, sensoplastyka), jak również doskonalą
kompetencje nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Dzięki projektowi doposażono przedszkole w specjalistyczny sprzęt wspomagający
rozwój oraz prowadzenie zajęć oraz terapii sensorycznej. Dzięki tym sprzętom dzieci uczą się
kontrolować swoje ciało, zdobywają umiejętność koordynowania i planowania swoich ruchów,
uczą się utrzymywać równowagę.
Regulamin rekrutacji w pierwszej kolejności zapewnił wsparcie dzieciom z orzeczeniami i opiniami
z poradni.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 369 015,00 zł
Okres realizacji projektu 01-01-2020 do 31-07-2021
3) Projekt unijny w Przedszkolu w Izabelinie „Różne możliwości – jeden cel …”
Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
W ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, jak również
doskonalące kompetencje nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Z pozyskanych środków dostosowano istniejące miejsca wychowania
przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami jak również wyposażono placówkę
w niezbędny sprzęt i narzędzia.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 428 984,13 zł.
Okres realizacji projektu 01-06-2020 do 31-08-2021
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4. Pozostałe środki pozyskane dla placówek oświatowych
1) „Mazowiecki program przygotowania szkół , nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego”
Szkoła Podstawowa w Izabelinie otrzymała w ramach projektu
I. sprzęt elektroniczny
8 komputerów stacjonarnych
13 laptopów,
12 tabletów,
13 drukarek laserowych OKI B432dn
1 urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MX431ADN,

na kwotę 101 698,86 zł

II. Oprogramowanie Corinth 3D na kwotę
Biologia człowieka
Biologia roślin
Biologia zwierząt
Chemia
Fizyka i Astronomia
Geologia
Geometria
Paleontologia i Kultura

na kwotę 14 875,00 zł

III. Przeszkolono 4 nauczycieli i 10 uczniów (wymiar 30 h) tematyka z zakresu technicznej
obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych
IV. Mobilny ruter i Kartę Sim wraz z rocznym abonamentem

kwota 371,51 zł

V. 1 monitor interaktywny Returnastar IQ Touch 65
1 projektor multimedialny Optioma EH400 które mamy otrzymać.
Wartość otrzymanego sprzętu (wg protokołów odbioru) i wsparcia 116 945,37 zł.
2) „Zdalne nauczanie ze wsparciem”
Kontynuacją projektu „Zdalna szkoła” zrealizowanego w roku szkolnym 2019/2020 był kolejny
grant „Zdalna szkoła+”. W ramach wsparcia z projektu w roku szkolnym 2020/2021 Urząd
Gminy przekazał Szkole Podstawowej w Izabelinie 26 tabletów i 7 laptopów sfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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III.

BEZPIECZEŃSTWO
Zapewnienie bezpieczeństwa tj. właściwej opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu
w szkole należy do podstawowych praw ucznia. Jest to zarazem obowiązek nauczycieli,
wychowawców, a przede wszystkim dyrektora szkoły.
We wszystkich izabelińskich jednostkach zamontowane są urządzenia monitoringu wizyjnego. Ilość
rejestratorów, kamer wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych, będących na wyposażeniu
monitoringu urządzeń, wynika z potrzeb danej jednostki.
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2020/2021 w szkole i przedszkolach
realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki.
Obecny stan monitoringu w placówkach przedstawia tabela nr 14.
Tabela nr 14.
Bezpieczeństwo uczniów – monitoring.
Nazwa placówki
Szkoła Podstawowa w Hornówku
Szkoła Podstawowa w Izabelinie
Gminne Przedszkole w Izabelinie
Gminne Przedszkole w Laskach
Razem

IV.

Monitoring (liczba kamer)
wewnętrzny
zewnętrzny
23
7
23
9
1
7
9
7
56
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Razem
30
32
8
16
86

NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWOWANY PRZEZ KURATORA OŚWIATY W
SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego, formami nadzoru pedagogicznego są ewaluacja, kontrola, wspomaganie
i monitorowanie. W roku szkolnym 2020/2021 nie przeprowadzono kontroli przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty w żadnej z publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Izabelin.

V.

PODSUMOWANIE
Przygotowane informacje nie wyczerpują wszystkich zadań oświatowych, dają natomiast obraz
stanu oświaty w Gminie Izabelin w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, wyposażenia oraz
przede wszystkim o wynikach osiąganych przez uczniów na egzaminach. Koszty utrzymania oświaty
podlegają analizie w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu.
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