Platerów, dnia 10 października 2019r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2018/2019
Art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
stanowi: „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) egzaminów ósmoklasisty (...) 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 (...) w szkołach i placówkach
tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę
należy, w szczególności:
1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki,
2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki,
5. 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

6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki.
W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały:
lp. nazwa placówki
1

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Górkach

organizacja

kadra kierownicza



Szkoła Podstawowa
im. J. Słowackiego w Górkach
z oddziałami przedszkolnymi



Przedszkole Samorządowe
w Ruskowie (1 oddział)
oddział gimnazjalny

Dyrektor
mgr Grażyna Latus
Wicedyrektor
mgr Katarzyna Wojnicz
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Zespół Placówek
Oświatowych
w Platerowie



Przedszkole Samorządowe
w Platerowie (4 oddziały)



Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka w Platerowie
oddział gimnazjalny
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Szkoła Podstawowa
w Lipnie



szkoła podstawowa
z oddziałem przedszkolnym

Dyrektor
mgr Maria Daszko
Wicedyrektor
mgr Grzegorz Szymanek
Dyrektor
mgr Anna Tkaczyk

(wz. Beata Cieciera)
5

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Ruskowie

szkoła podstawowa prowadzona przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa

Dyrektor
mgr Hanna Zadrożniak
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Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w poszczególnych placówkach:
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r.)

lp. placówka

dzieci poniżej klasa “0”
klasy “0”

uczniowie
szkoły
podstawowej

uczniowie
razem
gimnazjum

1

ZSP Górki

62

22

156

13

253

2

ZPO Platerów

54

15

122

15

206

3

SP Lipno

0

10

37

-

47

4

Niepubliczna
SP Rusków

-

-

37

-

37

116

47

352

28

543

146

318

87

551

razem
(w r. szk. 2017/2018)

Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach:
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r.)

lp. placówka

Nauczyciele
Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym Razem etatów
pełnozatrudnieni wymiarze
(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZSP Górki

28

5

2,09

30,09

2

ZPO Platerów

24

2

0,83

24,83

3

SP Lipno

10

8

3,62

13,62

4

Niepubliczna
SP Rusków

4

7

2,89

6,89

66

22

9,43

75,43

razem

Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty):
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r.)

lp. placówka

stażyści

bez stopnia

kontrakt.

mianow.

dyplomow. razem

1

ZSP Górki

0

2

5,0

5,0

18,09

30,09

2

ZPO Platerów

0

0

4,83

8,00

12,00

24,83

3

SP Lipno

0

0,42

2,59

4,72

5,89

13,62

4

Niep SP Rusków

0

0

0

2,21

4,68

6,89

0

2,42

12,42

19,93

40,66

75,43

razem
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Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów
nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2018/2019 oraz informacji Dyrektorów szkół):
lp. placówka
1

2

3

ZSP Górki

ZPO Platerów

SP Lipno

rodzaj zajęć

liczba godzin

biblioteka szkolna

15 godz.

świetlica szkolna (146 ucz., 4 grupy)

52 godz.

pedagog szkolny (23 ucz.)

22 godz.

logopeda (22 ucz.)

11 godz.

indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (1 ucz.)

10 godz.

zajęcia rewalidacyjne (4 ucz.)

8 godz.

nauczanie indywidualne (1 ucz.)

8 godz.

nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej (1 ucz.)

21 godz.

biblioteka szkolna

15 godz.

świetlica szkolna (60 ucz., 2 grupy)

20 godz.

zajęcia rewalidacyjne (2 ucz.)

4 godz.

logopeda (22 ucz.)

11 godz.

psycholog szkolny (17 ucz.)

22 godz.

nauczyciel wspomagający w przedszkolu (1 dz.)

25 godz.

biblioteka szkolna

6 godz.

świetlica szkolna (17 ucz., 2 grupy)

7 godz.

logopeda (13 ucz.)

11 godz.

nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej (2 ucz.)

25 godz.

zajęcia rewalidacyjne (2 ucz.)

4 godz.

Pracownicy obsługi i administracji szkół
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. )

lp

szkoła

Liczba etatów

1

ZSP Górki

11,5

13

2

ZPO Platerów

10,5

11

3

SP Lipno

2,75

4

24,75

28

razem

Liczba osób

Dowożenie uczniów
Uczniom klas I-IV a także dzieciom 5 i 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach
mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły obwodowej ( lub najbliższego przedszkola) oraz uczniom klas
V-VIII (i uczniom gimnazjum) mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny
dojazd do szkoły.
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Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych
– trasa Falatycze - Górki. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi.
Gmina zatrudnia dwóch kierowców oraz dwie opiekunki, sprawujące w autobusach nadzór nad
dowożonymi dziećmi.

Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 5 i 6-letnimi w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych) (na podstawie informacji Dyrektorów szkół):
lp.

placówka

liczba uczniów
spoza obwodu szkoły
dojeżdżających w obwodzie
szkoły

1

SP Lipno

15

0

2

ZPO Platerów

29

36

3

ZSP Górki

180 autobusem szkolnym
+ 31 PKS

0

255

36

razem

Ponadto gmina pokrywała koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym
obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Były to ośrodki w Warszawie i Łosicach. Dowożeniem
objęci byli także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy. Gmina
umożliwiała także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni p-p i in.
W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoły pokrywały z wpłat rodziców
lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.
Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wyniosły 306.375,33 zł (w tym
wynagrodzenia kierowców i opiekunów na trasie dojazdu, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy i
naprawy, telefony kierowców itd., koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych).

Dożywianie uczniów
Wszystkie placówki zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania.
Ze środków własnych gminy zatrudnieni są w szkołach pracownicy kuchni i stołówek ( kucharki,
pomoce kuchenne i intendentki). W każdej placówce funkcjonuje kuchnia z zapleczem.
W ZPO Platerów działają dwie oddzielne kuchnie (w „dużej” szkole oraz w budynku przedszkola).
Dzieci z Przedszkola w Ruskowie korzystają z posiłków przygotowywanych przez kuchnię działającą
przy Niepublicznej Szkole w Ruskowie.
Koszty zakupu produktów spożywczych – tzw. „wsad do kotła” pokrywają rodzice. Pozostałe koszty
(wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, gaz, energia, zakup wyposażenia kuchni i stołówek itd.)
to środki organu prowadzącego.
Żadna z placówek nie korzysta z firm zewnętrznych (catering), dlatego koszt ponoszony przez rodziców
jest tak niski. Szkoły same kalkulują ceny posiłków, które oczywiście zależą od zaplanowanego menu
oraz cen produktów.

Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach
( na podstawie informacji Dyrektorów szkół)
lp.

placówka

1

ZS-P Górki

liczba
liczba
w tym
uczniów uczniów
dofinansowanie
ogółem korzystających z GOPS

253

217

rodzaj posiłku

52 niepełny obiad

średni koszt

2,50zł

4

2

3

ZPO
Platerów
SP Lipno
razem

210

23 przedszkole – śniadanie

177

47

oraz pełny obiad,
szkoła – niepełny obiad

19 niepełny obiad

42

5,00zł
3,00zł
2,50zł

510 436 (85,49% 94
ogółu
uczniów)

(18,43%
korzystających
z dożywiania)

Dofinansowanie przekazane szkołom z GOPS w Platerowie pochodzi z dotacji w ramach programu
„Posiłek w szkole i w domu” (80%). Wkład własny gminy wynosi 20%.

Baza szkolna i zasoby szkół
Budynki szkolne oraz ich otoczenie są właściwie utrzymane, czyste i estetyczne. We wszystkich
szkołach zatrudnia się pracowników obsługi (konserwatorzy, woźne, sprzątaczki), którzy dbają o
porządek w budynkach szkolnych i ich otoczeniu. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów
warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także terminowe przeglądy sprawności instalacji
(elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe, itp.).
Na bieżąco, w miarę potrzeb przeprowadzane są niezbędne prace remontowe, naprawcze i in. (zwykle
„większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać
bieżącego funkcjonowania placówek).
Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne.
W trakcie roku szkolnego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, Gmina Platerów
złożyła wnioski na budowę placów zabaw w Lipnie, Górkach i w Platerowie. Wszystkie wnioski
uzyskały akceptację i wsparcie z samorządu województwa mazowieckiego.
Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenie jest
sukcesywnie uzupełniane ze środków budżetowych oraz dodatkowo pozyskiwanych w ramach
realizowanych projektów i programów.
Baza szkolna wymaga ciągłego unowocześniania i stałej modernizacji.
W ramach posiadanych środków oraz dzięki złożonym wnioskom zakupiono m.in. 7 laptopów dla
szkoły w Górkach, do szkoły w Platerowie zakupiono 3 zestawy nagłośnieniowe, monitor dotykowy
oraz 2 zestawy interaktywne (tablice z projektorem ultrakrótkoogniskowym). Wszystkie biblioteki
szkolne wzbogacono o nowości wydawnicze, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziału
przedszkolnego w Lipnie.
Dokończono prace związane z przebudową i adaptacją części budynku szkolnego w Górkach z
przeznaczeniem na Samorządowe Przedszkole w Górkach. Po zakończeniu prac pomieszczenia
uzyskały pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej.
W trakcie roku szkolnego złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy w 2019 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole w Lipnie.
W trakcie roku szkolnego gmina ubiegała się o dofinansowanie na doposażenie obecnie
funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w ramach modułu 3 Rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”.
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We wszystkich szkołach rozpoczęto przygotowania do podłączenia do szybkiego Internetu, a następnie
do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym
Wszystkie placówki oświatowe są zobowiązane respektować zalecenia zawarte w orzeczeniach o
potrzebie kształcenia specjalnego, jakie wydawane są uczniom przez poradnie psychologicznopedagogiczne. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół na naszym terenie jest to przede
wszystkim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach.
Orzeczenie zawiera m.in. informacje o rodzaju niepełnosprawności, określa czas na jaki zostało wydane,
diagnozę potrzeb i możliwości dziecka, zalecenia co do pracy z dzieckiem (m.in. w jakiej szkole może
przebiegać kształcenie dziecka, jaką formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy objąć
dziecko, jak dostosować metody i formy pracy z dzieckiem, jaką pomocą psychologiczno-pedagogiczną
objąć rodziców i jak z nimi współpracować dla dobra dziecka, jakie możliwości dziecka usprawniać,
rozwijać i doskonalić by niwelować i rekompensować deficyty rozwojowe).
W przedszkolach, szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych na terenie gminy w ciągu roku
szkolnego 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie orzeczeń wydanych przez
Poradnię P-P było objętych łącznie 11 uczniów, w tym dla jednego uczniów prowadzone były
indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Rodzaj i forma prowadzonych zajęć wynika z
zaleceń zawartych w orzeczeniach.
Gmina zatrudnia logopedę, psychologa, pedagoga oraz nauczycieli wspomagających.
Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością
intelektualną. Uczestniczą także w wielu warsztatach i kursach dotyczących różnego rodzaju form
wspierania rozwoju uczniów objętych kształceniem specjalnym.
Uczniowie objęci kształceniem specjalnym mają możliwość korzystania z dostosowanych do ich
niepełnosprawności arkuszy egzaminacyjnych.
Ponadto wielu uczniów korzysta w naszych szkołach ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na
podstawie wydanych przez P P-P opinii.
Najczęściej do szkół trafiają opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Rodzice uczniów realizujących kształcenie w specjalnych ośrodkach poza gminą mogą ubiegać się o
refundację kosztów dowożenia dzieci do szkoły.
W subwencji oświatowej wyodrębnione są środki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w
szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

W roku szk. 2018/ 2019 wykonano w szkołach prace remontowe m.in.:
(zebrano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół)

ZSP Górki
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dokończono prace związane z adaptacją części budynku szkolnego z przeznaczeniem na
przedszkole (przeważającą część prac budowlanych wykonywali pracownicy szkoły i
pracownicy gminy)
wykonane zostały schody ewakuacyjne w części budynku przeznaczonej na przedszkole
zmieniono lokalizację gabinetu pedagoga i logopedy
uszczelniono okna na sali gimnastycznej
zakupiono leżaki do przedszkola

ZPO Platerów
wykonywano bieżące naprawy oraz remonty, w tym:
 remont obiektów na placu zabaw w przedszkolu
 urządzenie ścieżki sensorycznej przy przedszkolu
 remont budynku gospodarczego przy szkole
 remont parkietu na Sali gimnastycznej w szkole
 remont korytarza szkolnego
 wymiana blatów ławek w sali nr 14
 zakup i montaż szafek dla uczniów w szkole

SP Lipno
 na bieżąco usuwano uszkodzenia i usterki

Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
Koszty prowadzenia szkół i placówek w roku szkolnym 2018/2019 :

lp. placówka

IX-XII 2018

I-VIII 2019

razem
w roku szkolnym

w tym zadania
własne gminy

1

ZS-P Górki

864.037,07

2.037.078,36

2.901.115,43

1.017.936,38

2

ZPO
Platerów

762.122,53

1.700.614,15

2.462.736,68

1.135840,97

3

SP Lipno

352.302,69

784.673,96

1.136.976,65

342.764,29

1.978.462,29

4.522.366,47

6.500.828,76

2.496.541,64

1.220.374,00

2.567.637,00

3.788.011,00

razem koszty
subwencja
Do zadań własnych gminy należy doliczyć wymienione wcześniej koszty dowożenia uczniów w
wysokości 306.375,33 zł, co razem z kosztami zadań własnych wymienionych w powyższej tabeli –
2.496.541,64 zł, daje roczną kwotę 2.802.916,97 zł.
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Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych (tu : m.in. utrzymanie budynków szkół i przedszkoli,
wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli, wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych, dowożenie ) gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej.
Gminy otrzymują dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Gmina Platerów na rok szkolny otrzymała dotację w łącznej wysokości 159.299,00 zł .
W ramach rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego, gminy pokrywają
koszty wychowania przedszkolnego za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do
przedszkoli na terenie innych gmin.
Gmina Platerów w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z tego tytułu poniosła koszt 73.114,26 zł.
Jednocześnie na konto gminy wpłynęła kwota 16.593,54 zł.
W roku szkolnym 2018/2019 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole wpłynęła łącznie
kwota 23.646,00 zł.

Otrzymane kwoty dotacji celowych i z programów rządowych, które Gmina
Platerów realizowała w trakcie roku szkolnego 2018/2019 :
lp.

dotacja/ program

1

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki
i materiały ćwiczeniowe

2

Kwota

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

razem : 51.229,00 zł
Stypendia szkolne:
31.255,00 zł dotacja
3.473,00 zł środki własne
Łącznie: 34.728,00 zł (90 ucz.)
Zasiłki szkolne:
1.600,00 zł dotacja
178,00 zł środki własne
Łącznie : 1.788,00 zł (4 ucz.)
razem : 36.506,00 zł.

3

Dotacja na dofinansowanie zadań
z zakresu wychowania przedszkolnego

IX-XII 2018r. – 46.123,00 zł
I-VIII 2019r. - 113.176,00 zł
razem: 159.299,00 zł

4

Wieloletni program rządowy „Niepodległa”

5

Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju SP Lipno – 2.480zł + 620 = 3.100 zł
Czytelnictwa (zakup książek niebędących
SP Górki – 12.000zł + 3.000 = 15.000 zł
podręcznikami do bibliotek szkolnych)
SP Platerów – 4.000zł + 1.000 = 5.000 zł

dotacja 10.000,00 zł
środki własne 2.500,00 zł
razem: 12.500,00 zł

Razem : 18.480 zł – dotacja
+ 4.620 zł – wkład własny
= 23.100,00 zł
6

Dotacja w ramach Programu „Aktywna tablica”

14.000 zł - dotacja
3.500 zł - wkład własny
Razem : 17.500,00 zł
razem

300.134,00 zł
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach,
których organem prowadzącym jest Gmina Platerów:
(na podstawie informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Dyrektorów szkół)

Średnie wyniki procentowe zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego
(dla arkusza standardowego) :
gimnazjum

GH-P

GH-H

GM-M

GM-P

GA-P

GA-R

GR-P

GR-R

GÓRKI

62

66

49

48

57

39

PLATERÓW

57

59

34

43

70

48

54

gmina *

55

55

33

43

50

30

54

pow. łosicki

63

55

48

51

59

41

62

31

woj. mazowieckie

66

62

47

52

73

58

59

50

*) Na średni wynik gminy podawany przez OKE w Warszawie mają także wpływ wyniki uczniów w MOW w Czuchowie Pieńki

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (dla arkusza standardowego):
(na podstawie informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Dyrektorów szkół)

szkoła podstawowa
GÓRKI
PLATERÓW
LIPNO

jęz. polski
65%
74%
54%

matematyka
43%
32%
50%

jęz. angielski
42%
45%
34%

jęz. rosyjski
77%

gmina *
powiat łosicki
woj. mazowieckie

55%
61%
67%

31%
40%
50%

36%
46%
64%

77%
45%
45%

*) Na średni wynik gminy podawany przez OKE w Warszawie mają także wpływ wyniki uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Ruskowie oraz MOW w Czuchowie Pieńki





Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich procentowych, co nie jest obrazem
osiągnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako rzeczywistego wyniku pracy szkoły. Dane te
powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom
osiągnięć uczniów, w tym m.in.:
czynników indywidualnych: uzdolnienia i możliwości uczniów, aspiracje i motywacja uczniów i
rodziców, frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych, aktywność szkolna uczniów, świadome
korzystanie uczniów z zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę, czas poświęcany na naukę
czynników środowiskowych : sytuacja rodzinna uczniów, wykształcenie rodziców, status materialny
rodzin, stosunek rodziców do obowiązków szkolnych, dostęp do kultury oraz różnorodnych źródeł
informacji
czynników szkolnych: zasoby kadrowe szkoły, warunki finansowe szkoły, zmiany nauczycieli,
doświadczenie zawodowe nauczycieli, baza szkolna, i in.
Obok wyników egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, o jakości pracy szkół świadczą także
wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, kontynuacja nauki w szkole wyższego typu, udział w
olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych rozwijających ich możliwości,
predyspozycje i zainteresowania, także udział w zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
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Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 po raz pierwszy w ramach „Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Platerów” przyznano jednorazowe
stypendia dla 16 uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, wzorową ocenę z
zachowania, z egzaminu końcowego przeprowadzonego przez OKE uzyskali wysoki wynik lub
legitymują się indywidualnymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym. Stypendium
otrzymała 1 uczennica Szkoły Podstawowej w Lipnie, 3 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Ruskowie, 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Platerowie, 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach,
2 uczniów Publicznego Gimnazjum w Górkach oraz 2 uczniów Publicznego Gimnazjum w Platerowie.
W r. szk. 2018/2019 po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty dla uczniów kończących szkołę
podstawową. Zgodnie ze zmianami w systemie oświaty, wraz z likwidacją gimnazjów, po raz ostatni
przeprowadzono egzamin gimnazjalny.

Wyniki klasyfikacji i promocji w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach,
których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
(na podstawie informacji Dyrektorów szkół)

placówka

liczba uczniów
klasyfikowanych

liczba
uczniów
promowanych

liczba uczniów,
którzy nie
otrzymali
promocji/ nie
ukończyli
szkoły

liczba absolwentów

Liczba
uczniów
ogółem

SP Górki
Gimnazjum
Górki
SP Platerów
Gimnazjum
Platerów
SP Lipno

156
13

141
nie dotyczy

1
0

14
13

156
13

122
15

109
nie dotyczy

0
1

13
14

122
15

37

33

1

3

37

Awans zawodowy nauczycieli w r. szk. 2018/2019 :
Awans na stopień nauczyciela mianowanego :
ZPO Platerów – 1 nauczyciel
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego :
ZPO Platerów – 1 nauczyciel.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie


Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe (szkolenia rady pedagogicznej) :
szkolenie rady pedagogicznej nt. „Cyberbullying – Mowa nienawiści. Bądź bezpieczny w Sieci”
Centrum Profilaktyki Uzależnień z Krakowa



kursy i warsztaty dla nauczycieli :
warsztaty metodyczne „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”
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kurs kierownika/ opiekuna wycieczki szkolnej
Aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem metody Batii Strauss
Staropolskie zabawy ludowe dla dzieci
certyfikowany kurs „Instruktor rytmiki”
kurs MNRI Terapia Neurotykalna
kurs programowania z zastosowaniem klocków Scottie Go! – 5 os.
studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
 studia podyplomowe Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
i zespołem Aspergera – 2 os.
 studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – 2 os.
 kurs kwalifikacyjny – przygotowanie pedagogiczne – 1 os.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach



Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe (szkolenia rady pedagogicznej i in.)
Seminarium dla nauczycieli i rodziców nt. Depresji u dzieci
szkoleniowa rada pedagogiczna nt. Trening umiejętności społecznych – wsparcie uczniów ze spektrum
autyzmu
Szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego w szkole





Doskonalenie indywidualne nauczycieli – studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – 1 osoba
studia podyplomowe z zakresu muzyki i historii muzyki
studia podyplomowe z zakresu etyki i filozofii w szkole



























Kursy i warsztaty doskonalące dla nauczycieli
kurs „Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania
szkolenie – jak pozyskać dla szkoły środki europejskie na realizację projektów edukacyjnych?
warsztaty metodyczne –SENSO-PSOTY- zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o terapię SI
Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
Badam i doświadczam – dziecko w świecie eksperymentów przyrodniczych
szkolenie trenerskie „Kod do przyszłości”
szkolenie instruktorskie w projekcie „Ja w Internecie”
Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów metody Batti Strauss
Pierwsze kroki w programowaniu
Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Wykorzystanie narzędzi WEB 2.0 do tworzenia grafiki użytkowej
warsztaty metodyczne – Uczeń z dysleksją
warsztaty metodyczne – Learn how to teach 3
Ogólnopolski Warsztatowy Kongres Nauczycieli Języka Angielskiego
kurs „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji”
kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
warsztaty „Kształcenie kompetencji kluczowych w przedmiotach przyrodniczych”
szkolenie „Podstawowe narzędzia komunikowania się – higiena i rehabilitacja głosu”
szkolenie nt. pomocy duchowej osobom uzależnionym i ich rodzinom
szkolenie z zakresu obsługi pompy insulinowej, dziecko z cukrzycą w szkole
warsztaty – Canva tworzenie projektów graficznych
warsztaty – Tworzę prezentacje w programie Prezi
Wykorzystanie instrumentów muzycznych w pracy z dziećmi
Dziecko z mutyzmem w szkole i przedszkolu
Zajęcia relaksacyjne i odprężające w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
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udział w e-konferencjach
Jak się uczyć, żeby się nauczyć?
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego
Jak wzmacniać koncentrację uczniów ?
Matematyka w terenie
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
Rozwijanie kompetencji społecznych, moralnych i emocjonalnych z wykorzystaniem literatury i
stymulacji emocjonalnej
InstaKod – programowanie dla uczniów klas 4-6
kurs on-line „Tydzień z LearningApps”
kurs on-line „Tydzień z narzędziami Google dla językowców”
kurs on-line : „tydzień z narzędziami etwinning live”
kurs „Wykorzystanie Formularzy Google”
konferencja – „Autyzm- wiedza, terapia”
warsztaty metodyczne „Rozproszone umysły w ujęciu integracji sensorycznej”

Szkoła Podstawowa w Lipnie
studia podyplomowe z zakresu pedagogika specjalna i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem
Aspergera – 1 nauczyciel
szkolenia rady pedagogicznej :
Cyberprzemoc,
Rozwijanie kompetencji kluczowych myślenia i uczenia się

INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ
Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie
Inne działania podejmowane w szkole, udział w konkursach, akcjach, projektach
 Kiermasze rękodzieła w Platerowie
 Dzień Babci i Dziadka
 Festiwal Języków Obcych
 Warsztaty jęz. angielskiego z nativ speakerami (Ambasada USA)
 XVIII Przegląd Małych Form Teatralnych
 Dzień Ziemi
 Dzień Patrona
 Piknik naukowy z okazji Dnia Dziecka
 Akademie patriotyczne: 1 września, 11 listopada, 3 maja, 8 maja
 Międzynarodowy projekt edukacyjny „O szukaniu dróg” dotacja NCK
 pozalekcyjne zajęcia artystyczne dla przedszkolaków i szkoły podstawowej (dotacja Fundacji
ORLEN dar Serca)




Wybrane ważniejsze wydarzenia:
uczniowie brali udział w konkursach:
„Kangur” Międzynarodowy Konkurs Matematyczny, konkursy plastyczne, sportowe, recytatorskie,
strażackie, matematyczne oraz BRD
oraz otrzymali w nich wiele nagród i wyróżnień na szczeblu powiatu i rejonu :
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Między wierszami” – I i III miejsce
Powiatowy konkurs plastyczny KRUS „Bezpiecznie na wsi” - I i II miejsce
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konkurs fotograficzno-językowy dla szkół wschodniej części województwa mazowieckiego „Jestem
stąd” – I i II miejsce
Powiatowy konkurs recytatorski języka angielskiego w Łosicach – II i III miejsce
Patriotyczny Konkurs Recytatorski w Starej Kornicy – I miejsce
Powiatowy Konkurs plastyczny „Breloczek Nadbużański” – III miejsce
Konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji” Tygiel Doliny Bugu – I miejsce
Konkurs plastyczny im. Jerzego Ostaszewskiego w Janowie Podlaskim – 2 wyróżnienia
Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
ZPO w Platerowie współpracuje z:
 Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin”
 Nadleśnictwem Sarnaki – lekcje w terenie, warsztaty w szkole i przedszkolu
 PSSE w Łosicach (sanepid) – programy profilaktyczne
 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie finansowe warsztatów
edukacyjnych
 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Platerowie – dotacja na „Festiwal Kultury – Sztuka w
opłotkach”
 Mazowieckim Instytutem Kultury – dotacja na działalność teatru szkolnego
 Szpitalem Powiatowym w Łosicach – zbiórka pościeli, ubrań itp. (akcja charytatywna na rzecz
szpitala)
Inne wydarzenia z życia szkoły
 uzyskanie 15 nowych prac do szkolnej galerii sztuki współczesnej
 zakupiono sprzęt nagłośnieniowy

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Górkach
Konkursy, projekty, akcje
 VI Mikołajkowy Maraton Matematyczny w ZST w Czartajewie – I miejsce
 I Łosicki Maraton Matematyczny – Puchar Dyrektora LO – I miejsce
 II Wiosenny Trójbój Marzanny – II miejsce
 Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska – troje uczniów przeszło do etapu rejonowego i w tym
etapie uzyskali odpowiednio 7, 9 i 10 miejsce
 konkurs gminny na najpiękniejszą palmę wielkanocną – I miejsce uczennica kl. I
 konkurs gminny na najpiękniejszą pisankę – I miejsce uczennica kl. I
 Ogólnopolski konkurs historyczny „Polacy w walce o niepodległą” – wyróżnienie uczennica kl.
VIII
 konkurs recytacji wierszy rosyjskich poetów „Złota strofa” organizowany przez Centrum
Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku – I miejsce uczennica kl. VIII oraz wyróżnienie dla
uczennicy kl. VIII
 konkurs powiatowy „My Christmas Card” – zwycięstwo uczennicy kl. VIII oraz wyróżnienie
uczennicy kl. VIII
 Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łosicach – I miejsce dla klasy II
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi : Maszyna pracuje a dziecko
obserwuje” – II miejsce w etapie powiatowym dla uczennicy kl. II
 udział w konkursie recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego
Konkursy zorganizowane w szkole:
 Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „Forget-me-not”
 konkurs religijno-plastyczny pt. „Misje św. Wojciecha”
 Światowy dzień pluszowego misia – „Mój przyjaciel Miś konkurs, praca plastyczna
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Konkurs „Życie i twórczość Juliusza Słowackiego”
Fotograficzno- literacki konkurs „Jaka to książka?”
Przyrodniczo- fotograficzny konkurs „Ekologiczne łowy” oraz konkurs wiedzy o ochronie
gatunków wg głównego hasła Międzynarodowego Dnia Ziemi
konkurs plastyczny z okazji Dnia Języków Obcych pn. „Dlaczego warto uczyć się języków
obcych”
konkurs językowo- plastyczny na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku rosyjskim
eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega
pożarom
Szkolny Mistrz Języka Angielskiego dl uczniów kl. VI – VIII oraz III gimnazjum
rozgrywki szkolnej ligi piłki nożnej dziewcząt i chłopców
konkurs na gazetkę poświęconą patronowi szkoły – Juliuszowi Słowackiemu
Mały Mistrz Sportu 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej angażują się w liczne akcje charytatywne:
 Zbiórka książek, które zostały przekazane do Biblioteki Filialnej w Serpelicach
 zbiórka słodyczy w czasie Wielkiego Postu, które zostały później przekazane do Domu Dziecka
w Maniach
 kiermasz ozdób wielkanocnych i wiosennych oraz sprzedaż ciasta – dochód przeznaczono na
zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci z Domu Dziecka w Maniach
 rozprowadzanie kalendarzyków i pomocy naukowych Fundacji Dar Serca
 zbiórka zakrętek – pomoc dziewczynce z Sarnak w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego
 udział w akcji „Walka o lepsze jutro” Natalii Kowaluk
 Ogólnopolska zbiórka żywności – „Tak. Pomagam”
 zbiórka funduszy na zakup sprzętu komputerowego dla osoby niepełnosprawnej
 Jałmużna Wielkanocna
 Wolontariat WOŚP
 Góra Grosza
Osiągnięcia sportowe uczniów
kategoria młodzież – kl. VII, VIII i III gimnazjum dziewczęta
 mistrzostwa regionu w piłkarskich szóstkach – III miejsce
 mistrzostwa powiatu w piłkarskich szóstkach – I miejsce
 halowe rozgrywki piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Łosickiego – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w siatkówce – III miejsce
 indywidualne biegi przełajowe – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w biegu na 800m – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w pchnięciu kulą – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w skoku wzwyż - I miejsce
 mistrzostwa powiatu w biegu na 300m – II miejsce
kategoria młodzież – kl. VII, VIII i III gimnazjum chłopcy
 mistrzostwa powiatu w siatkówce – II miejsce
 halowe rozgrywki piłki nożnej o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego – III miejsce
 mistrzostwa powiatu w skoku w dal – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w biegu na 800m – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w biegu na 1500m – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w pchnięciu kulą – III miejsce
 mistrzostwa powiatu – sztafeta 4x100m – I miejsce
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kategoria dzieci – kl. IV- VI dziewczęta
 mistrzostwa powiatu w biegu na 60m – II miejsce
 mistrzostwa powiatu w rzucie piłeczka palantową – II miejsce
kategoria dzieci – kl. IV-VI chłopcy
 mistrzostwa powiatu w mini siatkówce – II miejsce
 mistrzostwa powiatu w biegu na 60m – I miejsce
 mistrzostwa powiatu w rzucie piłeczka palantową – I oraz III miejsce
Współpraca szkoły z innymi instytucjami / organizacjami
 szkoła na stałe współpracuje z Łosickim Szkolnym Związkiem Sportowym, Łosickim Domem
Kultury, OKE w Warszawie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łosicach, GOPS
Platerów, Policją, Strażą Pożarną, GKRPA w Platerowie, kuratorami sądowymi, PCPR, Caritas
Diecezji Siedleckiej, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Wydziałem Nauczania Diecezji Siedleckiej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Wojciecha w
Górkach, Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Operą i Filharmonią Podlaską, MSCDN w
Siedlcach, szkołami z terenu gminy, GOK w Platerowie, Biblioteką Pedagogiczną im. H.
Radlińskiej w Siedlcach Filia w Łosicach, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupskuorganizowanie lekcji on-line oraz udział w konkursach organizowanych przez tę instytucję,
Gminną Biblioteką w Platerowie, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,
Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych „Organistówka”, PSSE w Łosicach, Wydawnictwo PWN,
Agencją Elabor, Fundacją BGK, Fundacją „Tesco Pomagam”, Fundacją Rozwoju Edukacji
Elektronicznej.
Inne wydarzenia z życia szkoły :
 Dzień Języków obcych
 Noc w szkole z ekranizacjami powieści H. Sienkiewicza
 Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego
 Apel papieski – promieniowanie ojcostwa
 pasowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Górkach
 Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
 Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych
 spotkanie z psychologiem nt. Zagrożenia, jakie niesie cyberprzestrzeń
 prelekcja leśniczego z Nadleśnictwa w Sarnakach – Chroń się przed kleszczami
 Dzień Babci i Dziadka
 Mikołajki
 Choinka noworoczna
 Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc
 prelekcja policjanta nt. cyberprzemocy
 Wielka mapa Polski – wymiana pocztówkowa
 Karnawałowy bal przebierańców
 udział w programach : „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe
rozwiązania”, „Czyste powietrze wokół nas” , „Bieg po zdrowie”, „Chroń się przed kleszczami
wszystkimi sposobami”
 Światowy Dzień Higieny Jamy Ustnej
 Powitanie pierwszego dnia wiosny
 Bezpieczeństwo na wsi – pogadanka pracownika KRUS
 Prelekcja lekarza pediatry „Cukier dzieci nie krzepi”
 apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 Bieg Konstytucyjny i Szkolny Dzień Ziemi
 Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka
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udział w akcjach ogólnopolskich : „Jak nie czytam, jak czytam” oraz „Sportowcy czytają
dzieciom”
Mały Mistrz Sportu – konkurencje sportowe dla uczniów klas 0-III z terenu Gminy Platerów.

Szkoła Podstawowa w Lipnie
Inne działania podejmowane w szkole, udział w konkursach, akcjach, projektach
 zakwalifikowanie do programu „Aktywna tablica”
 udział w programie „Dzieciaki do rakiet”
 udział w ogólnopolskim programie z języka polskiego i matematyki – Lepsza szkoła
 przystąpienie do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)
 udział w akcji Akademia Bezpiecznego Puchatka
 udział w akcji Sprzątanie świata
 szkolna impreza Święto pieczonego ziemniaka
 udział w programie „Wspólnie z PZU dbamy o bezpieczeństwo”
 Rekord dla Niepodległej – wygrana turnieju siatkarskiego w Sarnakach
 udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”
 udział w 27 Finale WOŚP
 akcja „Idą święta, nie o sms lecz kartę chodzi”
 akcja charytatywna „Świąteczna paczka – pomoc Polakom na Kresach”
 akcja charytatywna - Zbiórka dla Domu Dziecka w Komarnie
 szkolna akcja „Zielona noc w szkole”
 dyskoteki szkolne dla uczniów
konkursy :
 Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego
 konkurs recytatorski – etap powiatowy
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy
 Szkoła w Lipnie była organizatorem Turnieju czytelniczego – „Nie nudzę się, czytam”
 udział w konkursie plastycznym – Pisanka wielkanocna.
wycieczki :
 Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
 5- dniowa wycieczka na Jurę Krakowsko- częstochowską
 jednodniowe wycieczki do Warszawy i Siedlec (teatr, kino)
 wycieczka do „Parku trampolin”
Współpraca szkoły z innymi instytucjami
 szkoła współpracowała Bankiem Spółdzielczym w Platerowie – SKO







PSSE Łosice (Sanepid) – realizacja programów profilaktycznych
GKRPA w Platerowie – dofinansowanie turnieju czytelniczego
GOK w Platerowie
Przychodnią „Eskulap” w Platerowie – badania przesiewowe, fluoryzacja zębów
PSP w Łosicach oraz KPP w Łosicach

Realizacja zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela – inne zajęcia i
czynności nauczycieli wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia
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opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania
uczniów
Szkoła Podstawowa w Lipnie :
Nauczyciele realizowali niżej wymienione zajęcia :
SKS,
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów według potrzeb i zainteresowań
uczniów

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Górkach:
Zajęcia miały formę pozalekcyjną i były przeznaczone na :
 zajęcia wyrównawcze z historii, matematyki i jęz. polskiego i jęz. angielskiego
 zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów
 zajęcia sportowo- rekreacyjne
 zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty
 kółko z języka angielskiego
 zajęcia przygotowujące uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Franciszkańskiej
 zajęcia z geografii dla uczniów kl. V
 spotkania przygotowujące uczniów kl. III do przeżycia Pierwszej Komunii Św. oraz spotkania
przygotowujące uczniów kl. IV do przeżycia Rocznicy Pierwszej Komunii Św.
 zajęcia biblioteczne z uczniami chętnymi do działań w ramach aktywu bibliotecznego „Super
Piątka”
 zajęcia „Origami – piękna matematyka” rozwijające uzdolnienia dla uczniów kl. I-III oraz IV
 zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności matematyczne dla kl. III gimnazjum
 zajęcia z uczennicą kl. VIII przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z jęz. rosyjskiego
 zajęcia informatyczne w kl. I i II
 zajęcia SKS 2018
 kodowanie i programowanie w przedszkolu
 programowanie z klockami Lego WeDo w ramach programu „Kod do przyszłości”

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie:
prowadzono następujące zajęcia :
 lekcje uzupełniające z WOS, historii, informatyki
 lekcje dodatkowe z jęz. polskiego i jęz. angielskiego
 zajęcia wyrównawcze z geografii
 kółko matematyczne – przygotowanie do Kangura
 kółko oraz zajęcia wyrównawcze z jęz. rosyjskiego dla kl. III gimnazjum
 kółko matematyczne w kl. IV-VIII i III gimnazjum
 kółko z jęz. polskiego w kl. VI
 zajęcia czytelnicze
 zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego kl. IV-VIII i III gimnazjum
 SKS – piłka nożna
 dbanie o ogród szkolny
 lekcje uzupełniające z chemii i fizyki
 filcowanie
 przygotowanie do I Komunii Św, oraz przygotowanie do bierzmowania
 kółko plastyczne, zdjęcia retro, przygotowanie do konkursów plastycznych
 kółko teatralne, tworzenie dekoracji, gry i zabawy edukacyjne.
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Wyniki rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych
na rok 2019/2020 (na podstawie informacji Dyrektorów szkół)
Liczba zapewnionych miejsc
Liczba zgłoszeń z terenu Gminy
Platerów
Liczba dzieci przyjętych z terenu
Gminy Platerów
Liczba dzieci nieprzyjętych z terenu
naszej gminy
Liczba dzieci przyjętych,
zamieszkałych poza terenem Gminy
Platerów
Liczba miejsc wolnych

Górki
75
63

Platerów Lipno
75
25
69
7

Rusków razem
25
200
17
155

63

69

7

17

155

0

0

0

0

0

4

0

1

0

4

8

6

17

8

41

Wyniki rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok 2019/ 2020
(na podstawie informacji Dyrektorów szkół)

Górki

Platerów

Lipno

razem

Liczba zapewnionych miejsc
Liczba dzieci przyjętych zamieszkałych w
obwodzie szkoły
Liczba dzieci przyjętych zamieszkałych poza
obwodem szkoły (z obwodu jakiej szkoły)

25
20

25
10

25
4

75
34

1 Sarnaki
1 Łosice

0

6

Liczba miejsc wolnych

3

4
Lipno,
Górki
11

21

35

Gmina Platerów przekazuje w miesięcznych ratach w formie dotacji, należną Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Ruskowie subwencję oświatową, naliczoną zgodnie z kalkulacją subwencji dla Gminy
Platerów z uwzględnieniem liczby uczniów tej szkoły.
W okresie IX-XII 2018r. przekazano łącznie 127.960 zł, natomiast w okresie I-VIII 2019r. 255.920
zł . W całym roku szkolnym przekazano kwotę : 383.880 zł.
Szkoła funkcjonuje w jednym budynku z Samorządowym Przedszkolem w Ruskowie. Wspólnie
użytkują teren przyszkolny. Przedszkole zatrudnia woźną i konserwatora, którzy obsługują cały
budynek i teren . Szkoła dysponuje kuchnią i stołówką, zatrudnia kucharkę i intendentkę, z obiadów
korzystają zarówno dzieci ze szkoły jak i z przedszkola.
Do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoła użytkuje nieodpłatnie przekazane wyposażenie
ruchome zlikwidowanej 31.08.2012r. szkoły publicznej.
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Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym rokiem zainicjowanych przez rząd zmian w systemie oświaty.
Począwszy od 1 września 2017r. zmieniono ustrój szkolny.
Na terenie Gminy Platerów od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonują trzy ośmioletnie szkoły
podstawowe (Lipno, Górki i Platerów).
Nadal także funkcjonuje niepubliczna ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Ruskowie.
W strukturze Szkoły Podstawowej w Górkach i Szkoły Podstawowej w Platerowie do 31 sierpnia 2019r.
działały ostatnie klasy dotychczasowych gimnazjów.
Uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym ukończyli klasę ósmą, przystąpili do egzaminu
ósmoklasisty. Obowiązek nauki od 01.09.2019r. będą realizowali w szkołach ponadpodstawowych.
Uczniowie kończący naukę w trzecich (ostatnich) klasach gimnazjalnych ukończyli je na
dotychczasowych zasadach, przystąpili do egzaminu gimnazjalnego i od 01.09.2019r. będą
kontynuowali naukę w klasach szkół ponadgimnazjalnych według dotychczasowych zasad.
W trakcie roku szkolnego Rada Gminy w Platerowie podjęła uchwały dotyczące spraw oświatowych :
 Uchwała Nr VII/46/2019r. z dnia 17 maja 2019r.w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina
Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz . z 2019r.
poz.7642)
 Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnia i dzieci młodsze, zatrudnionych w
placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2019r. poz. 7643)
 Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie przekształcenia oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach w Samorządowe
Przedszkole w Górkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 7644)
 Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 17 maja w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół,
których organem prowadzącym jest Gmina Platerów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 7645)
 Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic obwodów
tych szkół (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 7646)
 Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Platerów”
 Uchwała Nr VII/52/2019 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie określenia warunków przyznawania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 7647)
 Uchwała Nr IX/63/2019r. z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu
Placówek Oświatowych w Platerowie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
zajęć w roku szkolnym 2019/2020.
 Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Platerów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 9160)
W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Platerów znaczącej poprawie uległa organizacja
wychowania przedszkolnego. Kierując się potrzebami rodziców, wydłużono godziny pracy oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lipnie oraz godziny pracy dotychczasowych oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Górkach. Zakończono prace adaptacyjne części pomieszczeń
szkolnych w Górkach i utworzono Samorządowe Przedszkole w Górkach, które rozpoczęło
funkcjonowanie od 1 września 2019r. Pozyskano także środki na utworzenie bądź modernizację placów
zabaw.
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Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnie. W wyniku
przeprowadzonego konkursu, stanowisko dyrektora tej szkoły zostało powierzone Pani Beacie Cieciera
na 5 lat szkolnych, tj. od dnia 31 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2023r.
W ciągu roku minionego szkolnego 1 osoba spośród pracowników obsługi szkół odeszła na emeryturę
To wieloletni pracownik oświaty na terenie Gminy Platerów, oddany swojej pracy i zaangażowany w
wykonywanie swoich obowiązków.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych zawartych w :
- Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na 30 września 2018r.
- arkuszach organizacji szkół na rok szk. 2018/ 2019
- informacjach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
- materiałach i dokumentacji prowadzonej przez GZEAS w Platerowie
- informacji przekazanych przez dyrektorów szkół
- dokumentów księgowych Gminy Platerów i GZEAS w Platerowie
sporządziła :
Małgorzata Ciecierska – Dyrektor GZEAS w Platerowie
Platerów, dnia 10 października 2019r.

Zatwierdził :

20

