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WSTĘP 
 
 
 
 
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Krasnosielc wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. ). 

 

 

Podstawa prawna realizowanych zadań oświatowych Gminy Krasnosielc: 

 

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze 

zm.), 

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j Dz. U. z 2019r., poz. 1481 ), 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r,, poz. 60 ze zm.), 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t .j Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze 

zm.), 

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze 

zm.), 

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2203), 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Realizując zadania gminy w zakresie oświaty, Gmina  Krasnosielc prowadziła  1 przedszkole  i  4 szkoły 

podstawowe, w tym 3 szkoły z oddziałami przedszkolnymi  i 1 szkołę z oddziałami  gimnazjalnymi. 

Szkoły podstawowe i gimnazjum 

W szkołach  realizowany jest obowiązek szkolny. Rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego  w  roku kalendarzowym, 

w którym  dziecko kończy  7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.                            

W  przypadkach,  gdy obowiązek szkolny został odroczony początek obowiązku szkolnego ustala się według daty określonej  

w decyzji dyrektora szkoły. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkół publicznych lub niepublicznych. Na 

wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Zakładanie i prowadzenie 

publicznych szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy. Sieć publicznych szkół podstawowych  prowadzonych 

przez  Gminę  Krasnosielc oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych ustala  Rada  Gminy Krasnosielc. Sieć 

publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim  dzieciom spełnienie obowiązku 

szkolnego,  z uwzględnieniem zasady, że droga dziecka   z domu do szkoły nie może przekraczać:  1)  3 km – w przypadku 

uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 2)  4 – km – w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych. Jeżeli droga 

dziecka  z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza wyżej wymienione odległości, obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej.  

 

Szkoła Podstawowa w Amelinie  

Tabela nr 1. Dane i wskaźniki w roku szkolnym 2018/2019 

Lp Nazwa Szkoły Amelin 

1. Liczba Uczniów 71 

2. Liczba oddziałów 7 

3. Liczba etatów naucz. 10,66 

4. Liczba etatów admin. 0,5 

5. Liczba etatów obsługi 3,5 

6. Liczba sal lekcyjnych 6 

7. Średnia liczebn. ddz. 10,1 

8. Etaty naucz. na  oddz. 1,52 

9. Uczn. na etat naucz. 6,66 

10 Liczba uczn. dowoż. 47 

11. % uczniów dowoz. 66,2% 

 

Tabela nr 2 .Dane i wskaźniki za ostatnie 4 lata 

Plac.rok szk. /dane Ilość 
uczniów 

Ilość. 
oddz. 

Etaty 
naucz. 

Liczebność 
oddziału 

Et. naucz 
na oddz. 

Uczn. na 
etat naucz 

Ilość uczn 
dowożon 

%uczn 
dowoż. 

SP Amelin         

2015/2016 53 6 8,39 8,83 1,4 6,32 38 71,7% 

2016/2017 47 5 8,99 9,4 1,49 5,22 32 60,4% 

2017/2018 59 6 9,74 9,8 1,62 6,05 40 67,8% 

2018/2019 71 7 10,66 10,1 1,52 6,,66 47 66,2% 

 

Uczniowie 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkole podstawowej w Amelinie  uczyło się 71  uczniów. Dane szczegółowe zawiera tabela nr 
3.  

 

 

 

 



Tabela nr 3. Liczba uczniów w rozbiciu na klasy w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 

Lp Nazwa Szkoły kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI VII VIII Razem: 

1. SP Amelin 13 11 0 9 14 8 12 4 71 

 

Tabela nr 4.  Zmianowość w szkole podstawowej roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Liczba sal 

lekcyjnych 
Zmianowość 

1. SP Amelin 71 7   6 1 

 

Tabela nr 5. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów 

Lp Rok szkolny Amelin 

1. 2016/2017 47 

2. 2017/2018 59 

3. 2018/2019 71 

4. 2019/2020 76 

5. 2020/2021 74 

6. 2021/2022 74 

 Wsk. Poz.6/1 1,57 

 

Tabela nr 6.   Przepływ uczniów pomiędzy obwodami szkół rok szk. 2018/2019 

 Amelin 

Uczniowie spoza obwodu uczęszczający do szkoły 6 

Uczniowie z obwodu uczęszczający do innej szkoły 9 

Saldo przepływu -3 

 

Tabela nr 7.  Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych rok szk. 2018/2019 

 świetlica Koła   SKS Podział na gr Razem Średn. na uczn. 

SP Amelin  26 1 2 0 29 0,49 

 

Tabela nr 8.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych rok szk. 2018/2019 

 świetlica sportowe   artyst. koła 
przedm. 

inne Razem Średn.  uczn. 

SP Amelin  50 32 - 3 4/ przygot. 
do egzem. 

89 1,25 

 

Tabela nr. 9.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i logopedycznych rok szk. 

2018/2019 

 wyrównawcze logopedia   korek-komp naucz. indywid. Razem 

SP Amelin  11 4 6 0 21 

 

 

 

 

 



Nauczyciele 

Tabela nr 10. Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego. 

Lp. 

Nazwa szkoły 

Liczba nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontrakt. mianow. dyplom. 

1. 

SP Amelin 

zatrudnieni w pełnym 
wymiarze zajęć 

8 0 0 0 2 6 

zatr. w niepełnym 
wymiarze zajęć 

6 0 0 3 1 2 

uzupełniający etat innej 
szkoły 

1 0 0 0 0 1 

Razem: 15 0 0 3 3 9 

 

Najliczniejszą grupą według stopni awansu stanowią nauczyciele dyplomowani stanowiący 57,14% ogólnej liczby 

zatrudnionych, następnie  nauczyciele kontraktowi  i mianowani po 21,43% ogółu zatrudnionych. 

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty  przedstawia się  następująco:  

 

 stażysta kontraktowy   mianowany dyplomowany. Razem 

 Liczba           % Liczba         % Liczba        % Liczba         % Liczba           

SP Amelin  0 1,82   17,93 2,11           20,79 6,22      61,28 10,15 

 

Tabela nr 11.  Miesięczna liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych  przez nauczycieli wg stopni awansu 

zawodowego za rok szk. 2018/2019 

 stażysta Kontraktowy   mianowany dyplomowany Razem Śred. na  etat 

SP Amelin  0 1,95 22,40 86,45 110,80 10,39 

 

Tabela nr 12.  Liczba  nauczycieli,  którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom wykształcenia) lub uzyskali 

kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. 

Szkoła 

Liczba nauczycieli, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom wykształcenia) 
lub uzyskali kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu 

wyższy poziom kształcenia 
kwalifikacje do nauczania 

drugiego przedmiotu 

SP Amelin 1 1 

 

Tabela nr 13. Liczba nauczycieli, którzy odbyli staż i uzyskali  awans  na  wyższy stopień w roku szkolnym 2018/2019 

Szkoła 
Awans 

stażysta→kontraktowy kontraktowy→mianowany mianowany→dyplomowany 

SP Amelin 0 0 - 

 

Tabela nr  14.  Liczba nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, którym przyznano nagrody z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

Szkoła 

Liczba nauczycieli i pracowników adm.-
obsł., którzy otrzymali nagrodę 
Dyrektora Szkoły z okazji DEN 

Liczba nauczycieli i pracowników adm.-
obsł., którzy otrzymali nagrodę Wójta 

Gminy Krasnosielc z okazji DEN 

liczba nauczycieli 
liczba 

pracowników 
admin.i obsług. 

liczba nauczycieli 

 
liczba 

pracowników     
ad min. i  obsług. 

SP Amelin 5 2 1 0 



 

Tabela nr 15.  Informacja o przeprowadzonych szkoleniach rad pedagogicznych 

Szkoła Tematyka szkoleń rad pedagogicznych 

SP Amelin 1. Zmiany w przepisach oświatowych. 
2. „Pozytywna dyscyplina” 
3. Praktyczne wykorzystania TIK w codziennej pracy – dzielenie się wiedzą. 

4. Szkolenie na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 
wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach 
kryzysowych i nadzwyczajnych 

5. Odczytywanie zaleceń PPP i wykorzystywanie ich do pomocy uczniom.  
6. Praca z monitorem dotykowym na lekcjach. 
7. Szkolenie na temat wprowadzenia e-dziennika. 

 

Pracownicy administracyjno-obsługowi 

Istotnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie szkół są zatrudnieni w nich pracownicy administracji       

i obsługi 

Tabela nr 16.  Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Szkoła 
Liczba etatów 

Razem 
administracji obsługi 

1. SP Amelin 0,5 3,5 4 

 

Tabela nr 17.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym 2018/2019  

 Język polski 

średni wynik procentowy 

Matematyka 

 średni wynik procentowy 

Język angielski 

średni wynik procentowy 

Województwo mazowieckie 67 50 64 

Powiat makowski 61 41 47 

Gmina Krasnosielc 62 49 47 

Szkoła Podstawowa Amelin 60 51 33 

 

Tabela  nr  18.   Promocja uczniów 

Szkoła Świadectwa z wyróżnieniem Egzaminy poprawkowe    Niepromowani 

 Liczba  % liczba % liczba % 

SP Amelin  8 18,6 0 0 0 0 

 

Tabela  nr  19.     Frekwencja i roczne oceny zachowania 

Szkoła        Frekwencja Ocena nieodpowiednia lub naganna   

               % liczba % 

SP Amelin  95 0 0 

 

 

 

 



Tabela  nr  20.    Udział uczniów  w konkursach i olimpiadach o zasięgu ponadgminnym i olimpiadach przedmiotowych 

Szkoła Muzyczne i 
taneczne 

artystyczne   przedmiotowe. sportowe Razem Procent 
uczniów. 

SP Amelin  0  5 97 102 69,61 

 

Baza i wyposażenie szkół  

Tabela nr 21. Liczba pomieszczeń do nauki, w tym liczba pracowni komputerowych, bibliotek multimedialnych 

Nazwa szkoły Liczba sal do 

nauki 

Liczba pracowni 

komputerowych 

Liczba bibliotek 

multimedialnych 

Liczba sal 

gimnastycz. 

Liczba 

świetlic 

SP Amelin 6 1                      0 0 1 

 

 SP w Amelinie posiada: jedną pracownię komputerową wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, salę 

rekreacyjną oraz bibliotekę, w której znajduje się  1901 woluminów. 

 

Remonty szkół  

Tabela nr 22. Przeprowadzone remonty bieżące, termomodernizacje obiektów – poniesione z tego tytułu koszty 

Nazwa szkoły Remont Koszt 

SP Amelin Koszty remontów 

1) malowanie sali rekreacyjnej, wymiana płytek na schodach wejściowych, 

malowanie wejścia do szkoły 

2) Malowanie ogrodzenia od strony ulicy 

3)naprawa komputerów i sieci informatycznej         

4)wymiana elektrozaworu  

5)konserwacja kotła olejowego                

6)naprawy elektryczne 

  

 

9.000,00 

6.150,00 

553,50 

1.230,00 

750,00 

1.273,00 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 

Rok szkolny 2018/2019 obfitował w podniosłe i ciekawe uroczystości. 

- Święto Patrona Szkoły , - uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej, - pielgrzymka do Rostkowa,- Dzień Edukacji 
Narodowej,  - Andrzejki , - Mikołajki, - Dzień Babci i Dziadka, - Choinka szkolna,     - Walentynki, - Pasowanie na czytelnika, - 
„Zapusty” - Powitanie wiosny, - Przegląd Pieśni Wielkopostnych, - Rocznica uchwalenia Konstytucji III Maja,   - Festyn 
Rodzinny, - Śniadanie Daje Moc, - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, - 
Warsztaty Profilaktyczne, „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”- Konkursy czytelnicze i akcje rozwijające kompetencje 
czytelnicze i przyrodnicze. W ramach wolontariatu w szkole zorganizowano  zbiórkę upominków na święta Bożego 
Narodzenia i wręczono je osobom samotnym. Prowadzono akcje zbiórka „nakrętek plastikowych”, „zbiórka Makulatury”. 
Ponadto w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej” zorganizowano: akademię z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości „Moje serce jest dla Niepodległej”, 

  
 

 

 



Formy zapewniania bezpieczeństwa 

Szkoła wypełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki. Potwierdzają to kontrole przeprowadzone przez organy 

zewnętrzne oraz SANEPID. Cała społeczność szkolna dba o ład, czystość i estetykę swoich pomieszczeń. Obiekty szkolne, ich 

wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp. Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa 

oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy (protokoły z kontroli). Podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli i rodziców. Opieka nad uczniami podczas przerw 

jest wystarczająca. Na terenie szkoły nie doszło do żadnych wypadków z udziałem uczniów, czy nauczycieli. Uczniowie 

podczas zajęć wychowawczych, wychowania fizycznego oraz pracy w pracowni komputerowej zapoznani są z zasadami bhp 

obowiązującymi w szkole. Zasady te często były przypominane przed różnymi uroczystościami. Przestrzegane są przepisy w 

zakresie bhp oraz praw dziecka. 

 

Innowacje pedagogiczne i działania  edukacyjne 

 

Projekt edukacyjny „Aktywna Tablica”, akcja UNICEF –„Wszystkie kolory Świata”, Szkoła z Prawami Dziecka”; „Tydzień dla 

bezpieczeństwa”, „Tydzień Języka Polskiego”, „Bezpieczne Ferie 2019” , „Program dla szkół” – warzywa i owoce oraz 

produkty mleczne, Udział w akcji „Bezpieczne wakacje 2019”, program „SKS”, prowadzono innowację pedagogiczną 

„Wykorzystanie TiK w codziennej pracy” 

ponadto zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli: 

- „Programowanie uczy myśleć” 

- „Witajcie w naszej bajce” 

 

Osiągnięcia sportowe 

1. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym– finały wojewódzkie  - 9 miejsce Julia 

Mroczkowska, Łucja Klimkiewicz, Wiktoria Lis; 12 miejsce Piotr Perzanowski, Marcin Rutkowski 

1. Mazowieckie Igrzyska Dzieci w drużynowym tenisie stołowym – finały wojewódzkie – 9 miejsce Karolina Zduńczyk, 

Maja Olbryś; 12 miejsce - Maciej Ryłka, Wiktor Kowalczyk, Mikołaj Gwiazda 

2. Między powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym – 1 miejsce drużyna chłopców; 1 

miejsce drużyna dziewcząt. 

3. Między powiatowe Igrzyska Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym –2 miejsce drużyna chłopców; 1 miejsce drużyna 

dziewcząt. 

4. Powiatowe Igrzyska Dzieci w Indywidualnym Tenisie Stołowym – 1 miejsce Maja Olbryś, 4 miejsce Dominika Mizerek, 

4 miejsce Weronika Budna, 2 miejsce Igor Mroczkowski, 4 miejsce Patryk Mroczkowski, 1 miejsce Oliwia 

Mroczkowska, 2 miejsce Karolina Zduńczyk, 1 miejsce Maciej Ryłka. 

5. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym Tenisie Stołowym – 1 miejsce Piotr Perzanowski; 3 miejsce 

Jakub Kowalczyk 

6. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców – 3 miejsce. 

7. Powiatowe Igrzyska Dzieci w unihokeju chłopców – 3 miejsce. 

 

Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy w następujących konkursach:  

1. XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Różańskimi ścieżkami- Piękno ojczyzny w poezji ukryte” Oliwia Piórecka – II 

miejsce, Dominika Orzoł –IV i Zosia Nikodym – wyróżnienie 

2. Powiatowy konkurs recytatorski „Nasza Ojczyzna” – Maja Gołota I miejsce, Ola Morawska wyróżnienie 

3. II edycja Międzyszkolnego Konkursu  „ZAWÓD MOICH MARZEŃ” w Ostrołęce – I miejsce Milena Grabowska, 

wyróżnienie Karolina Mizerek 

4. Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – Dominika Orzoł wyróżnienie 

 

Stypendia Wójta Gminy otrzymało – 10 uczniów za osiągnięcia sportowe 

Dowóz uczniów do szkół 

W roku szkolnym 2018/2019: 

- 47 uczniów do Szkoły Podstawowej w Amelinie  oraz 7-ro dzieci z oddziału przedszkolnego na łączną kwotę 36.468,58 zł 

 

Wszyscy uczniowie  korzystali z bezpłatnych podręczników. 

Stypendia szkolne - 23 uczniów otrzymało stypendia na łączną kwotę 22.320,00zł  



Szkoła Podstawowa w Drążdżewie 

Tabela nr 1. Dane i wskaźniki w roku szkolnym 2018/2019 
 

Lp. Nazwa Szkoły Drążdżewo 

1. Liczba Uczniów 145 

2. Liczba oddziałów 9 

3. Liczba etatów naucz. 14,71 

4. Liczba etatów admin. 1 

5. Liczba etatów obsługi 6 

6. Liczba sal lekcyjnych 9 

7. Średnia liczebn. oddz. 16,11 

8. Etaty naucz. na  oddz. 1,63 

9. Uczn. na etat naucz. 9,86 

10 Liczba uczn. dowoż. 15 

11. % uczniów dowoz. 10% 

 
Tabela nr 2 .Dane i wskaźniki za ostatnie 3 lata 
 

Plac. rok szk. /dane Ilość 
uczniów 

Ilość. 
oddz. 

Etaty 
naucz. 

Liczebność 
oddziału 

Et. naucz 
na oddz. 

Uczn. na 
etat naucz 

Ilość uczn 
dowożon 

%uczn 
dowoż. 

SP Drążdżewo         

2015/2016 127 7 11,44 18,15 1,64 11,11 8 7% 

2016/2017 115 7 12,30 16,42 1,76 9,35 15 13% 

2017/2018 134 8 13,34 16,75 1,67 10,04 20 15% 

2018/2019 145 9 14,71 16,11 1,63 9,86 15 10% 

2019/2020 147 9 15,43 16,33 1,71 9,53 15 10% 

 
Tabela nr 3. Liczba uczniów w rozbiciu na klasy w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 
 

Lp Nazwa Szkoły kl. I kl. II kl. III kl. IV a  Kl IV b kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII Razem: 

1. SP Drążdżewo 13 17 4 13 21 23 20 16 18 145 

 
Tabela nr 4.  Zmianowość w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 
 

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Liczba sal 

lekcyjnych 
Zmianowość 

1. SP Drążdżewo 145 9 9 1 

 
 
Tabela nr 5. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów 
 

Lp Rok szkolny Drążdżewo 

1.  2016/2017 115 

2.  2017/2018 134 

3.  2018/2019 145 

4.  2019/2020 147 

5.  2020/2021 149 

6.  2021/2022 144 

 Wsk. Poz.6/1 1,25 

 
Tabela nr 6. Przepływ uczniów pomiędzy obwodami szkół rok szk. 2018/2019 
 

 Drążdżewo 

Uczniowie spoza obwodu uczęszczający do szkoły 13 

Uczniowie z obwodu uczęszczający do innej szkoły 34 

Saldo przepływu -21 

 
 
 
 
 



Tabela nr 7.  Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych rok szk. 2018/2019 
 

 świetlica Koła   SKS Podział na gr Razem Średn. na uczn. 

SP Drążdżewo 15 2 2 - 19 0,13 

 
Tabela nr 8.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych rok szk. 2018/2019 
 

 świetlica sportowe   artyst. koła przedm. Razem Średn.  uczn. 

SP Drążdżewo 33 50 0 44 127 87 % 

 
Tabela nr. 9.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i logopedycznych rok szk. 
2018/2019 
 

 Wyrównawcze logopedia   rewalidacyjne naucz. indywid. Razem 

SP Drążdżewo 47 19 4 1 71 

 
Nauczyciele 
 
Tabela nr 10. Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkole podstawowej 
 

Lp. 

Nazwa szkoły 

Liczba nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontrakt. mianow. dyplom. 

2. 

SP Drążdżewo 

zatrudnieni w pełnym 
wymiarze zajęć 

16 0 0 1 1 11 

zatr. w niepełnym 
wymiarze zajęć 

7 0 0 2 - 1 

Razem: 16 0 0 3 1 12 

 
Najliczniejszą grupą według stopni awansu stanowią nauczyciele dyplomowani stanowiący 75% ogólnej liczby 
zatrudnionych, następnie nauczyciele kontraktowi 18% i mianowani 6% ogółu zatrudnionych. 
 
Struktura zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty  przedstawia się następująco:  
 

 stażysta kontraktowy   mianowany dyplomowany. Razem 

 Liczba           % Liczba         % Liczba        % Liczba         % Liczba           

SP Drążdżewo 0       0% 2,44           16,50 1,00           6,77 11,34         76,73 
 

14,78 

 
Ważnym elementem w analizie zatrudnienia nauczycieli jest poziom ich wykształcenia. W ogólnej liczbie zatrudnionych 10 
nauczycieli, ponad  50 %  posiada  skończone studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne do nauczania dwóch  i więcej 
przedmiotów. 
 
Tabela nr 11.  Miesięczna liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli wg stopni awansu 
zawodowego za rok szk. 2018/2019 
 

 stażysta Kontraktowy   mianowany dyplomowany Razem Śred. na  etat 

SP Drążdżewo 0 35 24 105 164 11,15 

 
Tabela nr 12.  Liczba  nauczycieli,  którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom wykształcenia) lub uzyskali 
kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. 
 

Szkoła 

Liczba nauczycieli, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom wykształcenia) 
lub uzyskali kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu 

wyższy poziom kształcenia 
kwalifikacje do nauczania 

drugiego przedmiotu 

SP Drążdżewo 0 1 

 
 
 
 
 



Tabela nr 13. Liczba nauczycieli, którzy odbyli staż i uzyskali  awans  na  wyższy stopień w roku szkolnym 2018/2019  
 

Szkoła 
Awans 

stażysta→kontraktowy kontraktowy→mianowany mianowany→dyplomowany 

SP Drążdżewo - 1 - 

 
Tabela nr  14.  Liczba nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, którym przyznano nagrody z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 
 

Szkoła 

Liczba nauczycieli i pracowników adm.-
obsł., którzy otrzymali nagrodę 
Dyrektora Szkoły z okazji DEN 

Liczba nauczycieli i pracowników adm.-
obsł., którzy otrzymali nagrodę Wójta 

Gminy Krasnosielc z okazji DEN 

liczba nauczycieli 
liczba 

pracowników 
admin. i obsług. 

liczba nauczycieli 
liczba 

pracowników     
ad min. i  obsług. 

SP Drążdżewo 3 2 1 0 

 
Tabela nr 15.  Informacja o przeprowadzonych szkoleniach rad pedagogicznych 
 

Szkoła Tematyka szkoleń rad pedagogicznych 

SP Drążdżewo 1. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 
2. Dziecko z cukrzycą w szkole 
3. ICT – programowanie oraz wykorzystanie prostych aplikacji na lekcjach różnych 

przedmiotów 
4. Procedury bezpieczeństwa i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 

cyfrowego uczniów.  
5. Szkolenie z zakresu wykorzystania TIK, tablic i monitorów interaktywnych w ramach 

programu „Aktywna tablica”  
6. Procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

 
Pracownicy administracyjno-obsługowi 
Istotnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie szkół są zatrudnieni w nich pracownicy administracji       
i obsługi 
 
Tabela nr 16.  Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. 
 

Lp. Szkoła 
Liczba etatów 

Razem 
administracji obsługi 

1. SP Drążdżewo 1 6 7 

 
Egzamin w klasie VIII szkoły podstawowej 
 
Tabela nr 17. Wyniki egzaminu w klasie ósmej w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 (w porównaniu do 
lat poprzednich) 
 

Szkoła Wynik    
(średnia liczba %) 

 

2019 rok   

 j. polski matematyka j. angielski 

Średnia dla gminy Krasnosielc 62% 49% 47% 

Średnia dla powiatu 61% 41% 47% 

Średnia dla woj. mazowieckiego  67% 50% 64% 

Średnia dla kraju 63% 45% 59% 

Szkoła Podstawowa Drążdżewo 66% 58% 50% 

Miejsce   w gminie I I I 

 
 

 
 



Tabela  nr  18.   Promocja uczniów 
 

Szkoła Świadectwa z wyróżnieniem Egzaminy poprawkowe    Niepromowani 

 Liczba  % liczba % liczba % 

SP Drążdżewo 37 25% 0 0   

 
 
Tabela  nr  19.     Frekwencja i roczne oceny zachowania 
 

Szkoła Frekwencja Ocena nieodpowiednia lub naganna 

 % liczba % 

SP Drążdżewo 95% 0 0 

 
Tabela  nr  20.    Udział uczniów  w konkursach i olimpiadach o zasięgu ponadgminnym i olimpiadach przedmiotowych 
 

Szkoła Muzyczne i 
taneczne 

artystyczne   przedmiotowe. sportowe Razem Procent 
uczniów. 

SP Drążdżewo 0 4 6 40 50 34,48 

 
Baza i wyposażenie szkół  
 
Tabela nr 21. Liczba pomieszczeń do nauki, w tym liczba pracowni komputerowych, bibliotek multimedialnych 
 

Nazwa szkoły Liczba sal do 
nauki 

Liczba pracowni 
komputerowych 

Liczba bibliotek 
multimedialnych 

Liczba sal 
gimnastycz. 

Liczba 
świetlic 

SP Drążdżewo 9 1 0 1 1 

 
 SP w Drążdżewie posiada jedną pracownię internetową, w której znajduje się 20 komputerów, 3 laptopy, 1 
drukarka, 1 skaner, 1 projektor. W bibliotece jest 6898 woluminów, 30 filmów edukacyjnych na DVD i VCD, 15 materiałów 
dydaktycznych nagranych na CD. 
 
 
Remonty szkół  
 
Tabela nr 22. Przeprowadzone remonty bieżące, termomodernizacje obiektów – poniesione z tego tytułu koszty 
 

Nazwa szkoły Remont Koszt 

SP Drążdżewo Koszty remontów 
1)wykonanie przyłącza elektr. do pieca w kuchni 
 
2)wymiana podłóg 
 
3)roboty elektryczne 
 
4)konserwacja kotłowni olejowej 

 
    963,00 

 
25.810,00 

 
  1.954,00 

 
     725,70 

 
Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły: 
 
- Rozpoczęcie Roku Szkolnego, - Dzień chłopaka, - Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, - Pasowanie na przedszkolaka 
- Dzień Edukacji Narodowej, - Akademię z okazji 100 lecia Niepodległości, - Święto Biblioteki Szkolnej i pasowanie na 
czytelnika, - Jasełka i spotkanie opłatkowe, - II Dzień Wolontariusza, - Choinka szkolna, - Święto Patrona Szkoły, - Akademia z 
okazji Święta Konstytucji 3 Maja, - III szkolny Dzień Rodziny, - Spektakle i teatrzyki w szkole, - Spotkania z ciekawymi ludźmi: 
(z podróżnikiem p. Krzysztof Nowakowski, z policjantem, ze strażakami, z psychologiem)., - Udział w Gminnym Przeglądzie 
Pieśni Wielkopostnych w Amelinie, - Udział w uroczystości środowiskowej 100-lat dla Niepodległej, - Jednodniowe i 
kilkudniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze 
 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkole zrealizowano programy profilaktyczne: 
 

1. Realizacja zadań w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
2. Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami 
3. Spotkanie z policjantem 
4. Fluoryzacja  
5. Rządowy program „Dobry Start” 



6. Rządowy nowy program żywnościowy PROGRAM DLA SZKÓŁ - Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. 
7. Akcja „Bezpieczne wakacje  2019” realizowana przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w 

Makowie Mazowieckim. 
8.  Akademia Bezpiecznego Puchatka 

 
Udział w konkursach:  
 
- Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki „Autoportret” laureat Weronika Zadrożna i Wiktoria Mydło 
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym, Natalia Grabowska  
- w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty I miejsce Marta 
Kacprzyńska 
- w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” wyróżnienie Jakub Tupacz 
- udział w kuratoryjnym konkursie z języka polskiego w etapie rejonowym wzięła udział Oliwia Płuciennik 
- udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” do etapu rejonowego 
zakwalifikowały się 4 osoby (Wojciech Heromiński, Oliwia Płuciennik, Jakub Warych i Paweł Gozdek)  
- IX Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny do 2 etapu zakwalifikował się Szymon Kacprzyński. 
- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Bóbr” 
- Konkurs z wos-u „Sokrates” 
- XV Konkurs Poetycki pod hasłem: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać” Wyróżnienie Oliwia 
Płuciennik 
- II Gminny Konkurs Matematyczny w kat. I – IV: II miejsce – Szymon Krajewski, Klasy V – VI: III miejsce – Natalia Grabowska, 
Klasy VII – VIII: I miejsce – Szymon Kacprzyński, II miejsce – Oliwia Płuciennik 
- X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w Tle – 5 uczniów zdobyło nagrodę (P. 
Gozdek, J. Warych, A. Sztych, O. Płuciennik, W. Płuciennik) 
- II Gminny Konkurs z Doradztwa Zawodowego 
- Gminny Konkurs Literacki „Gdy myślę Ojczyzna” –I miejsce Julia Parzuchowska, III miejsce Klaudia Bednarczyk, II miejsce 
Wojciech Napierkowski wyróżnienia Oliwia Płuciennik, Paulina Goździewska i Lipka Piotr- 
- Projekt maskotki makowskiej policji – plastyczny – III miejsce Lena Jeziorek z kl II, a Wiktoria Jaworska została wyróżniona.  
- Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”  
- Konkurs organizowany przez KRUS „Maszyna pracuje, dziecko obserwuje” 
- Konkurs plastyczny „Ja za 20 lat”  
- Ogólnopolski Konkurs Eko –Planeta: Wiktoria Jaworska – najwyższy wynik w szkole w kategorii Maluch, Oliwia Kruk - 
najwyższy wynik w szkole w kategorii Adept, Weronika Zadrożna – najwyższy wynik w szkole w kategorii Junior 
- XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim MKO - I miejsce w Joanna Kacprzyńska 
- XIX Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego Ortografia na medal MKO - Finalista Joanna Kacprzyńska 
- IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” - III miejsce Mateusz Jędrzejewski  
- Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Power of Love” I miejsce Wiktoria Mydło 
- Gminny konkurs piosenki patriotycznej „Gdy myślę Ojczyzna” - II miejsce Julia Parzuchowska, III miejsce Wiktoria Mydło. 
- w Gminny Konkurs Czytelniczy „Być jak mój ulubiony bohater literacki” - I miejsce Klaudia Bednarczyk, II miejsce Julia 
Parzuchowska, III miejsce Oliwia Kruk. 
- XIII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień” - wyróżnienie Oliwia Kruk 
- w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - I miejsce Adrian Krawczyk 
 
Zawody sportowe: 
 
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w indywidualnych biegach przełajowych: II – miejsce Marta Kacprzyńska 
- Międzypowiatowe Igrzyska Dzieci w indywidualnych biegach przełajowych: 6 miejsce – Marta Kacprzyńska 
- Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w indywidualnych biegach przełajowych: 26 miejsce – Marta Kacprzyńska 
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym: III miejsce – Joanna Kacprzyńska 
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w drużynowym tenisie stołowym: II miejsce – Joanna i Marta Kacprzyńska, II miejsce – Hubert 
Jurczewski, Mateusz Jędrzejewski i Jakub Archacki, II miejsce – Alicja Sztych i Zuzanna Goceł  
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym: II miejsce – Weronika Zadrożna, Oliwia 
Płuciennik  
- Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym: V miejsce  
- Miedzypowiatowe Igrzyska Dzieci w drużynowym tenisie stołowym: IV miejsce i V miejsce  
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce nożnej halowej 
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w unihokeja 
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej: II miejsce dziewczęta - Joanna Kacprzyńska, Kamia Obrębska, Maja Piotrak, 
Kinga Płoska, Natalia Płuciennik, Daria Ceberek, Patrycja Białczak, Marta Kacprzyńska Alicja Sztych. 
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce siatkowej: III miejsce - dziewczęta 
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej 
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w grach i zabawach ruchowych: II miejsce – Adrian Wróblewski, Tomasz Suchołbiak, Mateusz 
Marchewka, Daniel Kuśmierczyk, Szymon Krajewski, Wiktoria Jaworska, Oliwia Gładkowska, Natalia Ceberek, Julia 
Bednarczyk, Klaudia Jurczewska. 
 



Formy zapewniania bezpieczeństwa 
 
Wszyscy uczniowie i dzieci są ubezpieczone na dany rok szkolny, dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, 
realizacja szkolnego programu wychowawczo -  profilaktycznego w czasie zajęć i w razie potrzeby, spektakle profilaktyczne 
dla uczniów w wykonaniu aktorów teatrów edukacyjnych, praca świetlicy szkolnej – szczególna troska nad dziećmi 
dowożonymi na zajęcia, przeglądy stanu sprawności technicznej obiektu szkolnego i pomieszczeń szkolnych. Przeglądy 
instalacji elektrycznych, przewodów kominowych. Próbna ewakuacja szkoły. 
 
Innowacje pedagogiczne i działania edukacyjne 
 
- Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
- uczestnictwo w Programie dla Szkół (Mleko w szkole i Owoce w szkole) 
- Wolontariat – Szkolne Koło Caritas 
- Kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem technologii TIK 
 
Dowóz uczniów do szkół 
- 15 uczniów dojeżdżało do Szkoły Podstawowej w Drążdżewie na łączną kwotę 10.691,82zł 
 
Wszyscy uczniowie otrzymali w szkole bezpłatne podręczniki 
 
Stypendia szkolne  
45 uczniów otrzymała stypendium na kwotę 42.251,20zł  
 

 
Szkoła Podstawowa w Rakach 

Tabela nr 1. Dane i wskaźniki w roku szkolnym 2018/2019 

Lp Nazwa Szkoły Raki 

1. Liczba Uczniów 62 

2. Liczba oddziałów 7 

3. Liczba etatów naucz. 12,46 

4. Liczba etatów admin. 0,5 

5. Liczba etatów obsługi 3 

6. Liczba sal lekcyjnych 8 

7. Średnia liczebn.. ddz. 8,86 

8. Etaty naucz. na  oddz. 1,78 

9. Uczn. Na etat naucz. 4,98 

10 Liczba uczn. Dowoż. 17 

11. % uczniów dowoz. 27,42 

 

Tabela nr 2. Dane i wskaźniki za ostatnie 3 lata 

Plac.rok szk. /dane Ilość 
uczniów 

Ilość. 
Oddz. 

Etaty 
naucz. 

Liczebność
oddziału 

Et. Naucz 
na oddz. 

Uczn. Na 
etat naucz 

Ilość uczn 
dowożon 

%uczn 
dowoż. 

SP Raki         

2015/2016 47 6 9,02 7,83 1,503 5,21 13 27,66 

2016/2017 45 6 8,96 7,5 1,493 5,022 17 37,77 

2017/2018 55 7 11,45 7,86 1,64 5,26 21 38,18 

2018/2019 62 7 12,46 8,86 1,78 4,98 17 27,42 

 

Tabela nr 3. Liczba uczniów w rozbiciu na klasy w szkole podstawowej w  roku szkolnym 2018/2019 

Lp Nazwa Szkoły kl. I kl. II kl. IV Kl.V kl. VI kl. VII Kl.VIII Razem: 

1. SP Raki 11 9 8 12 10 6 6 62 

 

 

 



Tabela nr 4.  Zmianowość w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Liczba sal 

lekcyjnych 
Zmianowość 

1. SP Raki 62 7 8 1 

 
Tabela nr 5. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów 

Lp Rok szkolny Raki 

1. 2016/2017 45 

2. 2017/2018 55 

3. 2018/2019 62 

4. 2019/2020 67 

5. 2020/2021 65 

6. 2012/2022 65 

 Ws. Poz. 6/1 1,44 

 

Tabela nr 6.   Przepływ uczniów pomiędzy obwodami szkół rok szk. 2018/2019  

 Raki 

Uczniowie spoza obwodu uczęszczający do szkoły 19 

Uczniowie z obwodu uczęszczający do innej szkoły 1 

Saldo przepływu 18 

 

Tabela nr 7.  Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych rok szk. 2018/2019 

 świetlica Koła   SKS Podział na gr Razem Średn. na uczn. 

SP Raki 19 4 2 0 25 0,40 

 

Tabela nr 8.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych rok szk. 2018/2019 

 świetlica sportowe   artyst. koła przedm. Razem Średn.  uczn. 

SP Raki 25 18 10 15 68 1,09 

 

Tabela nr. 9.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i logopedycznych rok szk. 

2018/2019 

 wyrównawcze logopedia   rewalidacyjne naucz. indywid. Razem 

SP Raki 13 14 1 0 28 

 

Nauczyciele 

Tabela nr 10. Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkole podstawowej 

Lp. 

Nazwa szkoły 

Liczba nauczycieli 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontrakt. Mianow. Dyplom. 

 4. 

SP Raki 

zatrudnieni w pełnym 
wymiarze zajęć 

  9 0 0 0 2 7 

zatr. w niepełnym 
wymiarze zajęć 

 10 0 0 2 1 7 

Razem:  19 0 0 2 3 14 

 
 

 



Struktura zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty  przedstawia się  następująco:  

 

 stażysta kontraktowy   mianowany dyplomowany. Razem 

 Liczba           % Liczba         % Liczba        % Liczba         % Liczba           

SP Raki        0 1,07         8,85 2,11          17,45 8,91           73,70 12,09 

 

Tabela nr 11.  Miesięczna liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych  przez nauczycieli wg stopni awansu 

zawodowego za rok szk. 2018/2019 

 stażysta Kontraktowy   mianowany dyplomowany Razem Śred. na  etat 

SP Raki 0 0 44 140 184 14,77 

 

Tabela nr 12.  Liczba  nauczycieli,  którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom wykształcenia) lub uzyskali 

kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. 

Szkoła 

Liczba nauczycieli, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom wykształcenia) 
lub uzyskali kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu 

wyższy poziom kształcenia 
kwalifikacje do nauczania 

drugiego przedmiotu 

SP Raki 0 2 

 

Tabela nr 13. Liczba nauczycieli, którzy odbyli staż i uzyskali  awans  na  wyższy stopień w roku szkolnym 2018/2019  

Szkoła 
Awans 

stażysta→kontraktowy kontraktowy→mianowany mianowany→dyplomowany 

SP Raki - 1 0 

 

                                                                                                                                                                                                               

Tabela nr  14.  Liczba nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, którym przyznano nagrody z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

Szkoła 

Liczba nauczycieli i pracowników adm.-
obsł., którzy otrzymali nagrodę 
Dyrektora Szkoły z okazji DEN 

Liczba nauczycieli i pracowników adm.-
obsł., którzy otrzymali nagrodę Wójta 

Gminy Krasnosielc z okazji DEN 

liczba nauczycieli 
liczba 

pracowników 
admin.i obsług. 

liczba nauczycieli 

 
liczba 

pracowników     ad 
min. i  obsług. 

SP Raki 6 3 1 0 

 

Tabela nr 15.  Informacja o przeprowadzonych szkoleniach rad pedagogicznych 

Szkoła Tematyka szkoleń rad pedagogicznych 

SP Raki 1)  Wyzwania edukacyjne w kontekście cyfrowej dydaktyki–szkolenie. 

2)  Techniki cyfrowe a rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży – szkolenie. 

3)  Przekazywanie informacji dotyczących  zmian w prawie oświatowym, informacji ze spotkań z 

kuratorem  czy innych szkoleń dla dyrektorów placówek. 

4.)Szkolenie z technik informacji komunikacyjnych. 

5.)Szkolenie z prowadzenia dziennika elektronicznego. 

6.)Granice i normy wartości wychowawczych dzieci i młodzieży. 



 

Pracownicy administracyjno-obsługowi 

Tabela nr 16.  Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej roku szkolnym 2018/2019. 

Lp. Szkoła 
Liczba etatów 

Razem 
administracji obsługi 

1. SP Raki 0,5 3 3,5 

 
Tabela nr 17. Wyniki egzaminu w klasie ósmej w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019  

 

Szkoła Wynik    
(średnia liczba %) 

 

2019 rok   

 j. polski matematyka j. angielski 

Średnia dla gminy Krasnosielc 62% 49% 47% 

Średnia dla powiatu 61% 41% 47% 

Średnia dla woj. mazowieckiego  67% 50% 64% 

Średnia dla kraju 63% 45% 59% 

Szkoła Podstawowa Raki 63% 45% 48% 

Miejsce   w gminie II IV II 

 
 

 

Tabela  nr  18.   Promocja uczniów 

Szkoła Świadectwa z wyróżnieniem Egzaminy poprawkowe    Niepromowani 

 Liczba  % liczba % liczba % 

SP Raki 15      35,71 0 0 0 0 

ogółem 15       35,71 0 0 0 0 

 

Tabela  nr  19.     Frekwencja i roczne oceny zachowania 

Szkoła        Frekwencja Ocena nieodpowiednia lub naganna   

               % liczba % 

SP Raki 95 0 0 

 

Tabela  nr  20.    Udział uczniów  w konkursach i olimpiadach o zasięgu ponadgminnym i olimpiadach przedmiotowych 

Szkoła Muzyczne i 
taneczne 

artystyczne   przedmiotowe. sportowe Razem Procent 
uczniów. 

SP Raki 5 10 10 20 45 72,58 

 

Baza i wyposażenie szkół  

Tabela nr 21. Liczba pomieszczeń do nauki, w tym liczba pracowni komputerowych, bibliotek multimedialnych 

Nazwa szkoły Liczba sal do 

nauki 

Liczba pracowni 

komputerowych 

Liczba bibliotek 

multimedialnych 

Liczba sal 

gimnastycz. 

Liczba 

świetlic 

SP Raki 8 1 0          1 1 

 



 SP w Rakach posiada pracownię informatyczną oraz bibliotekę, w której znajduje się 2845 woluminów oraz 17 płyt 

multimedialnych.  

  

Remonty szkół  

Tabela nr 22. Przeprowadzone remonty bieżące, termomodernizacje obiektów – poniesione z tego tytułu koszty 

Nazwa szkoły Remont Koszt 

SP Raki Koszty remontów 
1)dorobienie gniazdek elektrycz. 
 
2)roboty remontowe 
 
3)remont instalacji elektrycznej 

4)konserwacja kotłowni olejowej 

  

       

650,00 

22.985,00 

1.657,00 

1.353,00 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 

- Dzień Chłopaka,  - Sprzątanie  świata”, - Święto Pieczonego Ziemniaka, - Pasowanie na uczniów klasy I, -Święto Pluszowego 
Misia, - wycieczka na wystawę Muzeum Romantyzmu,  - Dzień Edukacji Narodowej, - Uroczyste Obchody Stulecia 
Niepodległości. Udział w akcji Rekord dla Niepodległej, – Andrzejki,  - Mikołajki,   -spotkanie opłatkowe, -spotkanie z 
pedagogiem, pielęgniarką i policjantem, - Dzień Patrona, - Walentynki,  -Święto Ziemi,   - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, - Dzień Rodziny, - wycieczki do kina -Dywizjon 303, Hotel Transylwania, -wyjazd do Warszawy (manufaktura 
cukierków, trampoliny i TVP), -wyjazd do Łomży-papugarium, -wyjazd na basen-2 razy, -wyjazdy na kręgle, -wyjazdy do 
stajni Margo, -wyjazd na mecz siatkówki ,,Jastrzębski Węgiel”, -wyjazd do Gwarka przed Wielkanocą- Pogoń za 
wielkanocnym zajączkiem, -wycieczka do Trojanowa -farma iluzji, -bal karnawałowy, -Mam talent –prezentowanie swoich 
umiejętności przy  okazji Dnia Wiosny, -udział w zajęciach mobilnego planetarium, -spotkanie autorskie w bibliotece 
szkolnej z p. J. Reisch-Klose, -udział w pokazach grupy rekonstrukcyjnej 14Pułku Strzelców Syberyjskich z okazji Dnia Patrona 
i Święta Szkoły, -udział w kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł.”, -teatrzyki profilaktyczne: Lusterko, Moja Ojczyzna ,Królowa 
Śniegu, Księżniczka Ania, - gminny konkurs języka angielskiego dla klas IV-V, -udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. 
-realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez Sanepid, -występ przedszkolaków dla pensjonariuszy w 
Domu Opieki w Zawadach z okazji Świąt Bożego Narodzenia, -zbiórka makulatury, korków, -organizacja Dnia Babci i Dziadka, 
-Choinka szkolna i przedszkolna, 
 

-  wyposażenie szkoły w meble, pomoce naukowe dostosowane do wzrostu dzieci,  uczniowie na terenie szkoły mają 

zapewnioną opiekę nauczycieli w czasie przerw  po zajęciach lekcyjnych opiekę w świetlicy szkolnej,  uczniowie dojeżdżający 

są odprowadzani do autobusu na przystanek, szkoła organizuje teatrzyki, apele, występy zespołów na temat 

bezpieczeństwa,  wyświetlane  są filmy edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa ,  organizowane są spotkania z policjantem, 

który mówi o bezpieczeństwie  i o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym,  dzieci obejrzały spektakle o tematyce 

profilaktycznej „  dzieci klas młodszych otrzymują odblaski,  nauczyciele tematykę bezpieczeństwa poruszają przy każdej 

okazji na zajęciach różnych przedmiotów. 

 

Innowacje pedagogiczne i działania  edukacyjne 

 

- udział w projektach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” 

 - współpraca z wieloma instytucjami, które wspierają działania szkoły. 

- udział i organizacja wielu konkursów na terenie placówki 

 

Dowóz uczniów do szkół 

- 17 uczniów do Szkoły Podstawowej w Rakach na łączną kwotę   15.463,02.zł 

Stypendia szkolne:   otrzymało 19 uczniów na kwotę 18.079,20        

 



Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu 

Tabela nr 1. Dane i wskaźniki w roku szkolnym  2018/2019 

 

Tabela nr 2. Dane i wskaźniki za ostatnie 3 lata 
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2016/2017 210 11 17,43 19,09 1,58 12,05 91 43,33 

2017/2018 368 18 19,37 19,37 2,0384 9,5017 176 47,83 

2018/2019 341 18 35,94 17,95 2,0 9,49 157 46,04 

  

Tabela nr 3. Liczba uczniów w rozbiciu na klasy w szkole podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym  2018/2019 

  I   II   III   IV    V   VI VII VIII   IIIG Razem: 

33 37 15 34 48 37  44 35 57  341 

 

Tabela nr 4.  Zmianowość w szkole podstawowej  w roku szkolnym  2018/2019 

Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba sal lekcyjnych Zmianowość 

341 18 19 1 

1. Liczba uczniów 341 

2. Liczba oddziałów 18 

3. Liczba etatów naucz. 35,94 

4. Liczba etatów administracji 2 

5. Liczba etatów obsługi 10 

6. Liczba sal lekcyjnych 19 

7. Średnia liczebność  oddziałów 17,95 

8. Etaty nauczycielskie  na  oddział 2,0  

9. Uczniów na etat nauczycielski 9,49 

10 Liczba uczniów dowożonych 157  

11. Procent uczniów   dowożonych  46,04 



 

Tabela nr 5. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów w kolejnych latach .  

Rok szkolny Liczba uczniów  

2019/20 20 283  

2020/2021 280  

2021/2022 279  

2022/2023 268  

2023/2024 275  

2024/2025 290  

Wsk. Poz.6/1 1,02  

 

Tabela nr 6.   Przepływ uczniów pomiędzy obwodami szkół  w roku szkolnym 2018/2019 

Uczniowie spoza obwodu uczęszczający do szkoły 14 

Uczniowie z obwodu uczęszczający do innej szkoły 70 

Saldo przepływu -56 

 

Tabela nr 7.  Tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019 

świetlica Koła   

 

SKS Podział na grupy Razem Średnio na ucznia 

65  16 10  2 93 0,39 

 

Tabela nr 8.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019 

świetlica sportowe   artystyczne koła przedmiotowe. Razem 

125 78 47 114 364 

 

Tabela nr  9.  Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i logopedycznych w roku 

szkolnym 2018/2019 

Wyrównawcze logopedia   rewalidacyjne nauczanie indywidualne Razem 

9 18 8  0 35 

 

 



Nauczyciele 

Tabela nr 10. Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkole podstawowej w roku szkolnym 

2018/2019.  

Liczba nauczycieli stażysta kontraktowy   

 

mianowany 

 

dyplomowany 

 

razem 

  

zatrudnieni w pełnym wymiarze 

zajęć             

 0 0 1 33 34 

zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze zajęć 

0 2 1 1 4 

Razem: 0 2 2 34 38 

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty  przedstawia się  następująco: 

Stopień  awansu stażysta kontraktowy   mianowany dyplomowany  razem 

 
Liczba  etatów nauczycieli 0 1,05 1,72 33,17 35,94 

Procent etatów nauczycieli 0 2,92 4,79 92,29 100 

 

Tabela nr 11.  Miesięczna liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli wg stopni awansu 

zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 

stażysta kontraktowy   mianowany dyplomowany razem 

 

Średnio na  etat 

0 0 0 321 321 8,93 

 

Tabela nr 12.  Liczba  nauczycieli,  którzy w roku szkolnym 2018/2019 podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom 

wykształcenia) lub uzyskali kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. 

Liczba nauczycieli, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe (poziom wykształcenia) lub uzyskali kwalifikacje do nauczania 

drugiego przedmiotu 

wyższy poziom kształcenia kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu 

1  2 

 

 

 

 

Tabela nr 13. Liczba nauczycieli, którzy odbyli staż i uzyskali  awans  na  wyższy stopień w roku szkolnym 2018/2019 



Awans 

stażysta→kontraktowy kontraktowy→mianowany mianowany→dyplomowany 

0 0 0 

 

W roku szkolnym  2018/2019 ze Szkoły Podstawowej   w Krasnosielcu   z urlopu dla poratowania zdrowia korzystały 4 osoby .    

Tabela nr  14.  Liczba nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, którym przyznano nagrody z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

Liczba nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, którzy otrzymali nagrodę z okazji DEN  

Dyrektora Wójta 

liczba nauczycieli 
liczba pracowników     

administracji i  obsługi 
liczba nauczycieli 

liczba pracowników     

administracji i  obsługi 

11 5 1 0 

 

Tabela nr 15.  Informacja o przeprowadzonych szkoleniach rad pedagogicznych 

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych 

• Organizacja nadzoru pedagogicznego 

• Wykorzystanie w organizacji procesów edukacyjnych wniosków z przeprowadzonej analizy     egzaminów 

wewnętrznych i zewnętrznych 

• Profilaktyka zagrożeń wynikających z użytkowania internetu. 

• Szkolenie  profilaktyczne nt .Wartości  wychowania w granicach i normach. 

•   Zapoznanie z przebiegiem i wynikami przeprowadzonych  badań  ewaluacyjnych  w  zakresie: Działania szkoły 

związane z nabywaniem przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.  

• Organizacja i procedury egzaminu ósmoklasisty .              

• Zapoznanie z przebiegiem i wynikami przeprowadzonych  badań  ewaluacyjnych  w  zakresie: Szkoła współpracuje 

ze środowiskiem lokalnym w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju dzieci 

• Wykorzystanie w organizacji procesów edukacyjnych wniosków z przeprowadzanych ewaluacji wewnętrznych 

• Zmiany w prawie oświatowym. 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy administracyjno-obsługowi 



Tabela nr 16.  Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej  w roku szkolnym 2018/2019 

Liczba etatów 

Razem 

administracji obsługi 

2 10 12 

 

Tabela nr 17. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym 2018/2019 

Średnie wyniki  uczniów w % Język  polski 

 

Matematyka  

 

Język   angielski 

Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu 61 46 46 

Gmina Krasnosielc 62 49 47 

 Powiat  Makowski   61 41 47 

Województwo Mazowieckie 67 50 64 

 

Tabela  nr  18.   Promocja uczniów 

Świadectwa z wyróżnieniem Egzaminy poprawkowe    Niepromowani 

Liczba  % liczba % liczba % 

59 16 0 0 0 0   

 

Tabela  nr  19.     Frekwencja i roczne oceny zachowania 

Frekwencja Ocena nieodpowiednia lub naganna   

% liczba % 

90,88 0 0 

 

Tabela  nr  20.    Udział uczniów  w konkursach i olimpiadach o zasięgu ponad gminnym  i olimpiadach przedmiotowych 

muzyczne    artystyczne   przedmiotowe  sportowe Razem Procent uczniów  

 8 18 124 183 325 95,3 

 

 

 

 

Baza i wyposażenie szkół 



Tabela nr 21. Liczba pomieszczeń do nauki, w tym liczba pracowni komputerowych, bibliotek multimedialnych 

  sale do nauki   pracownie 

komputerowe 

  biblioteki 

multimedialne 

  sale gimnastyczne   świetlice 

19 1    1 2 1 

 

  Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu posiada   bibliotekę, w której znajduje się  15 817 woluminów . Biblioteka dodatkowo 

wyposażona jest  w 4 komputery ze stałym łączem internetowym.  

Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu posiada jedną pracownię komputerową wyposażoną w 23 komputery uczniowskie .    

Remonty szkół 

Tabela nr 22.  Przeprowadzone remonty bieżące, termomodernizacje obiektów – poniesione z tego tytułu koszty 

Rodzaj prac Koszt 

konserwacja dźwigu osobowego 2.361,60  

przegląd i naprawa instalacji elektrycznej    3.957,00  

konserwacja kotłowni 1.353,00  

przegląd i naprawa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 2.447,70  

przegląd i naprawa gaśnic 250,92  

przegląd i naprawa instalacji antenowej --------------------  

 naprawa kopiarek, monitora, komputera 553,50  

prace remontowo malarskie w salach szkolnych 42.415,00  

naprawa systemu kamer 1.107,00 

Razem  54.445,72  

 

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły 

W roku szkolnym  2018/19 w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyły się  podniosłe uroczystości i ciekawe 

wydarzenia: 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/19,  Dzień Edukacji Narodowej,  Święto Patrona Szkoły, Uroczyste ślubowanie 
uczniów klas pierwszych, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka,  Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Uroczyste apel z okazji 100 
rocznicy odzyskania niepodległości, Choinka Noworoczna, Dzień bezpiecznego Internetu, uroczysty apel z okazji rocznicy 
Konstytucji3 Maja, Dzień Rodziny,  Gminne konkursy czytelnicze  i przedmiotowe, Spotkania z autorami książek dla dzieci, 
Jednodniowe i kilkudniowe wycieczki krajoznawczo –turystyczne, warsztaty plastyczne dla uczniów, Spotkanie z 
przedstawicielami   Policji na temat zagrożeń w ruchu drogowym, udział w akcjach: „Razem tworzymy lepszy Internet”; 
„Góra grosza”, „Owoce w szkole”, „Zbiórka nakrętek i zużytych baterii”, Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 
W roku szkolnym  2018/19 uczniowie  reprezentowali szkołę w konkursach  : 

• Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

• Konkurs „Kangur matematyczny” 

• konkurs historyczny „Losy żołnierza i oręża polskiego” 

• Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”; 



• Konkurs plastyczny „Gdy myślę Ojczyzna…”; 

• Konkurs muzyczny„Gdy myślę Ojczyzna…”; 

• Konkurs plastyczny „ Jesteś widoczny jesteś bezpieczny” 

• Ogólnopolska olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia  

• Konkurs Recytatorski „Jesień”; 

• Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej 

• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej 

• Ogólnopolski Konkurs „Z ortografią na co dzień”; 

• Ogólnopolski konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień”; 

• Konkurs piosenki anglojęzycznej 

• Konkurs ekologiczny „Oszczędzamy  wodę „ 

• Konkurs „Kaligrafia na co dzień”; 

• Ogólnopolski konkurs literatury „Fantasy” 

• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Bezpiecznie na wsi , maszyna pracuje, a dziecko obserwuje. 

• Międzypowiatowy konkurs „Śpiewanie w Różanie”; 

• Zawody i rozgrywki sportowe organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej  i Igrzysk Dzieci   w kategorii 
dziewcząt i chłopców następujących dyscyplinach: 
   piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa unihokej, biegi przełajowe, tenis stołowy,    lekkoatletyka  

Formy zapewniania bezpieczeństwa w Szkole  Podstawowej w  Krasnosielcu 

dyżury nauczycielskie w czasie przerw międzylekcyjnych, wieczorków klasowych, wycieczek,  rozmowy i zajęcia 

profilaktyczne prowadzone przez wychowawców, policjantów, strażaków, pielęgniarkę, pedagoga szkolnego; rozbudowany 

system monitoringu, stała opieka świetlicowa  przed i po zajęciach, opieka nad dziećmi w drodze na przystanek autobusowy, 

spektakle profilaktyczne o tematyce związanej z bezpieczeństwem ( w tym  bezpieczeństwem w sieci). 

Innowacje pedagogiczne i działania  edukacyjne 

• Udział w  programie „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” 

• Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

•  Udział w projekcie „Klub bezpiecznego Puchatka” 

• Udział w warsztatach profilaktyczne na temat przemocy i mobingu w sieci 

• Udział w projekcie „Jesteś widoczny  - jesteś bezpieczny” 

• Szkolny Dzień Bezpieczeństwa w Sieci 

• Redagowanie przez uczniów szkolnego czasopisma „Prymus”.  

• Organizacja powiatowego konkursu poetyckiego 

•  

Dowóz uczniów do szkół 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki   w czasie przewozu dzieci do podległych szkół   i 

przedszkoli w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły/przedszkola przekracza : 

- 3 km dla dzieci sześcioletnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne   i uczniów klas I – IV szkół podstawowych 

- 4 km dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

W związku z realizacją w/w obowiązku w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Krasnosielc pokryła koszty dowozu 157 uczniów 

do Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu na   kwotę:  110.624,82 złotych 

Uczniom niepełnosprawnym z obwodu Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu Gmina zapewnia   dowóz i opiekę do szkół i 

placówek,  w których realizują oni obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.  

Stypendia szkolne 

104 uczniów otrzymała stypendium szkolne na kwotę 98.952,00zł 

 



Przedszkola 

Przedszkola obejmują swoją działalnością dzieci w wieku 3 – 7 lat. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wiek uprawniający do korzystania z przedszkola może być rozszerzony do lat  9 w szczególnych 
przypadkach dyrektor przedszkola  może przyjąć do placówki dziecko młodsze, które ukończyło 2,5 roku życia . Zakładanie      
i prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych samorządu szczebla gminnego. 

Organ prowadzący przedszkole zapewnia warunki jego działania, a zwłaszcza warunki nauki, wychowania i opieki. 
Odpowiada za wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej                    
i organizacyjnej, za wyposażenie placówki w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej. 

Przedszkola realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej 
podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego: 

 
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces 
opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 
gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga 
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

Przedszkole w Krasnosielcu 

Dane statystyczne: 

W roku szkolnym 2018/2019 do  przedszkola uczęszczało 101 dzieci w 4 oddziałach . 

Tabela nr 26. Liczba dzieci i średnia liczebność w Przedszkolu  w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Przedszkole Liczba dzieci Liczba oddziałów Średnia liczebność 

oddziału 

1. Przedszkole w 

Krasnosielc 
101 4 25 

 

Tabela nr 27. Liczba dzieci przyjętych do Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 w rozbiciu na roczniki 

Lp. Przedszkola Liczba dzieci przyjętych 

ogółem z liczby ogółem 

6-letnich 5- letnich 4-letnich 3- letnich 

1. Przedszkole w 

Krasnosielc 
101 34 33 23 11 



Tabela nr 28. Termin rekrutacji do Przedszkola  

Lp. Przedszkole Termin rekrutacji (od – do) 

1. Przedszkole w  Krasnosielc 15.03 – 31.03 

    Przedszkola funkcjonują cały rok szkolny z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Na wniosek Dyrektora 

Przedszkola i Rady Pedagogicznej Wójt Gminy ustala przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miesiącach 

lipiec – sierpień. 

Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie.  

Tabela nr 29. Rzeczywiste i przewidywane liczby dzieci w Przedszkolu  

Lp. Rok szkolny Przedszkole w Krasnosiecu 

  Ogół. 6lat   5lat 

1. 2016/2017 99   40   29 

2. 2017/2018 100   29   30 

3. 2018/2019 100   31   35 

4. 2019/2020 125   36   37 

5. 2020/2021 125   37   36 

6. 2021/2022 125   36   40 

7. 2022/2023 125   40   35 

8. 2023/2024 125   35   34 

 

Tabela nr 30.Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach :  

Lp. Przedszkola Godz. pracy Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. Przedszkole w  
Krasnosielc 

6.30 – 15.30 4 101 

 

 



Tabela nr 31. Liczba dzieci dowożonych w roku szk. 2018/2019 

Lp. Przedszkole Liczba dzieci 

1. Przedszkole w  Krasnosielc 17 

 

Nauczyciele 

W placówkach zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki pracują zgodnie ze swoimi 

kwalifikacjami. 

Tabela nr 32. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w przedszkolu   

Lp. Nazwa 

przedszkola 
Liczba nauczycieli 

 ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

 

1. 

 

Przedszkole w 

Krasnosielc 

Zatrudnieni 

w pełnym 

wymiarze  

6 - 1 - 5 

Zatrudnieni 

w niepełnym 

wymiarze  

4 - 2 - 2 

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi ogółem 6,97 w tym:  kontraktowy – 1,45,  mianowani – 0,  dyplomowani – 5,32. 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 

Tabela nr 33. Informacja o przeprowadzonych szkoleniach rad pedagogicznych 

Przedszkole Tematyka szkoleń rad pedagogicznych 

 

 

Przedszkole w 

Wewnętrzne :  

W ramach WDN zrealizowano 3 szkolenia na temat: 

- Szkolenia z RODO – zrealizowany w dniu 30.08.2018r. 



Krasnosielc 

- Doradztwo zawodowe w Przedszkolu 

Zewnętrzne: 

- Z czym na wiosnę i lato, plastyka odpowie Wam na to – Wielkanocne inspiracje 

- Przedszkolak w Świecie wartość – czyli poszukiwanie pozytywnej wartości i promowaniu 

właściwego zachowania 

- Wyzwania edukacyjne w kontekście cyfrowej dydaktyki 

- udział w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej – Afazja Rozwojowa – Droga przez diagnozę, terapię i 

edukację ku wyrównaniu szans 

- zorganizowanie szkolenia z edukacji plastycznej firmy ,,Astra” dla pracowników przedszkola, szkół z 

naszej gminy oraz przedszkoli z sąsiednich gmin. 

 

 

W przedszkolu zatrudnieni są  pracownicy administracji i obsługi zgodnie z planem organizacyjnym na dany rok 

szkolny. 

Tabela nr 34. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. 

 

 

1. Przedszkole w 
Krasnosielc 

 

Przedszkole Liczba etatów Razem 

administracji 
obsługi  

1,5 5 6,5 

 

Remonty przeprowadzone w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 

Tabela nr 35. Przeprowadzone remonty bieżące, termomodernizacja obiektów – poniesione z tego tytułu koszty : 

Przedszkole Remont Koszt 

 

Przedszkola w 

Krasnosielcu 

Koszty remontów: 

- wyremontowano instalację elektryczną i oświetlenie przed głównym wejściem 

do Przedszkola oraz oświetlenie w łazienkach i magazynkach w grupach I i II oraz 

przyłącze elektryczne do wiaty na placu zabaw 

 

 

2.881,00 



- przedszkolną piwnicę ( oczyszczono całą powierzchnię, wylana posadzkę w 

dwóch pomieszczeniach po dawnej kotłowni, odmalowano te pomieszczenia jak 

również korytarz, klatkę schodową i dwa mniejsze pomieszczenia – w tym jedno 

archiwum). 

- wymiana opraw oświetleniowych 

-naprawa obieraczki 

-wymiana stolarki okiennej 

-naprawa instalacji kanalizacyjnej 

 

4.648,00 

 

1.490,00 

369,00 

1.250,00 

1.845,00 

Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka : 

- „Dzień Przedszkolaka”; - co miesięczne spotkanie z ,,POZYTYWKĄ” - Uroczysta Akademia z Okazji 100 – lecia 

Niepodległości Polski oraz obchody TYGODNIA PATRIOTYCZNEGO ( konkursy, spacer z flagami, wycieczki piesze 

do miejscowego Grobu Nieznanego Żołnierza, pomnika Tadeusza Kościuszki, spotkanie z członkami grupy 

rekonstrukcyjnej 22 Niżegrodzkiego Pułku Piechoty) - akcja – czytanie optymistycznych bajek – , wolontariusze z 

Zespołu Szkół w Krasnosielcu, Zespołu Szkół im. T. Kościuszki  i członkowie miejscowego Klubu Seniora w Krasnosielcu; - 

spotkanie z lekarzem pediatrą , stomatologiem, policjantem, strażakiem i ratownikiem medycznym; - wycieczka edukacyjna 

z preorientacji zawodowej do miejscowej piekarni, - występ dzieci z ,,Jasełkami” w GOK w Krasnosielcu podczas wigilii 

członków Klubu Seniora, - dzień Babci i Dziadka w GOK w Krasnosielcu, - wycieczka ścieżką edukacyjną ,,Z Lasem za Pan 

Brat” z okazji Święta Drzewa, - wycieczka rekreacyjna do wioski Św. Mikołaja ,,Gwarek” w Pięknej Górze koło Giżycka, - 

wycieczka do kina Jantar w Ostrołęce na teatrzyk ,,Królewna Śnieżka”, - wycieczka do Jednostki Wojskowej w Przasnyszu na 

Dni Otwarte Koszar, - wycieczka do miejscowej piekarni w ramach preorientacji zawodowej, - ,,Święto Pluszowego Misia”,     

- wycieczka do Warszawy do ZOO, - Mikołajki, , Bal karnawałowy, Dzień Rodziny, Uroczysta zakończenie roku szkolnego,         

- kiermasz bożonarodzeniowy, - kiermasz wielkanocny; - Dzień otwarty w przedszkolu,  

Formy zapewnienia bezpieczeństwa 

Dzieci z przedszkola są odbierane tylko i wyłącznie przez  rodzicom lub  osoby dorosłym upoważnionym na piśmie.  

• szkolenie pracowników obsługi i administracji w zakresie BHP i RODO; 

• wyposażenie w maty antypoślizgowe w szatni i łazienkach; 

• posypywanie piaskiem i solą schodów i chodnika przed przedszkolem w okresie zimowym; 

• systematyczne sprawdzanie zagrożeń w budynku przedszkolnym i na placu zabaw dla dzieci. 

• zamontowanie viedeomofonu celem  bezpiecznego odbioru dzieci z przedszkola 

•  3x w roku spotkania z policjantem (dzielnicowym) celem omówienia zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa 
w czasie ferii zimowych i wakacji 

Innowacje pedagogiczne i działania edukacyjne: 

• - Przedszkolne spotkania z muzyką organizowane przez Agencję artystyczną – POZYTYWKA; 

• - udział dzieci w V Ogólnopolski Maratonie Przedszkolaków - ,,Sprintem do maratonu” 

• - edukacja przyrodnicza ,, Rusałka pawik” – obserwacja cyklu życia od gąsienicy do dorosłego motyla 

• - warsztaty plastyczne ,,Pracownie wielkanocnych jajeczek” 

• - spotkanie z członkami grupy rekonstrukcyjnej 22 Niżegrodzkiego Pułku Piechoty 



• - udział w programie profilaktycznym Państwowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznym - ,,Chroń się przed 

kleszczami – wszystkimi sposobami” 

• - udział w projekcie ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

• - realizacja programu wychowawczo -  profilaktycznego oraz adaptacyjnego ,,Radosny Start” 

• - udział w akcji ,,Góra grosza” 

• udział w nowatorsko – edukacyjnym przedstawieniu ,,Teatr Cieni” 

• realizacja programu preorientacji zawodowej ( zapraszanie gości, rodziców wykonujących znane i ciekawe 

zawody). 

Konkursy: 

Szczebel podstawowy: 

- konkurs fotograficzny ,,Wiosna w obiektywie” 

- konkurs recytatorski ,,Kto Ty Jesteś? Polak mały!” 

- konkurs plastyczny ,,Orzeł Biały” 

- przegląd Piosenki patriotycznej 

- pokaz mody patriotycznej  

 Dowóz 

Dzieci dowożone na kwotę 12.275,52 

 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Amelinie 

Dane statystyczne 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole podstawowej funkcjonował 1 oddział przedszkolny. 

Tabela nr 26. Liczba dzieci i średnia liczebność oddziału w  oddziale przedszkolnym   w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Przedszkole 

 

Liczba dzieci Liczba oddziałów Średnia 

liczebność 

oddziału 

1. Oddział Amelin 21 1 21 

 

Tabela nr 27. Liczba dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w rozbiciu  na roczniki 

Lp. Przedszkola Liczba dzieci przyjętych 

ogółem z liczby ogółem 

6-letnich 5- letnich 4-letnich 3- letnich 

1. Oddział Amelin 

2018/2019 

21 8 6 6 1 

2 2019/2020 24 8 7 5 4 



 

Tabela nr 28. Termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

Lp. Przedszkole Termin rekrutacji              

(od – do) 

1. Oddział Amelin 15.03. – 31.03. 

 

 

   Tabela  nr  29.  Rzeczywiste i przewidywane liczby dzieci w oddziale przedszkolnych 

Lp Rok szkolny Oddz. Amelin  

  ogół. 6 lat 5 lat 4 lata 3 lata 

1. 2016/2017 32 11 11 9 1 

2. 2017/2018 24 12 8 4 0 

3. 2018/2019 21 8 6 6 1 

4. 2019/2020 24 8 7 5 4 

5. 2020/2021 25 8 5 8 2 

6. 2021/2022 25     

 

Tabela nr 30. Oddział przedszkolny jest czynny w roku szk. 2018/2019 od poniedziałku do piątku w godzinach :   

Lp. Przedszkola Godz. pracy Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. Oddział Amelin 7.00 – 14.00 1 21 

 

Tabela nr 31.   Liczba dzieci dowożonych w roku szk. 2018/2019 

Lp. Przedszkole Liczba dzieci 

1. Oddział Amelin 7 

 

Nauczyciele 

    W placówkach zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy pracują zgodnie ze swoimi 

kwalifikacjami. 

Tabela nr 32.  Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w oddziale przedszkolnym w roku  2018/2019 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba nauczycieli 

ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

 

1. 

 

Oddział 

Amelin 

Zatrudnieni w 

pełn. wymiarze z 

1 - - - 1 

Zatrudnieni w 

niepeł. wymiarze  

- - - - - 

 

 

 



Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Drążdżewie 

Dane statystyczne 
 
Tabela nr 26. Liczba dzieci i średnia liczebność oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2018/2019 
 

Lp. Przedszkole 
 

Liczba dzieci Liczba oddziałów Średnia 
liczebność 
oddziału 

1. Oddziały Drążdżewo 50 2 25 

 
 
 
Tabela nr 27. Liczba dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w rozbiciu  na roczniki 
 

Lp. Przedszkola Liczba dzieci przyjętych 

ogółem 
z liczby ogółem 

7 - letnich  6-letnich 5- letnich 4-letnich 3- letnich 

1. Oddział Drążdżewo 50 - 20 17 9 4 

 
 
Tabela nr 28. Termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego 
 

Lp. Przedszkole Termin rekrutacji              
(od – do) 

1. Oddział Drążdżewo 15.03. – 31.03. 

 
    Tabela  nr  29.  Rzeczywiste i przewidywane liczby dzieci w oddziale przedszkolnym 
 

Lp Rok szkolny 
Oddz. Drążdżewo 

ogół. 7 lat 6 lat 5 lat 4 lata 3-lata 

1.  2016/2017 50  19 11 20  

2.  2017/2018 50 1 12 20 14 3 

3.  2018/2019 50 - 20 17 10 3 

4.  2019/2020 45 1 17 11 10 6 

5.  2020/2021 50 - 15 15 15 5 

6.  2021/2022 50 - 15 15 15 5 

 
 
Tabela nr 30. Oddział przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach :  
  

Lp. Przedszkola Godz. pracy Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. Oddział Drążdżewo 8.00 – 14.30 2 45 

 
Tabela nr 31.   Liczba dzieci dowożonych w roku szk. 2018/2019 
 

Lp. Przedszkole Liczba dzieci 

1. Oddział Drążdżewo 2 

 
Nauczyciele 
 
Tabela nr 32.  Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w oddziale przedszkolnym 
 

Lp. Nazwa przedszkola 
Liczba nauczycieli 

ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1. 
Oddział 

Drążdżewo 

Zatrudnieni w 
pełn. wymiarze 

2 0 1 1  

Zatrudnieni w 
niepeł. wymiarze 

- - - - - 



 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rakach 

Dane statystyczne 

W roku szkolnym 2018/2019  do przedszkola uczęszczało 23 dzieci.  

Tabela nr 26. Liczba dzieci i średnia liczebność oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Przedszkole 

 

Liczba dzieci Liczba oddziałów Średnia 

liczebność 

oddziału 

1 Oddział przedszkolny 23 1  

 

Tabela nr 27. Liczba dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w rozbiciu na roczniki 

Lp. Przedszkola Liczba dzieci przyjętych 

ogółem z liczby ogółem 

6-letnich 5- letnich 4-letnich 3-   letnich       

1. Oddział Raki 10 2 5 3 0                

 

Tabela nr 28. Termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

Lp. Przedszkole Termin rekrutacji              

(od – do) 

4. Oddział Raki 15.03. – 31.03. 

 
    Tabela  nr  29.  Rzeczywiste i przewidywane liczby dzieci w oddziale przedszkolnym 

Lp Rok szkolny Oddz. Raki 

  Ogół  . 6lat     5lat 

 2015/2016 21       11      10 

 2016/2017 20      10      10 

 2017/2018    19       11       8 

 2018/2019      7         2        5 

 2019/2020 10       4       6 

 

Tabela nr 30.  Oddział przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach :   

Lp. Przedszkola Godz. pracy Liczba oddziałów Liczba dzieci 

4. Oddział Raki 8.00 – 13.30 1 23 

 

 

 

 



Tabela nr 31.   Liczba dzieci dowożonych w roku szk. 2018/2019 

Lp. Przedszkole Liczba dzieci 

4. Oddział Raki 4 

 

Nauczyciele 

Tabela nr 32.  Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w oddziale przedszkolnym 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba nauczycieli 

ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

4.  

Oddział Raki 

 

Zatrudnieni w 

pełn. Wymiarze 

1 - - - 1 

Zatrudnieni w 

niepeł. 

Wymiarze  

- - - - - 

Razem : 1 - - - 1 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych 

Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka : 
         Przedszkolaki uczestniczą we wszystkich wydarzeniach z życia szkoły. Dodatkowo organizują Dzień Przedszkolaka, 
Dzień Babci i Dziadka.     
 
Formy zapewnienia bezpieczeństwa 
Dzieci z przedszkola są odbierane tylko i wyłącznie przez rodzicom  lub  osobom dorosłe  upoważnione na piśmie przez 

rodzica.(  Osoba odbierająca składa podpis w obecności pracownika przedszkola.) 

Innowacje pedagogiczne i działania edukacyjne: 

Dzieci uczestniczyły w dodatkowych zajęciach : język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia.                    

W Szkole Podstawowej w Amelinie była przeprowadzona 1 kontrola przez MKO  z zakresu nadzoru pedagogicznego- 

ocena prawidłowości pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  

Zalecenia : 

1. Zaleca się organizować zajęcia logopedyczne w grupach do 4 uczestników. 

2. Zaleca się uzgadnianie warunków współpracy organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły i wykonanie zaleceń pokontrolnych: 

1. W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia logopedyczne odbywają się w grupach 4 osobowych. Nauczyciel w dzienniku zajęć 

odnotowuje godziny pracy z grupą.  

2. Podpisanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim porozumienia  w sprawie współpracy, 

które określa między innymi zasady komunikowania się szkoły z poradnią. Szkoła nie zatrudnia pedagoga szkolnego. 

. Informacja o odbytych formach  nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego 

ministra w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu w roku szkolnym 2018/19. 

•  Kontrola planowa w zakresie Prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.  Protokół kontroli z dnia 13.12.2018 - nie wydano żadnych zaleceń    

• Kontrola doraźna w zakresie - Sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły . Zapewnienie uczniom 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki , wychowania i opieki . Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 



oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach. Protokół kontroli z dnia 20.02.2019. Wydano dwa zalecenia 

pokontrolne : 

1.  Zaleca się do karty wycieczki dołączyć listę uczniów biorących w wycieczce , zawierającą oprócz imienia i 

nazwiska ucznia także telefon rodzica lub rodziców ucznia . 

2.  zaleca się aby sprostowanie   błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania , w tym w 

dziennikach lekcyjnych , dokonywała osoba , która taki błąd popełniła wpisując datę i składając czytelny podpis. 

Informacje o   sposobach realizacji zaleceń pokontrolnych przekazano pismami z dnia 11.03.2019 do organu 

prowadzącego i nadzorującego. 

• Kontrola w zakresie – Ustalenie zakresu spełniania kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły. Protokół kontroli z dnia 

24.06.2019 – nie wydano żadnych zaleceń. 

 

Informacja o odbytych formach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty lub właściwego ministra 

w Przedszkolu w Krasnosielcu w roku szkolnym 2018/2019. 

1. Kontrola dotyczyła ,,Oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej” w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Protokół kontroli z dnia 13 grudnia 2018r. 

Wydano zalecenia: 

- zaleca się organizować zajęcia logopedyczne w grupach do 4 uczestników zajęć, zgodnie z: - §9 rozporządzenia Ministra 

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

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.poz.1591).  

- zaleca się uzgadnianie warunków współpracy  organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

przedszkolu/szkole, zgodnie z: -§4 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U.poz.1591). 

Kontrola dotyczyła roku szkolnego 2017/2018, gdzie dyrektorem Przedszkola była Pani Anna Godlewska. Powyższe 

zalecenia nie mają zastosowania do roku szkolnego 2018/2019, 2019/2020, gdyż zarówno zajęcia logopedyczne jak i 

uzgadnianie warunków współpracy w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane są prawidłowo. 

 

 


