
Rok szkolny 2019/2020

rokiem ogromnych zmian
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Liczba uczniów i wychowanków w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

1542

72

515

21

1407

67

525

22
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Liczba uczniów SP Liczba oddziałów SP Liczba wychowanków w

przedszkolach / oddziałach

Liczba oddziałów

przedszkolnych

30.09.2018r. 30.09.2019r.

W odniesieniu do roku szkolnego 2018/2019 zmniejszyła się liczba oddziałów szkolnych o 5
(zakończenie funkcjonowania gimnazjów), liczba uczniów zmniejszyła się średniorocznie o 135.
Natomiast zwiększyła się liczba oddziałów przedszkolnych o 1 oddział w przedszkolu w Serocku, a
liczba przedszkolaków w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę
wzrosła o 10 osób.
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Liczba uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego
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SP SEROCK - PONAD 

50% OGÓŁU

SP ZEGRZE ZSP WOLA KIEŁPIŃSKA SP JADWISIN PRZEDSZKOLE W 

SEROCKU

30.09.2018r. - ogółem 40 uczniów 30.09.2019r. - ogółem 40 uczniów
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Potencjał - materialny

 W Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku - rozbudowa

budynku o salę sportowo – rekreacyjną z zapleczem i salą specjalistyczną wraz z

placem zabaw. Inwestycja zakończona w VIII 2019r.

 W Szkole Podstawowej w Zegrzu – zakończenie kompleksowej

termomodernizacji budynku, obejmującej część zewnętrzną i wewnętrzną

budynku, podniosła jego parametry energetyczne, ale także i funkcjonalne

(pracownie specjalistyczne, remont sali gimnastycznej).

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - remont kapitalny

9 sanitariatów w budynku zespołu.
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Zajęcia dodatkowe dla uczniów 
Projekt „Kluby Kluczowych Kompetencji” pozwalający na uzyskanie nowych kompetencji oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się

nowoczesnymi technologiami w procesie kształcenia.

 W ramach projektu przeszkolono łącznie 90 nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych i programowania, które mają być bazą 

do prowadzenia zajęć projektowych: informatycznych, matematyczno – przyrodniczych, językowych i wyrównawczych. 

 Łącznie zajęciami objętych było 585 uczniów w 43 grupach. 

 Do realizacji zajęć zakupiono:

50 komputerów przenośnych, 105 tabletów, 60 zestawów robotów edukacyjnych, 5 zestawów obejmujących: komputer przenośny, 

tablicę interaktywną i projektor, 7 szaf  do ładowania i przechowywania tabletów, 3 szafy do ładowania i przechowywania 

komputerów przenośnych. Wyposażono pracownie matematyczne i przyrodnicze za kwotę 114.000,00 zł. Uczestnicy zajęć językowych 

otrzymali podręczniki do nauki języków obcych, a do zajęć wyrównawczych - pomoce dydaktyczne oraz drobne materiały 

piśmiennicze.

 Starsze grupy z Klubu Informatyka odbyły wycieczki do Centrum Nauki Kopernik na zajęcia z robotyki, natomiast grupy z Klubu 

Naukowca na pokazy filmowe w Planetarium CNK z zakresu nauki o kosmosie i lotnictwie.
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 Program Umiem pływać w gminie Serock 2019 i 2020 dofinansowany ze środków

Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Drugi etap programu w 2019r. od września do grudnia - 75 uczestników.

Gmina pozyskała także środki na realizację zajęć pływania dla uczniów klas I, II, III

szkół podstawowych w 2020r., ale z powodu pandemii zajęcia zostały zawieszone,

zrealizowano tylko 10 godzin zajęć.

 Program SKS dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu - organizator programu

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza - skierowany był do uczniów szkół i

pozwala na podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie

zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia

wychowania fizycznego w danej szkole. W programie wzięły udział: Szkoła

Podstawowa w Jadwisinie, Szkoła Podstawowa w Zegrzu, Zespół Szkolno –

Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.
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Zajęcia pozalekcyjne w ramach godzin przydzielonych przez organ prowadzący 

w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Nazwa placówki Rodzaj zajęć 

pozalekcyjnych

Ilość zrealizowanych

godzin w I semestrze

roku szkolnego 2019/2020

Ilość zrealizowanych

godzin w II semestrze

roku szkolnego 2019/2020

1 Szkoła Podstawowa  w Serocku Chór szkolny 46 godzin 15 godzin

SKS 82 godziny 28 godzin

2 Szkoła Podstawowa w Jadwisinie Zajęcia wokalno – taneczne  

szkolny zespół Violinki

21godzin 8  godzin

3 Szkoła Podstawowa w Zegrzu Koło teatralne 15 godzin 5  godzin

Chór szkolny 32 godziny 35  godzin

4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli 

Kiełpińskiej 

SKS 62 godziny 9 godzin

Chór szkolny 28 godzin 9 godzin

Zajęcia umuzykalniające 11 godzin 5 godzin

RAZEM 297 godzin 114 godzin
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Etaty nauczycielskie

Stan w SIO

na dzień:

Ogółem Liczba nauczycieli (wg stopnia awansu zawodowego)

liczba

etatów

liczba

nauczycieli
dyplomowanych mianowanych kontraktowych stażystów

30.09.2018r 186,50 208 91 52 51 14

30.09.2019r 189,89 212 93 46 48 25

W roku szkolnym 2019/ 2020 stan zatrudnienia nauczycieli na 30.09.2020r. wynosi 189,89 et., 212 osób, w 
ubiegłym roku 186,50 et. co oznacza, że uruchamiamy coraz mniejsze oddziały szkolne oraz zwiększamy 
liczbę nauczycieli wspomagających pracę dydaktyczną szkół i organizację pomocy psychologiczno -
pedagogicznej. Pracownicy administracji i obsługi na et. 57,13; 61 osób ( bez opiekunów w autobusach 
szkolnych).  

Stażyści

12%

Kontraktowi

22%

Mianowani

22%

Dyplomowani

44%

Stopnie awansu w roku szkolnym 2019/2020
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Zwiększenie środków na dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli                                 

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia18 września 2019r. zwiększono środki na dodatki

motywacyjne dla nauczycieli z 7% do 9% planowanych wynagrodzeń zasadniczych, dla

wicedyrektorów z 11 do 15%, dla dyrektorów z 20% do 30% płacy zasadniczej. Nauczyciel,

wicedyrektor, dyrektor, który realizuje, koordynuje, działania związane z pozyskiwaniem

lub wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków UE dodatkowo ma otrzymać

dodatek w kwocie do 430,00 zł. Opiekun stażu w zależności od zaangażowania i efektów

może liczyć na dodatek w granicach od 80,00 zł do 160,00 zł miesięcznie.

Od września 2019r. podniesiono wynagrodzenia także pracownikom administracji i obsługi

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Pula środków naliczeniowych na wzrost płacy zasadniczej wynosiła 140,00 zł na etat,

do której należy jeszcze doliczyć wzrost dodatku z tytułu wysługi lat.

9



Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020r.

Kwota do wykorzystania w 2020r.: 70.581,00
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Nazwa placówki Obszar tematyczny szkolenia, konferencji, seminarium, warsztatów.

Szkoła 

Podstawowa             

w Serocku

1. Librus – kurs doskonalenia zawodowego.

2. Szkolenie Office 365+ Microsoft Teams , on-line.

3. Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym – wskazanie konkretnych rozwiązań dotyczących oceniania w 

nauczaniu zdalnym  on-line.

4. „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym w nauczaniu zdalnym. 

Organizowanie i realizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej w czasie pracy zdalnej” on-line.

5.„Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020” on-line.

6. „Dziecko z autyzmem  i Aspergerem w grupie”.

7. „Depresje i samobójstwa u dzieci i młodzieży”.

8. Konferencja „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.

Szkoła 

Podstawowa              

w Jadwisinie

1.Microsoft TEAMS- wdrożenie do wykorzystania Microsoft Office 365  w zdalnym nauczaniu 
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Należy położyć nacisk na podnoszenie kompetencji cyfrowych i informatycznych nauczycieli i kadry 
kierowniczej.

• Nauczyciele, którzy skorzystali z dofinansowania opłat za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne w roku 
2020 – II semestr:

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej 1 nauczyciel skorzystał z dofinansowania specjalności –
nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania
przedmiotu.

Nazwa placówki Obszar tematyczny szkolenia, konferencji, seminarium, warsztatów.

ZSP w Woli 

Kiełpińskiej

1. Organizacja zdalnego nauczania.

2. Organizacja zdalnej pracy rady pedagogicznej.

3. Szkolenie z Librusa.

4. Powrót dzieci do przedszkoli.

5. Podsumowanie roku szkolnego.

6. Procedury oceny pracy n-la.

7. Awans zawodowy nauczyciela.

Szkoła Podstawowa                  

w Zegrzu

1. Nauka zdalna w systemie LIBRUS Synergia.

2. Zaburzenia języka o podłożu neurologicznym. Wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy u dzieci z 

autyzmem.

Samorządowe 

Przedszkole                               

w Serocku

Szkolenie e-learning Rady Pedagogicznej w zakresie zmian w przepisach prawa oświatowego.
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 Dwa modele pracy szkolno – przedszkolnej:

- do 11 marca 2020r. – tradycyjne nauczanie

- od 25 marca 2020r. – nauczanie na odległość

Wsparcie szkół i ucznia w nauczaniu zdalnym przez Miasto i Gminę Serock

• Od 30 marca 2020r. możliwość użyczania uczniom i nauczycielom komputerów przenośnych i tabletów

zakupionych w projekcie pn. Kluby Kluczowych Kompetencji,

• zakup sprzętu komputerowego z programu „Zdalna szkoła” - w pierwszej edycji projektu zakupiono 33

komputery przenośne, 27 modemów LTE oraz karty SIM z dostępem do Internetu na okres 3 m-cy, bez

limitu danych. Cały zakupiony przez Gminę sprzęt komputerowy został przekazany do szkół i użyczony

najbardziej potrzebującym uczniom do czasowego użytkowania. Dofinansowanie z drugiej edycji

programu „Zdalna Szkoła +” w wysokości 75.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu głównie

dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, z minimum trojgiem dzieci,

• przekazanie przedszkolom i szkołom płynów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej,

• pomoc Straży Miejskiej w Serocku w dostarczaniu materiałów edukacyjnych uczniom, interwencja w

przypadkach nieuczestniczenia ucznia w zdalnym nauczaniu,

• dodatkowe pakiety Internetu dla uczniów i nauczycieli zaoferowały: Orange, Play, T-mobile, UPC Polska.

Od 11 maja 2020r. w gminie Serock nastąpiło stopniowe przywracanie pracy placówek oświatowych

zorganizowanych na nowych zasadach i warunkach wynikających z pandemii wirusa SARS – CoV-2.



Wnioski:

 istnieje potrzeba wyrównywania nierówności w dostępie do sprzętu oraz łączy internetowych przez wspieranie 
uczniów i rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej,

 uwzględnienie w pracy szkół          konsekwencji pandemii, jaką jest brak realizacji społecznego aspektu edukacji, 
w tym kontaktu z rówieśnikami, negatywny wpływ na zdrowie psychiczne związany z obowiązkową izolacją,

 istnieje potrzeba natychmiastowego intensywnego szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi 
technologicznych do nauczania na odległość (korzystanie z platform internetowych, rozwój cyfrowych treści 
edukacyjnych i innowacyjnych metod nauczania).

MEN podjęło działania, aby od października 2020r. uruchomić studia podyplomowe w zakresie informatyki dla 
nauczycieli.

Placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne – będą doskonaliły nauczycieli w prowadzeniu 
kształcenia na odległość. 
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Raport MEN wskazuje na konieczność kontynuowania działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych kadry 

zarządzającej, nauczycieli i uczniów z uwagi na postępujące procesy cyfryzacji oraz trudną do przewidzenia 

sytuację epidemiologiczną. Należy położyć większy nacisk na cyfryzację całego procesu kształcenia.       

Według raportu, do kształcenia wykorzystywano:

-dzienniki elektroniczne,
-platformę e-podręczniki,

-ponadto: inne platformy edukacyjne, komunikatory internetowe, pocztę e-mail, pocztę tradycyjną, kontakt 

telefoniczny (sms, rozmowa).    


