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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock 

za rok szkolny 2021/2022 

 

 
Spis treści: 

1. Priorytety edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 

2. Jednostki organizacyjne systemu oświaty prowadzone / dotowane przez Miasto i Gminę 

Serock: 

1) przedszkola, 

2) szkoły, 

3) edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami 

3. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

4. Kadra pedagogiczna, doskonalenie zawodowe nauczycieli 

5. Pomoc materialna dla uczniów: 

1) stypendia szkolne, 

2) zasiłki szkolne, 

3) dofinansowanie zakupu podręczników 

6. Dowożenie 

7. Projekty i programy wspomagające rozwój i edukację dzieci i młodzieży: 

projekty i programy prowadzone przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku  

8. Osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

9. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy, która 

ukończyła szkołę podstawową i nie ukończyła 18 lat 

10. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

11. Wyniki egzaminów zewnętrznych; wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne, osiągnięcia sportowe - o zasięgu  

            co najmniej powiatowym. 

 

 

 

 

 



2 
 

Na rok szkolny 2021/2022 przez Ministra Edukacji Narodowej zostały ustalone 

następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie 

jednostek oświatowych prowadzonych przez gminy: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania 

historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek 

edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne 

korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem 

migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego. 

Szkoły i przedszkola oraz Miasto i Gmina Serock w swoich działaniach edukacyjnych 

uwzględniały kierunki polityki oświatowej państwa. 

 

1. Priorytety edukacyjne Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2021/2022 

 

1) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i kadrze pedagogicznej w związku z pandemią 

Covid – 19 oraz niwelowanie negatywnych skutków izolacji społecznej i nauczania w 

formie zdalnej. 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Kształcenie na 

odległość obowiązywało w ograniczonym wymiarze. W trybie zdalnym szkoły 

funkcjonowały w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. z wyłączeniem 

przedszkoli. Ponadto od 27 stycznia do 20 lutego 2022r. kształcili się zdalnie uczniowie 

klas V – VIII szkół podstawowych. Przedszkolaki i uczniowie klas I – IV szkół 

podstawowych kontynuowali w tym czasie naukę w trybie stacjonarnym. 
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Uciążliwością pierwszego semestru szkolnego było wyłączanie klas / grup przedszkolnych i 

kadry szkolnej / przedszkolnej z systemu pracy stacjonarnej w związku z kwarantanną z 

kontaktu. 

Do prowadzenia zajęć w formie zdalnego nauczania, wykorzystywano sprzęt 

zakupiony z programów pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +” tj. 72 przenośne komputery 

i 27 modemów LTE, karty SIM z dostępem do Internetu oraz komputery – 25 sztuk 

zakupionych w ubiegłym roku z budżetu Miasta i Gminy Serock, w celu doposażenia sal 

lekcyjnych w laptopy do prowadzenia przez nauczycieli nauczania zdalnego. Korzystano 

także ze sprzętu  (komputerów, tabletów) zakupionych w programie pn. „Kluby Kluczowych 

Kompetencji” współfinansowanym z EFS.  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej dodatkowo wykorzystywał sprzęt 

otrzymany w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego”, w tym w szczególności: zestawy komputerowe, laptopy, tablety, drukarki, 

urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, monitor interaktywny oraz pakiet 

oprogramowań wspierających naukę zdalną. 

Dyrektorzy szkół wraz z organem prowadzącym odpowiadali za bezpieczeństwo 

uczniów oraz podejmowali decyzje adekwatne do sytuacji i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w celu umożliwienia bezpiecznej nauki w szkołach i przedszkolach w 

czasie pandemii.  

 

2) Wsparcie uczniów po pandemii 

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom kształcenia na odległość, w roku szkolnym 

2021/2022 szkoły podstawowe realizowały następujące programy: 

- zajęcia wspierające dla uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: od września do 

grudnia 2021r. odbyło się łącznie 645 godzin zajęć w czterech szkołach podstawowych, 

- zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w dodatkowym 

wymiarze 828 godzin łącznie w czterech szkołach podstawowych, uruchomione zostały od     

1 marca 2022r. Realizacja zajęć potrwa do 20 grudnia 2022r., 

- pogram „WF z AWF - Aktywny powrót uczniów do szkół po pandemii” – dodatkowe 

zajęcia sportowe organizowały dwie szkoły podstawowe: w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej, 

od września do grudnia 2021r.  
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3) Program „Aktywnie i zdrowo” 

To działania przyjęte przez szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę 

Serock. Jego celem było promowanie wśród uczniów zdrowej diety oraz aktywności 

fizycznej. Wspólnie z organem prowadzącym wyznaczono cele i zadania do realizacji, przy 

czym każda z placówek działała autonomicznie w wybranych obszarach.  

W ramach programu: 

1) urozmaicono posiłki przygotowywane w szkolnych / przedszkolnych kuchniach, 

uwzględniając w nich przewagę warzyw i owoców oraz produktów mlecznych;  

2) na stronach internetowych co tydzień publikowano jadłospisy z uwzględnieniem 

składników dań, gramatury i wartości odżywczej potraw oraz alergenów; 

3) uwzględniano indywidualne potrzeby dzieci oraz uczniów poprzez stosowanie 

odpowiednich diet.  

Dla zapewnienia właściwej organizacji żywienia podnoszono kompetencje intendentek 

poprzez udział w szkoleniach: „Zasady planowania jadłospisów dla dzieci  w szkole i 

przedszkolu”, „Talerz zdrowego żywienia”, „Zasady żywienia i alergie”. 

Owoce, warzywa i produkty mleczne, które szkoły otrzymują bezpłatnie 2-3 razy w tygodniu, 

spożywano na terenie szkół. 

 W ciągu całego roku szkolnego dzieciom oraz uczniom przekazywano wiedzę na 

temat dbania o zdrowie i właściwe odżywianie. Prowadzono edukację zdrowotną, w tym: 

- realizowano własne projekty i programy szkół/przedszkoli, takie jak „Smacznie, zdrowo i 

kolorowo”, „Zdrowe żywienie w przedszkolu i w domu”, „Tydzień dla mózgu”, 

- organizowano zajęcia oraz wykłady w zakresie prawidłowego odżywiania i zdrowego trybu 

życia, podczas których uczniowie uczestniczyli w przygotowywaniu potraw, np. „Wiem co 

jem”, 

- wspólnie przygotowywano i spożywano zdrowe posiłki, w tym sałatki oraz soki owocowo-

warzywne; 

- organizowano wycieczki edukacyjne o tematyce prozdrowotnej- wycieczki do sadów, na 

farmę dyń; 

- prowadzono warsztaty kulinarne oraz zajęcia tematyczne w klasach i podczas zajęć 

świetlicowych. 

Szkoły i Przedszkole realizowały także programy zwiększające aktywność fizyczną:  

-„Umiem pływać w gminie Serock”; 

-„Gimnastyka w Gminie Serock”; 

-„Trzymaj Formę”; 

-„Aktywny powrót do szkoły WF z AWF”. 
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4) Objęcie dzieci i uczniów przybywających z Ukrainy kształceniem, wychowaniem         

i opieką 

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w roku szkolnym 2021/2022 na terytorium 

Polski przebywała liczna grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest 

przyjmowana do publicznych szkół oraz obejmowana opieką i nauczaniem na warunkach 

dotyczących obywateli polskich. 

Na terenie Miasta i Gminy Serock od 21 marca 2022r. w oparciu o Zarządzenie 

Burmistrza zorganizowane zostały 3 oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej im. 

Wojska Polskiego w Zegrzu. Uczniowie z Ukrainy zamieszkali w ośrodkach konferencyjno – 

szkoleniowych w Serocku i w Jadwisinie byli dowożeni do oddziałów przygotowawczych w 

Zegrzu autobusem szkolnym wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. Część uczniów 

z Ukrainy trafiła do oddziałów ogólnych w szkołach podstawowych. 

W okresie od marca do czerwca 2022r., średniomiesięcznie do szkół podstawowych 

na terenie gminy uczęszczało ok. 94 uczniów,  a z opieki przedszkolnej średniomiesięcznie 

korzystało ok. 35 wychowanków. 

Uczniom z Ukrainy, którzy nie znali języka polskiego w stopniu wystarczającym       

do korzystania z nauki, zorganizowano dodatkową naukę języka polskiego. 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zorganizował spotkanie                          

z psychologiem wielokulturowym, praktykiem w zakresie wielokulturowości w edukacji,       

w celu wsparcia środowisk szkolnych w procesie adaptacji dzieci z Ukrainy w polskiej 

szkole. 

Uczniowie z oddziałów przygotowawczych w szkole w Zegrzu zaprezentowali się      

w lekcji otwartej języka polskiego w obecności Pani Agaty Kornhauser – Dudy – żony 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na finansowanie dodatkowych zadań związanych z zapewnieniem kształcenia 

wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy gmina 

otrzymywała środki z Funduszu Pomocy.           

 

5) Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych 

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto i Gmina Serock kontynuowało szeroki zakres prac 

inwestycyjnych w oświacie, rozbudowując i modernizując infrastrukturę szkolno – 

przedszkolną; 
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- rozbudowywano i modernizowano Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej o 

dodatkowe sale przedszkolne, poprawiając układ funkcjonalny budynku i dostosowując go do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Głównym założeniem jest 

wybudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i zwiększenie bazy szkolnej o 

5 sal / pomieszczeń szkolnych,         

- rozpoczęto rozbudowę i przebudowę Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 

wyodrębnieniem części żłobkowej (czerwiec 2022r), 

- opracowano projekt rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Serocku w zakresie 

bazy sportowej oraz edukacyjno – opiekuńczej.  

W minionym roku szkolnym Miasto i Gmina Serock oddała do użytkowania nowoczesną 

stołówkę szkolną i kuchnię. Od grudnia 2021r. żywienie zbiorowe w Przedszkolu i Szkole 

Podstawowej w Serocku odbywa się w formule kuchni własnej. W okresie VI – XI 2021r. 

wykonano remont pomieszczeń kuchni i stołówki. Wartość prowadzonego remontu to 

1.596.686,09 zł. Inwestycja ta, jak i sposób prowadzenia żywienia, przełożył się na poprawę 

jego jakości oraz zwiększoną liczbę uczniów korzystających z posiłków przygotowywanych 

w szkolnej kuchni. 

Wszystkie szkoły podstawowe przystąpiły do programu rządowego „Laboratoria 

Przyszłości”. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród 

uczniów. Szkoły zakupiły z programu LP następujący sprzęt:  

- specjalistyczne urządzenia z zakresu robotyki: mikrokonktrolery z akcesoriami, 

roboty edukacyjne, gogle VR z oprogramowaniem, zestawy klocków edukacyjnych,  

- sprzęt do nagrań, nauki prezentacji swoich osiągnięć: kamery, mikroporty, 

oświetlenie, aparaty fotograficzne, miksery i konsole, słuchawki studyjne, 

- sprzęt nowych technologii: drukarki 3D, wizualizery. 

Sprzęt będzie wykorzystywany na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych. 

Wartość zakupionego sprzętu – 442.800 zł. 

W czerwcu 2022r. w Szkole Podstawowej w Serocku odbyło się spotkanie z 

pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocnikiem Ministra 

Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, w ramach akcji „Mobilne Laboratoria 

Przyszłości”. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których wykorzystany został 

nowoczesny sprzęt multimedialny, drukarki 3D, mikrokontrolery. Młodzież mogła również 

uczestniczyć w warsztatach rękodzielnictwa. Podczas zajęć uczniowie prowadzili ciekawe 

eksperymenty, zdobywali nowe umiejętności, ważne na kolejnych etapach edukacji oraz 

pomocne w wyborze przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. 
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2. Jednostki organizacyjne systemu oświaty prowadzone / dotowane przez Miasto    

i Gminę Serock 

1) Przedszkola 

Zadania oświatowe z tego zakresu gmina realizowała prowadząc: trzy przedszkola, trzy 

oddziały przedszkolne zorganizowane w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, dotując 

przedszkola niepubliczne działające na terenie gminy, a także zwracając koszty dotacji 

udzielanej na dzieci przedszkolne korzystające z przedszkoli w innych gminach.   

 

Tabela 1. Liczba oddziałów i liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  (stan  na 30.09.2021 r.,  wg danych SIO) 

 

Lp. Nazwa placówki  Rok szkolny 2021/2022 

Liczba oddziałów  Liczba dzieci 

1. Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały 

w Serocku. 

12 292 

2. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  4 96 

3. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej 4 100 

4. Oddziały Przedszkolne  w Szkole Podstawowej     

w Jadwisinie  
3 72 

 Razem 23  (o 1 więcej niż w       

ub. roku) 

560 (23 

wychowanków  więcej 

niż w ub. roku) 

 

 

 

52%

18%

17%

13%

Struktura wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym 2021/2022

Serock

Wola Kiełpińska

Zegrze

Jadwisin
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Tabela  2. Dzieci objęte edukacją przedszkolną w placówkach prowadzonych przez gminę Serock 

według wieku (stan  na 30 września.,  wg danych SIO) 

Rok 

szkolny 

2,5 – latki 3- latki 4 – latki 5 – latki 6 – latki           

i wyżej  

Razem 

2018/2019 2 84 133 133 163 515 

2019/2020 - 103 108 153 161 525 

2020/2021 2 99 124 135 177 537 

2021/2022 2 102 135 142 179 560 

2022/2023 - 146 135 161 186 628 
w tym 26 dzieci 
z Ukrainy 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Z roku na rok sukcesywnie zwiększa się liczba dzieci obejmowanych edukacją 

przedszkolną w placówkach prowadzonych przez gminę. W ostatnich latach praktycznie 

wszystkie dostępne miejsca w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez gminę są wykorzystywane. Zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne 

ma związek z gęstością zaludnienia oraz odległością przedszkola od miejsca zamieszkania, a 

także z kierunkami aktywności zawodowej i życiowej rodziców. Największe zapotrzebowanie 

na miejsca przedszkolne występuje w Serocku, natomiast najwięcej miejsc wolnych jest  

w przedszkolu w Zegrzu.  

Wszystkie dzieci, które z uwagi na wiek objęte były rocznym obowiązkowym 

wychowaniem przedszkolnym lub prawem do edukacji przedszkolnej - zgłoszone w rekrutacji 

do przedszkoli,  miały zapewnione miejsce w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych       

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Nie zawsze 

pokrywało się to z miejscem preferowanym przez rodziców / prawnych opiekunów.  

W roku szkolnym 2021/2022 do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych uczęszczało 560 dzieci, w tym do: 

przedszkoli – 488 

oddziałów przedszkolnych – 72. 

     2018  

    515              

      2021 

    560 
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W roku szkolnym 2021/2022 do publicznych placówek przedszkolnych prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Serock przyjmowane były dzieci z Ukrainy. Regulacje prawne 

umożliwiające zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkolnym do 28 (25 + 3 dla dzieci z 

Ukrainy) sprawiły, iż nie odbywało się to kosztem miejsc dostępnych dla mieszkańców 

gminy.  

W okresie od marca do sierpnia do przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie ok. 35 dzieci 

z Ukrainy.    

Uchwałą Nr 569/LII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2022r. Samorządowemu 

Przedszkolu w Zegrzu nadano imię Wodnika Szuwarka. 

23 czerwca 2022 odbyła się uroczystość nadania imienia Przedszkolu w Zegrzu. 

Na terenie gminy miejsca do wychowania przedszkolnego oferują także niepubliczne 

placówki.  

Tabela 3. Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego funkcjonujące na terenie Gminy Serock 

(stan  na 30.09.2021r., wg danych SIO) – liczba oddziałów i liczba dzieci 

 

Lp.  

Nazwa placówki   

Rok szkolny 2021/2022 

Liczba 

oddziałów  
Liczba dzieci 

1. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe  

Skrzaty” w Serocku 

3 31 – w tym z innych gmin było  

       7 dzieci 

2. Niepubliczne Przedszkole „Magiczny Las” 

w Stasim Lesie 

3 38 - w tym z innej gminy było 

        6 dziecko 

 Ogółem   6 69 – w tym 13 z innych gmin  

(w roku szkolnym 2020/2021 

było 48) 

 

Rodzice korzystają także z placówek przedszkolnych poza terenem gminy w: Wieliszewie, 

Pomiechówku, Winnicy, Warszawie, Legionowie, Somiance, Nieporęcie, Nowym Dworze 

Mazowieckim, Pokrzywnicy, Jabłonnie, Nasielsku, Pułtusku; z których  korzystało 80  

wychowanków (wg stanu z 30.09.2021r.).  

Najwięcej dzieci korzystało z placówek przedszkolnych w gminach: Nieporęt – 35 dzieci,     

w tym z Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym 17 dzieci i 18 dzieci z przedszkoli 

niepublicznych; w Gminie Pomiechówek – 14 dzieci korzystało z wychowania 

przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Starym Orzechowie. 

Zarówno liczba wychowanków przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Serock, jak i 

liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego poza terenem gminy - wzrosła  w 

porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym.  
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Gminy otrzymują na dzieci przedszkolne objęte wychowaniem przedszkolnym dotację i 

subwencję oświatową, częściowo dofinansowujące koszty tych zadań. Dotacja naliczana jest 

na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W 2021r. na jedno dziecko była to kwota 1.471,00 zł  rocznie 

stanowiło to kwotę 595.755,00 zł., a w 2022r. była to kwota 1.506,00 zł na 1 dziecko, rocznie 

stanowi to kwotę 677.700,00 zł. Na dzieci 6-letnie w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych gminy otrzymują subwencję.  

2) Szkoły  podstawowe w roku szkolnym 2021/2022 

 
Tabela 4.  Organizacja szkół podstawowych (wg SIO – stan na 30.09.2021r.) 

Szkoła Podstawowa                  

w Jadwisinie  

Szkoła Podstawowa                  

w Serocku                                

Szkoła Podstawowa                    

w Zegrzu  

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Woli 

Kiełpińskiej  

Oddziały 

klas 

Liczba 

uczniów 

Oddziały 

klas 

Liczba uczniów Oddziały 

klas 

Liczba 

uczniów  

Oddziały 

klas 

Liczba 

uczniów  

I – 2 37 I  -  4 85 I  -   2 32 

 

I -   2  35 

  

II – 1 II -23 II  - 3  77 

 

II  – 2 37 

 

II -  2 44  

 

III – 2 34 III – 3 73 

 

III  - 2 28 

 

III – 2 35 

 

IV – 1 25 IV – 3 73 

 

IV – 2  51 IV –2 34 

V – 1 25 V  - 3 75 

 

V  – 2 31 V –  2  36 

VI – 1 23 VI – 2 41 VI  - 1 22 VI  - 2 38 

VII – 2 45 VII – 4 94 VII – 2 47 VII – 3 65 

VIII – 2 41 VIII –4 83 VIII - 2 38 VIII -  2 49 

12 253 26 601 15 286 17 336 

 

śr. 21,08 

 

śr. 23,11 

 

śr. 19,07 

 

śr. 19,76 

 

6
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3
3

6

2
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3
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SP  Z EGRZ E S P  JA D WIS IN
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PODSTAWOWYCH
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23,11
21,08
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SP SEROCK SP JADWISIN SP WOLA SP ZEGRZE

Przeciętna liczba uczniów w oddziałach szkół 
podstawowych

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny w szkołach podstawowych realizowało 1476 

uczniów w 70 oddziałach. Naukę ukończyły klasy ósme utworzone z 1,5 rocznika (217 

absolwentów). 

Rok szkolny 2022/2023 będzie ostatnim, w którym w strukturze ośmioletniej szkoły były 

klasy zbudowane z 1,5 rocznika. Ogólna liczba uczniów uczęszczających do szkół 

podstawowych, powinna utrzymywać się na poziomie zbliżonym do roku bieżącego, ale 

zmniejszać się będzie liczba uczniów klas starszych z uwagi na to, iż szkołę opuszczą 

roczniki klas tworzone z dzieci siedmioletnich i sześcioletnich. W ostatnich dwóch latach 

odnotowujemy lekki wzrost liczby dzieci w klasach młodszych; ok. 3% rok do roku. Większa 

liczba dzieci młodszych w szkołach wiąże się ze zwiększeniem zadań opiekuńczych tj. 

obejmowaniem zajęciami świetlicowymi i posiłkami szkolnymi. 

Ogólnie utworzona sieć szkół podstawowych wraz z określonymi obwodami szkolnymi 

zapewnia uczniom miejsca do realizacji obowiązku szkolnego. Przy czym, różne jest 

dociążenie szkół, mierzone ilością uczniów oraz liczebnością uczniów w oddziałach 

szkolnych. Zdecydowanie najwyższe wskaźniki odniesienia występują w Szkole 

Podstawowej w Serocku, do której uczęszcza ok. 41% ogółu uczniów, a średnia liczebność 

uczniów w oddziale wynosi 23,11. W pozostałych szkołach średnia liczba uczniów w 

oddziale wynosi od 21,08 do 19,07. Na liczbę uczniów w szkole wpływa gęstość zaludnienia 

na obszarze obwodu szkolnego (demografia), a nie jego wielkość. Ma to istotne znaczenie dla 

kosztów prowadzenia szkół. Głównym nośnikiem pieniędzy na utrzymanie szkół jest uczeń – 
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to przede wszystkim od liczby uczniów zależy wielkość subwencji oświatowej, natomiast 

nośnikiem wydatków oświatowych jest oddział, do którego przypisani zostali uczniowie.  

Duża dynamika zmian w obszarze społecznym w ostatnich latach wymaga adekwatnego 

podejścia do warunków potrzebnych placówkom oświatowym do wykonywania zadań.      

 

3) Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą 

specjalnej organizacji nauki i  metod pracy. Na terenie gminy kształcenie tej grupy uczniów 

odbywało się w szkołach ogólnodostępnych oraz w jednym oddziale integracyjnym w Szkole 

Podstawowej w Serocku.    

W roku szkolnym 2021/2022 – 49 uczniów oraz 11 wychowanków z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia specjalnego pobierało naukę w placówkach oświatowych na terenie 

gminy. 

Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wzrosła o 8  

w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. 

Dla każdego ucznia z orzeczeniem  został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutyczny. Każdemu uczniowi przydzielono dodatkowe co najmniej 2 godziny 

tygodniowo na zajęcia rewalidacyjne, w większości prowadzone indywidualnie (1:1) oraz 

wsparcie w formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także dostosowano warunki 

nauki w szkole dla potrzeb uczniów. 

Przedszkola i szkoły kupowały wyposażenie specjalistyczne oraz pomoce dydaktyczne dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdej ze szkół i przedszkoli 

zabezpieczono środki na tworzenie stref relaksu dla uczniów. W Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w tym celu zakupiono m.in. dyski z fakturami, gry, 

hamak, maty, pufy, wałek do masażu, poduchy sensoryczne. Przedszkole w Serocku do 

kącika terapii zakupiło m.in. stół świetlny z panelem LED, projektor świetlny i dźwiękowy, 

rolety, piasek kinetyczny oraz świetlne klocki konstrukcyjne.  

W szkołach i przedszkolach zatrudniono nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej do indywidualnego wsparcia uczniów niepełnosprawnych z autyzmem, 

zespołem Aspergera. Nauczyciele oraz rady pedagogiczne podnosiły swoje kompetencje w 

zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Nadal występują problemy z pozyskaniem do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie                 

o potrzebie kształcenia specjalnego specjalistów, którzy posiadają kwalifikacje, a zwłaszcza 

doświadczenie w prowadzeniu zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym 



13 
 

programie dla ucznia. Uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności korzystali także  

z placówek poza terenem gminy, w tym 1 wychowanek w niepublicznym przedszkolu  

w Izabelinie, 12 uczniów w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych  

w Legionowie, 2 w Ośrodkach Rewalidacyjnych w Warszawie, 5 w szkołach w Warszawie, 3 

w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pułtusku, 3 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym                  

w Wyszkowie, 1 w szkole w Wyszkowie, 1 uczeń w szkole w Starym Orzechowie, 2 w 

niepublicznej szkole w Nasielsku, 2 wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu w 

Nasielsku, 1 uczeń w szkole podstawowej w Łajskach oraz 1 uczeń w szkole podstawowej w 

Popowie Kościelnym. 

 

3.  Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty 

W roku szkolnym 2021/2022 w mieście i gminie Serock nie prowadzono kontroli 

planowych w szkołach i przedszkolach.   

 

4.  Kadra pedagogiczna i  doskonalenie zawodowe nauczycieli  

 
Proces edukacyjno-wychowawczy realizowało w sumie 218  nauczycieli, zatrudnionych 

na 197,75 etatach. 

 

Tabela 5. Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach (wg danych SIO, stan na 30.09.2021r.,) 

Nazwa 

placówki 

Ogółem Liczba nauczycieli (wg stopnia awansu zawodowego) 

liczba etatów liczba 

nauczycieli 

dyplomowanych mianowanych  kontraktowych  stażystów 

SP               

w Serocku 

62,36 65   31 (48%) 11 23 - 

SP               

w Jadwisinie 

31,05 37 11 (30%) 11 10 5 

SP w Zegrzu 28,77 33 11 (33%) 13 7 1+1 k.p. 

ZSP w Woli 

Kiełpińskiej 
41,24 45 26  (58%) 9 7 1+ 2 k.p. 

Przedszkole      

w Serocku 
25,59 27 11  (41%) 3 11 2 

Przedszkole      

w Zegrzu 
8,74 11 3  (27%) 4 4 - 

RAZEM 197,75 218 93 (43%) 51  62 (28%) 12 
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WYKRES nr 1. Liczba nauczycieli w szkołach wg stopnia awansu zawodowego 2021/2022 

stażyści 
6%

kontraktowi 
28%

mianowani
23%

dyplomowani
43%

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani

 

Wśród nauczycieli zatrudnionych w gminie nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią 

66%, a nauczyciele kontraktowi i stażyści 34% ogółu zatrudnionych. 

W roku szkolnym 2021/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłosił konkurs na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu. W wyniku 

przeprowadzonego konkursu wyłoniono kandydata, któremu Burmistrz powierzył stanowisko 

na 5 lat szkolnych.  

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W budżecie Miasta i Gminy Serock wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli tj. 91.899,00 zł., środki na 

dofinansowanie doskonalenia  przekazano do planów finansowych poszczególnych placówek.    

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27 stycznia 2022r. 

nauczyciele mogli zdobywać nowe kwalifikacje oraz  doskonalić swoje kompetencje 

niezbędne do podnoszenia jakości kształcenia w szkołach.    

Główne obszary doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół to m.in: 

- wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość,  

- aktywny powrót do szkoły po pandemii, 

- praca z uczniami z Ukrainy, 

- nauka języka polskiego jako obcego, 
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-innowacyjne rozwiązania organizacyjne, programowe, metodyczne w szkole i w 

przedszkolu, 

- praca z dziećmi z trudnościami w nauce, 

- udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez nauczyciela,  

- rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach/ 

przedszkolach, w tym w zakresie zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień, 

- działania wychowawcze szkoły - wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych, 

- zmiany w przepisach prawa oświatowego. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele mogli skorzystać z dofinansowania opłat za 

kształcenie na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursów 

kwalifikacyjnych w zakresie:  

wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu (w tym: 

informatyka, programowanie, robotyka), języka obcego, w tym języka angielskiego, 

przedmiotów ścisłych (w tym: matematyki, fizyki, chemii), pedagogiki specjalnej (terapia 

pedagogiczna, logopedia), etyki, a także uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego 

przedmiotu, zgodne z rozpoznanymi przez dyrektorów potrzebami placówek.  

 

Z możliwości dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe w roku 

szkolnym 2021/2022 skorzystało 5 nauczycieli ze szkół podstawowych.  

 

Tabela 6. Wykaz dofinansowania w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 

2021/2022 

Lp. Nazwa placówki  Liczba 

nauczycieli  

Nazwa szkoły/ uczelni  Dofinansowana specjalność  

1. Szkoła Podstawowa                     

w Jadwisinie  

1 Wyższa Szkoła Kształcenia 

Zawodowego w Przemyślu 

 

Nauczanie techniki  

i informatyki w szkołach 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

2. ZSP w Woli Kiełpińskiej  1  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w 

Bydgoszczy 

 

Neurologopedia 

  

3. Szkoła Podstawowa                     

w Zegrzu  

2 Wyższa Szkoła Kształcenia 

Zawodowego w Przemyślu 

 

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w 

Bydgoszczy 

Nauczanie biologii i chemii 

  

 

Diagnoza, terapia i edukacja 

osób ze spektrum autyzmu 

4. Samorządowe 

Przedszkole w Serocku 

1 Szkoła Wyższa im. Pawła 

Włodkowica w Płocku, filia w 

Wyszkowie  

 

 

Pedagogika - logopedia 
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5. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

Tabela  7. Liczba uczniów korzystających z różnych form pomocy w roku  szkolnym 2021/2022 

w poszczególnych  placówkach. 

 

Forma 

pomocy 

SP Jadwisin 

i oddział 

przedszkolny 

SP 

Serock 

ZSP w 

 Woli 

Kiełpińskiej 

i 

przedszkole 

SP w 

 Zegrzu 

Przedszkole 

w Zegrzu 

Przedszkole 

w Serocku 
Ogółem 

Obiady z 

programu 

„Posiłek w 

szkole i w 

domu/ogół 

żywionych/% 

obiadów 

bezpłatnych 

178/8 

4,4 % 

254/18 

7% 

194/33 

17% 

155/1 

0,6% 

56/1 

1,7% 

206/5 

2,4% 

1043/66 

6,3% 

 

Stypendia 

szkolne 

 

SP-1 SP-5 SP-6 SP-0 
Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Razem 

SP-12 

 

W tabeli przedstawiono formy pomocy materialnej, które w roku szkolnym 2021/2022 

kierowane były do uczniów z rodzin znajdujących  się w trudnej sytuacji materialnej lub 

życiowej. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie mogli skorzystać z posiłków w 

 szkole/przedszkolu w czasie stacjonarnej pracy placówki. 

Programy: 

Stypendia szkolne 

O stypendium szkolne mogli ubiegać się uczniowie z rodzin, w których wysokość dochodu na 

osobę nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r.    

o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł/ os. do dnia 31.12.2021r., natomiast  od 01.01.2022r. 

kwota ta nie mogła przekroczyć 600 zł/os. W roku szkolnym 2021/2022 stypendium 

otrzymało 24 uczniów (w tym 12 uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Miasta i 

Gminy Serock). Gmina wydatkowała 22.221,90 zł. Przeciętna miesięczna wysokość 

stypendium wyniosła 154,32 zł i mogła być przeznaczona na potrzeby edukacyjne bądź 

socjalno-bytowe, które nie mogą zostać zaspokojone z powodu trudnej sytuacji materialnej 

rodziny.  
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Bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe 

W roku szkolnym 2021/2022 szkoły podstawowe otrzymały dotację celowa na podręczniki 

dla uczniów klas II, V i VIII. Uczniowie pozostałych klas również mają zapewnione 

bezpłatne  podręczniki, które zostały zakupione z dotacji przyznanej w poprzednich latach. Z 

otrzymanych środków z dotacji zapewniono także materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-

VIII szkoły podstawowej. 

Na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych gmina otrzymała 

dotacje w wysokości 187.907,14 zł. Podręczniki mają być użytkowane przez 3 lata i są 

własnością szkół, które wypożyczają je uczniom. 

 

6. Dowożenie uczniów i wychowanków 

Gmina realizuje obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości ustawowe oraz gdy 

uzasadniają to względy bezpieczeństwa. W ubiegłym roku szkolnym dowożono ok. 735 

uczniów oraz wychowanków objętych obowiązkiem przedszkolnym. 

Gmina realizowała obowiązek dowożenia zbiorowego przez zakup usług przewozowych                 

u firm wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. 

W roku szkolnym 2021/2022 zawarto 15 umów określających zasady zwrotu kosztów 

przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna do szkoły prywatnym samochodem 

osobowym z rodzicami dzieci zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Serock, 

dowożącymi dzieci do szkół.  

7. Projekty i programy wspomagające rozwój i edukację dzieci i młodzieży 

1) Projekty i programy realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku 

i szkoły: 

Program „Umiem pływać w gminie Serock” dofinansowany ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki; w roku 2021 i 2022 

W okresie IX – XII 2021r. realizowano program „Umiem pływać w gminie 

Serock 2021”, w którym uczestniczyło 123 uczniów klas III ze szkół podstawowych: w 

Serocku, w Jadwisinie, w Woli Kiełpińskiej i w Zegrzu.   

Gmina Serock pozyskała również dofinansowanie zajęć nauki pływania na 2022r. 

W okresie II - VI 2022r. realizowano pierwszą turę programu „Umiem pływać w gminie 

Serock 2022”, w której uczestniczyło 96 uczniów klas II ze szkół podstawowych: w 

Serocku, w Jadwisinie, w Woli Kiełpińskiej. Uczestnicy programu realizowali zajęcia w 

wymiarze 20 godzin na basenie w Jachrance i na pływalni MOSiR w Pułtusku po dwie 
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godziny zajęć raz w tygodniu. Uczestnictwo uczniów w programie było bezpłatne. 

 

Program „Gimnastyka w gminie Serock 2021” realizowany był po raz pierwszy. Zajęcia 

odbywały się w czterech szkołach podstawowych: w Serocku, w Jadwisinie, w Woli 

Kiełpińskiej i w Zegrzu. W zajęciach sportowych uczestniczyło 139 uczniów z klas 

najmłodszych.  

Gmina Serock pozyskała również dofinansowanie zajęć z gimnastyki na 2022r.  

W okresie II - VI 2022r. realizowano pierwszą turę programu „Gimnastyka w gminie 

Serock 2022”, w której uczestniczyło 72 uczniów klas I-VI ze szkół podstawowych: w 

Serocku, w Jadwisinie, w Woli Kiełpińskiej.  

 Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy po 60 minut, każda grupa 

uczniów zrealizowała 20 godzin zajęć.  

2) Inicjatywy edukacyjne szkół prowadzone we współpracy z innymi podmiotami: 

Program SKS – dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

- organizator programu Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. 

Program skierowany jest 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 roku szkolnym 2021/2022 udział w programie wzięły szkoły: Szkoła Podstawowa  

w Zegrzu – 4 godz, tygodniowo oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 

– 2 godz. tygodniowo. 

Od marca 2022r. w programie bierze również udział Szkoła Podstawowa w Serocku w 

wymiarze 2 godzin zajęć tygodniowo. 

Program rozwoju chórów szkolnych Narodowego Forum Muzyki „Śpiewająca Polska” 

-  projekt dofinansowany ze środków Narodowego Forum Muzyki na prowadzenie zajęć 

chóru szkolnego oraz szkolenie dyrygenta, w programie udział brała Szkoła Podstawowa 

w Zegrzu. 

 Miasto i Gmina Serock prowadzi wymianę zagraniczną i krajową dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

Program „Gimnastyka w gminie Serock” dofinansowany ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki; w roku 2021 i 2022 

 

Wymiana szkolna z gminami partnerskimi 
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Wyjazdy są formą nagrody dla uczniów posiadających osiągnięcia szkolne i wyróżniających 

się m.in. wzorową postawą uczniowską. W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się wymiana z 

Miastem Dzierżoniów, udział w niej wzięło 40 uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII 

w okresie od 26.06.2022r. do 02.07.2022r. Z uwagi na sytuację wynikającą z konfliktu 

zbrojnego w Ukrainie, w ubiegłym roku szkolnym nie odbywały się wymiany zagraniczne 

młodzieży z gminami partnerskimi.    

 

8.  Osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów 

źródło: informacje ze szkół     

Konkursy przedmiotowe, olimpiady tematyczne i interdyscyplinarne – ogłoszone przez 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  

Uczniowie ze szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock 

przystępowali do konkursów przedmiotowych zorganizowanych przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty (organizator bezpośredni MSCDN). 

Uczeń ze Szkoły Podstawowej w Serocku został laureatem konkursu z wiedzy o 

społeczeństwie, natomiast uczeń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 

został finalistą konkursu języka angielskiego.  

 

Inne konkursy przedmiotowe, interdyscyplinarne oraz osiągnięcia sportowe - o zasięgu 

co najmniej powiatowym - zajęcie I, II, III miejsca lub zdobycie wyróżnienia – załącznik 

nr 1 do Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

 

9. Kontrola spełniania obowiązku nauki 
 

W roku szkolnym 2021/2022 monitorowano spełnianie obowiązku nauki dla dzieci 

urodzonych w latach 2004, 2005, 2006 oraz 2007r. 

Na terenie gminy Serock liczba zameldowanej młodzieży w wieku 16-18 lat wyniosła 626: 

obwód Serock – 223 uczniów, 

obwód Zegrze – 100 uczniów, 

obwód Wola Kiełpińska – 195 uczniów, 

obwód Jadwisin – 108 uczniów. 

Informacje o realizacji obowiązku nauki przez uczniów zameldowanych na terenie Miasta i 

Gminy Serock pozyskano od dyrektorów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Serock, ze szkół ponadpodstawowych, w których rozpoczęli naukę uczniowie od września 

2021r. oraz od rodziców. Ze zgromadzonych danych wynika, że 8  osób przebywa za granicą, 
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a co do 8 osób nie ma informacji na temat spełniania przez nich obowiązku nauki, gdyż nie 

znany jest ich obecny adres zamieszkania.  

10. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 

Pracodawca ma możliwość otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika, z którym zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego po 

spełnieniu następujących wymogów:   

1) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub inna osoba 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych, 

2) młodociany ukończy naukę i zda egzamin zawodowy lub czeladniczy w przypadku 

nauki zawodu u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.  

Wysokość dofinansowana zależna jest od rodzaju kształcenia młodocianego pracownika  

i może wynieść do 10.000,00 zł w przypadku nauki w zawodzie szczególnie pożądanym, 

wskazanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy.  

Burmistrz Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2021/2022 przyznał dofinansowanie 

w drodze decyzji 20 pracodawcom, którzy wykształcili 17 młodocianych zamieszkałych 

na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Łączna kwota przyznanego dofinansowania pracodawcom w powyższym okresie wyniosła 

128.525,97 zł   i w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowiła 

pomoc de minimis. 
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Załącznik nr 1 do Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Miasto i Gmina Serock 
za rok szkolny 2021/2022 (dane ze szkół) 
 

Inne konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne oraz osiągnięcia sportowe  o zasięgu 

co najmniej powiatowym - zajęcie I, II, III miejsca lub zdobycie wyróżnienia 

 

Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne 

Szkoła Podstawowa w Serocku 

Lp Nazwa konkursu 
 

Organizator Osiągnięcia 

1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ozdoba 
choinkowa” 

Klub Kultury "Zastów" - 
Wawerskie Centrum 
Kultury 

I miejsce 

2. Literacki Konkurs Powiatowy „Moje 
wędrówki po powiecie legionowskim” 

Konkurs organizowany 
pod Patronatem 
Starostwa Powiatowego 
w Legionowie 

III miejsce 

3. XV edycja Powiatowego Konkursu 
Literackiego „Licz się ze słowami” 

Konkurs organizowany 
pod patronatem 
Prezydenta Miasta 
Legionowo 

Wyróżnienie  
 - 3 uczniów 

4. Wojewódzki Konkurs Literacki „Moim 
autorytetem - patron mojej szkoły”  

Konkurs pod 
patronatem Marszałka 
Województwa 
mazowieckiego, 
Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty 
zorganizowany przez 
Fundację Ogród. 

III miejsce  
wyróżnienie 

 

Szkoła Podstawowa w Zegrzu 

Lp. Nazwa konkursu 
 

Organizator Osiągnięcia 

1. 
45. Konkurs Recytatorski „Warszawska 
Syrenka”  

Mazowiecki Instytut 
Kultury 

 
Grand Prix 

 

2. 
XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Poezji Religijnej „Usłysz, Panie, moje 
słowa” 

Katolicki Zespół 
Edukacyjny  
im. ks. Piotra Skargi w 
Warszawie oraz 
Centrum Edukacyjne 
Archidiecezji 
Warszawskiej – Patronat 
MKO 

Uczennica  
klasy II - II miejsce  

i tytuł laureata. 
Uczniowie  

klasy II, V – tytuł 
finalisty 

3. 
Wojewódzki Konkurs Chórów Programu 
Akademii Chóralnej Narodowego Forum 
Muzyki   

Narodowe Forum 
Muzyki we Wrocławiu 

Srebrne pasmo 

4. Honorowe krwiodawstwo  PCK Legionowo 

III miejsce  
w powiecie 

Wyróżnienie  
w powiecie 

5. Dbam o zdrowie w czasie pandemii PCK Legionowo 
Wyróżnienie w 

powiecie w kategorii 
klas IV-VI oraz VII-VIII 
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6. 
Ogólnopolski konkurs “Orzeł Edukacji 
Wczesnoszkolnej” 

DELTA 

Laureaci:  
11 miejsce w kraju 
13 miejsce w kraju 
14 miejsce w kraju  
16 miejsce w kraju 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 

Lp Nazwa konkursu 
 

Organizator Osiągnięcia 

1. Interdyscyplinarny Konkurs  o zdrowiu 
„Higieja”  
 

Mazowiecki Kurator 
Oświaty 

              finalista 

2. Eliminacje Powiatowe Konkurs 
Recytatorski ,,Warszawska Syrenka” 
 

Mazowiecki Instytut 
Kultury 

 I miejsce  

3. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny  
,,Leon”  
 

Centrum Rozwoju 
Edukacji 

6 laureatów 

4. Ogólnopolski Konkurs nauk Przyrodniczych  
,,Świetlik” 

Fundacja Akademia IBSE 
z siedziba w Krakowie  

2 laureatów  

5. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny  
,,Zaczarowany Fortepian” 

Dom Kultury w 
Wieliszewie  

1)II miejsce  
2)wyróżnienie 

6. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
Kangur  
 

Towarzystwo 
Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk 
Matematycznych 

Wyróżnienie  

7.  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  
Synapsik 
 

Wydawnictwo Synapsa 
MEN 

3 laureatów 

8. Powiatowy Konkurs Plastyczny ,, Ja artysta, 
Ja artystka” 
 

Centrum Kultury 
Legionowo 

I miejsce  

9. Powiatowy Konkurs Profilaktyczny 
„Zdrowie w bajce”  

PSSE legionowo wyróżnienie 

 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 

Lp Nazwa konkursu 
 

Organizator Osiągnięcia 

1.  Konkurs powiatowy plastyczny 
„M. Konopnicka- dzieci dzieciom” 

 

 
Powiat legionowski 

2 wyróżnienia 
 

2.  Międzynarodowy Konkurs matematyczny 
„Kangur” 
 

Towarzystwo 
Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk 
Matematycznych 

3 wyróżnienia 

3.  Ogólnopolski Konkurs Wesołego Alleluja Szkoła Podstawowa w 
Woli Zgłobieńskiej 

wyróżnienie 

4.  III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
„Popisz się”. 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny. Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. 
Legionów Polskich 
1914-1918 w 
Legionowie 

II miejsce 

5.  Powiatowy Konkurs Profilaktyczny 
„Zdrowie w bajce” pt. „Tolerancja ważna 
sprawa – różne dzieci łączy wspólna 
zabawa”  

Powiat legionowski, 
Sanepid Legionowo 

wyróżnienie 



23 
 

 

Przedszkole w Serocku 

Lp Nazwa konkursu Organizator Osiągnięcia 

1. Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Zdrowie 
w bajce” pt. „Tolerancja ważna sprawa – 
różne dzieci łączy wspólna zabawa”  

Powiat legionowski, 

Sanepid Legionowo 

wyróżnienie 

2. Konkurs powiatowy plastyczny 
„M. Konopnicka- dzieci dzieciom” 

Powiat legionowski wyróżnienia 

 

Przedszkole w Zegrzu 

Lp Nazwa konkursu Organizator Osiągnięcia 

1. Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Zdrowie 
w bajce” pt. „Tolerancja ważna sprawa – 
różne dzieci łączy wspólna zabawa”  

Powiat legionowski, 

Sanepid Legionowo 

I miejsce 

2. Konkurs powiatowy plastyczny 
„M. Konopnicka- dzieci dzieciom” 

Powiat legionowski II miejsce,  

2 wyróżnienia 

 

 

Osiągnięcia sportowe:  

 

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku 

Lp. Nazwa zawodów sportowych 
 

Organizator Osiągnięcia 

1. 
 

2. 
 

3. 

Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe  
 
Drużynowe Powiatowe Biegi Przełajowe, 
Dziewczęta grupa-młodsza 
 
Sztafetowe Biegi Przełajowe, Dziewczęta-
grupa młodsza 

Powiat Legionowski I miejsce, III miejsce 
 

II miejsce 
 

 
III miejsce 

4. 
 
 

5. 

Powiatowe Zawody w Badmintona, 
Dziewczęta-grupa młodsza 
 
Powiatowe Zawody w Badmintona, 
Chłopcy-grupa starsza 

Powiat Legionowski I miejsce 
 
 

III miejsce 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 

 

Mistrzostwa Powiatu w Szachach 
Drużynowych -grupa młodsza  
 
Mistrzostwa Powiatu w Szachach 
Drużynowych -grupa starsza  
 
24 Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Szachach Drużynowych -grupa 
młodsza 
 

Szkoła Podstawowa w 
Serocku 

 
 
 
 

Województwo 
mazowieckie 

I miejsce 
 
 

II miejsce 
 
 

II miejsce 
(wicemistrzowie 

Mazowsza) 

9. Mistrzostwa Ogólnopolskie-  Szachy 
Indywidualne 

 II miejsce 
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10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
 
 

14. 
 
 

15. 
 
 

16. 
 
 

 

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt w Kategorii Dzieci  
 
 Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym 
chłopców w Kategorii  
 
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt w Kategorii Młodzież  
 
Międzypowiatowe   Zawody w Tenisie 
Stołowym Dziewcząt w Kategorii Dzieci  
 
Międzypowiatowe Zawody w Tenisie 
Stołowym Chłopców w Kategorii Dzieci  
 
Międzypowiatowe Zawody w Tenisie 
Stołowym Dziewcząt w Kategorii Młodzież  
 
XXIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt 
Szkół Podstawowych w Kategorii Dzieci 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

SIS Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Województwo 
mazowieckie 

I miejsce 
 
 

I miejsce 
 
 

I miejsce 
 
 

I miejsce 
 
 
 

II miejsce 
 
 

I miejsce 
 
 

II miejsce 
(wicemistrzostwo 

Województwa 
mazowieckiego) 

 

Szkoła Podstawowa w Zegrzu 
Lp. Nazwa zawodów sportowych 

 
Organizator  Osiągnięcia 

1. Tenis stołowy: kategoria młodzież, chłopcy Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

III miejsce w 
drużynowym turnieju 

powiatowym  
2. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt kat. 

Dzieci 
Mazowieckie Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej 
Etap powiatowy –  

2 miejsce, 
Etap międzypowiatowy - 

2 miejsce, 
Etap wojewódzki -  

6 miejsce 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 

Lp Nazwa zawodów sportowych 
 

Organizator  Osiągnięcia 

1. Zawody powiatowe w  INDYWIDUALNYCH  

BIEGACH    PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT I 

CHŁOPCÓW w   Komornicy 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej  

III miejsca  -2 uczniów 

2.  Zawody powiatowe w SZTAFETOWYCH  

BIEGACH    PRZEŁAJOWYCH   

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

II miejsce – CHŁOPCY 
rocznik 2010 i 2009 

3.  Zawody powiatowe w   SZTAFETOWYCH  

BIEGACH    PRZEŁAJOWYCH   

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

III miejsce w kategorii 
MŁODZIEŻ  CHŁOPCY 
rocznik 2008 i 2007 

4.  BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR PREZYDENTA 

MIASTA LEGIONOWO dzieci i młodzieży w 

różnych kategoriach wiekowych. 

 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

II miejsce w biegu 

dziewcząt   rocznik 

2008 i 2007 

I miejsce w biegu 

chłopców  rocznik 

2008 i 2007 
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5. Międzypowiatowe biegi przełajowe Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

V miejsce- 
zakwalifikował się na 
zawody wojewódzkie 

6. Ogólnopolskie Przełajowe  Biegi „Warsa i Sawy” 

w poszczególnych kategoriach wiekowych 

Gmina Pomiechówek I miejsce                            

II miejsce                               

II miejsce 

7. Powiatowe zawody chłopcy w kategorii dzieci 

 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

II miejsce – 2 chłopców 

8. Powiatowe zawody badminton dziewczęta 

kategoria młodzież 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

II miejsce – 2 
dziewczynki 

9. Powiatowe  zawody piłka siatkowa chłopcy 

kategoria młodzież 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

III miejsce 

10. Powiatowe zawody  piłka ręczna chłopcy 

kategoria młodzież 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

III miejsce 

11. Powiatowe zawody  piłka ręczna dziewczęta 

kategoria młodzież 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

II miejsce 

12. Powiatowe zawody mini piłka ręczna dziewczęta 

kategoria dzieci 

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

III miejsce 

13.  Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta 

Legionowo   W kategorii wiekowej 2007-2008 

dziewcząt i chłopców  

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

II, III miejsce 

14. Zawody międzypowiatowe czwórbój dziewcząt Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

III miejsce 

 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 

Lp Nazwa zawodów sportowych 
 

Organizator  Osiągnięcia 

1. Międzypowiatowe biegi przełajowe 
 

Powiat legionowski I miejsce 

2. Wojewódzkie biegi przełajowe 
 

I miejsce 

3. I Grand Prix Mazowsza w tenisie stołowym Mazowiecki związek 
tenisa 

III miejsce 
indywidualnie 

4. II Grand Prix Mazowsza w tenisie 
stołowym 
 

I miejsce indywidualnie 

5. Mistrzostwa województwa w grze 
pojedynczej 
 

I miejsce 

6. Deblowe mistrzostwa województwa 
 

III miejsce 

 


