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Obowiązek corocznego sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  
 
Obowiązek corocznego sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:  

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra  

w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego.” 

Gmina Lesznowola realizuje zadania oświatowe określone w: 

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy; 

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z którą do zadań organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września  

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), i obsługi organizacyjnej szkoły  

lub placówki; 

- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły  

lub placówki; 

3) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: 

- stanowienie o niektórych składnikach wynagrodzenia nauczycieli; 

- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

 
 
 
 
 

I. WSTĘP 
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Wydatki na oświatę od wielu lat stanowią duży udział w ogólnych wydatkach budżetu  

Gminy Lesznowola. Wysoki poziom wydatków na przestrzeni ostatnich trzech lat w tym zakresie wynika 

z realizacji wydatków na inwestycje, w tym m.in. rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, 

budowę Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz budowę Szkoły Podstawowej w Zamieniu.  

Na przestrzeni lat 2016-2021 obserwuje się dynamiczny wzrost wydatków bieżących na oświatę.  

Od 2016 r. do 2021 r. wydatki bieżące na oświatę wzrosły o 82% (z 76 mln zł do 138 mln zł). Subwencja 

oświatowa otrzymywana z budżetu państwa jest zbyt niska, aby pokryć bieżące wydatki oświatowe.  

W 2021 r. subwencja oświatowa pokrywała jedynie 46% wydatków bieżących przeznaczonych  

na oświatę, zaś 54% wydatków na ten cel finansowane było z budżetu gminy, aby zapewnić 

funkcjonowanie placówek oświatowych na odpowiednio wysokim poziomie. Wydatki bieżące  

na oświatę oraz źródło ich finansowania w latach: 2016 - 2021 przedstawia wykres nr 1:  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Realizacji Budżetu Urzędu  
Gminy Lesznowola 

 
Znaczącą pozycję w bieżących wydatkach oświatowych stanowią również dotacje dla niepublicznych 

placówek oświatowych i wykazują one dynamiczny wzrost na przestrzeni lat 2016 - 2021. Dotacje dla 
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niepublicznych placówek oświatowych w 2021 r. stanowiły 23% bieżących wydatków przeznaczonych na 

oświatę. Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w 2021 r. wyniosła 

miesięcznie 1 075,24 zł. Łącznie na ten cel w 2021 r. przekazano z budżetu gminy środki finansowe  

w wysokości 32 971 288 zł, tj. o 10% więcej niż w 2020 r.  

Wysokość udzielonych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych i bieżące wydatki na oświatę  

w latach: 2016-2021 przedstawia wykres nr 2: 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Realizacji Budżetu Urzędu  

Gminy Lesznowola. 
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W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Lesznowola była organem prowadzącym dla:   

q Szkoły Podstawowej w Zamieniu, 

q Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, 

q Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, 

q Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach, 

q Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie, 

q Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle. 

 

Wszystkie gminne szkoły, to obiekty nowoczesne, spełniające najwyższe standardy dydaktyczne. 

Poniżej zdjęcia gminnych szkół podstawowych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMIENIU 

1.09.2021 r. oddano do użytkowania nowy obiekt oświatowy Szkołę Podstawowa w Zamieniu. 

Jest to nowoczesny, przestronny budynek posiadający różnorodne przestrzenie edukacyjne i rozwiązania 

technologiczne sprzyjające uczeniu się. Obiekt o łącznej powierzchni 8 000 m2 posiada pełną infrastrukturę. 

Wokół budynku powstaje obecnie plac zabaw dla dzieci, a niebawem ruszą prace nad zewnętrzną częścią 

sportową. Planowane jest również stworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej, tak aby uczniowie 

mogli spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Wartość inwestycji to 38, 5 mln zł.  

Jest to jedna z największych dotychczasowych inwestycji gminnych zrealizowana w ciągu ostatnich  

lat.  

 
 

 

III.  BAZA OŚWIATOWA 

Szkoła Podstawowa w Zamieniu -  
widok od strony frontowej 
 

Dwusektorowa hala sportowa o powierzchni  
736 m2 z wyposażeniem w SP Zamienie 

• 17 oddziałów 
• 353 uczniów 
• 29 sal lekcyjnych 
• kuchnia z jadalnią 
• dwusektorowa hala 

sportowa 
• sala gimnastyczna 
• siłownia/ sala fitness 
• sala do gimnastyki 

korekcyjnej 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ IWICZNEJ 
 

 

 
        Rozbudowany gmach szkoły przy  
        ul. I. Krasickiego 56 w Nowej Iwicznej 
 

 
    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI 
 

 
 

    Budynek przy ul. Szkolnej 6 w Lesznowoli                            Budynek przy ul. Sportowej w Lesznowoli 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH 

 
           Budynek przy ul. ks. Kanonika H. Słojewskiego 1        Budynek przy ul. Łączności w Łazach 
         w Łazach                                                                             
 

 

Nowa część szkoły – widok od strony hali 
sportowej i łącznika nad ul. Szkolną 
 

 

• 46 oddziałów 
• 981 uczniów 
• 36 sal lekcyjnych 
• stołówka szkolna 
• 2 sale gimnastyczne 
• 1 hala sportowa 
• 3 boiska 
• 1 plac zabaw 

 
 

• 50 oddziałów 
• 1 091 uczniów 
• 54 sale lekcyjne 
• 1 sala gimnastyczna 
•  stołówka szkolna 
• 1 hala sportowa 
• 1 boisko 
• 4 place zabaw

w 

 
• 46 oddziałów 
• 981 uczniów 
• 36 sal lekcyjnych 
• stołówka szkolna 
• 2 sale gimnastyczne 
• 1 hala sportowa 
• 3 boiska 
• 1 plac zabaw 

 
 

• 31 oddziałów 
• 636 uczniów 
• 27 sal lekcyjnych 
• stołówka szkolna 
• 2 sale gimnastyczne 
• 1 hala sportowa 
• 5 boisk 
• 3 place zabaw 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE 
 

 
 

Budynek przy ul. M. Świątkiewicz 2A w Mrokowie 
 
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE 

 

 Budynek główny przy ul. Kwiatowej 28 w Mysiadle  
 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Lesznowola była organem prowadzącym dla przedszkoli:  

q Gminnego Przedszkola w Zamieniu, 

q Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej, 

q Gminnego Przedszkola w Mysiadle, 

q Gminnego Przedszkola w Lesznowoli, 

q Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu. 

Poniżej zdjęcia obiektów gminnych przedszkoli: 

  

                                                                                                                     
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej  
w Mrokowie 

                                                                                                                   
                                                                                                                     

 

• 33 oddziały 
• 678 uczniów 
• 29 sal lekcyjnych 
• stołówka szkolna 
• 3 sale gimnastyczne 
• 1 hala sportowa 
• 4 boiska 
• 2 place zabaw 

 
 

   Budynek główny przy ul. Ogrodowej 13 w Mysiadle 

• 31 oddziałów 
• 604 uczniów 
• 22 sale lekcyjne 
• stołówka szkolna 
• 1 hala sportowa 
• 2 boiska 
• 1 plac zabaw 
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GMINNE PRZEDSZKOLE W ZAMIENIU 

Dotychczas gminne przedszkole zlokalizowane było w obiekcie mieszczącym się przy ul. Błędnej 32  

w Zamieniu. Zaś, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lesznowola nr 451/XL/2021 z dnia 24 czerwca 2021, 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Lesznowola, siedziba dotychczas funkcjonującego Gminnego Przedszkola 

w Zamieniu została powiększona o nowy obiekt zlikwidowanej Filii Szkoły Podstawowej w Zgorzale 

przy ul. Cyraneczki 8. W nowym obiekcie oświatowym swoją edukację rozpoczęło 40 przedszkolaków. 

W budynku przy ul. Cyraneczki dzieci mają zapewnione doskonałe warunki lokalowe – sale są duże i 

dobrze doświetlone, a obok znajduje się plac zabaw i parking dla rodziców dowożących swoje pociechy do 

placówki.  

 

 

      GMINNE PRZEDSZKOLE W WÓLCE KOSOWSKIEJ 

 

      GMINNE PRZEDSZKOLE W MYSIADLE 

 
 

Obiekt Gminnego Przedszkola w Zamieniu 
przy ul. Cyraneczki 8 w Zgorzale 

• 5 oddziałów 
• 94 wychowanków 
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Gminne przedszkole, ul. Błędna 6 w Zamieniu 

• 9 oddziałów 
• 208 wychowanków 
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Obiekt Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej 
przy ul. Jana Bandurskiego 1 ps. „Norwid”  

• 11 oddziałów 
• 213 wychowanków 
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   Obiekt Gminnego Przedszkola w Mysiadle 
   przy ul. Osiedlowej 4 
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GMINNE PRZEDSZKOLE W LESZNOWOLI 

 
Przedszkole przy u l. Szkolnej 16 w Lesznowoli.  

 
GMINNE PRZEDSZKOLE W JASTRZĘBCU 

 
  Gminne Przedszkole przy ul. Łąkowej 13                       Plac zabaw Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu. 
  w Jastrzębcu.                               

W roku szkolnym 2021/2022. w Gminie Lesznowola funkcjonowało:  
 

q 7 niepublicznych szkół podstawowych, 

q 23 niepubliczne przedszkola, 

q 3 niepubliczne punkty przedszkolne, 

q 2 niepubliczne kluby dziecięce, 

q 12 niepublicznych żłobków. 

  

Obiekt przedszkolny, ul. Miłosza 5 w Lesznowoli. 

• 18 oddziałów 
• 401 wychowanków 
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• 2 oddziały 
• 34 wychowanków 
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BAZA OŚWIAŚWIATO 

W roku szkolnym 2021/2022 w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę zatrudnionych było 762 nauczycieli oraz 411 pracowników administracji i obsługi. W szkołach  

i placówkach oświatowych funkcjonował rozbudowany system pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

którego głównym zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego.  

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z wymogami 

prawa i potrzebami poniesione zostały nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach 

wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych 

mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych 

przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2021/2022 dofinansowaniem objętych było łącznie 19 

nauczycieli, natomiast 216 nauczycieli skorzystało z różnych form doskonalenia (np. kursy, szkolenia). 

Zgodnie z przepisami prawa kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac nauczycieli. Informacje te 

prezentuje wykres nr 3: 

 

  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Realizacji Budżetu Urzędu  
Gminy Lesznowola. 

 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada już 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz 

właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia 

199 387 zł

17 556 zł

WYKRES NR 3

NAKŁADY NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZTCIELI W ROKU 
SZKOLNYM 2021/2022

Szkoły podstawowe Przedszkola

IV.  KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Łącznie w roku 
szkolnym 2021/2022 
na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 
została wydatkowana 
kwota 216 943 zł 
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nauczycieli oraz szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki 

uczniów (egzaminu ósmoklasisty). System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio 

wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan kadry pedagogicznej w zakresie 

posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia wykres 

nr 4: 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZOPO w Lesznowoli. 

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także dobrą 

strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Ponad 34 % stanowią nauczyciele ze stażem 

pracy pedagogicznej do 10 lat. Dużą grupę (65,10%) stanowią nauczyciele ze stażem pracy w przedziale 

powyżej 10 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia 

pożądaną dobrą jakość pracy. 

 

M DOSKONALENIA  

W dniach 24 – 26 maja 2022 r. we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce został przeprowadzony 

egzamin ósmoklasisty. Jego celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech 

przedmiotów: z języka polskiego (120 min), matematyki (100 min) oraz języka obcego nowożytnego (90 

min). Egzamin nie ma progu zdawalności, co oznacza, że nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 

WYKRES NR 4

STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI W LESZNOWOLSKICH 
PLASÓWKACH SAMORZĄDOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (W %)

Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta

32% 

37 % 

26% 

 5 % 

V.  POZIOM NAUCZANIA 
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powinien uzyskać (egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać). Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem 

obowiązkowym i każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.  

 

Po raz kolejny, średnie wyniki Gminy Lesznowola, na które składają się wyniki procentowe 

poszczególnych szkół (na tle wyników powiatu, województwa i kraju), przedstawiają się bardzo dobrze. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego na koniec roku szkolnego 2021/2022 przedstawia 

wykres nr 5.  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Wyniki szkół określa również skala staninowa (od 1 – najniższy do 9 – najwyższy). Wskazuje ona jaką 

pozycję zajmują wyniki uczniów szkoły na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.  

Lesznowolskie szkoły również i w tym notowaniu zajmują imponującą pozycję, w przeważającej części 

uplasowały się na poziomie 8 staninu – oznaczającego bardzo wysoki wynik! Wyniki lesznowolskich 

szkół według skali staninowej przedstawia wykres nr 6.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 
 
 

Realizując obowiązki określone w art. 32 ustawy Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom 

wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym 

oddaleniu od szkół. Stan realizacji tego obowiązku począwszy od 2017 r. przedstawia tabela nr 1:  
 

TABELA NR 1 

LICZBA DOWOŻONYCH UCZNIÓW W LATACH: 2017-2021. 

Wyszczególnienie, uczniowie: 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Niepełnosprawni dowożeni 32 37 39 42 54 

2. 
Zamieszkujący w znacznym 
oddaleniu od szkoły-
dowożeni 

1 199 1180 1 516 1 426 1 600 

Razem - dowożeni 1 231 1 217 1 555 1 468 1 654 
 
Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych ZOPO. 
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Nakłady na dowożenie uczniów w latach: 2017-2021 przedstawia wykres nr 7:  

 

 

    Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZOPO w Lesznowoli.  

 
Działania związane z rozwijaniem talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży są wspomagane przez 

system stypendialny. W 2016 r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 

przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie 

wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej. W roku szkolnym 2021/2022 

stypendium to otrzymało: 

q za osiągnięcia sportowe – 57 uczniów, 

q za wysokie wyniki w nauce szkolnej – 17 uczniów, 

q za osiągnięcia artystyczne – 3 uczniów. 

Ogółem stypendium Wójta Gminy w roku szkolnym 2021/2022 otrzymało 77 uczniów na łączną  

kwotę 59 100.zł. 
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Rok szkolny 2021/2022 był czasem zmagania się z pandemią COVID - 19. Działania dyrektorów szkół 

nakierowane były na zapewnienie standardów sanitarnych w placówkach oświatowych oraz utrzymanie 

ciągłości procesu nauczania. Ze względu na dużą absencję chorobową uczniów czasowo prowadzono zajęcia 

w trybie zdalnym.  

 

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola w 

placówkach prowadzony był codzienny monitoring dotyczący: stanu osobowego dzieci w przedszkolach, 

liczby uczniów z klas 1-3 realizujących zajęcia zdalne oraz uczestnictwie uczniów z klas 4-8 w konsultacjach 

przedmiotowych. Ponadto w placówkach szkolnych na bieżąco prowadzony był monitoring działań i ankiety 

w następującym zakresie: 

 

1) SP w Mysiadle 

Na polecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w szkole przeprowadzono ankiety dotyczące:  

• liczby uczniów i oddziałów w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, 

• organizacji nauczania zdalnego lub zajęć pozalekcyjnych w szkołach, 

• frekwencji uczniów, 

• realizacji przez szkołę zadań dotyczących wychowania, profilaktyki 

i bezpieczeństwa,  

• uczniów objętych pomocą psychologiczo-pedagogiczną, 

• liczby nauczycieli, którzy skorzystali ze szkoleń  

w ramach rozwijania umiejętności. 

 

2)     SP w Nowej Iwicznej 

Na polecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w szkole przeprowadzono ankiety dotyczące:  

• wyników zdalnego nauczania, 

• frekwencji uczniów na lekcjach, 

• funkcjonowania szkół podstawowych, w tym świetlic, 

• nauczycieli pracujących z uczniami kl. I-III, 

• uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną,  

• organizacji nauczania zdalnego lub zajęć edukacyjnych w szkołach, 

• potrzeb logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych, 

• prowadzenia przez szkołę zajęć z wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa nauki. 
 

 

 

VII.  NADZÓR PEDAGOGICZNY  
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3) SP w Mrokowie 

Na polecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w szkole przeprowadzono 

ankiety dotyczące:  

• funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek, 

• realizacji nauczania zdalnego,  

• realizacji przez szkołę zadań dotyczących wychowania, profilaktyki 

i bezpieczeństwa. 

 

4) ZSP w Lesznowoli 

     Na polecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w szkole przeprowadzono ankiety dotyczące:  

• realizacji podstawy programowej, 

• objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

• frekwencji uczniów w lekcjach. 

 

5)  SP w Łazach  

Na polecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w szkole przeprowadzono ankiety dotyczące:  

• frekwencji uczniów na lekcjach, 

• funkcjonowania szkół podstawowych (w tym świetlic), 

• nauczycieli pracujących z uczniami kl. I-III, 

• objęcia uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną,  

• spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów. 
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Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości”  
 

W roku szkolnym 2021/2022 sześć szkół podstawowych z terenu 

Gminy Lesznowola otrzymało dofinansowanie w ramach programu 

Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości.  

Łączna kwota, jaka trafiła do gminnych szkół to 1 237 800 zł. 

Lista szkół oraz przyznane jej dofinansowanie przedstawia tabela nr 2: 

 

TABELA NR 2 

LISTA SZKÓŁ ORAZ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  W RAMACH PROGRAMU 

MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 

L.P. NAZWA PLACÓWKI 
WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANYCH FUNDUSZY 

1 Szkoła Podstawowa w Mrokowie 188 100 ZŁ 

2 Szkoła Podstawowa w Mysiadle 175 200 ZŁ 

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli 307 800 ZŁ 

4 Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej 295 200 ZŁ 

5 Szkoła Podstawowa w Zamieniu 92 400 ZŁ 

6 Szkoła Podstawowa w Łazach 179 100 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZOPO. 

 

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych 

finansowany w 100% z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Szkoły 

podstawowe otrzymały środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi 

wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości 

- takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i 

rozwiązywanie problemów. 

 

 

 

 

 

VIII.  WSPARCIE FINANSOWE DLA SZKÓŁ NA ZAKUP SPRZĘTU EDUKACYJNEGO 

SP w Łazach – wyposażenie 
pracowni robotyki  
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Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród 

uczniów kompetencji z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 

sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, 

które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką 

możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej.  

 

 

W ramach otrzymanych funduszy szkoły zakupiły m.in.: 

q drukarki 3D z akcesoriami, 

q mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi 

i innymi akcesoriami, 

q sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, 

mikrofony, oświetlenie), 

q aparaty fotograficzne z akcesoriami,  

q studio telewizyjne, 

q wyposażenie pracowni robotyki SkriLab,  

q zestawy klocków LEGO z matą edukacyjną wraz z licencją na 

oprogramowanie 

 

 

 

Program „Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół, w związku z zagrożeniem powtórzenia 

lub przedłużeniem się epidemii COVID-19” 

 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 556 856 zł, zaś 230 303 zł to środki  

z budżetu Gminy Lesznowola przeznaczone na realizację tego projektu.  

 

W trosce o zapewnienie uczniom dostępu do sprzętu komputerowego, Gmina Lesznowola  w 2021 r. podpisała 

z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie 

projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół, umożliwiającego wprowadzenie 

nowoczesnych form nauczania oraz zapewnienie możliwości realizacji działań 

edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia  

lub przedłużeniem się epidemii COVID-19” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

SP w Nowej Iwicznej - klocki 
LEGO STEAM 
 

  

SP w Łazach – wyposażenie sali 
filmowej 

SP w Mrokowie  
sprzęt nagłaśniający 
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Szkoły podstawowe w Gminie Lesznowola zostały wyposażone w następujące sprzęty i narzędzia 

konieczne do realizacji nauczania na odległość m.in. w komputery, notebooki, oprogramowanie, kamery, 

drukarki, projektory, serwery. 

 

Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych form nauczania oraz zapewnienie możliwości realizacji 

działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii 

COVID19 poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i narzędzi niezbędnych do realizacji kształcenia odległość. 

Wsparcie w ramach projektu będzie pomagało w rozwiązywaniu zagadnień w sześciu szkołach podstawowych 

na terenie Gminy Lesznowola, głównie poprzez:  

q podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia na odległość,  

q polepszenie wyników w nauce,  

q dostosowanie bazy szkoły do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego w warunkach nauczania 

zdalnego,  

q stosowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów, 

q mobilizowanie, motywowanie i pomoc uczniom, 

q podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez 

wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych, 

lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu, prezentacji 

komputerowych itp., wdrażanie innowacji pedagogicznych,  

q rozwiązywanie problemów w organizacji nauczania zdalnego. 

 

 

YCH GMINY NA  

Pomimo pandemii COVID - 19 w lesznowolskich szkołach realizowano (w sposób zdalny) innowacyjne 

projekty edukacyjne. Najważniejsze z nich to:  

System nauczania w Szkole Podstawowej w Mysiadle został uznany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty 

jako innowacja edukacyjna i zyskał aprobatę wielu edukatorów i ekspertów. System ten doskonale wpisuje się 

w wytyczne sformułowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dotyczące kluczowych 

kompetencji współczesnego ucznia i wzorowany jest na czołowych modelach edukacyjnych w Finlandii, Danii 

i Kanadzie. Nowoczesny model edukacji w szkole Podstawowej w Mysiadle polega na nauce przedmiotów w 

oparciu o pracę zespołową uczniów za pomocą metody projektowej z szerokim wykorzystaniem technologii 

informatycznych. Najważniejsze zalety modelu nauczania opartego na Edukacji nowej Generacji zostały 

przedstawione na rysunku nr 1:  

IX.  NAJWAŻNIEJSZE (INNOWACYJNE) PROJEKTY EDUKACYJNE 
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RYSUNEK NR 1 

 EDUKACJA NOWEJ GENERACJI – ZALETY MODELU NAUCZANIA 
 

 
  Źródło: opracowanie ZOPO.                 
 

Edukacja nowej Generacji jako model nauczania w szkole Podstawowej w Mysiadle ma na celu sprostać 

wyzwaniom współczesnej gospodarki, która opiera jest na wiedzy i tym samym odpowiadać na potrzeby 

uczniów i rodziców, którzy oczekują kształcenia uczniów na miarę XXI wieku: samodzielnych, 

odpowiedzialnych, otwartych na zmiany, proaktywnych i gotowych do podejmowania nowych wyzwań. 

Do szkół w Gminie Lesznowola uczęszcza wielu obcokrajowców, które uczą się razem z polskimi 

uczniami. W szkołach prowadzone są liczne projekty na rzecz rozwoju wielokulturowości.  
 
Cele projektu:  
 
q zwiększenie zdolności szkoły w zakresie realizacji polityki wielokulturowej oraz integracji 

obywateli obcokrajowców, 

q podniesienie kompetencji interkulturowych personelu szkoły, 

uczniów oraz środowiska szkolnego, 

q budowanie dialogu międzykulturowego poprzez wsparcie 

nauczycieli w pracy z klasą i grupą wielokulturową,  

q ułatwienie obcokrajowcom przyjmowania ich dzieci do szkoły 

polskiej i funkcjonowania w niej. 

Inspirowanie uczniów do 
samodzielnego poszukiwania 

informacji
Twórcze podejście uczniów do 

rozwiązywania problemu
Możliwość prowadzania 

eksperymentów 
przez uczniów

Okazja do odgrywania przez 
uczniów określonych ról 
(ekspertów, doradców)

Kształtowanie umiejętności 
pracy w grupie, planowania 
czasu oraz argumentowania 

własnych poglądów

Branie przez uczniów 
odpowiedzialności 
za własną naukę
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Najważniejsze działania:  
 
q współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie opracowania programu do nauczania języka 

polskiego jako obcego, 

q zatrudnienie asystentów kulturowych, którzy pomagają  

w kontakcie z uczniami obcokrajowcami i ich rodziców ze szkołą,  

q szkolenia prawne dla nauczycieli z zakresu praw ucznia cudzoziemskiego w polskiej szkole, 

q dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich. 

q warsztaty dla uczniów cudzoziemskich, których celem jest rozwiązanie problemów społeczno-

kulturowych oraz ułatwienie adaptacji kulturowej. 

Cele projektu:   
 

q podniesienie kluczowych kompetencji i cyfrowych umiejętności  

oraz postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy uczniów  

z lesznowolskich szkół. 

q kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie: 

kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania 

problemów oraz krytycznego myślenia. 

Najważniejsze działania: 

q dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego 

oraz zajęcia teatralne), 

q wyjazdy edukacyjne: wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Ogrodzie Botanicznym, Teatrze Roma  

i Teatrze Syrena; pikniki edukacyjne,  

Cele projektu:   

q rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się nowymi 

technologiami 

q rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i współdziałania w grupie 

q nauka pracy metodą doświadczeń i pytań oraz poszukiwanie rozwiązań  

Najważniejsze działania: 

q wykonanie przez uczniów makiet obrazujących funkcjonowanie urządzeń 

przyjaznych środowisku  

q praktyczne ćwiczenia z zakresu kodowania z wykorzystaniem urządzeń 

informatycznych 
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Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w 

Mysiadle 

q  PROJEKT „APPIC LEARNING”  

 kwota dofinansowania: 26 525 €. 

 

Cele projektu: 

§ integracja nauczycieli oraz uczniów z państw partnerskich: Polski, Estonii, Niemiec  

i Macedonii Północnej, 

§ poznawanie nowoczesnych technik kształcenia na odległość w międzynarodowym zespole. 

Najważniejsze działania:  

§ wyjazd do szkoły Krste Misirkow w Skopje w Macedonii Północnej, 

§ stworzenie przez uczniów klas ósmych w języku angielskim  „pamiętnika ze zdalnego nauczania 

podczas pandemii” (prace uczniów zostały zamieszczone na stronie www projektu). 
 

q PROJEKT „GLOBAL RETHINKING EDUCATION ENVIROMENTAL NETWORK”  

we współpracy ze szkołami Las Lagunas w Madrycie (Hiszpania)  

wyjazd uczniów do szkoły w Madrycie 

Cel projektu:  
§  zgłębianie zagadnień związanych z niemarnotrawieniem zasobów naturalnych oraz żywności 

(tematyka „zero waste”) 

Najważniejsze działania:  

§ konferencja online ze szkołami partnerskimi podczas której 

ustalono: porządek mobilności na przyszły rok szkolny, 

tematykę działań podczas nauczania zdalnego, podstawowe 

zasady funkcjonowania projektu. 
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q PROJEKT „KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOLE”  

kwota dofinansowania: 23 936,00 € 

Cel projektu:  
§ polepszenie kompetencji kadry z języka angielskiego, świadomości  

i wrażliwości kulturowej oraz przedsiębiorczości 

Najważniejsze działania: 

§ wizyty studyjne w szkołach partnerskich we Włoszech i w Hiszpanii.  
§ nauka z wykorzystaniem projektu i wdrożenie go w pracę szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie 

	
q PROJEKT „ŻADNYCH GRANIC MIĘDZY NAMI” 

kwota dofinansowania: 193 361 zł 

 

Cel projektu: 

Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w obszarach:  

§ porozumiewania się w językach obcych,  

§ umiejętności uczenia się, 

§ społecznych i obywatelskich, 

§ posługiwania się nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, 

§ świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Najważniejsze działania:  

§ wizyta studyjna grupy 15 uczniów ze SP w Mrokowie w szkole w Batei w Hiszpanii. 

§ udział uczniów w: dodatkowych lekcjach języka angielskiego, przygotowaniu kulturowym, 

zajęciach informatycznych i spotkaniach z psychologiem. 

 

q „METODA CLIL, LEKCJA ODWRÓCONA I EDUKACJA NIEFORMALNA POMYSŁEM  

I SZANSĄ NA DALSZY ROZWÓJ NASZYCH UCZNIÓW”-  ponadnarodowa mobilność kadry 

kwota dofinansowania: 184 327 zł 

Cel projektu:  
§ podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.  

Najważniejsze działania:  

§ kursy językowe dla nauczycieli szkoły: w kraju,  

na Cyprze, Malcie i w Hiszpanii. 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 
 

q PROJEKT „DOBRE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI GWARANCJĄ SUKCESU” 

kwota dofinansowania: 77 032 zł 

Cele projektu: 

§ podniesienie kwalifikacji językowych kadry nauczycielskiej, 

§ wzrost kompetencji w zakresie realizacji i zarządzania międzynarodowymi projektami 

edukacyjnymi, 

Najważniejsze działania:  

§ nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi placówkami 

w celu realizacji wspólnych projektów min. z Europass Teacher 

Academy (Europass Academy of Creativity w Barcelonie). 

Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej 

q PROJEKT “THE DRAMA OF ENVIRONMENT: OUR ACTION MOVEMENT!” 

realizowany we współpracy ze szkołami z Hiszpanii i Czech 

kwota dofinansowania: 24 708 € 

Cel projektu: 

§ propagowanie wśród uczniów działań ekologicznych oraz 

sposobów ochrony środowiska naturalnego. 

Najważniejsze działania:  

§ międzynarodowe akcje edukacyjne uczniów na rzecz poprawy ochrony środowiska naturalnego 

(ze względu na pandemię realizowane w trybie on-line). 
 

q PROJEKT „NASZA SZKOŁA JEST OK” 

kwota dofinansowania: 4 193 € 

Cel projektu: 

§ wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej w ocenianiu i trafnym formułowaniu informacji 

zwrotnej uczniów. 

Najważniejsze działania:  

§ cykl szkoleń metodycznych dla grona pedagogicznego. 
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach 
 

q PROJEKT „RÓŻNI, A JEDNAK TACY SAMI” 

kwota dofinansowania: 112 885 zł 

Cel projektu: 

§ wzmocnienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej. 

Najważniejsze działania:  

§ kursy językowe dla kadry pedagogicznej, 

§ nawiązanie współpracy ze szkołami językowymi za granicą (Malta) 

 

VIII.  NAGRODY I WYRÓZNIENIA WBSZAODYNNOWAPROJEKTYEDUKACYJNE 

Priorytetowe podejście lesznowolskiego samorządu do oświaty ma odzwierciedlenie w przyznawanych 

Gminie Lesznowola od kilku lat nagrodach: 

 
q Lider wśród liderów, 

q Samorządowy Lider Edukacji, 

q Lider Edukacji Praktycznej, 

q Lider Jakości Kształcenia,  

q Mecenas Wiedzy, 

q Lider Bezpieczeństwa w Oświacie, 

q Prymus, 

q Miejsce sprzyjające edukacji  

(I miejsce wśród gmin do 100 tys. mieszkańców).                                                                    

 

Bardzo wysoka pozycja Gminy Lesznowola w konkursach i rankingach oceniających lokalny system 

oświatowy, to efekt wieloletnich, wysokich nakładów na oświatę oraz dowód, że starania i współpraca 

szkół, nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz samorządu przynoszą najlepsze efekty.  

 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Jacek Bulak,  
Dyrektor ZOPO 

X.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W OBSZARZE EDUKACJI 


