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Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Krośniewice w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
  Zadania oświatowe Gminy Krośniewice wynikają w szczególności z postanowień Ustawy o systemie oświaty. 
Niniejsza informacja przedstawia zadania gminy jako organu prowadzącego przedszkole i szkoły oraz zadania 
wykonywane bezpośrednio przez Gminę Krośniewice. Do zadań gminy należy: zakładanie i prowadzenie przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjum i liceum, zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów 
oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym 
administracyjno-obsługowej, inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych 
programów wychowawczych, kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.  

 

I. Stan organizacji i baza lokalowa 

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Krośniewice była organem prowadzącym dla 1 przedszkola publicznego, 
2 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 liceum ogólnokształcącego. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum  
i liceum w roku szkolnym 2015/2016 obrazuje tabela Nr 1, stan organizacji przedszkola obrazuje tabela Nr 2. 

 
Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2015/2016.  
Źródło: dane z SIO wg stanu na 30 września 2015 r. 

 
 
Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Źródło: dane z SIO wg stanu na 30 września 2015 r. 

Lp. Placówka 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 
wychowanków 

razem 
 

Liczba 
wychowanków 

poza oddziałem „0” 

Liczba wychowanków 
w oddziale „0” 

1. 
Miejskie Przedszkole  
w Krośniewicach 
ul. Mickiewicza 2 

7 147 73 74 

2. 
Szkoła Podstawowa  
im. gen. Wł. Andersa 
w Nowem 

2 38 19 19 

Razem 9 185 92 93 

 

W roku szkolnym 2015/2016 w stosunku do roku szkolnego 2014/2015 sieć przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjów nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Krośniewice zabezpiecza w pełni 

aktualne potrzeby mieszkańców, a sieć publicznych przedszkoli uzupełniona oddziałem przedszkolnym dla dzieci 3-4 

letnich w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Andersa w Nowem daje możliwość korzystania z usług przedszkoli przez 

dzieci w wieku przedszkolnym. W Miejskim Przedszkolu w Krośniewicach, w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 

nadał 7 oddziałów w tym oddział integracyjny.   

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 realizowano zajęcia na podstawie orzeczeń 

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

- w Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach - nauczanie indywidualne dla 1 ucznia gimnazjum i 1 ucznia liceum oraz 

zajęcia rewalidacyjne dla 8 uczniów, 

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach –zajęcia rewalidacyjne dla 5 uczniów, 

- w Miejskim Przedszkolu w Krośniewicach – zajęcia rewalidacyjne dla 1 dziecka, korekcyjno-kompensacyjne  

dla 5 dzieci, logopedyczne dla 5 dzieci, terapeutyczne dla 1 dziecka. 

 

Lp. Placówka 
Liczba 

oddziałów 
ogółem 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

w tym: 

kl.I oddziały kl.II oddziały kl.III oddziały kl.IV oddziały kl.V oddziały kl.VI oddziały 

1. 
Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Krośniewicach,  
ul. Poznańska 15 

17 329 63 3 66 3 55 2 42 2 56 3 47 3 

2. 
Szkoła Podstawowa  
im. gen. Wł. Andersa 
w Nowem 

6 89 15 1 19 1 13 1 17 1 14 1 11 1 

3. 

Gimnazjum im. Rodziny 
Rembielińskich 
w Krośniewicach, 
ul. Łęczycka 17 

9 194 56 3 54 3 74 3 

  

4. 

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Krośniewicach,  
ul. Łęczycka 17 

3 77 27 1 23 1 27 1 

  
Ogółem 35 689 
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W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Krośniewice działalność edukacyjną prowadziły również dwie 

niepubliczne szkoły podstawowe, w których funkcjonowały oddziały przedszkolne: 

1) Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. św. Jana Pawła II w Zalesiu, wpisu  

do ewidencji szkół i placówek oświatowych dokonano w dniu 5 sierpnia 2011 r. – liczba uczniów w szkole -31, liczba 

wychowanków w oddziałach przedszkolnych - 29; 

2) Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, wpisu  

do ewidencji szkół i placówek oświatowych dokonano w dniu 1 września 2011 r. - liczba uczniów w szkole -80, w tym 

47 uczniów realizujących obowiązek szkolny w ramach tzw. „nauczania domowego”, liczba wychowanków  

w oddziałach przedszkolnych - 8; 

Gmina Krośniewice dla tych szkół jest organem dotującym. 

 

II. Baza do działalności oświatowej. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 3. 

 

Tabela Nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2015/2016 r. 

Placówka 

Powierzchnia 
nieruchomości 

gruntowej 
(w m²) 

w tym: 
powierzchni 

terenów 
zielonych 

(w m²) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale\ 
lekcyjne 

Pracownie Sale 
gimna- 
styczne 

Gabinety 
lekarskie 

Świetlice Stołówki 
Kompute

rowe 

Języko
we 

1. 
Miejskie 
Przedszkole      
w Krośniewicach 

3985 1624 7 1 gabinet nauczyciela specjalisty 

2. 
Szkoła 
Podstawowa Nr 1 
w Krośniewicach 

11409 4875 13 1 1 2 1 2 1 

3. 

Szkoła 
Podstawowa im. 
gen. Wł. Andersa  
w Nowem 

10000 6903 5 2 1 1 0 1 1 

4. 
Zespół Szkół Nr 1 
w Krośniewicach 

15915 5367 25 2 3 1 1 1 1 

 

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach zajęcia prowadziło w budynku przy ul. Mickiewicza 2 

w Krośniewicach po przeprowadzonym wcześniej remoncie siedziby przedszkola. Szkoła Podstawowa Nr 1  

i Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach współużytkowały budynek (hala sportowa) Gminnego Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji przy ul. Łęczyckiej 19a do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej. Szkole 

Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem nadal prowadziła zajęcia wychowania przedszkolnego dla dzieci 

3-4 letnich w budynku po byłym ośrodku zdrowia, który przekazano w użyczenie.  

 

W każdej ze szkół znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne: w Szkole Podstawowej Nr 1  

w Krośniewicach boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci; w Zespole Szkół Nr 1 znajduje się boisko do gry w piłkę 

ręczną. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem posiada boiska: do gry w piłkę nożną, piłkę 

siatkową, plażową, w piłkę koszykową. Tereny boisk szkolnych wraz z urządzeniami udostępniane są społeczności 

lokalnej. 

 

Na wniosek Gminy Krośniewice w roku szkolnym 2015/2016 Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło 

subwencję oświatową dla:  

 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach z przeznaczeniem na: 

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 4 377 zł, zakup nastąpi w roku szkolnym 2016/2017, 

- wyposażenie stołówki w wysokości 7 000 zł – zakupiono lodówkę, kuchnię gzową, stoliki, po 100: talerzy 

płaskich, głębokich, deserowych, kubków, łyżeczek, łyżek, noży, widelców; dzbanki, suszarka na naczynia, 

stojak na ręczniki, koszyczki do sztućców, 

- wyposażenie gabinetu stomatologicznego w wysokości 8 000 zł, zakup nastąpi w roku szkolnym 2016/2017 

       

 Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem z przeznaczeniem na: 

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 1 184 zł, 

- wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej w wysokości 5 000 zł, zakup nastąpi w roku szkolnym 

2016/2017, 

- wyposażenie stołówki w wysokości 7 000 zł – zakupiono zostaną zakupione stoliki, krzesła i szafki na 

naczynia. 

        

 Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach z przeznaczeniem na: 

 - wyposażenie stołówki w wysokości 7 000 zł - zakupiono: stół ze zlewem, stół przyścienny z półką, szafa 

kuchenna, szafka zlewozmywakowa, komoda kuchenna. 
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Szkołą Podstawowa nr 1 w Krośniewicach i Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 

uczestniczyły w programie „Książki naszych marzeń”, na realizację którego otrzymały dofinansowanie w wysokości 

2 170 zł i 1 300 zł. Ponadto wszystkie szkoły złożyły wnioski i przystąpiły do „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”, na zakup książek do biblioteki szkolnej szkoły otrzymały następujące środki: SP nr 1 – 12 000 zł, ZS 

nr 1 (gimnazjum) 12 000 zł, SP Nowe – 4 000 zł. Zakup książek nastąpi w roku szkolnym 2016/2017. 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej. Wykonano następujące 

remonty:  

 w Szkole Podstawowej Nr 1:  

 malowanie pracowni matematyki, świetlicy, sekretariatu, malowanie ogrodzenia, wymiana płytek na schodach 

wejściowych. 

 w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem 

 malowanie wewnątrz budynku (korytarze szkolne na parterze i piętrze). 

 w Zespole Szkół Nr 1:  

- pomalowano ściany i sufity w salach lekcyjnych i korytarz w byłym budynku LO, 

- naprawiono i zakonserwowano dach na byłym budynku LO, 

- dokonano pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej budynku, 

- odnowiono i doposażono kuchnię szkloną; 

 w Miejskim Przedszkolu:  

- wymieniono pompę w kotłowni CO 
- zamontowano dzwonki w przy drzwiach wejściowych 
- zakupiono i zamontowano kabinę WC dla personelu 

 

Wyposażono placówki oświatowe w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Wyposażenie szkół  
i przedszkola w sprzęt obrazuje tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4. Wyposażenie przedszkola i szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w roku szkolnym 
2015/2016. Źródło: dane ze szkół i przedszkola 

Placówka Sprzęt szkolny Pomoce dydaktyczne 

1. 
Miejskie Przedszkole  
w Krośniewicach 

 piłki 14 szt.  

 „Mali artyści” cz. V 

 „Radosne przedszkole” cz.IX i X (Książka+ CD) 

 „Szybkie czytanie” - materiały logopedyczne 

 „Bliżej przedszkola” czasopismo +  materiały                
dydaktyczne 

 „Śpiewamy” (książka + CD) 

  Zestaw książek dydaktycznych (15 szt..) 

 Zestaw pomocy do nauki języka angielskiego 

 Metoda dobrego startu” 

2. 
Szkoła Podstawowa  
im. gen. Wł. Andersa 
 w Nowem 

 Niszczarki 

 Meble kuchenne 

 Krzesła 

 Fotel  

 Biurko  

 Szafa na pomoce                 
dydaktyczne  

 Tablica suchościeralna  

 Stoliki sześciokątne 

 Sprzęt na placu zabaw: huśtawki, 
zjeżdżalnia, bujaki. 

 Telewizory 

 Tablice interaktywne 

 Programy multimedialne 

 Mikroskop cyfrowy LCD 

 Mikroskop DO Genetic PRO 

 Pionowa stacja pogodowa 82659 

 Kompas DELTA 

 Lupa średnica 80  

 Lornetka Voyager  12*50 

 Zestaw do badania stanu powietrza w zaniecz + 
miernik  AISKO 

 Zestaw preparacyjny Research 

 Probówki komplet 14 sztuk  

 Miniszklarnia podłużna + doniczki  

 Karty pracy  

 Zestawy mikroskopowe  

 Radioodtwarzacz  

 Wizualizer 

 Aparaty fotograficzne 

 Pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziałów 
Przedszkolnych  

3. 
Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Krośniewicach 

 Meble w sekretariacie zgodne z 
wymogami GIODO,  

 Wyposażenie gabinetu pomocy 
przedmedycznej,  

 Szafki uczniowskie szafki 
ubraniowe. 

 10 komputerów do pracowni,  

 Laptop,  

 Instrument muzyczny,  

4. 
Zespół Szkół Nr 1 
w Krośniewicach 

 Zestaw nagłośnieniowy, 

 Źródło zdroju wodnego; 

 Notebook, 

 Drukarka (urządzenie wielofunkcyjne), 

 Piłki, 

 Materace gimnastyczne, 

 Gry dydaktyczne dla uczniów z dysfunkcjami 
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Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Krośniewice obrazuje tabela Nr 5. 

Tabela Nr 5. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne. Źródło: dane ze szkół i przedszkola 

  
Placówka 

Ilość 

Komputery 

Projektory 
multimed. 

Rzutniki 
pisma 

Rzutniki 
przeźroczy 

Kamery 
video 

Odtw. 
DVD,  
VHS 

Ksero Woluminy 
Kamery 
- monit. 

Ogółem 
w tym: 

do użytku 
uczniów 

1. 
Miejskie 
Przedszkole   
w Krośniewicach 

4 2 1 1 1 0 5 1 1715 0 

2. 
Szkoła 
Podstawowa Nr 1  
w Krośniewicach 

43 27 7 0 0 0 2 3 2649 6 

3. 

Szkoła 
Podstawowa 
im.gen.Wł. Andersa 

w Nowem 

30 20 3 0 0 0 5 2 2664 2 

4. 
Zespół Szkół Nr 1 
w Krośniewicach 

118 110 20 0 0 2 17 2 9767 18 

 
III. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 

W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu publicznym, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez 

Gminę Krośniewice pracowało 92 nauczycieli oraz 42 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia 

w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 6. 

 

Tabela Nr 6. Zatrudnienie w szkołach i w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016.  Źródło: dane z SIO wg stanu 

na 30 września 2015 r. 

Placówka 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele 
Pracownicy 

administracji i obsługi 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Miejskie Przedszkole  
w Krośniewicach 

23,53 26 11,53 14 12 12 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Krośniewicach 

38,82 40 28,83 29 11 10 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. 
Wł. Andersa w Nowem 

17,88 20 12,88 14 5 6 

4. Zespół Szkół Nr 1 
w Krośniewicach 

46,34 49 32,59 35 13,75 14 

Ogółem 126,57 135 85,83 92 41,75 42 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle 

związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy 

(dotyczy zajęć wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki), zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz 

liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania, określonych w rozporządzeniu  

o ramowych planach nauczania. Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi wynika ze specyfiki działalności 

poszczególnych szkół i przedszkola, w tym: obowiązek prowadzenia bloku żywieniowego w przedszkolu, prowadzenie 

odrębnej księgowości w każdej szkole.  

 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających 

uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest 

niewątpliwie aktualna, bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela  

Nr 7.  
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Tabela Nr 7. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016. Źródło: dane z SIO wg stanu  

na 30 września 2015 r. 

Placówka 

Poziom wykształcenia (w osobach) 

WYŻSZE 
MAGISTERSKIE 

PP 

Wyższe 
zawodowe PP 

POZOSTAŁE 
kwalifikacje 

Razem 

Miejskie Przedszkole 
w Krośniewicach 

11 1 2 14 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Krośniewicach 

28 1 0 29 

Szkoła Podstawowa im.  
gen. Wł. Andersa w Nowem 

13 1 0 14 

Zespół Szkół Nr 1  
w Krośniewicach 

35 0 0 35 

Razem 87 3 2 92 

 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system 

awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli według stanu na  

30 września 2015 roku obrazuje tabela Nr 8.  

Tabela Nr 8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016. Źródło: dane z SIO wg stanu 

na 30 września 2015 r. 

Placówka 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

Miejskie Przedszkole 
w Krośniewicach 

2 1 8 3 14 

Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Krośniewicach 

- 2 15 12 29 

Szkoła Podstawowa  
im. gen. Wł. Andersa  
w Nowem 

1 1 11 1 14 

Zespół Szkół Nr 1 
w Krośniewicach 

2 5 7 21 35 

Razem 5 9 41 37 92 

W roku szkolnym 2015/2016 - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało 3 nauczycieli. 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2015-2016 przedstawia tabela Nr 9. 

Tabela Nr 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2015-2016. 

Placówka 
2015 Plan 2016 

(w zł) 

1. 
Miejskie Przedszkole 
w Krośniewicach 

4842,00 5900,00 

2. 
Szkoła podstawowa Nr 1 
w Krośniewicach. 

5510,00 6720,00 

3. 
Szkoła Podstawowa  
im. gen. Wł. Andersa  
w Nowem 

5320,00 4300,00 

4. 
Zespół Szkół Nr 1  
w Krośniewicach 

4719,00 8080,00 
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W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mie li 

możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie 

wyższe. W roku szkolnym 2015/2016 z dofinansowania nie korzystali nauczyciele. Specjalności (kierunki)  

w uczelniach wyższych, na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela Nr 10. 

Tabela Nr 10. Nauczyciele uczący /doskonalący się/ poprzez naukę na uczelniach wyższych. 

Kierunek studiów Forma kształcenia 
Liczba 

nauczycieli 

Wysokość 
dofinansowania 

w r.szk. 2015/2016 

1. ----------------------------------- ----------------- ------------------ ------------------- 

 
  

 

 
III. Poziom nauczania. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności  

i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać 

różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 

obrazuje tabela Nr 11. 

 

Tabela Nr 11. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej 

wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego 

ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia 

szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego, wpływu grupy rówieśniczej,  

a także uwarunkowań szkolnych takich jak: kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania oraz warunki 

nauczania. Osiągane wyniki z egzaminu gimnazjalnego obrazuje tabela Nr 12. 

Tabela Nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2015-2016.  

Rok 2014 
historia i wos 

% 

język polski 

% 

Matematyka 

% 

przedmioty 

przyrodnicze 

% 

język 

angielski 

podstawowy 

% 

język 

angielski 

rozszerzony 

% 

Język 

rosyjski % 

Język 

niemiecki 

% 

Język 

francuski 

% 

Krośniewice 55,5 64 48,7 51,6 59,4 33,5 77,5 85 --- 

Wynik szkoły niżej średni niżej średni 
wyżej 

średni 
średni niżej średni 

brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 
---- 

Średni wynik 

w powiecie 
57,6 64,8 42,7 49,1 57,9 33,7 53,8 57,1 --- 

Średni wynik   

woj. łódzkie 
59 68 48 53 66 46 65 55 ---- 

Rok 2015 
historia i wos 

% 

język polski 

% 

Matematyka 

% 

przedmioty 

przyrodnicze 

% 

język 

angielski 

podstawowy 

% 

język 

angielski 

rozszerzony 

% 

Język 

rosyjski % 

Język 

niemiecki 

% 

Język 

francuski 

% 

Rok 2015 
Język polski 

 

Matematyka 

 

język angielski 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach 70,4 59,69 78,8 

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa  

w Nowem 
72,27 61,36 77,5 

Średni wynik krajowy 

 

73 

 

61 

 

78 

 
Rok 2016 

Język polski 

 

Matematyka 

 

język angielski 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach 68 56 69 

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa  

w Nowem 
68 40 50 

Średni wynik krajowy 71 54 71 
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Krośniewice 59 57 42 46 57 39 45 98 --- 

Wynik szkoły niżej średni niżej średni niżej średni niżej średni niżej średni brak danych 
brak 

danych 

brak 

danych 
--- 

Średni wynik 

w powiecie 
63 60 45 48 61 40 38 57 --- 

Średni wynik   

woj. łódzkie 
64 63 48 50 66 47 60 55 --- 

Rok 2016 
historia i wos 

% 

język polski 

% 

Matematyka 

% 

przedmioty 

przyrodnicze 

% 

język 

angielski 

podstawowy 

% 

język 

angielski 

rozszerzony 

% 

Język 

rosyjski % 

Język 

niemiecki 

% 

Język 

francuski 

% 

Krośniewice 50 63 42 45 55 33 83 98 --- 

Wynik szkoły niski niżej średni niżej średni niżej średni niżej średni brak danych 
brak 

danych 

brak 

danych 
--- 

Średni wynik 

w powiecie 
54 67 43 48 56 36 34 54 --- 

Średni wynik   

woj. łódzkie 
56 69 49 52 64 44 65 55 --- 

 

Wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły z języka polskiego. Wyniki z języka rosyjskiego i języka 

niemieckiego są bardzo wysokie, jednak przystępuje do egzaminu z tych przedmiotów mała grupa uczniów.  

W dalszych działaniach, dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze lepszych wyników 

z egzaminów, prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki, języka polskiego i języków obcych dla 

uczniów klas trzecich gimnazjum. Prowadzone są także dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów mających 

trudności w nauce we wszystkich klasach z przedmiotów, których nauka sprawia uczniom problemy. 

Uczniowie biorą udział w testach próbnych organizowanych przez firmy zewnętrzne, przeprowadzane są 

próbne testy na zajęciach dodatkowych i lekcyjnych.  

Największym problemem jest zmotywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w testach 

zewnętrznych i podejmowania przez nich prób rozwiązywania zadań otwartych. Aby zaradzić temu problemowi w  roku 

szkolnym 2015/2016 psycholog wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadzili z uczniami szkoły cykl zajęć 

poświęconych motywowaniu do nauki. Szkoła przystąpiła do projektu Indywidualni.pl, jest to innowacyjne podejście do 

personalizowania procesu nauczania wszystkich uczniów. Umożliwia identyfikację i rozwój potencjału, mocnych stron 

oraz predyspozycji uczniów, oferuje najbardziej skuteczne metody i techniki nauczania. Wskazuje uczniom optymalne 

dla nich sposoby uczenia się. 

W maju 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono egzaminy maturalne, w sierpniu odbył się 

egzamin poprawkowy. Do obowiązkowego pisemnego egzaminu przystąpiło tegorocznych absolwentów: 

 z języka polskiego -  20,  

 z matematyki - 20,  

 z języka angielskiego - 14, 

 z języka rosyjskiego - 4, 

 z języka niemieckiego – 2. 

Uczniowie zdawali także egzamin pisemny w zakresie rozszerzonym z: biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, 

języka rosyjskiego i języka polskiego. 

Do egzaminu ustnego przystąpiło: 

 z języka polskiego – 20 uczniów, 

 z języka angielskiego – 14 uczniów, 

 z języka rosyjskiego – 4 uczeń, 

 z języka niemieckiego – 2 uczniów. 

 

Wyniki egzaminu maturalnego obrazuje tabela Nr 13. 

 

Tabela Nr 13. Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016. 

1. Zdawalność egzaminów ustnych 

przedmiot liczba zdających 
liczba zdanych 

egzaminów 
zdawalność 

zdawalność 
woj. łódzkie 

j. polski 20 20 100 98 

j. angielski 14 13 93 97 

j. rosyjski 4 4 100 96 

j. niemiecki 2 2 100 97 

RAZEM 40 39 98,3 97 
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2. Zdawalność egzaminów pisemnych i porównanie wyników szkoły (egzaminy pisemne) z wynikami średnimi 

CKE i OKE –absolwenci 2016 - sesja wiosenna  

przedmiot poziom 
Liczba 

przystępujących 
do egzaminu 

Liczba 
zdanych 

egzaminów 

Zdawalność 
% 

średnia 
LO % 

średnia 
CKE 

% 

średnia 
OKE 

% 

j. polski 
podstawowy 20 20 100 56,57 59 58 

rozszerzony 8 x x 55,31 61 58 

j. angielski 
podstawowy 14 12 86 60,29 71 72 

rozszerzony --- --- --- --- --- --- 

j. rosyjski 
podstawowy 4 4 100 76,50 63 63 

rozszerzony 1 x x 74 57 55 

j. niemiecki 
podstawowy 2 2 100 67 71 70 

rozszerzony --- --- --- --- --- --- 

matematyka 
podstawowy 20 16 80 48 56 57 

rozszerzony --- --- --- --- --- --- 

biologia 
podstawowy --- --- --- --- --- --- 

rozszerzony 9 x x 32,41 36 38 

chemia 
podstawowy --- --- --- --- --- --- 

rozszerzony 7 x x 20 39 38 

wos 
podstawowy --- --- --- --- --- --- 

rozszerzony 2 x x 40,83 27 26 

 x oznacza brak ustalonego kryterium zdawalności i liczby zdanych egzaminów 

3. Zdawalność egzaminów pisemnych w sesji poprawkowej – absolwenci  

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci LO w Krośniewicach z 2016 r. ze większości przedmiotów obowiązkowych uzyskali wyższą 

średnią niż w roku ubiegłym i zbliżają się do średnich wojewódzkich i krajowych. Cieszy zwłaszcza wyższa średnia z 

matematyki. Wyższą średnią od średnich wyników wojewódzkich i krajowych uzyskali z: języka rosyjskiego (poziom 

podstawowy i rozszerzony), wiedzy o społeczeństwie. Wyniki egzaminu maturalnego w większości pokrywają się z 

ocenami końcowymi. 

Dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze lepszych wyników z egzaminów maturalnych, 

prowadzone są dodatkowe zajęcia (fakultety) z przedmiotów, z których uczniowie klas trzecich LO będą zdawać 

egzamin maturalny. Prowadzone są także dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów mających trudnośc i w nauce we 

wszystkich klasach z przedmiotów, których nauka sprawia uczniom problemy. Uczniowie biorą udział w testach 

próbnych organizowanych przez firmy zewnętrzne, przeprowadzane są próbne testy na zajęciach dodatkowych i 

lekcyjnych, przeprowadzane próbne egzaminu ustne. Wyniki testów i egzaminów próbnych są omawiane, analizowane 

i poprawiane. 

W  roku szkolnym 2015/2016 psycholog wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadzili z uczniami szkoły 

cykl zajęć poświęconych motywowaniu do nauki. Szkoła przystąpiła do projektu Indywidualni.pl, jest to innowacyjne 

podejście do personalizowania procesu nauczania wszystkich uczniów. Umożliwia identyfikację i rozwój potencjału, 

mocnych stron oraz predyspozycji uczniów, oferuje najbardziej skuteczne metody i techniki nauczania. Wskazuje 

uczniom optymalne dla nich sposoby uczenia się. 

Tabela Nr 14. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach. 

Nazwa konkursu Zasięg, organizator 
Osiągnięcia 

Nazwa osiągnięcia 

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 

Teatralna lalka 
Miejskie Przedszkole 
grupowy 

I,II,III m-ca 

Najciekawsze hasło /plakat ekologiczny 
Miejskie Przedszkole 
grupowy 

I,II,III m-ca 
wyróżnienie 

Najpiękniejsze wiosenne kwiaty 
Miejskie Przedszkole 
grupowy 

I m-ce 

Najpiękniejsza palma wielkanocna 
Miejskie Przedszkole 
grupowy 

I,II,III m-ca 

przedmiot 
liczba 

zdających 

Liczba 
zdanych 

egzaminów 

Zdawalność 
% 

matematyka 3 1 33,3 

język 
angielski 

1 1 100 
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Podróż na bocianie 
GCKSiR  
międzygminny 

I m-ce, wyróżnienie 

List do Mikołaja 
GCKSiR  
międzygminny 

II m-ce, wyróżnienie 

Wielkanocna Kartka 
GCKSiR  
międzygminny 

I, II m-ce 

Maska karnawałowa 
GCKSiR  
międzygminny 

I, II, III m-ce, wyróżnienie 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach 

Konkurs Sprawności i Wiedzy Fizycznej o 
Bezpieczeństwie 

powiatowy II m 

Ogólnopolski Konkurs EDI - historia ogólnopolski 3 wyróżnienia 

Ogólnopolski Konkurs EDI - matematyka ogólnopolski  5 laureatów 

Ogólnopolski Konkurs EDI - przyroda ogólnopolski 5 laureatów 

Konkurs plastyczny „Wędkarstwo w połączeniu z 

ekologią i zdrowym wypoczynkiem nad wodą” 
powiatowy 5 nagród, 4 wyróżnienia 

Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego 

„Olimpusek 2016 – sesja zimowa” 
ogólnopolski 3 laureatów ,3 trzecie miejsca 

Konkurs przedmiotowy GALILEO – język angielski ogólnopolski 
Kl. IV -  dwa I m, trzy IIIm.,  

Kl.V 5 IIIm. 

Rejonowe Eliminacje Konkursu recytatorskiego im. 

Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” 
powiatowy IIm, wyróżnienie 

Memory Masters ogólnopolski 

IV kl – 5 laureatów, 4 wyróżnienia,  

kl. V – 7 laureatów, 1 wyróżnienie,  

kl. VI – 9 laureatów, 3 wyróżnienia 

Konkurs Sprawności i Wiedzy Fizycznej o 
Bezpieczeństwie 

powiatowy II m 

Ogólnopolski Konkurs EDI - historia ogólnopolski 3 wyróżnienia 

Ogólnopolski Konkurs EDI - matematyka ogólnopolski  5 laureatów 

Ogólnopolski Konkurs EDI - przyroda ogólnopolski 5 laureatów 

Konkurs plastyczny „Wędkarstwo w połączeniu z 

ekologią i zdrowym wypoczynkiem nad wodą” 
powiatowy 5 nagród, 4 wyróżnienia 

Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego 

„Olimpusek 2016 – sesja zimowa” 
ogólnopolski 3 laureatów ,3 trzecie miejsca 

Konkurs przedmiotowy GALILEO – język angielski ogólnopolski 
Kl. IV -  dwa I m, trzy IIIm.,  

Kl.V 5 IIIm. 

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem 

Konkurs plastyczny Fantazyjna portmonetka  gminny II miejsce i III miejsce 

Konkurs recytatorski Pięknie być człowiekiem gminny III miejsce 

Konkurs recytatorski „ Wiersze Juliana Tuwima gminny I miejsce 

Konkurs plastyczny Fantazyjna portmonetka  gminny II miejsce i III miejsce 

Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach 

Wojewódzki konkurs recytatorski wojewódzki 
I miejsce - Zuzanna Ogórek 
II miejsce - Jakub Górski  

Mistrzostwa Województwa w Scrabble  
Gimnazjum nr 2 w Kutnie 
- wojewódzki 

III miejsce 

Mistrzostwa Polski w Scrabble  
Gimnazjum nr 2 w Kutnie 
- ogólnopolski 

V miejsce 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Panda z 
chemii  

ogólnopolski Wyróżnienie J. Ujazdowska 

Ogólnopolski konkurs Chemiczny „Alchemik” ogólnopolski Wyróżnienie  

Liceum Ogólnokształcące 

Międzynarodowe zawody robotów w kategorii Bear 

Rescue 

Politechnika Łódzka - 

ogólnopolski 
III miejsce 

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny 
Uniwersytet Łódzki 
- wojewódzki 

I miejsce  Katarzyna Markiewicz 

Ogólnopolski konkurs Chemiczny „Alchemik” ogólnopolski Wyróżnienie 

* osiągnięcia uczniów uznane przez szkoły za najlepsze w roku szkolnym. 

 

Tabela nr 15. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie. 

Nazwa zawodów Organizator i zasięg Osiągnięcia 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 

XVIII Powiatowa Turniejada klas I – III –Imielno 

2016 
powiatowy II miejsce 

XXIII Ogólnopolskie Biegi Młodych 

Olimpijczyków 
ogólnopolski XIII miejsce 

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem 

Turniej o puchar Tymbarku powiatowy II i III miejsce 

Turniej 4 Gmin międzygminny II miejsce 

Turniej piłki nożnej Ostrowy międzygminny III miejsce 
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Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach 

Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych WSZS - powiatowy 1 miejsce Alicji Pietrzak 

Mistrzostwa Powiatu  w Futsalu WSZS- powiatowy 3 miejsce 

Mistrzostwa  Powiatu w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt 

WSZS- powiatowy 4 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 
Chłopców 

WSZS- powiatowy 3 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 
Plażowej - chłopcy 

WSZS- powiatowy 1 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 
Plażowej – dziewczęta  

WSZS- powiatowy 3 miejsce 

Udział chłopców w Turnieju Pófinałowym 
Mistrzostwa Województwa 

WSZS - wojewódzki 5 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym – 
chłopcy  

WSZS- powiatowy 1 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w szachach - chłopcy  WSZS- powiatowy II miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w szachach – dziewczęta  WSZS- powiatowy IV miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym – 
dziewczęta  

WSZS- powiatowy III miejsce 

Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym – 
chłopcy 

WSZS- wojewódzki IX  miejsce 

Liceum Ogólnokształcące 

Mistrzostwa Powiatu w LA w ramach Licealiady WSZS- powiatowy I miejsce Kacper Pietrzak  400 m 

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w LA PSZS- powiatowy I miejsce Kacper Pietrzak 100 i 200 m 

Mistrzostwa Powiatu w Piłce siatkowej Plażowej 
– chłopcy  

WSZS- powiatowy III miejsce 

Halowe Mistrzostwa Polski PZLA - ogólnopolski 
VI miejsce Kacper Pietrzak w biegu na 
200 m 

Mistrzostwa Polski Juniorów  PZLA - ogólnopolski 
10 miejsce Kacper Pietrzak w biegu na 
200 m 

*osiągnięcia uczniów uznane przez szkoły za najlepsze w roku szkolnym. 

V. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, w szkołach naszej Gminy realizowano liczne 

programy wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne. Angażowano uczniów w pracę nad projektami społecznymi 

mającymi na celu uwrażliwienie ich na problemy i zjawiska, z jakimi mają styczność w lokalnym środowisku (poniżej 

informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkola). 

 Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach 

W zakresie realizacji zadań ogólnowychowawczych: 

 dokonywanie systematycznej oceny zachowań ryzykownych, 

 dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

 kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, 

 prowadzenie poradnictwa dla uczniów, 

 prowadzenie poradnictwa dla rodziców,  wsparcie w procesie wychowawczym  w ramach konsultacji 

(dodatkowe dwie godziny  w tygodniu), 

 rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole; na podstawie rozmów z wychowawcami, 

nauczycielami oraz badań i obserwacji własnych. 

W zakresie profilaktyki wychowawczej: 

 zajęcia integrujące, integracyjne, mające kształtować odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka 

oraz eliminować zachowania ryzykowne, przemoc wśród uczniów „Umowa - kodeks klasowy”, „Tacy jesteśmy 

– moje mocne i słabe strony”,  „Agresja, przemoc – jak z tym walczyć?”, „Umowa klasowa drogą do 

właściwych relacji i sposobem na rozwiązywanie konfliktów szkolnych!”, 

 organizowanie grup wsparcia koleżeńskiego w nauczaniu przedmiotów ścisłych, języków obcych, 

 poznawanie ucznia, rozpoznawanie jego warunków życia, nauki w celu objęcia uczniów mających trudności w 

procesie dydaktyczno - wychowawczym różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy 

bytowej,  

 pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczniów i ich problemów szkolnych, 

 opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:  

 współpraca z nauczycielami i wychowawcami, 

 kontrola frekwencji uczniów,  

 współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie oddziaływania na uczniów 

wymagających pomocy wychowawczej, 

 współpraca z pielęgniarką szkolną, położną, przedstawicielką  Stowarzyszenia Kutnowskich Amazonek w 

realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej, 

 organizacja warsztatów z udziałem psychologa Pani Wandy Justyńskiej „Trafny wybór szkoły. Motywacja 

drogą do sukcesu. Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia”, 
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 organizacja warsztatów dla uczniów III klas gimnazjum z udziałem pedagoga „Stawianie celów. Co warto o 

tym wiedzieć!”, 

 organizacja zajęć profilaktycznych dla uczniów w ramach tematyki uzależnień  „Asertywność – sztuka 

odmawiania”,  „Narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne – unikam zagrożeń”, przeprowadzenie 

anonimowych ankiety i sondy szkolnej „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży”, „Moje bezpieczeństwo, 

bezpieczeństwo w szkole”. 

 organizacja konkursu profilaktycznego „STOP”, fotograficznego, integracyjnego klasy „Tacy jesteśmy – razem 

łatwiej…” wystawa prac plastycznych. 

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej: 

 organizowanie pomocy psychologa z PPP w Kutnie i NPPP w Kutnie, konsultacji, badań, diagnozy, wskazań, 

 udzielanie młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, prowadząc rozmowy indywidualne, 

rozmowy dyscyplinujące, rozmowy wspierające, motywujące, 

 udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych (rozmowy 

indywidualne, współpraca  z rodzicami), 

 zorganizowanie dla rodziców warsztatów z udziałem policjanta z KPP w Kutnie „Odpowiedzialność karana 

nieletnich”,  

 zorganizowanie dla rodziców i Rady Pedagogicznej warsztatów z udziałem psychologa „Agresja jak ją 

oswoić?”, 

 pomoc uczniom mającym trudności w adaptacji, w  kontaktach z rówieśnikami,  

 działania przeciwdziałające różnym formom niedostosowania społecznego uczniów poprzez rozmowy 

indywidualne, współpracę z rodzicami, policją, dzielnicowymi, 

 stała współpraca z kuratorami sądowymi, zawodowymi oraz społecznymi. 

W celu zdiagnozowania sytuacji wychowanków pedagog szkolny przeprowadzał liczne ankiety i badania sondażowe 

„Bezpieczne wakacje”,  „Motywacja - zaangażowanie”. 

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, powołane są  Zespoły do Spraw Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej, których zadaniem było ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, określenie zalecanych form i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem 

jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także zaleceń orzeczeń, opinii, 

zaplanowanie doradztwa zawodowego dla ucznia objętego pomocą, zakładanie i prowadzenie karty indywidualnych 

potrzeb ucznia, dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, określenie działań wspierających ucznia, opracowanie indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego, dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi. 

Każdy uczeń, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (orzeczeniami) posiadał  indywidualny program edukacyjno - 

terapeutyczny, prowadzone były dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub rozwijające zdolności (w 

zależności od potrzeb) dla tych uczniów, prowadzone są porady i konsultacje z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i 

doradcą zawodowym. 

Pomoc prowadzona była systematycznie, na bieżąco w ramach dodatkowych zajęć wyrównawczych lub rozwijających. 

Dla uczniów posiadających orzeczenia PPP organizowane były zajęcia rewalidacyjne.  

W szkole prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna. 

 

Szczegółowe działania dotyczące pracy wychowawczej, profilaktycznej oraz podnoszenie bezpieczeństwa 

w szkole: 

1. Realizacja programu profilaktycznego „To jest nasz czas!”. 

2. Zorganizowano Dzień Profilaktyki we współpracy z Fundacją RAP PEDAGOGIA (połączone z koncertem, 

warsztatami i projekcją filmu). 

3. Zorganizowano sponsorowaną wycieczkę motywacyjną do Płocka (nagroda za zaangażowanie, motywację, 

własny rozwój i wysiłek). 

4. Zostało zorganizowane spotkanie z Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie „Odpowiedzialność 

karna nieletnich. Aspekty prawne posiadania i zażywania narkotyków”,. 

5. Zorganizowana została wycieczka do GCK w Kłodawie na przedstawienie „My dzieci z dworca ZOO”.  

6. Propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia poprzez liczny udział młodzieży w dodatkowych zajęciach i 

zawodach sportowych. Kontynuowaliśmy udział w programie „Szkoła promująca zdrowie” w ramach którego, 

organizowane były: turnieje sportowe, zawody, mecz nauczyciele kontra młodzież.  

7. Udział w programie Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny pozyskanie certyfikatu „Szkoła 

Przyjazna Rodzinie”. 

8. W ramach promocji szkoły zorganizowano Dzień Otwarty dla gimnazjalistów, szóstoklasistów i członków ich 

rodzin. 

9. Organizacja Święta Szkoły w ramach promocji działań ucznia zdolnego, propagowanie inicjatyw uczniowskich, 

prezentacja zdolności, osiągnięć i efektów zrealizowanych projektów „To jest nasz czas!”. Integracja 

środowiska lokalnego i młodzieży Zespołu Szkół. 

10. Udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szlachetnej Paczki. 



13 

11. Udział w rajdach pieszych, rowerowych organizowanych przez PTTK, GCKS i R, propagujących aktywny, 

zdrowy tryb życia z dala od nałogów i uzależnień, uczą jak radzić sobie w trudnych warunkach, 

współpracować w grupie.  

12. Zorganizowano warsztaty, pogadankę z udziałem policjanta „Bezpieczne wakacje!”  

13. W szkole prowadzony jest monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc, który wzmacnia poczucie 

bezpieczeństwa uczniów i pomaga przy reagowaniu w sytuacjach patologicznych. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane zostały następujące wycieczki: 

Lp. Data Wyjazd gdzie i w jakim celu 

1.  2015-09-13 -19 Warszawa - Udział w warsztatach chemicznych na UW I Ty możesz zostać Olimpijczykiem 

2.  2015-09-22 Kutno - Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych 

3.  2015-10-15 
Łódź - Zapoznanie z historią więziennictwa (zwiedzanie Muzeum Więzienia w Łęczycy), lekcja 

muzealna o historii łęczyckiego Boruty, Experymentarium w Łodzi, film edukacyjny Marsjanin 

4.  2015-10-15 
Łódź - Obejrzenie filmu pt. Mały Książę; zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Izraela Poznańskiego; 

integracja zespołów klasowych. 

5.  2015-10-16 
Łódź - Integracja zespołu klasowego, projekcja filmu edukacyjnego, pobyt w Muzeum Druku i Papieru, 

promocja aktywności fizycznej (gry i zabawy multimedialne z wykorzystaniem najnowszych technologii) 

6.  2015-10-28 
Włocławek - Wycieczka do kina we Włocławku na film ,,Sięgając chmur. Zwiedzanie Wzorcowni oraz 

wizyta w McDonalds. 

7.  2015-10-30 
Bedlno - X Międzygimnazjalne Spotkania z Poezją GOK w Bedlnie, rozbudzenie wśród młodzieży 

zainteresowania literaturą polską,  

8.  2015-10-30 Kutno - Turniej Tenisa Stołowego 

9.  2015-11-27 Kutno - Udział w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Szachach 

10.  2015-12-07 
Kutno - Udział młodzieży w IV Konkursie Ortograficznym O Pióro Starosty Kutnowskiego. Rozwijanie 

zainteresowań kulturą języka polskiego 

11.  2015-12-07 Kutno - Udział w Przeglądzie artystycznym HARENDA . Rozwijanie i prezentacja uzdolnień uczniów. 

12.  2015-12-11 Łódź -  realizacja edukacji medialnej - film Igrzyska śmierci Kosogłos cz.2, lodowisko. 

13.  2015-12-18 Kutno - Wycieczka integracyjna mikołajkowo-świąteczna na lodowisko. 

14.  2016-02-12 
Kutno - Wycieczka na lodowisko- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród młodzieży 

gimnazjalnej.  

15.  2016-02-15 Kutno - Wyjazd na lodowisko, integracja młodzieży w czasie ferii 

16.  2016-03-15 Łódź - Obejrzenie spektaklu teatralnego pt. Zbrodnia i kara. 

17.  2016-04-15 Łódź - Wyjazd na konsultacje na wydziale mechatroniki - Politechnika Łódzka 

18.  2016-04-22 
Płock - wycieczka integracyjno - motywująca, nagroda motywacyjna: - integracja uczniów szkoły, - 

historia regionu,  - kształtowanie postaw społecznych, - realizacja ścieżki czytelniczo - medialnej.  

19.  2016-05-02-05 
Niemcy - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza, popularyzacja nauki języków obcych. Zwiedzanie 

zabytków Berlina, Drezna i Wrocławia. Pobyt na Tropical Island. 

20.  2016-05-03-07 
Zwiedzanie Wrocławia, Karpacza, wyjazd do Pragi, Zamek Chojnik, Miasteczko Western City, 

Świątynia Wang, zwiedzanie Afrykarium we  Wrocławiu. 

21.  2016-05-04-06 

Kraków, Zakopane, Ojców - Integracja uczniów, poznanie innych regionów i zabytków kraju, 

propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego,kształtowanie odpowiedzialności i 

samodzielności uczniów. 

22.  2016-06-03 Kutno - Mistrzostwa Polski w Scrabble 

23.  2016-06-21 Kutno - Wyjazd na basen- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej. 

 

 Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach  

Cele szczegółowe prowadzonych działań profilaktyczno – wychowawczych: 

 wyrównywanie szans edukacyjnych, 

 wspieranie rozwoju ucznia, praca z uczniem zdolnym, koła zainteresowań, fakultety, 

 kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych, 

 uświadomienie zagrożeń zdrowotnych, społecznych wynikających z używania tytoniu, alkoholu i narkotyków, 

 budowa poczucia wpływu i odpowiedzialności za własne zdrowie, życie, 

 uświadomienie uczniom odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby 

dbałości o nie, 

 stworzenie warunków do odkrywania i poszukiwania swoich uzdolnień  i zainteresowań przygotowujących 

do aktywności fizycznej, indywidualnej i zespołowej (rodzinnej, rówieśniczej i społecznej), 

 poznanie skutków samowolnego zażywania leków, 

 organizacja konkursu profilaktycznego „STOP”, fotograficznego, integracyjnego klasy „Tacy jesteśmy – razem 

łatwiej…” wystawa prac plastycznych, 

 kształtowanie nawyku poszukiwania autorytetów moralnych, obyczajowych, społecznych. 

Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego:  

„To jest nasz czas!” 

Celem programu było kształtowanie postaw asertywnych, kształtowanie pożądanych postaw, motywacji, stawiania 

celów.  
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 W ramach programu zostało zorganizowane dla dziewcząt I i II  klasy  spotkania z  położną, 

przedstawicielką Stowarzyszenia Kutnowskich Amazonek dotyczące zdrowego stylu życia, higieny 

osobistej, profilaktyki prozdrowotnej.  
 Odbyły się zajęcia warsztatowe z udziałem pedagoga szkolnego, psychologa z Niepublicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie „Motywacja drogą do sukcesu. Sztuka motywacji 

i pozytywnego myślenia”, 

 Prowadzono poradnictwa dla rodziców,  wsparcie w procesie wychowawczym  w ramach konsultacji 

(dodatkowe dwie godziny  w tygodniu), 

 Zorganizowano Dzień Profilaktyki we współpracy z Fundacją RAP PEDAGOGIA (połączone z koncertem, 

warsztatami i projekcją filmu). 

 Zorganizowano sponsorowaną wycieczkę motywacyjną do Płocka (nagroda za zaangażowanie, motywację, 

własny rozwój i wysiłek). 

 

Profilaktyka wychowawcza 

 Zorganizowano dla uczniów klasy I i II  spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej Policji  

w Kutnie: „Odpowiedzialność karna nieletnich, obowiązek nauki”, „Narkotyki – odpowiedzialność karna 

wynikająca z zażywania i posiadania narkotyków”.  

 12 kwietnia odbyły się warsztaty dla uczniów I, II, III klasy LO z zakresu poradnictwa zawodowego, 

komunikacji i stawiania celów z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Toruniu.  

 Zorganizowanie dla rodziców uczniów III klasy LO pogadanki z udziałem psychologa „Agresja jak ją 

oswoić?”. 

 Zorganizowanie wyjazdu do KDK w Kutnie  na projekcję filmu „Miasto 44”. 

 Zorganizowana została wycieczka do GCK w Kłodawie na przedstawienie „My dzieci z dworca ZOO”.  

 Organizacja   warsztatów z udziałem psychologa Pani Wandy Justyńskiej „Sztuka motywacji, pozytywne 

myślenie ”(III klasa). 

 Organizacja warsztatów z udziałem  doradcy zawodowego dla uczniów III klasy „ Czynniki decydujące  

o trafnym wyborze zawodu. Jak niwelować stres egzaminacyjny – techniki trenerskie”. 

 

Inne działania wychowawcze, profilaktyczne podejmowane na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w szkole: 

 udział w ogólnopolskim programie skierowanym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać 

o miłość”, propagującym zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień, rozwój życia płodowego, koordynator 

pedagog szkolny, nauczyciel biologii, współpraca:  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kutnie, 

 w szkole prowadzono diagnoza zagrożeń, przeprowadzono liczne anonimowe ankiety dotycząca 

bezpieczeństwa w szkole, przestrzegania praw ucznia, zachowań ryzykownych, 

 udział w programie „Szkoła Odkrywców Talentów” 

 Zorganizowano Dzień Profilaktyki we współpracy z Fundacją RAP PEDAGOGIA (połączone z koncertem, 

warsztatami i projekcją filmu). 

 Zorganizowano sponsorowaną wycieczkę motywacyjną do Płocka (nagroda za zaangażowanie, motywację, 

własny rozwój i wysiłek). 

 Zorganizowanie spotkania dla rodziców z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie 

„Odpowiedzialność karna nieletnich”. 

 17 czerwca zorganizowano debatę społeczną „Bezpieczne kibicowanie”, połączoną z rywalizacją sportową, 

meczem uczniowie –  policjanci. 

 

Indywidualna opieka pedagogiczna 

 Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga szkolnego:  „Techniki motywacyjne”, „Rodzice mnie nie 

rozumieją – sytuacje konfliktowe w środowisku rodzinnym i szkolnym”, „Mediacja drogą do porozumienia”. 

 Udzielanie młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, prowadząc rozmowy indywidualne, 

udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych (rozmowy 

indywidualne, wspólne rozmowy z rodzicami).  

 Pomoc uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami, działania przeciwdziałające różnym  formom 

niedostosowania społecznego uczniów poprzez rozmowy indywidualne.  

 Organizowane fakultetów, kół zainteresowań – szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek 

szkolnych, stała współpraca z kuratorami sądowymi, zawodowymi oraz społecznymi. 

 Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym opinie Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy:  

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie, 

  Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, 

  Gminna Komisja Interdyscyplinarna, 

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

  Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
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  Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, Komisariat Policji w Krośniewicach, 

  Centrum Pomocy Rodzinie, 

  Sąd Rejonowy w Łęczycy, kuratorzy zawodowi, społeczni, 

  Krajowe Centrum ds. AIDS (Agenda Ministra Zdrowia), 

  Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

  Starostwo Powiatowe w Kutnie, 

  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie, 

  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze  (Oddział w Łęczycy), 

  Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach, 

 MUKS EXPOM Krośniewice, 

 MKS EXPOM Krośniewianka. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane zostały następujące wycieczki: 

Lp. Data Wyjazd gdzie i w jakim celu 

1.  2015-09-28 
Łódź - Salon Maturzystów 2015- zapoznanie z procedurami maturalnymi egzaminu maturalnego, 

warsztaty z ekspertami OKE Łódź, oferty szkól wyższych  

2.  2015-10-08 
Kłodawa - Spektakl profilaktyczno - teatralny My dzieci z dworca ZOO....  Profilaktyka uzależnień, 

edukacja prozdrowotna, integracja zespołów klasowych,  

3.  2015-10-15 
Łódź - Zapoznanie z historią więziennictwa (zwiedzanie Muzeum Więzienia w Łęczycy), lekcja 

muzealna o historii łęczyckiego Boruty, Experymentarium w Łodzi, film edukacyjny Marsjanin 

4.  2015-11-06 Łódź - Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS 

5.  2015-11-27 
Warszawa - Integracja zespołów klasowych, Muzeum Powstania Warszawskiego ,Sejm i Senat RP 

(Parlament na przestrzeni wieków - prelekcja),seans filmowy(edukacja czytelniczo - medialna). 

6.  2015-12-07 
Udział młodzieży w IV Konkursie Ortograficznym O Pióro Starosty Kutnowskiego. Rozwijanie 

zainteresowań kulturą języka polskiego 

7.  2016-03-15 Łódź - Obejrzenie spektaklu teatralnego pt. Zbrodnia i kara. 

8.  2016-03-18 
Chełmno - Zwiedzanie niemieckiego obozu zagłady, lekcja muzealna, historia regionu z czasów II 

wojny światowej 

9.  2016-04-02 
Kutno - Szkolenie uczniów realizowane z psychologiem biznesu w ramach I turnieju przedsiębiorczości 

młodzieży powiatu kutnowskiego - Twój biznes przyszłością regionu 

10.  2016-04-15 Łódź - Wyjazd na konsultacje na wydziale mechatroniki - Politechnika Łódzka 

11.  2016-04-15 
Kutno - Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dotyczące tworzenia biznesplanu w ramach II etapu I 

turnieju przedsiębiorczości młodzieży powiatu kutnowskiego 

12.  2016-04-22 
Płock - wycieczka integracyjno - motywująca, nagroda motywacyjna: - integracja uczniów szkoły, - 

historia regionu,  - kształtowanie postaw społecznych, - realizacja ścieżki czytelniczo - medialnej.  

13.  2016-05-03-07 
Zwiedzanie Wrocławia, Karpacza, wyjazd do Pragi, Zamek Chojnik, Miasteczko Western City, 

Świątynia Wang, zwiedzanie Afrykarium we  Wrocławiu. 

14.  2016-05-04-06 

Kraków, Zakopane, Ojców - Integracja uczniów, poznanie innych regionów i zabytków kraju, 

propagowanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, kształtowanie odpowiedzialności i 

samodzielności uczniów. 

15.  2016-05-30 Kutno - Zawody siatkówki plażowej w ramach Licealiady 2015/16 

16.  2016-06-07 
Łódź - Udział w projekcie Łodzią do kultury - uświadomienie młodzieży roli dziedzictwa kulturowego, w 

tym piśmiennego małych ojczyzn jako elementu składowego kultury narodowej. 

17.  2016-06-10 

Łęczyca - Integracja zespołów klasowych, poznawanie historii regionu, sztuka romańska i gotycka na 

przykładzie zabytków okolicy, kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do dziedzictwa 

narodowego. 

18.  2016-06-22 Wyjazd do Aquapark Kutno 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Krosniewicach wystąpili w zawodach lub brali udział w organizacji następujących 

sportowych przedsięwzięć: 

1. Turniej Beach Soccera dla klas II-III gimnazjum 25 IX 

2. Turniej Beach Soccera dla klas I gimnazjum 28 IX 

3. Turniej Beach Soccera dla wszystkich uczniów  26 IX 

4. Mistrzostwa Gimnazjów w Futsalu (3 miejsce) 27X 

5. Cykl meczów w siatkówkę pomiędzy drużynami dziewcząt z klas licealnych XI 

6.  Udział oraz pomoc w organizacji  5 Krośniewickiego  Biegu Rekreacyjnego XI 

7. Zawody LA w nietypowych dyscyplinach dla klas I gimnazjum 1 II 

8. Turniej Tenisa Stołowego podczas ferii zimowych 16 II 

9. Turniej Piłki Siatkowej drużyn 3-osobowych podczas ferii zimowych 18 II 

10. Zawody Gimnastyczno Taneczne 21 III 

11. Międzygminny turniej piłki ręcznej dziewcząt 10.III  

12. Turniej Piłki Siatkowej z okazji I Dnia Wiosny z udziałem drużyn nauczycieli, gimnazjalistów i licealistów 

13. Mistrzostwa Szkoły w Teście Coopera 28.IV 

14. Pokaz sportowy podczas wizyty duszpasterskiej biskupa Andrzeja Dziuby 13 V 

15. Organizacja XXI  Olimpiady Przedszkolaków – 5 VI 

16. Gimnazjalny Turniej  Futsalu, 14 VI 
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17. Mecz reprezentacji Nasze Szkoły z drużyną Policjantów w ramach edukacyjnego spotkania n/t kulturalnego 

kibicowania  

18. Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 20VI 

 Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 

W roku szkolnym 2015/2016 w Miejskim Przedszkolu w Krośniewicach realizowane były następujące programy  

i projekty w ramach pracy wychowawczej, profilaktycznej oraz w zakresie bezpieczeństwa: 
1. Program adaptacyjny „W przedszkolu jest wesoło”; cel programu: przełamywanie lęku przed przekroczeniem 

progu przedszkola, eliminowanie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami.                                

2. Cykliczne koncerty muzyczne, które odbywały się raz w miesiącu i opłacane były ze środków Rady Rodziców, 

cel: uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki muzycznej, poznanie różnych gatunków muzyki, tańców ludowych, 

instrumentów muzycznych, różnorodności skali ludzkiego głosu. 
3. Stała współpraca z miejscowym Muzeum, cel: kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka 

społeczności lokalnej i regionalnej, poznawanie historii regionu i Polski, udział dzieci w lekcjach muzealnych 
oraz w konkursach organizowanych przez muzeum. 

4. Udział dzieci w uroczystościach gminnych, cel: kształcenie u dzieci poczucia patriotyzmu lokalnego. 
5. Systematyczna współpraca z biblioteką, oddziałem dla dzieci, cel: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych dzieci. 
6. Program adaptacyjny dla dzieci specjalnej troski „I Ty możesz być przedszkolakiem”; cel: uczenie dzieci tolerancji 

na inność. 
7. Program Kubusiowi przyjaciele natury, cel: Popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców 

i nauczycieli przedszkolnych, wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci 
kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.  

8. Program edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh; cel: przygotowanie dzieci do samodzielnego dbania  
o higienę jamy ustnej i troski o swoje uzębienie.  

9. Program „Przedszkolak bezpieczny na drodze” realizowany we współpracy z Komendą Policji                                    

w Krośniewicach. Cel: zaznajomienie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.             

W ramach realizacji tego programu wszystkie przedszkolaki otrzymały znaczki odblaskowe, zakupiono 

kamizelki odblaskowe dla dzieci do wykorzystywania na spacerach i wycieczkach. 
10. Program wychowawczy „Opowiastki familijne” cel: eliminowanie uprzedzeń, nietolerancji, lęków i przemocy  

w zachowaniach dzieci w różnych sytuacjach, rozróżnianie dobra i zła. 
11. Program „Strażak Jan” realizowany we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krośniewicach i Państwową 

Strażą pożarną w Kutnie; cel: uświadamianie dzieciom występujących w życiu zagrożeń, wykształcenie 

umiejętności skutecznego radzenia sobie w takich sytuacjach. W ramach realizacji tego programu 

zorganizowano w przedszkolu pokazy strażackie połączone z pokazami udzielania pierwszej pomocy oraz 

przeprowadzono praktycznie próbny alarm przeciwpożarowy. 
12. Program Akademia Zdrowego Przedszkolaka -  - ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu 

przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, 
jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie 
wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness, cykl 
akcji prozdrowotnych, w skład którego wchodzą 3 zagadnienia: 

- Piramida Żywienia Przedszkolaka 

- Bezpieczny Przedszkolak 

- Przedszkolak Pełen Zdrowia 

13. Projekt profilaktyczny będący inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy przez Szwajcarię w ramach współpracy z nowymi państwami Unii Europejskiej oraz ze środków 
Ministerstwa Zdrowia, którego realizatorem koordynującym jest Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu - „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana 
do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. 

 

W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane zostały następujące wycieczki. 
Lp. Data Wyjazd gdzie i w jakim celu 
1. 19.09.2015r. Łódź Ogólnopolskie obchody Dnia Przedszkolaka  
2. 25.05.2016 Leźnica Wielka – jednostka wojskowa 
3. 21.05.2016 Borysewo – ZOO Safari 
4. 21.05.2016  Kołacinek – w krainie baśni i w świecie dinozaurów 
5. 9 .03.2016 Łęczyca – kino Górnik, bajka „Zwierzogród” 

 

 Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 

 W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem realizowany był 

Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny, plan pracy szkoły oraz plany wychowawców klas.  

Szkoła posiada swoisty rytuał związany z cyklicznymi uroczystościami: świętami narodowymi, patriotycznymi i 

lokalnymi. Wszystkie elementy rytuału szkolnego oparte są na wartościach uniwersalnych: miłości Ojczyzny, dobru, 

tolerancji, odpowiedzialności i  prawdzie. 
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Zadania, które realizowano w zakresie programu wychowawczego: 

• WYCHOWANIE  DO  ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE  

1. Integracja środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego 

2. Kształtowanie właściwej postawy wobec innych ludzi 

3.Przeciwdziałanie przemocy i agresji. Walka z wulgaryzmami. 

4. Wdrażanie do tolerancji 

• WYCHOWANIE  DO  ŻYCIA  W  RODZINIE 

1.Rola rodziny w życiu człowieka 

2. Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów 

3.Pedagogizacja rodziców 

• WYCHOWANIE  PATRIOTYCZNE  I  OBYWATELSKIE 

1. Szacunek wobec symboli narodowych. 

2. Budzenie uczuć patriotycznych oraz zainteresowania przeszłością i teraźniejszością naszej ojczyzny. 

3.Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym 

4. Kształtowanie postawy proeuropejskiej. 

• WYCHOWANIE  CZYTELNICZO – MEDIALNE 

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

2. Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły. 

3. Korzystanie z różnych źródeł informacji. 

4. Aktywne uczestnictwo w kulturze. 

• WYCHOWANIE   PROZDROWOTNE 

1. Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

2. Troska o higienę osobistą. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosów oraz innych używek. 

4. Walka ze stresem i hałasem. 

5. Organizacja czasu wolnego.  

6. Zapobieganie wadom postawy. Troska o rozwój fizyczny ucznia.  

• WYCHOWANIE  EKOLOGICZNE  

1. Kształtowanie wrażliwości na estetykę otoczenia.  

 

Celem powyższych działań było to, aby uczeń: 

- posiadał umiejętność dokonywania właściwych wyborów jako konsekwencji odpowiedzialności za siebie i innych,  

- rozwijał się intelektualnie, fizycznie, moralnie i społecznie,  

- kierował się w życiu wartościami będącymi podstawą wychowania w naszej szkole: prawdą, dobrem, kulturą, 

tolerancją i patriotyzmem,  

- dbał o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,  

- był przygotowany do życia w rodzinie i cenił ją jako najwyższą wartość,  

- umiał żyć w społeczeństwie: w zespole klasowym, szkolnym i środowisku lokalnym,  

- był otwarty na Europę i świat,  

- umiał troszczyć się o przyrodę i wdrażać w życie ekologiczne wartości,  

- potrafił sprawnie i efektywnie komunikować się. 

Zadania i formy pracy wychowawczej realizowano podczas: 

1. Uroczystości ogólnopolskich, gminnych i szkolnych związanych z Patronem szkoły, w których brali udział 

uczniowie. 

2. Innych uroczystości szkolnych. 

3. Apeli okolicznościowych zgodnych z harmonogramem ujętym w planie pracy szkoły. 

4. Spotkań integracyjnych z rówieśnikami podczas rajdów, wycieczek, turniejów. 

5. Udziału uczniów w programach profilaktycznych, edukacji prozdrowotnej „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, 

edukacji ekologicznej, kampanii społecznej „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

6. Udziału uczniów w konkursach plastycznych, muzycznych, historycznych i sportowych organizowanych przez 

szkołę oraz inne instytucje i placówki kulturalno-oświatowe. 

7. Udziału uczniów w przedstawieniach, koncertach muzycznych, projekcjach filmów edukacyjnych, lekcjach 

muzealnych. 

8. Prezentacji osiągnięć uczniów (strona internetowa szkoły, szkolna galeria, gazetki szkolne i klasowe, prasa 

lokalna. 

9. Organizację Dnia Otwartego Szkoły (promocja szkoły w środowisku lokalnym), dni otwartych dla rodziców. 

10. Wspieranie akcji charytatywnych dla osób i instytucji, m.in. WOŚP, Fundacja na rzecz osób Niewidomych i 

Niepełnosprawnych, Schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel” w Kotliskach, Góra Grosza. 

Działalność profilaktyczna oparta jest o Szkolny Program Profilaktyki. Jego główne założenia to: 

- propagowanie wśród uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu życia,  

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i zagrożeniom wynikającym z korzystania z środków masowego przekazu 

(Internet, telewizja) 
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W ramach programu działamy w następujących obszarach:  

• Żyjmy zdrowo  

• Ruch i wypoczynek  

• Żyjmy bezpiecznie  

• Zdrowie psychiczne  

• Ja w grupie i w rodzinie  

• Reagujemy na otaczające nas zło  

• Ja przeciw używkom.  

Realizacja zadań profilaktycznych przejawiała się w różnorodnych  formach. Dla uczniów zorganizowano m.in.:  

- pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole i po za nią, w drodze do i ze szkoły, podczas dni wolnych od zajęć, ferii 

zimowych i wakacji, bezpieczeństwa w sieci i w różnych sytuacjach domowych, 

- spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, lekarza, pielęgniarki,  

- pogadanki nauczające na temat bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, w komunikacji drogowej przed 

organizowanymi przez szkołę wycieczkami, rajdami pieszymi i rowerowymi,  

- przypominanie procedur postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów w szkole, 

- opracowanie przez zespół nauczycieli zasad bezpiecznego zachowania w budynku szkolnym i na boisku oraz terenie 

wokół szkoły,  

Realizacja zadań polegała m.in. na stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka oraz 

przeciwdziałaniu aktom agresji i nietolerancji.  

W zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzono kontrole stanu technicznego budynku pod względem 

bhp i p.poż.  

W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane zostały następujące wycieczki. 

Lp. Data Wyjazd gdzie i w jakim celu 

1. 27.11.2015  Wyjazd do KDK w Kutnie – przedstawienie teatralne 

2. 8.01.2016 Wyjazd do Aquaparku w Kutnie 

3. 31.05.2016 Wycieczka do Ceramilandii w Lutomiersku  

4. 25.-27. 2015 Mińsk Mazowiecki IX Sejmik Szkół Karpackich  

5 29.04.2016 Wrocław – Afrykarium  

6. 13 - 17. 06.2016 Zielona szkoła – Duszniki Zdrój - Praga 

7. 6.06.2016 Wyjazd do Borysewa – Zoo Safari 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach 
 
Działania wychowawcze w roku szkolnym 2015/2016 realizowane były zgodnie z programem wychowawczym oraz 

planami wychowawczymi poszczególnych klas przygotowanymi na podstawie programu wychowawczego szkoły:  

Na zajęciach omawiano treści dotyczące: Szanowania swojego życia i zdrowia, bezpiecznego zachowania w szkole, 

poza nią, przestrzegania przepisów, procedur i zasad obowiązujących w szkole. Zwracano uwagę na szacunek do 

pracy swojej i innych, uczciwego zachowania i postępowania wobec innych, tolerancji i szacunku  wobec kolegów bez 

względu na ich status materialny, stan zdrowia.  

Wiele uwagi poświęcono na tematykę związaną z poznawaniem historii naszego kraju, regionu, na temat tradycji 

narodowych, religijnych . Uczniowie uczestniczyli w uroczystościach szkolnych i klasowych. Zwracano uwagę na 

kulturę osobistą, kulturę języka, zachowania asertywne i empatyczne, Dużo rozmów z dziećmi przeprowadzono na 

temat ochrony przyrody.   

Wdrażano dzieci do czynnego uczestnictwa w kulturze.  

 
Uczniowie uczestniczyli w uroczystościach klasowych i szkolnych np.: Ślubowanie pierwszoklasistów, Dzień Chłopca, 

Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,  Dzień 

Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Widowisko teatralne „Ale można też w spiżarni czekać 

na Jezusa”, przedstawienie „Urodziny” z okazji wizyty biskupa Andrzeja Dziuby, przedstawienie w języku angielskim 

„Śpiąca królewna”, Festiwal Talentów, Festiwal piosenki religijnej, przedstawienie „Oszczędzamy w SKO” 

 

W tym roku szkolnym braliśmy udział w programach i projektach min:  

1. Akademia Bezpiecznego Puchatka,  

2. Piknik astronomiczny „Schwytaj światło”,  

3. Warsztaty kotlarskie w związku z Europejskimi Dniami Dziedzictwa” pod nazwą  „Ginące zawody 

rzemieślnicze” na przykładzie kowalstwa i kotlarstwa.  

4. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”,  

5. „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”, 

6. Realizacja programu „Książki moich marzeń”,  

7. Udział w zajęciach Miasteczka Ruchu Drogowego,  

8. Udział w programie edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”,  

9. Udział w projekcie „Zgaś ryzyko, Czadowa edukacja”,  
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10. Udział w programie „WF z klasą”,  

11. Udział w projekcie „Umiem pływać”. 

 

Przygotowanie bogatej oferty zajęć dla dzieci szczególnie z godzin z art. 42 KN w celu umożliwienia dzieciom 

ciekawego spędzenia wolnego czasu.  

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 realizowane były zgodnie z treściami zawartymi  

w Szkolnym Programie Profilaktycznym oraz zgodnie z przygotowanymi przez wychowawców we wrześniu 

harmonogramami działań profilaktycznych.    

Realizowane działania obejmowały następujące obszary działania:  

1. Zdrowy styl życia:  

 Organizowane były wycieczki, zawody sportowe: Turniej w zbijaka, Biegi przełajowe dla uczniów k las IV – VI, 

Halowy turniej piłki nożnej.  

 Wyjazdy na basen dla wszystkich uczniów a dla dzieci z klas III udział w programie „Umiem pływać”,  

 Warsztaty z pedagogiem i wychowawcami dotyczące higienicznego trybu zajęć,  

 Propagowanie na zajęciach, warsztatach, spotkaniach z pedagogiem szkodliwości wszelkich używek i 

niezdrowego odżywiania. 

2. Agresja i przemoc:  

 Warsztaty z psychologiem dla uczniów klas v dotyczące właściwych zachowań rówieśniczych,  

 Warsztaty dla rodziców uczniów klas V oraz nauczycieli dotyczące zapobieganiu agresji i przemocy 

wśród dzieci,  

 Rozmowy i warsztaty z pedagogiem.  

3. Uzależnienia:  

 Udział nauczycieli w szkoleniu „Zagrożenia nowymi substancjami psychoaktywnymi” – przygotowanie 

zajęć dla uczniów klas IV – VI i kl. III w formie warsztatów i z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

dotyczące zagrożenia substancjami psychoaktywnymi,  

 Udział uczniów w spektaklu „Inna strona życia”,  

 Udział uczniów klas VI w warsztatach „Dopalacze – zakamuflowana śmierć”,  

 Zorganizowanie prelekcji dla rodziców, prezentacja multimedialna, rozdanie ulotek dotyczących 

zagrożenia spowodowanego dopalaczami,  

 Realizacja zajęć w ramach edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”,  

 Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,  

 Zorganizowanie szkolenia prowadzonego przez funkcjonariusza wydziału prewencji Powiatowej Komendy 

Policji w Kutnie dla nauczycieli na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.,  

4. Właściwe relacje rówieśnicze:  

 Integrowanie zespołu poprzez organizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego - konkurs na plakat 

wyborczy,  

 Angażowanie zespołów klasowych wraz z wychowawcami  do wspólnych występów: Mam Talent, Święto 

Ziemi,  

 Odkrywanie i rozwijanie pasji dzieci i rozwijanie na zajęciach pozalekcyjnych,  

 Udział dzieci w warsztatach w muzeum i GCKSiR,  

 Organizowanie uroczystości i wycieczek klasowych,  

 Kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości.  

5. Zdrowe odżywianie:  

 Udział uczniów klas VI i IV w projekcie „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie ( prezentacja 

multimedialna, warsztaty, ćwiczenia praktyczne),  

 Udział szkoły w programach „Owoce i warzywa w szkole”, „ Szklanka mleka”, „Zdrowe śniadanie”,  

 Spotkania z pielęgniarka dotyczące zdrowego odżywiania,  

 Zajęcia w świetlicy szkolnej  - zdrowe śniadanie, wykonywanie kanapek, sałatek – degustacja.   

 Udział w przedstawieniu „Mniam, mniam”. 

6. Bezpieczeństwo:  

 Spotkanie uczniów klas I z policjantem i rozmowa nt bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,   

 Zajęcia mające na celu uświadomienie zagrożeń niewłaściwego dotyku,  

 Wskazanie zagrożeń cyberprzemocy, fonoholizmu, stalkingu,  

 Udział w programach: Owce w sieci, Sieciaki,  

 Udział w konkursie „Mój pierwszy mail”,  

 
W realizacji programów, projektów i działań szkoła współpracowała z: GCKSi R, Powiatową Komendą Policji w Kutnie , 
funkcjonariuszami policji z Posterunku w Krośniewicach, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, 
Muzeum w Krośniewicach, GKRPA, Stacją sanitarno epidemiologiczna w Kutnie, Bank Spółdzielczy w Krośniewicach. 
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W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowane zostały następujące wycieczki. 

Lp. Data Wyjazd gdzie i w jakim celu 

1. 24.09.2015 Warszawa – zwiedzanie zabytków oraz wizyta w TV  i na Stadionie Narodowym. 

2. 05.10.2015 Kłodawa – kopalnia soli. 

3. 20.10.2015 Łódź – wycieczka do kina. 

4. 13.11.2015 Warszawa – Centrum Nauki Kopernik. 

5. 17.12.2015 Kłodawa – kino. 

6. 19.01.2016 Łódź – kino.  

7. 27.012016  Kutno – KDK na przedstawienie teatralne. 

8 03.02.2016 Łódź – kino i centrum nauki. 

9. 07.03.2016 Łódź – teatr. 

10. 08.03.2016 Kutno – basen.  

11. 12.03.2016 Łódź- Planetarium. 

12. 19.03.2016 Łęczyca – kino, Piątek – geograficzny środek Polski. 

13. 21.03.2016 Kłodawa – GOK –wyjazd na przedstawienie. 

14. 25.04.2016 Solec Kujawski – Zwiedzanie Jura Parku. 

15. 20.05.2016 Toruń – zwiedzanie miasta. 

16. 24 – 25.05 2016 Góry Świętokrzyskie – Oblęgorek, Święty Krzyż,  Łysica, Kielce. 

17. 06.06.2016 Stróżewko – plac  zabaw. 

18. 09.06.2016 Płock – wyjazd do teatru. 

19. 15.06.2016 Toruń – zwiedzanie miasta. 

20. 27.06. -06.07.2016 Obóz wędrowny – Wokół jeziora Śniardwy. 

21.  W ciągu całego roku szkolnego – wycieczki na basen do Kutna, do kina w Łęczycy. 

 
Bezpieczeństwo i higienę w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach określają przepisy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie których dyrektorzy szkół dokonują kontroli 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów. Z ustaleń kontroli sporządzany jest 

protokół, który przekazywany jest do organu prowadzącego.  

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów stanowią przepisy Kodeksu 

pracy i rozporządzenia wykonawcze oraz umowa o świadczenie usług BHP zawarta przez szkoły publiczne  

z uprawnioną firmą. 

 

VI. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy  
na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy Krośniewice było zabezpieczenie  
na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym  
na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków. 

Realizując obowiązki określone w art. 14a i 17 ustawy o systemie oświaty dowożono uczniów do szkół 

podstawowych, gimnazjum i przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne do ośrodków szkolno wychowawczych  

w Kutnie. Tabela Nr 16 przedstawia stan realizacji tego obowiązku w roku szkolnym 2015/2016. 

Tabela Nr 16. Dowożenie uczniów do szkół. 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów  

dowożonych 

Liczba uczniów  

  Uczniowie dowożeni: uprawnionych do dowozu 

1. do przedszkola 15 15 

2.  
do oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 

6 4 

2. do szkół podstawowych 141 100 

3. do gimnazjum  91 91 

4. do ośrodków szkolno-wychowawczych 17 19* 

* jednemu uczniowi zwracano koszty przejazdu publicznymi środkami transportu (PKS), jednej osobie zwracano koszty dowozu 
dziecka własnym środkiem transportu ze względu na stan zdrowia dziecka. 
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Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali nie tylko uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują w Gminie Krośniewice. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 456 zł netto na członka rodziny. Stypendia szkolne 

przyznawane były w kwocie od 84,80 zł do 106 zł miesięcznie w okresie wrzesień – październik, od listopada do 

czerwca w kwocie od 94,40 zł do 118 zł miesięcznie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację  

z budżetu Wojewody Łódzkiego, stanowi 80% wydatków, 20% Gmina zapewnia ze środków własnych. Tabela Nr 17 

pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016  

z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę. 

Tabela Nr 17. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 255 0 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych - ogółem 255 0 

w tym 
odnoszących 

się do 
uczniów: 

szkół podstawowych 137 0 

gimnazjów 59 0 

szkół ponadgimnazjalnych 55 0 

innych 4 0 

3. Nakłady finansowe (w zł) 237 598,62 zł 0 zł 

 
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników  

w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystało 34 uczniów, w tym: ze szkół 

podstawowych (klasa III - 27); z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (klasa III-VI-2); z gimnazjum  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (klasa I-III -3); z liceum ogólnokształcącego  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 2. Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej składane są  

w szkołach. Szkoła przedkłada listę uczniów uprawnionych do uzyskania pomocy i na podstawie przedłożonych 

rachunków dokonuje zwrotu poniesionych kosztów na zakup podręczników. Na realizację zadania wydatkowano środki 

finansowe w kwocie 8 440,00 zł od Wojewody Łódzkiego.  

 

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” zorganizowano dożywianie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośniewice. Program ma na celu 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i środowisk 

wiejski. Zadania wynikające z realizacji Programu prowadził Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Krośniewicach. Liczba uczniów uczęszczający do 4 szkół podstawowych , 1 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 

(LO), korzystających z dofinansowania dożywiana wynosiła ogółem 171. Dzieci objętych edukacją przedszkolną, 

uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych objętych programem było 58. Żywienie organizowane 

było w szkołach w ramach prowadzonej stołówki szkolnej lub usług cateringowych (dowóz do szkoły), w formie 

całodziennego wyżywienia lub pełnego obiadu lub jednego gorącego dania.  

 

W ramach „Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki 2016” w zakresie sportu powszechnego dla dzieci  

i młodzieży gmina Krośniewice przystąpiła do programów: 

- Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” dla 61 uczniów klas III szkół podstawowych. Zajęcia 

odbywały się w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji Aquapark w Kutnie w ilości 20 godzin. Program miał na celu 

upowszechnienie aktywności ruchowej przez udział w zajęciach pływania i nabycie umiejętności pływania przez dzieci. 

W ramach tego zadania gmina jako wkład własny zaoferowała transport 27 uczestników autobusem szkolnym; 

- „Multisport” dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych w zakresie trzech bloków zajęć sportowych: zajęcia  

z elementami lekkoatletyki i gimnastyki, gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe, sporty charakterystyczne: piłka 

nożna Futsal, siatkówka, koszykówka. Miejscem realizacji zadania w ramach programu była Hala Sportowa GCKSiR  

w Krośniewicach. Zajęcia prowadzone były dla 15 uczestników trzy razy w tygodniu przez wykwalifikowanych 

instruktorów.  

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice, zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty rozpatrywano 

wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe  

i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela  

Nr 18 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu. 
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Tabela Nr 18. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w roku szkolnym 2015/2016. 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli 
naukę zawodu: Liczba decyzji 

odmawiających 
przyznania 

dofinansowania 

Kwota wypłacona 
pracodawcom  

w ramach 
dofinansowania 

ogółem w tym w 36 mies. cyklu 
kształcenia: 

4 7 7 0 53 086,84 zł 

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2015/2016 jest kontrola obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegali uczniowie w wieku od 6-7 lat do ukończenia gimnazjum  

(16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 17 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują 

dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina (Burmistrz Krośniewic). 

Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli Nr 19. 

Tabela Nr 19. Kontrola obowiązku nauki. Źródło: dane z SIO  

Wyszczególnienie  16 lat  17 lat  18 lat  Ogółem  

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek 
szkolny 

85 11 4 100 

Liczba 
młodzieży 

spełniająca 
obowiązek 

nauki  

w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej 1 81 76 158 

w formach pozaszkolnych, o których mowa w art.16 ust. 5a pkt 2 
ustawy o systemie oświaty 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie na zajęcia, o których mowa w art.16 ust. 5a pkt 3 
ustawy o systemie oświaty 

0 0 0 0 

przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy 0  0                                                             1          1 

przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-
wychowawczym, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty  

0 0 0 0 

przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób   
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły przy polskim przedstawicielstwie 
dyplomatycznym za granicą 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły za granicą na podstawie dwustronnych 
umów zawieranych przez właściwe jednostki samorządu 
terytorialnego 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie 
dyplomatycznym innego kraju w Polsce 

0 0 0 0 

przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju, w którym przebywają 1 0 0 1 

przez uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie 
Konwencji o Statucie Szkół Europejskich 

0 0 0 0 
 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie 
gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu 
obowiązku nauki  

0 0 2 2 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 0 0 0 

Ogółem  87 92 83 262 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie gminy 87 92 83 262 

 


