
Zarządzenie Nr 108 /2018

Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 20 października 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb rozwojowych szkół, dla których organem

prowadzącym jest Miasto Garwolin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późno zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996 z póżn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.

1. Zatwierdza się Diagnozę potrzeb rozwojowych szkół, dla których organem prowadzącym

jest Miasto Garwolin, przeprowadzoną w związku z planowanym ubieganiem się

o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18.

2. Diagnoza, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2018

Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 20 października 2018 roku

Diagnoza potrzeb edukacji szkolnej
Miasta Garwolina

Garwolin, październik 2018 rok.
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I. Wstęp
W związku z opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (Oś
priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna) przeprowadzono diagnozę
potrzeb edukacji szkolnej w zakresie obszaru wsparcia, która uwzględnia inwentaryzację
posiadanej bazy, w tym sprzętu.
Diagnoza została opracowana na podstawie danych dostępnych w publicznych szkołach
podstawowych, diagnoz uczniów uczęszczających do szkół miejskich oraz obserwacji
przeprowadzonych w następujących jednostkach:

1. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie, Aleja
Żwirki i Wigury 16,

2. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych
w Garwolinie, Aleja Legionów 21,

3. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie,
ul. Janusza Korczaka 10.

Wspólnie z dyrektorami, wychowawcami i rodzicami poddano analizie potrzeby edukacyjne
szkół. Przeanalizowano potrzeby dostosowania edukacji szkolnej w mieście do potrzeb
uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych, zajęć z języków obcych, bazy dydaktycznej,
edukacji włączającej (uczniowie niepełnosprawni), potrzeb i działań związanych
z doradztwem edukacyjno-zawodowym, kształceniem specjalnym, indywidualnych potrzeb
uczniów.

II. Charakterystyka miasta

Garwolin jest miastem położonym nad rzeką Wilgą, na terenie południowo
wschodniego Mazowsza. Usytuowany jest przy trasie Warszawa-Lublin, około 60 km od
stolicy Polski. Jest stolicą powiatu, siedzibą powiatowych, miejskich i gminnych władz
samorządowych oraz innych instytucji (Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowa
Komenda Uzupełnień, Urząd Skarbowy, banki, zakłady opieki zdrowotnej, Komenda
Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), z usług których
korzystają również mieszkańcy ościennych gmin. Garwolin zajmuje powierzchnię 22,08 km/,
a zamieszkuje go ok. 17600 mieszkańców.
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Tabela nr 1 Ludność Garwolina w latach 2014-2018
Ludność Garwolina w latach 2014-2018

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018

Ogółem, z tego: 17496 17484 17552 17566 17610

kobiety 9083 9096 9139 9140 9165

mężczyźni 8413 8388 8413 8426 8445
,
Zródło: Dane Urzędu Stanu Cywilnego

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że liczba ludności Garwolina w ostatnich latach nie
tylko nie maleje, ale wskazuje lekką tendencję rosnącą. Stolica powiatu przyciąga
mieszkańców ościennych miejscowości, a także osoby z okolic Lublina czy Warszawy. Jest to
związane z bliskością stolicy Polski, budową trasy szybkiego ruchu S-17, rozwojem
budownictwa mieszkaniowego oraz dobrym klimatem społeczno-ekonomicznym dla rodzin.

b l S k k ' , G l .. . k 2018 kTa e a nr 2. tru tura tniesz ancow arwo zna wg P1 CI I wre u w rou
Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem

0-6 775 752 1527

7-18 1303 1227 2530

19-65 5338 O 5338

19-60 O 4945 4945

> 65 1029 O 1029

> 60 O 2241 2241

Ogółem 8445 9165 17610
, ,
Zrodło: Dane Urzędu Stanu Cywilneqo

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze ludności miasta Garwolina
przeważają kobiety, stanowiąc 52% ogółu mieszkańców. Struktury ludności Garwolina wg
wieku przedstawia się następująco:

• dzieci w wieku 0-6 lat - 8,7%,
• w wieku szkolnym -14,4%
• w wieku produkcyjnym - 58,3%
• w wieku poprodukcyjnym - 18,6%.

Przedstawione dane obrazują duży odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. Są one
potwierdzeniem ogólnej tendencji starzenia się społeczeństwa całego kraju. Ludność w wieku
przedprodukcyjnym tj. dzieci i młodzież szkolna stanowią ponad 23 % ogółu ludności.
Istnieje zatem potrzeba poświęcenia szczególnej uwagi młodym i najmłodszym mieszkańcom
miasta, stworzenia im dobrych warunków rozwoju, nauki i wychowania, tak aby
w przyszłości mogli i chcieli żyć w Garwolinie oraz pracować na rzecz tej społeczności.
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III. Opis istniejącej sieci szkół na terenie miasta Garwolina

1. Sieć szkół

Obowiązek szkolny w Garwolinie realizowany jest w publicznych szkołach
podstawowych oraz w placówce niepublicznej. Sieć szkół obowiązująca na terenie miasta
Garwolina została określona w Uchwale nr XXXV/227/2017 Rady Miasta Garwolina
z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie w dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego
ustroju szkolnego. Dotychczasowe gimnazja zostały włączone w skład szkół podstawowych.

Na terenie Garwolina funkcjonują trzy publiczne szkoły podstawowe, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Garwolin. Wykaz szkół i ich siedzib przedstawia poniższa
tabela.

Tabela nr 3. \1ykaz publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta
Garwolina

Lp. Nazwa szkoły Siedziba Organ prowadzący

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Garwolin,
Miasto Garwolin1.

im. Marii Konopnickiej Aleja Żwirki i Wigury 16

2.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Garwolin,

Miasto Garwolin
im. 1 Pułku Strzelców Konnych Aleja Legionów 21

3.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Garwolin,

Miasto Garwolin
im. Janusza Korczaka ul. Janusza Korczaka 10

,
Zródło: Opracowanie własne

Na terenie miasta funkcjonuje także placówka niepubliczna.

Tabela nr 4. \1ykaz niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie miasta Garwolina.

Lp. Nazwa szkoły Siedziba Organ prowadzący

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Garwolin, Stowarzyszenie Polski

1. z Oddziałami Przysposabiającymi
ul. Janusza Korczaka 10

Ruch Społeczno-
do Pracy Humanitarny

,
Zródło: Opracowanie własne

Dla niepublicznych szkół podstawowych nie jest ustalana sieć, jak również nie są
określane granice obwodu.
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2. Uczniowie i oddziały

Liczba uczniów w szkołach zależna jest zarówno do sytuacji demograficznej jak
i polityki oświatowej państwa. Wprowadzona reforma oświaty polegające m.in. na likwidacji
gimnazjów spowodowała, że od roku szkolnego 2019/2010 liczba uczniów w naszych
szkołach wykazywać będzie tendencję malejącą.
Przedstawiona tabela obrazuje dane dotyczące liczby uczniów na przestrzeni lat 2017 - 2026.

Tabela nr 5. Demografia liczby uczniów z podziałem na poszczególne szkoły w latach 2017 -
2026

Liczba uczniów
Rok szkolny Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła

Ogółem
Podstawowa Nr 1 Podstawowa Nr 2 Podstawowa Nr 5

2017/2018 534 927 726 2187
2018/2019 565 922 788 2275
2019/2020 512 797 709 2018
2020/2021 510 789 712 2011
2021/2022 498 780 713 1991
2022/2023 487 737 654 1878
2023/2024 446 681 609 1736
2024/2025 468 717 645 1830
2025/2026 442 703 623 1768

, ,Zrćdło: Opracowanie własne

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wynosiła 2187 i była niższa od liczby
uczniów w 2018/2019 o 88 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów
wynosi 2275 i jest o 257 uczniów większa niż w roku szkolnym 2019/2020. Taka sytuacja
głównie jest wynikiem funkcjonowania klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Od
roku 2020 widoczny jest systematyczny spadek. Powyższą sytuację obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Demografia liczby uczniów w szkołach podstawowych w latach 2017 - 2026

Liczba uczniów ogółem
2500 2187 2275 

2018 2011 1991 187 
1736 1830 1768 

I
2000 

1500 

1000 

500 

o
201//1018 2018/1019 ,0l9/20l0 2010/20/1 2021/202) 2021/2023 2023/2024 20/ 4/202 2025/2016

Źródło: Opracowanie własne
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Konsekwencją zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach jest zmniejszenie liczby
oddziałów.

Tabela nr 6. Liczba oddziałów w szkołach w latach 2017 - 2026

Liczba oddziałów
Rok szkolny

Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła
OgółemPodstawowa Nr 1 Podstawowa Nr 2 Podstawowa Nr 5

2017/2018 26 42 31 99
2018/2019 27 42 34 103
2019/2020 24 37 30 91
2020/2021 24 37 31 92
2021/2022 24 37 32 93
2022/2023 24 35 30 89
2023/2024 22 32 28 82
2024/2025 23 33 30 86
2025/2026 22 32 29 83

,
Zródło; Opracowanie własne

W roku szkolnym 2017/2018, kiedy to jeszcze w szkołach podstawowych
funkcjonowały gimnazja, liczba oddziałów w szkołach wynosiła 99. W następnym roku
szkolnym 103 oddziały, a od roku szkolnego 2019/2020, kiedy zostały wygaszane gimnazja,
liczba oddziałów spadła do 91 oddziałów.

Wykres nr 2. Oddziały w szkołach w latach 2017 - 2026

Liczba oddziałów ogółem
120

99 103
-r-

91 100 ~ ~~ -e-~
o

60

40

92 93 89 
82 86 83

:::

20

o
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 202 /2024 2024/2025 2025/2026

Źródło: Opracowanie własne
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W roku szkolnym 2018/2019 nauka w publicznych szkłach podstawowych została
zorganizowana dla 1159 chłopców i 1116 dziewcząt, łącznie dla 2275 uczniów. Szczegółowy
podział uczniów wg płci w poszczególnych rocznikach 2002 - 2011 przedstawia tabela nr 7. 

Tabela nr 7. Zestawienie liczby uczniów wg płci iwieku w szkołach na terenie Garwolina

Wyszczególnienie Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła RazemPodstawowa Nr 1 Podstawowa Nr 2 Podstawowa Nr 5

liczba uczniów liczba uczniów liczba uczniów liczba uczniów
roczniki płeć dziecka

razem razem razem razem
chłopcy 30 47 59 136 

2011 51 101 100 252 
dziewczynki 21 54 41 116 

chłopcy 37 47 42 126 
269 2010 69 111 89 

dziewczynki 32 64 47 143 
chłopcy 29 55 41 125 

2009 70 116 83 269 
dziewczynki 41 61 42 144 

chłopcy 38 61 56 155 
297 2008 73 112 112 

dziewczynki 35 51 56 142 
chłopcy 25 57 54 136 

273 2007 62 113 98 
dziewczynki 37 56 44 137 

chłopcy 32 40 45 117 
2006 66 92 84 242 

dziewczynki 34 52 39 125 
chłopcy 45 56 38 139 

256 2005 78 95 83 
dziewczynki 33 39 45 117 

chłopcy 30 63 40 133 
2004 59 106 71 236 

dziewczynki 29 43 31 103 
chłopcy 19 43 25 87 

2003 34 73 67 174 
dziewczynki 15 30 42 87 

chłopcy 2 3 O 4 
2002 3 3 1 6 dziewczynki 1 O 1 2

chłopcy 287 472 400 1159 razem
dziewczynki

565 922 788 2275 
278 450 388 1116 

, . , , .Zródło: Dane z SIO na dziet: 30 wrzesnza 2018 roku

W strukturze uczniów uczęszczających do szkół miejskich, w grupie roczników 2002 - 
2011, w niewielkim stopniu przeważają chłopcy stanowiąc 51% wszystkich uczniów.

Do publicznych szkół uczęszczają również uczniowie, którzy otrzymali orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Zestawienie liczby uczniów z orzeczeniami na tle uczniów ogółem, jak również wskaźnik
procentowy liczby uczniów niepełnosprawnych w stosunku do liczby uczniów ogółem
w poszczególnych szkołach ilustrują tabelę nr 8 i nr 9. Do sporządzenia poniższego
zestawienia na lata szkolne 2016/2017, 2017/2018 wykorzystano dane ze sprawozdań SIO 
odpowiednio na dzień 30 września 2016 i 2017 roku.
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Tabela nr 8. Zestawienie liczby uczniów niepełnosprawnych w odniesieniu do liczby uczniów
ogółem wpublicznych szkołach na terenie Garwolina - rok szkolny 2016/2017

Publiczna Publiczna Publiczna Wskaźnik % liczby

Szkoła Szkoła Szkoła uczniów
Wyszczególnienie Podstawowa Podstawowa Podstawowa Razem niepełnosprawnychw

Nrl Nr2 Nr5 stosunku do liczby
uczniów ogółem

Liczba uczniów dziewczęta 262 433 346 1041 
524 f---- 898 f---- 688 f---- 2110 ogółem chłopcy 262 465 342 1069 

1,94% 
Liczba uczniów

dziewczęta 6 5 3 14 
niepełnosprawnych 14 f---- 15 f---- 12 f---- 41 

chłopcy 8 10 9 27 
, ,Zrodło: Dane z SIO na dzier: 30 wrześnza 2016 roku

Z powyższych danych wynika, że liczba uczniów niepełnosprawnych w stosunku do
liczby uczniów we wszystkich szkołach ogółem wynosi 1,94%, z czego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 jest najwyższy i stanowi 2,67 %, natomiast najniższy wskaźnik tj. na
poziomie 1,67% odnotowano w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2.

Tabela nr 9. Zestawienie liczby uczniów niepełnosprawnych w odniesieniu do liczby uczniów
ogółem wpublicznych szkołach na terenie Garwolina - rok szkolny 2017/2018

Publiczna Publiczna Publiczna Wskaźnik % liczby

Szkoła Szkoła Szkoła uczniów
Wyszczególnienie Podstawowa Podstawowa Podstawowa Razem niepełnosprawnych w

Nrl Nr2 Nr5 stosunku do liczby
uczniów ogółem

Liczba uczniów dziewczęta 280 451 369 1100 
ogółem 553 - 927 739 - 2219 

chłopcy 273 476 370 1119 1,98% 
Liczba uczniów dziewczęta 15 5 15 6 14 3 44 14 

niepełnosprawnych f---- lo-
chłopcy 10 9 11 30 

,
Zródło: Dane Z SIO na dzień 30 września 2017 roku

W kolejnym roku szkolnym wzrosła liczba uczniów niepełnosprawnych. Przełożyło
się to na wzrost wskaźnika liczby uczniów niepełnosprawnych w stosunku do liczby uczniów
ogółem, który osiągnął poziom 1,98%. Najniższy wskaźnik tj. 1,62% odnotowano
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2.

Porównując dane z roku szkolnego 2016/2017 i roku szkolnego 2017/2018 wynika, iż
istnieje tendencja wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Garwolin.

Po 1 września 2017 roku, kiedy to weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, szkoły
zobowiązane zostały do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej
pracy z uczniem. W ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów we współpracy
z wychowawcami, planowana i koordynowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Wśród uczniów uczęszczających do szkół są uczniowie zdiagnozowani przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne jak również uczniowie zdiagnozowani przez nauczycieli. Ci
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uczniowie, zgodnie w ww. rozporządzeniem, wymagają pomocy specjalistycznej.
Szczegółowy podział uczniów niepełnosprawnych wg płci w poszczególnych szkołach
przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Liczba uczniów z orzeczeniami o Liczba uczniów

Wyszczególnienie potrzebie kształcenia specjalnego z dysfunkcjami

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018

Publiczna Szkoła dziewczęta 6 5 56 50
Podstawowa Nr 1 chłopcy 8 10 46 41w Garwolinie
Publiczna Szkoła dziewczęta 5 6 86 66
Podstawowa Nr 2 chłopcy 10 9 63 91w Garwolinie
Publiczna Szkoła dziewczęta 3 3 22 24
Podstawowa Nr 5 chłopcy 9 11 43 46w Garwolinie

dziewczęta 14 14 141 140
Razem chłopcy 27 30 175 178

OGÓŁEM 41 44 316 318 
, ,Zródło: Dane SIO na dzieti 30.09.2016130.09.2017 oraz dane dyrektorow szkol

Z przedstawionych danych wynika, że analizowanym okresie liczba uczniów
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wzrosła, podobnie jak liczba uczniów
z dysfunkcjami.

3. Nauczycielezatrudnieni w szkołach

W celu realizacji edukacji szkolnej w szkołach zatrudniona jest wykwalifikowana
kadra pedagogiczna posiadająca odpowiednie wykształcenie. Nauczyciele publicznych szkół
w zdecydowanej większości posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz najwyższy
stopień awansu zawodowego tj. tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Tabela nr 11. Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu
na pełne etaty w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolach i szkołach
w roku szkolnym 2017/2018

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli
Wyszczególnienie

ogółem stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

Liczba nauczycieli 212,08 5,02 44,52 37,05 125,49
, , . , , .Zrodlo: Dane stan SIO na dZlen 30 wrzesnza 2017 roku.
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Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią 76,64% ogółu nauczycieli. Najmniej liczną
grupę stanowią nauczyciele stażyści, co obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 3. Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty
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Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Źródło: Opracowanie własne

Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach uzależniony jest od wielu czynników,
między innymi od liczby uczniów, liczby uczniów niepełnosprawnych, realizacji zajęć
dodatkowych itp.

Tabela nr 12. Liczba zatrudnionych nauczycieli w jednostkach
Liczba etatów nauczycieli

Nazwa jednostki w tym: pedagogów,
ogółem psychologów,

logopedów
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii

Konopnickiej w Garwolinie
59,05 2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 1 Pułku
Strzelców Konnych w Garwolinie

89,16 2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza
Korczaka w Garwolinie

63,87 2

Razem 212,08 6
,
Zródło: Dane SIO na dzień 30 września 2017 roku

Najwięcej nauczycieli tj. ok 42% ogółu zatrudnionych jest w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 2, co wynika z faktu, iż w tej szkole pobiera naukę największa liczba
uczniów. We wszystkich publicznych szkołach podstawowych zatrudnionych, w przeliczeniu
na pełne etaty, jest 212,08 nauczycieli, w tym 6 specjalistów: psychologów, pedagogów
i logopedów tj. po 2 etaty w każdej ze szkół.
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4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Nauczyciele publicznych szkół zdobywają potrzebną im wiedzę na kursach
kwalifikacyjnych, szkoleniach i studiach. Zestawienie liczby nauczycieli i zdobywanych
przez nich nowych specjalności w 2018 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 13. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku

Wyszczególnienie
Liczba

Specjalności
nauczycieli

diagnoza i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej,

Publiczna Szkoła nauczanie matematyki, chemii, fizyki
Podstawowa Nr 1 11 w szkole podstawowej integracja sensoryczna, logopedia,

w Garwolinie pedagogika terapii, tyflopedagogika, surdopedagogika,
resocjalizacja, wychowanie przedszkolne, nauczanie
języka angielskiego w szkole podstawowej

Publiczna Szkoła
nauczanie języka angielskiego, terapia i rewalidacja osóbPodstawowa Nr 2 25

w Garwolinie z autyzmem i zespołem Aspergera,

terapia pedagogiczna z logopedią, terapia pedagogiczna i

Publiczna Szkoła socjoterapia, pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną

Podstawowa Nr 5 15
i oligofrenopedagogiką, terapia i rewalidacja osób z

w Garwolinie autyzmem i zespołem Aspergera, oligofrenopedagogika,
nowoczesne metody nauczania matematyki, doradztwo
zawodowe, kurs trenerski piłki nożnej

, ,
Zrodło: Opracowanze własne

Formy doskonalenia nauczycieli wynikają z bieżących i przyszłych potrzeb szkół.
Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli odbywa się na podstawie rocznych
planów doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjmowanych przez Radę Miasta w postaci
uchwały.

5. Baza lokalowa.

Na terenie miasta Garwolina funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Mieszczą się
w trzech budynkach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Budynek Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 1 został wybudowany w 1932 roku, jest to budynek najstarszy.
W wyniku wprowadzenia reformy oświatowej polegającej na utworzeniem sześcioletnich
szkół podstawowych i trzyletnich gimnazjów zaszła potrzeba rozbudowy szkoły. Taka
rozbudowa nastąpiła w 2002 roku. Pozostałe szkoły powstały w latach siedemdziesiątych.
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w 2004 roku zostało dobudowane nowe skrzydło
szkoły.
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Tabela nr 14. Baza lokalowa i techniczna szkól

BAZA LOKALOWA SZKÓŁ

Wyszczególnienie Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1 Podstawowa Nr 2 Podstawowa Nr 5

Rok budowy budynku 1932, nowe skrzydło 2002 1970, nowe skrzydło 2004 1977

Powierzchnia terenu szkoły 13 988 m2 14500 m2 13927 m2
ogółem (m2

Powierzchnia szkoły ogółem (rrr') 4067 m2 4532,85 m2 4044,26 m2

Liczba sal 26 26 23

w tym: liczba pracowni 6 3 2
komputerowych i innych

Liczba sal gimnastycznych 1 2 2

Liczba boisk - 1 1 2

Liczba woluminów 11170 13 548 12992
w bibliotece

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Komputery/Laptopy 128 78 komputery, 24 laptopy 98

Drukarki 14 19 13

Rzutniki multimedialne 4 3 24

Xero 3 7 3

Skanery 2 7 5

Telewizory 17 20 10

Video 12 14 O

Rzutnik pism 1 2 5

Magnetofon 20 24 17

Wideoprojektor 14 28 O

DVD 11 11 11

Komputery w administracji 12 6 5

Łącza internetowe 2 Neostrada 10 Mb/s 3

Tablice interaktywne 8 8 12
,
Zródło: opracowanie własne

W szkołach funkcjonują stołówki i świetlice szkolne. Każda z kuchni funkcjonująca
w szkole wydaje dziennie od 270 do 300 obiadów. Z uwagi na ograniczone możliwości (mały
metraż roboczy) posiłki wydawane są zmianowo. Świetlice szkolne pełnią także funkcję
stołówek szkolnych i również mają ograniczone możliwości lokalowe.
Przy istniejącej bazie lokalowej i liczbie uczniów, zajęcia w szkole odbywają się w trybie
zmianowym, Najwyższy wskaźnik zmianowości występuje w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 2 i wynosi 1,62, natomiast najmniejszy jest w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
i wynosi 1,08,
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IV. Podstawy prawne funkcjonowania szkół podstawowych i ich cele

1. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996
z późno zm.) określa zadania organu prowadzącego szkołę. I tak do zadań tych należą
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 uczniów objętych kształceniem specjalnym,

• wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
• zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym

w zakresie wykonania czynności, o których mowa wart. 4 ust. 3 pkt 2-6 Ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 z późno
zm.) i obsługi organizacyjnej szkoły,

• wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz
wykonywania innych zadań statutowych,

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

2. Cele i zadania

1. Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:
• pełną realizację programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości
psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

• organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców,
• zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym

wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych
z dostępem do Internetu,

• organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb uczniów,
• udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
• kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy

psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne za zgodą rodziców,
• organizowanie zajęć wspomagających rozwój dla uczniów z trudnościami w nauce,
• umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom

o szczególnych uzdolnieniach,
• umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć

pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów
i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.

2. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która
polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
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i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych wynikających z:

• niepełnosprawności,
• niedostosowania społecznego,
• zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
• szczególnych uzdolnień,
• specyficznych trudności w uczeniu się,
• zaburzeń komunikacji językowej,
• choroby przewlekłej,
• sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
• niepowodzeń edukacyjnych,
• zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
• trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

3. Opieka i kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Do publicznych szkół przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Szkoły przyjmujące uczniów niepełnosprawnych zapewniają w miarę możliwości:
• realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
• warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów,

• zajęcia specjalistyczne,
• inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne,

• integrację uczmow ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami
pełnosprawnymi,

• przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

4. Organizacja zajęć dodatkowych

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
i zainteresowań.

2. Zajęcia realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy w przezwyciężeniu
trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.

3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są w szczególności:
• koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, czytelnicze, sportowe,
• koła tabliczki mnożenia klas I-III,

15 



• zajęcia wyrównawcze; zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu
kształtowanie osobowości dziecka l wspieranie jego rozwoju społeczno
emocjonalnego ),

• zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych,

• zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
• prowadzenie chóru szkolnego,
• prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
• organizacja uroczystości szkolnych,
• wolontariat,
• prowadzenie koła teatralnego,
• wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

5. Zajęcia wyrównawcze

1. Zajęcia wyrównawcze organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.

2. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są przez nauczycieli odpowiednich zajęć
edukacyjnych.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizowane
są dla uczniów uzdolnionych i prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod
pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone
w systemie:

• kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
• klasowo - lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

7. Dodatkowa oferta edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza w publicznych szkołach
podstawowych

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Dodatkowa oferta edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza:
zajęcia rozwijające:

• z języka francuskiego 7 godz./tyg.
• z języka angielskiego 5 godz./tyg.
• z matematyki 6 godz./tyg.
• z biologii 2 godz./tyg.
• z fizyki 2 godz./tyg.
• z chemii 2 godz./tyg.
• z geografii 2 godz./tyg.
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• z przyrody 6 godz.ltyg.
• z informatyki 8 godz.ltyg.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
• z języka francuskiego 4 godz.ltyg.
• z języka angielskiego 5 godz.ltyg.
• z matematyki 6 godz.ltyg.
• z biologii 2 godz.ltyg.
• z fizyki 2 godz.ltyg.
• z chemii 2 godz.ltyg.
• z geografii 2 godz.ltyg.
• z przyrody 2 godz.ltyg.
• z informatyki 2 godz.ltyg.
• warsztaty komunikacyjno-społeczne 8 godz.ltyg.
• zajęcia logopedyczne 9 godz.ltyg.
• przygotowanie do egzaminu 12 godz.ltyg.
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1 godz.ltyg.
• koło muzyczne 1 godz.ltyg.
• zajęcia korekcyjne 1 godz./tyg.
• SKS- zajęcia sportowe 13 godz./tyg.

Zapotrzebowanie dotyczące zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe
uczniów oraz zajęć kompensacyjnych / wyrównawczych:

• rozwijające: język polski, matematyka, język angielski, informatyka, geografia,
plastyka, fizyka, chemia, język rosyjski, język francuski.

• dydaktyczno-wyrównawcze: język polski, matematyka, język angielski.
Liczba uczniów korzystających z opieki psychologiczno-pedagogicznej 86 (25 dz, 61 chł).
Liczba uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 21 (5 dz, 16
chł).
Liczba uczniów ze średnią poniżej 3,0 - 10 (O dz, 10 chl).
Liczba uczniów ze średnią oceny 5,0 i więcej 102 (66 dz, 36 chł).
Liczba uczniów - laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych i innych konkursów
i olimpiad:
2017/2018 - 42 (25 dz, 16 chł)
2016/2017 - 36 )22 dz, 14 chł)
2015/2016 - 27 (15 dz, 12 chł)
Przedmioty, w których występują najniższe średnie oceny uczniów w szkole:

• matematyka, język angielski, język rosyjski, fizyka, chemia, geografia, język polski,
biologia.

Przedmioty, w których występują najwyższe średnie ceny uczniów w szkole:
• plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, język francuski, religia.

Średnie oceny w danej klasie z wybranego przedmiotu - dotyczy zamkniętego roku
szkolnego:
klasa czwarta

• matematyka - 3,56
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• język angielski - 3,96
klasa piąta

• matematyka - 4,0
• język polski - 4,10

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Dodatkowa oferta edukacyjna, opiekuńczo - wychowawcza szkoły:

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 9 godz. Ityg.
• kształcenie umiejętności społecznych 10 godz. Ityg.
• zajęcia rewalidacyjne 30 godz. Ityg.
• zajęcia logopedyczne 11 godz. Ityg.
• przygotowanie do sprawdzianu 18 godz. Ityg.
• terapia pedagogiczna 10 godz. Ityg.

Zapotrzebowanie dotyczące zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe
uczniów oraz zajęć kompensacyjnych 1 wyrównawczych:

• matematyczne, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych, warsztatów w zakresie komunikacji społecznej, praca
z dziećmi z niedowidzeniem i niedosłuchem,

Liczba uczniów korzystających ze wsparcia edukacyjno-zawodowego 297 (138 dz, 159 chł).
Liczba uczniów korzystających z opieki psychologiczno-pedagogicznej 199 (67 dz, 132 chł).
Liczba uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 15 (5 dz, 10
chł).
Liczba uczniów ze średnią poniżej 3,0 - 15 (6 dz, 9 chł).
Liczba uczniów ze średnią 5,0 i więcej 77 (45 dz, 32 chł).
Liczba uczniów laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych i innych konkursów
i olimpiad;
2017/2018 - 4 (1 dz, 3 chł)
2016/2017 - 2 (O dz, 2 chł)
2015/2016 - 2 (O dz, 2 chł)
Przedmioty, w których występują najniższe średnie oceny uczniów w szkole:

• matematyka, język angielski, język polski.
Przedmioty, w których występują najwyższe średnie ocen w szkole:

• plastyka, wychowanie fizyczne.
Średnie oceny w danej klasie z wybranego przedmiotu:
klasa czwarta

• matematyka - 4,1
• język angielski - 4,8

klasa piąta
• matematyka - 2,9
• język polski - 4,1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Dodatkowa oferta edukacyjna, opiekuńczo - wychowawcza szkoły:
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• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 godz. ftyg. 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 10 godz. ftyg. 
• zajęcia rewalidacyjne 28 godz. ftyg. 
• zajęcia logopedyczne 6 godz. ftyg. 
• przygotowanie do sprawdzianu 8 godz. ftyg. 

Zapotrzebowanie dotyczące zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe
uczniów oraz zajęć kompensacyjnych f wyrównawczych:

• rozwijające: język polski, matematyka, język angielski, informatyka, geografia,
plastyka, fizyka, chemia, język rosyjski, historia, język niemiecki.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
• matematyka, język angielski.

Wyrównawcze:
• język polski

Inne zajęcia:
• logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty z zakresu komunikacji

społecznej.
Liczba uczniów korzystających ze wsparcia edukacyjno-zawodowego 158 (77 dz, 81 chł).
Liczba uczniów korzystających z opieki psychologiczno-pedagogicznej 136 (52 dz, 84 chł).
Liczba uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 14 (3 dz, 11
chł).
Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

• język niemiecki 1,5 godz. f tyg.
• matematyka 4 godz. f tyg.
• informatyka 4 godz. f tyg.
• zajęcia wyrównawcze z matematyki 4 godz. f tyg.
• zajęcia wyrównawcze z informatyki 1 godz. f tyg.
• zajęcia dla dyslektyków 8 godz. f tyg.
• zajęcia komunikacyjno-społeczne 4 godz. f tyg.
• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne 3 godz. f tyg.
• warsztaty przedsiębiorczości 1 godz. f tyg.
• kółko teatralne 1 godz. f tyg.
• kółko dziennikarskie 2 godz. f tyg.
• zuchy 1 godz. f tyg.
• SKS - 1 godz. f tyg.

Liczba uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej 14 (3 dz,
11 chł).
Liczba uczniów ze średnią poniżej 3,0 - 23 (4 dz, 19 chł).
Liczba uczniów ze średnią 5,0 i więcej 80 (55 dz, 25 chł).
Przedmioty, w których występują najniższe średnie oceny uczniów w szkole:

• matematyka, fizyka, chemia, historia.
Przedmioty, w których występują najwyższe średnie ocen w szkole:

• plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe.

19 



Średnie oceny w danej klasie z wybranego przedmiotu:
klasa czwarta

• matematyka - 3,65
• język angielski - 4,26

klasa piąta
• matematyka - 3,39
• język polski - 4,21

Zapotrzebowanie kadrowe:
• potrzeba zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela wspomagającego.

v. Identyfikacja problemów

Przedstawiciele organu prowadzącego szkół miejskich oraz wszyscy dyrektorzy
jednostek, na podstawie statystyk, raportów, danych własnych, dokonali oceny sytuacji
edukacji szkolnej w mieście Garwolin. Ocena uwzględnia zarówno potencjał jak
i problemy publicznych szkół:

• niewystarczające wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
• niewystarczająca oferta skierowana do uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych,
• niewystarczająca ilość nowoczesnego sprzętu multimedialnego (komputery,

projektory, tablice multimedialne),
• małe pomieszczenia świetlic szkolnych,
• niewystarczające księgozbiory w bibliotekach,
• przestarzałe pracownie komputerowe,
• przestarzały sprzęt komputerowy,
• za małe zaangażowanie ze strony rodziców w proces nauczania dzieci,
• duża grupa uczniów z rodzin problemowych wychowawczo, zaniedbanych,
• dwuzmianowa organizacja pracy szkoły wynikająca z dużej liczby uczniów,
• rosnąca grupa uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
• niewystarczający dostęp uczniów do technologii komunikacyjno-informacyjnej.

Ze względu na brak osiągnięć szkolnych niektórych uczniów, trudności z opanowaniem
treści programowych i problemy adaptacyjne w grupie, stanowią oni potencjalną grupę
ryzyka rozwinięcia patologii społecznych i wychowania społecznego.

Analiza uwzględnia dane zawarte w dokumentach obowiązujących w publicznych
szkołach, opinie wychowawców, dyrektorów i rodziców. Uwzględnia opinie i pomoc
instytucji odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół, w szczególności poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

1. Niewystarczająca baza techniczna w edukacji szkolnej na terenie miasta Garwolina

Zapotrzebowanie sprzętowe w zakresie przestrzeni dydaktycznej:

1. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Garwolinie brak jest:
• projektora multimedialnego krótkoogniskowego z ekranem - w 2 salach,
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• zestawów głośnikowych - 8 sztuk,
• słuchawek komputerowych - 25 stuk,
• komputerów przenośnych - 2 sztuk,
• zestawów komputerowych stacjonarnych - 2 sztuk,
• wyposażenia pracowni chemiczno-fizycznej,
• pracowni komputerowej mobilnej na 25 stanowisk -1 komplet.

2. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Garwolinie brak jest:
• laptopów lub pracowni mobilnej - na 24 stanowiska,
• tablic interaktywnych - 5 sztuk,
• komputerów do pracowni komputerowej - 25 sztuk.

3. W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Garwolinie brak jest:
• pracowni mobilnej, 1 kompletu składającego się z laptopa dla nauczyciela wraz

z oprogramowaniem dla nauczyciela, 24 laptopów wyposażonych w oprogramowanie
uczniowskie,

• certyfikowanego ruotera do bezprzewodowej transmisji danych,
• szafki mobilnej, w której można ładować i przechowywać komputery.

2. Brak skuteczności w działaniach związanych z kształtowaniem kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów

Uczniowie w wieku szkolnym mają problemy ze sprawnym komunikowaniem się,
krytycznym myśleniem i rozwiązywaniem problemów, myśleniem kreatywnym
i innowacyjnym. Nie posiadają w pełni rozwiniętych umiejętności pracy zespołowej.
Wychowawcy szkół miejskich na podstawie obserwacji ocenili działania podejmowane
w tym zakresie na wysokim poziomie, jednak niemal wszyscy wskazali potrzebę zwiększenia
tych działań. Mimo, iż Miasto stara się zapewnić odpowiednie warunki rozwoju uczniom -
dyrekcja, wychowawcy i rodzice, uznając że dotychczasowa oferta nie jest wystarczająca,
zgłosili potrzebę objęcia uczniów możliwością dodatkowego wsparcia z zakresu kompetencji
kluczowych:

• matematyczno-przyrodniczych,
• języków obcych,
• cyfrowych,
• kreatywności i innowacyjności,
• krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
• umiejętności uczenia się,
• umiejętności pracy zespołowej.

3. Niedostateczna wiedza rodziców na temat pracy z uczniem niepełnosprawnym
i brak wsparcia psychologicznego dedykowanego rodzicom

Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami często nie wiedzą jak pomóc swojemu
dziecku oraz w jaki sposób pracować z nim w celu niwelowania jego deficytów
spowodowanych niepełnosprawnością. Często też są zagubieni, przerażeni i nie radzą sobie
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z istniejącą sytuacją. Nierzadko jest to przyczyną braku odpowiedniego wsparcia i pracy
z uczniem poza szkołą.

Nauczyciele szkół miejskich widzą potrzebę udzielania rodzicom szerszej pomocy
w postaci wsparcia emocjonalnego (instruktażu psychologiczno-pedagogicznego),
przekazywania wiedzy w jaki sposób pracować z uczniem niepełnosprawnym (w zależności
od niepełnosprawności ucznia).

VI. Opis proponowanych działań

1. Oferta edukacyjna i specjalistyczna dla uczniów z niepełnosprawnościami

Udział w zajęciach uczniów z niepełnosprawnościami, oprócz wspomagania ich
rozwoju, pełnić będzie rolę integracyjno-społeczną. Uczniowie pełnosprawni, poprzez kontakt
z uczniami niepełnosprawnymi, uczyć się będą empatii, tolerancji i szacunku.

Przewiduje się, że w efekcie udziału uczniów w edukacji szkolnej zniwelowane zostaną,
w możliwym do osiągnięcia stopniu, ich deficyty wynikające z niepełnosprawności.
Przyczyni się to do wyrównania ich szans edukacyjnych i przygotuje do dalszej nauki
w szkole.

2. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów w zakresie stwierdzonych
deficytów

Odpowiadając na niewystarczające wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w szkołach publicznych prowadzone będą zajęcia dodatkowe, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

a) Terapia psychologiczna
• wsparcie mocnych stron osobowości uczniów,
• obniżenie poziomu zachowań agresywnych i zaburzeń zachowania uczniów,
• wypracowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami różnorodnych form wsparcia

działań profilaktycznych i wychowawczych,
• wzrost świadomości rodziców i zwiększenie ich umiejętności radzenia sobie wobec

różnorodnych zachowań uczniów.
Psycholog obejmie swoim działaniem uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni

psychologiczno-pedagogicznej i ich rodziców. Zdiagnozuje potrzeby wspierania rozwoju
ucznia. Określi odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zorganizuje dla uczniów i rodziców różne formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej np.
Szkoła Rodzica. Działania psychologa będą mieć na celu zminimalizowanie skutków
zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowań agresji oraz wspieranie
nauczycieli w działaniach profilaktycznych i wychowawczych.
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b) Terapia logopedyczna 
Pierwsze efekty pracy logopedy można zauważyć już po kilku spotkaniach. Poprawia

się wówczas artykulacja, rodzic i terapeuta mają możliwość lepszego kontaktu werbalnego
z uczniem, zauważalne jest także większe zainteresowanie podczas terapii oraz jego lepszą
koncentrację. Stosując terapię można zaobserwować fakt, iż problemy mowy zanikają -
niknie jąkanie czy nieprawidłowa artykulacja.

Do najczęściej obserwowanych efektów terapii, które widoczne są w przyszłości
(w dorosłym życiu) należą:

• poprawa artykulacji i przyspieszenie rozwoju opóźnionej mowy,
• znaczne skrócenie długotrwałej terapii logopedycznej,
• lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści,
• pojawienie się potrzeby kontaktu werbalnego,
• poprawa kontaktu wzrokowego,
• większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania,
• większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach i innych zajęciach,
• lepsza koncentracja i mniejsza męczliwość,
• większa pewność siebie i otwarcie się na kontakt z innymi,
• poprawa koordynacji ruchowej,
• poprawa w zakresie motoryki małej i dużej,
• lepsza orientacja w przestrzeni,
• skorygowanie zaburzeń wymowy (potrafi prawidłowo wymawiać zaburzone głoski

w izolacji, wyrazach, zdaniach, mowie spontanicznej),
• wzrost czynnego i biernego słownika (operuje coraz bogatszym słownikiem),
• prawidłowe stosowanie form gramatycznych i ortograficznych,
• prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny (chętnie wypowiada się, uczestniczy

w życiu grupy).

3. Podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej

1. Zwiększenie umiejętności wykorzystywania kompetencji kluczowych wśród uczniów
objętych wsparciem (658 uczniów 332 dziewcząt i 326 chłopców), w tym: przede
wszystkim matematyczno-przyrodniczym, języków obcych, IeT oraz nabycie
właściwych postaw, takich jak: kreatywność i innowacyjność - do 30.06.2021 roku.

2. Indywidualizacja nauczania w szkołach objętych wsparciem zgodnie z potrzebami
i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi, dla uczniów wymagających
dodatkowego wsparcia ze względu na posiadane deficyty wiedzy i umiejętności oraz
nierówne szanse edukacyjne wynikające ze statusu społecznego i materialnego oraz
uczniów szczególnie uzdolnionych, dla których oferta edukacyjna szkół jest
niewystarczająca pod kątem ich zainteresowania i umiejętności - do 30.06.2021 roku.

3. Podniesienie jakości pracy 30 nauczycieli we wszystkich szkołach podstawowych
w Garwolinie poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli oraz umiejętności stosowania nowoczesnych metod nauczanie - do
30.06.2021 roku.
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4. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności zajęć edukacyjnych w szkołach objętych
wsparciem w drodze doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
niezbędne do realizacji programów nauczania - do 31.12.2019 roku.

5. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia,
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwój umiejętności i postaw
pozwoli na rozwój kluczowych kompetencji w zakresie umiejętności zarówno
twardych, jak i miękkich (umiejętności osobiste, włączanie w życie społeczne,
aktywne obywatelstwo). Te działania wpłyną na zmniejszenie różnic edukacyjno
społecznych i wyrównywanie braków programowych. Stosowanie nowych metod
edukacji w szkole umożliwi osiągnięcie i przeżycie sukcesu oraz wyposaży
w umiejętności interpersonalne ułatwiające funkcjonowanie społeczne.

6. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w innowacyjnych warsztatach, stymulowanie do
aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w tym do udziału w wycieczkach edukacyjnych,
korzystnie wpływających na większe zaangażowanie uczniów w proces edukacji.

VII. Podsumowanie.

Zdiagnozowane problemy i oczekiwania grupy docelowej, tj. publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin

1. problemy:
• niewystarczający poziom posiadania kompetencji kluczowych wśród uczniów

przekładający się na osiąganie wyników w nauce,
• niepełne wyposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce naukowe,
• szybko starzejący się, ze względu na szybki postęp technologicznej, sprzęt

komputerowy, zmniejszający atrakcyjność zajęć i chęć uczniów do aktywnego w nich
udziału,

• niewystarczająca oferta skierowana do uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, jak również uczniów zdolnych,

• niewystarczające zaangażowanie ze strony rodziców w proces edukacyjny,
• utrudniony dostęp do doradztwa niwelującego deficyty rozwojowe,

2. oczekiwania:
• podniesienie kompetencji kluczowych uczmow poprzez organizowanie zajęć

w mniejszych grupach i poświęcenie uczniom większej uwagi podczas nauki,
• zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu wspierającego proces edukacji,
• stworzenie dla uczniów oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój kompetencji

kluczowych i umiejętności przydatnych w życiu zawodowym,
• organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów słabiej radzących sobie

w codziennej edukacji,
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie codziennych zajęć poprzez rozszerzenie dostępu do

nowoczesnej technologii komunikacyjno-informacyjnej,
• większe zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny uczniów,
• zwiększenie możliwości doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych

nauczycieli.
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