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I.

Informacje obligatoryjne. Wyniki sprawdzianu i egzaminu oraz zewnętrznego nadzoru
pedagogicznego.

Ustawa o Systemie Oświaty (dalej: UoSO). Art.5a.4. Organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni
rok szkolny, w tym o wynikach:
1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy
do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;
2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach
i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego.
Ad. 1).Wyniki egzaminu i sprawdzianu przeprowadzonego wiosną 2016 są następujące:
Szkoła Podstawowa
Część I – wynik w %
Część II – wynik w %
Średnia w Polsce
63,0
71,0
Średnia w woj. mazowieckim
66,1
75,0
Średnia w pow. legionowskim 69,1
79,8
w Jabłonnie
68,8
79,1
Stanin
VII
VII
Klasa z najniższym wynikiem
64,9
70,4
Klasa z najwyższym wynikiem
73,6
86,6
Różnica
8,7
16,2
w Chotomowie
69.0
80,7
Stanin
VII
VIII
Klasa z najniższym wynikiem
64,7
78,4
Klasa z najwyższym wynikiem
79,3
87,0
Różnica
14,6
8,6

Gimnazjum

Średnia
w Polsce
Średnia
w
woj.
mazowieckim
Średnia
w powiecie
legionowskim
Średnia
Gimnazjum w
Chotomowie
Stanin
Klasa
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Część
Humanistyczna
Polski
Historia/
wos
69,0
56,0

Część mat.-przyrod.

Język angielski

Matematyka Przedmioty
przyrodnicze
49,0
51,0

Podstawowy

Rozszerzony

64,0

45,0

72,6

58,7

51,2

54,0

67,8

49,4

75,5

60,1

55,2

56,0

72,9

53,8

70,2

56,3

50,9

52,3

73,7

51,5

VI
59,7

VI
43,3

VI
33,9

VI
39,2

VII
50,9

VII
24,5

z najniższym
wynikiem
Klasa
82,7
z najwyższym
wynikiem
Różnica
23,0

66,3

74,1

63,8

92,1

80,3

23,0

34,2

24,6

41,2

55,8

Analiza wyników sprawdzianu wskazuje, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jabłonna uzyskali przeciętne wyniki wyższe niż ogólnopolskie i
wojewódzkie, a lekko niższe niż powiecie legionowskim. Gimnazjaliści uzyskali wyniki wyższe niż
ogólnopolskie, nieco niższe niż w powiecie i województwie (z języka angielskiego średnia Gimnazjum
w Chotomowie była wyższa niż w województwie mazowieckim).
Niepokojącym zjawiskiem, zaobserwowanym już w ub. roku jest występowanie bardzo dużych różnic
między średnimi wynikami uzyskiwanymi przez uczniów poszczególnych klas tej samej szkoły.
Na wykresach obrazujących wynik EWD dla gimnazjów Gimnazjum w Chotomowie plasuje się w grupie
szkół ze średnim wynikiem, uczniowie uzyskali wyniki mieszczące się w każdej ćwiartce wykresu.
EWD- część humanistyczna.
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EWD-część matematyczno-przyrodnicza.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wyniki egzaminów przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie - wyniki sprawdzianu pkt.i w %
Część I
Część II -język
Cały Arkusz
Łącznie
Polski
Matematyka
obcy
Wynik w pkt.
Wynik w %
2011/12
24,31
2012/13
24,53
2013/14
26,8
2014/15
74,7
77,7
71,5
84,3
2015/16
68,8
76,2
60,9
79,1
Szkoła Podstawowa w Chotomowie- wyniki sprawdzianu w pkt. I %
Część I
Cały arkusz
Łącznie
Polski
Matematyka
Wynik w pkt.
Wynik w %
2011/12
26,44
2012/13
27,42
2013/14
29,07
2014/15
77,8
82,9
72,4
2015/16
69
73,6
63,9
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Część II -język
obcy

88,4
80,7

Gimnazjum w Jabłonnie/Chotomowie - wyniki egzaminu w % w latach 2012-2016
Część
Część mat.-przyrod.
Język angielski
Język niemiecki
Humanistyczna
Pols Historia/ Matemat Przedmio Podstawo Rozszerz Podstawo Rozszerz
ki
wos
yka
ty
wy
ony
wy
ony
przyrodni
cze
2011/ 65,8 63,2
48,5
49,3
68,7
46,6
12
2012/ 69,5 61
55,3
64,3
74
56,3
56,3
20
13
2013/ 70,8 58,5
47,2
50,5
76,1
54
42,7
14
2014/ 67,6 65,9
54
55
74,9
54,8
55,3
15
2015/ 70,2 56,3
50,9
52,3
73,7
51,5
44,7
16
Ze względu na zróżnicowany stopień trudności egzaminów w poszczególnych latach oraz różne zasady
jego organizacji niemożliwe jest porównywanie wyników oraz wyciąganie na ich podstawie wniosków
co do zmian w jakościowym rozwoju szkół mierzonym wynikami egzaminów zewnętrznych.
Porównanie wyników szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna pozwala dostrzec 2 trendy:
- utrzymywanie się stabilnego, wyższego niż średnia krajowa oraz zbliżonego do średniej wojewódzkiej
i powiatowej średniego wyniku uzyskiwanego na sprawdzianie i egzaminie przez uczniów szkół
gminnych,
- niwelowanie różnic w wynikach sprawdzianu między obu gminnymi szkołami podstawowymi.
Ze względu na rezygnację z przeprowadzania przez CKE egzaminu na zakończenie VI klasy rok 2016 był
ostatnim, w którym uzyskano dano umożliwiające dokonanie porównań między szkołami
podstawowymi.
Ad.2) W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty Mazowiecki
Kurator Oświaty przeprowadził w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna
2 kontrole doraźne. W żadnym z przedszkoli żadnej ze szkół nie przeprowadzono ewaluacji zewnętrznej
ani kontroli planowej.
Szkoła

Numer
kontroli, Data

Szkoła
Podstawowa
99305,
im.
Armii 10.06.2016 r.
Krajowej
w
Jabłonnie
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Rodzaj
kontroli/Wnioskodawca
Doraźna, na wniosek
rodziców i Rzecznika
Praw Dziecka

Temat kontroli
1.Przestrzeganie zasad
oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów
oraz prowadzenia
egzaminów, a także
przestrzeganie
przepisów dotyczących
obowiązku szkolnego.
i obowiązku nauki.
2. Zapewnienie
uczniom bezpiecznych

Wydane
zalecenia
Tak

Szkoła
Podstawowa
im.
S.Krasińskiego
w Chotomowie

i higienicznych
warunków nauki,
wychowania i opieki
Doraźna, na wniosek 1.Warunki
rodziców
organizowania
kształcenia,
wychowania i opieki
dla ucznia
niepełnosprawnego.

95362
9 marca
2016 r.

Nie

II.
Subwencja oświatowa a finansowanie zadań oświatowych.
Zadania oświatowe realizowane przez gminę finansowane były z następujących źródeł:
a) części oświatowej subwencji ogólnej,
b) dotacji przedszkolnej,
c) dochodów własnych gminy.
Wpływy z subwencji oświatowej wystarczały na sfinansowanie znacznej większości wydatków
bieżących szkół gminnych.
Wpływy z subwencji a wydatki bieżące w szkołach gminnych.
Nazwa placówki
SP w Jabłonnie
SP w Chotomowie
Ogółem szkoły
podstawowe
Gimnazjum w
Chotomowie
Ogółem gimnazja
Ogółem

Wydatki bieżące w zł.

Subwencja w zł. Różnica w zł.

6 991 240
5 510 056

6 672 202
6 151 618

- 319 038
641 562

12 501 296

12 823 820

322 524

3 694 056
3 694 056
16 186 167

2 693 340
2 693 340
15 517 160

- 1 000 716
- 1 000 716
- 679 007

W br. wpływy z subwencji były niższe od wydatków bieżących w szkołach o niemal 680 tys. zł, przy
czym największej dopłaty z dochodów własnych wymagała działalność gimnazjum (ok. 1 mln zł), a
szkoła w Chotomowie przynosiła wyższe o ponad 640 tys. przychody z tytułu subwencji niż generowała
koszty bieżące.
Wydatki na poszczególne kategorie celów oświatowych.
Kategoria wydatków
Oświata i
wychowanie ogółem
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Przedszkola
Oddziały „0" przy SP
Dowożenie uczniów
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli

2014 r. (wykonanie)

2015 r. (wykonanie)

21 606 132 zł 100 % 25 203 237 zł 100,00 %
9 984 190 zł 46,21% 11 907 956 zł 47,25%
3 465 244 zł 16,04% 3 555 678 zł
14,11%
6 035 817 zł 27,94% 6 662 676 zł
26,44%
712 725 zł
4,03%
3,30% 1 016 669 zł
775 783 zł
3,59%
853 041 zł
3,38%
61 609 zł

0,29%

90 942 zł

0,36%

2016 r. (plan)
29 826 448 zł
12 241 788zł
3 880 550 zł
10 453 767 zł
619 338 zł
1 006 560 zł

100,00%
41,04%
13,01%
35,05%
2,08%
3,37%

102 255 zł

0,34%

Stołówki szkolne
275 068 zł
1,27% 291 530 zł
1,16%
304 307 zł
1,02%
0 zł
399 770 zł
1,59%
594 898 zł
SPE
0,00%
1,99%
Pozostała działalność 186 648 zł
0,86%
96 410 zł
0,38%
221 729 zł
0,74%
Świetlice szkolne
772 527,23 zł
1 114 462,66
1 140 534 zł
Najpoważniejszą pozycją w wydatkach oświatowych zajmowały szkoły podstawowe- jak jednak
wykazaliśmy wyżej - w tym wypadku koszty bieżące pokrywane były z subwencji oświatowej. Drugie
miejsce zajmuje finansowane z dochodów własnych wychowanie przedszkolne - przy czym jego
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wartość, zarówno w kwotach bezwzględnych jak i udziale w całości wydatków oświatowych corocznie
rośnie i w b.r. szkolnym przekroczyła 1/3 wydatków oświatowych.
III.

Realizacja zadań nałożonych przez Państwo na Gminę z zakresie oświaty.

A. Zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli, pełnienie funkcji organu rejestrowego
dla przedszkoli i szkół niepublicznych.
UoSO, Art. 5.5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi,
przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust.
1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, (…), należy do zadań
własnych gmin.
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Oddziały

175
125
987

87
50
421

0
0
145

7,00
5,00
41,00

817

397

46

35,00

368

163

0

14,00

66

29

0

3,00

25
27
18

14
12
12

0
0
0

3,00
3,00
3,00

45

20

0

3,00

40

20

0

2,00

14
3

5
1

0
0

2,00
2,00

18
54

8
29

0
0

2,00
7,00

29

9

0

3,00

w
tym

W
oddziałach
przedszkolnych

Przedszkole Gminne w Chotomowie
Przedszkole Gminne w Jabłonnie
Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Jabłonnie
Szkoła Podstawowa im. Stefana
Krasińskiego w Chotomowie
Publiczne Gimnazjum im. Orła
Białego w Chotomowie
Niepubliczne przedszkole " Bajkowy
Dom"
Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie"
Niepubliczne przedszkole "Sportuś"
Niepubliczne przedszkole muzycznojęzykowe "Przy Lesie"
Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia
sp z.o o sp. k
Przedszkole
Niepubliczne
WS
Katarzyna Pietrzykowska
TUTORLAND
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
"Przy Lesie"
Zielone Jabłuszko
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Sapere Aude"
Niepubliczne Gimnazjum "Sapere
Aude"

dziewczęta

Nazwa szkoły, placówki

Uczniowie, wychowankowie

Liczba wychowanków i uczniów oraz nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
Gminę Jabłonna i zarejestrowanych na jej terenie.

Do szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna uczęszczało w roku 2015/16 2172 uczniów, do szkół
niepublicznych 83 uczniów; z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych korzystao 300
dzieci, w przedszkolach i punktach przedszkolnych niepublicznych - 256 dzieci.
Szkoły niepubliczne funkcjonujące na terenie gminy w niewielkim zakresie uzupełniały ofertę szkół
prowadzonych przez gminę. Inaczej sytuacja przedstawiała się w przypadku przedszkoli
niepublicznych- do których uczęszczało niewiele mniej dzieci niż do przedszkoli gminnych.
Liczba dzieci urodzonych w latach 2011-2015 zameldowanych w obwodach
szkolnych gminy Jabłonna.
Obwód szkoły
Szkoła
Podstawowa
Jabłonnie

w

Szkoła
Podstawowa
Chotomowie

w

Razem

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

145

132

117

116

112

121

131

112

107

89

266

263

229

223

201

Klasa I w roku
szkolnym
2018/2019 2019/2020

2020/2021 2021/2022

2022/2023

Dane demograficzne wskazują, że liczba dzieci urodzonych i zameldowanych w gminie Jabłonna
maleje. Może to oznaczać zmniejszenie liczby zadań oświatowych (o około 2 odziały w każdym
roczniku, począwszy od roku szkolnego 2021/2022), zależne to jest jednak zarówno od skali przyrostów
liczby mieszkańców związanych z zabudową i zasiedlaniem nowych osiedli mieszkaniowych jak i
decyzjami rodziców , co do miejsca realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci.
Położenie Jabłonny miedzy Warszawą i Legionowem sprawiabowiem, że wiele dzieci podlegających
obowiązkowi szkolnemu realizuje go w gminach ościennych- pokazuje to poniższa tabela:
Liczba uczniów zameldowanych w obwodach szkół rejonowych z gminy Jabłonna uczących się
poza gminą.
Obwód
szkoły

Sołectwa
Choto
Dąbrowa
mów
Chotomo
wska

Bo Janó
Rajsz Skier Such Trzci
ża
wek II ew
dy
ocin
any
Wo
la
Liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny w szkołach poza gminą
SP
w 118
18
69
31 10
21
51
7
17
Chotom
owie
SP
w
194
Jabłonni
e
Gimnazj 99
17
134
11 2
9
13
7
um w
Chotom
owie
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Jabło
nna

Wól
ka
Górs
ka
6

Raz
em

348

194

3

295

Łącznie poza Gminą Jabłonna realizuje obowiązek szkolny 837 dzieci w wieku szkolnym
zameldowanych na jej terenie.
Porównanie liczb wychowanków i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez
Gminę Jabłonna i inne podmioty zarejestrowane na terenie gminy Jabłonna wskazuje, że:
- zaspokojenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego możliwe jest tylko dzięki rozbudowanej
ofercie placówek niepublicznych,
- nieliczni uczniowie realizuje obowiązek szkolny w szkołach niepublicznych, bardzo wielu natomiast
poza gminą Jabłonną . Hipotetyczna zmiana decyzji przez rodziców co do miejsca realizacji obowiązku
szkolnego oznaczałaby konieczność stworzenia ok. 24 nowych oddziałów w szkołach podstawowych
i 10 w gimnazjum.
Są to liczby znacząco wyższe od potencjalnego spadku liczby uczniów wynikającego z prognoz
demograficznych.
Nauczyciele w szkołach i przedszkolach gminnych wg stopnia awansu zawodowego.
Stażysta Kontraktowy Mianowany
Przedszkole
w Chotomowie
1,79
Przedszkole
w Jabłonnie
0
Szkoła Podstawowa
w Chotomowie
1
Szkoła Podstawowa w
Jabłonnie
6
Gimnazjum
w
Chotomowie
2
Ogółem
10,79

Dyplomowany

Razem etatów

5,81

6

3

16,6

9

1

1,5

11,5

21

16,55

27,50

66,05

42,79

20,94

21,06

90,79

3,39
81,99

7
51,49

20,41
73,47

32,9
217,84

Struktura zatrudnienia nauczycieli w gminie jest korzystna – nauczycieli kontraktowych i stażystów było
wciąż zdecydowanie więcej niż nauczycieli dyplomowanych, co oznaczało niższe koszty zatrudnienia
oraz możliwość uczenia się przez nauczycieli z niewielkim dorobkiem od doświadczonych koleżanek
i kolegów.
W kolejnych latach te proporcje zmieniają się i będą się zmieniać – tym samym rosnąć będą nakłady
na wynagrodzenia, w niepełnym zakresie rekompensowane przez wzrost oświatowej części subwencji
ogólnej.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
przedszkolach i szkołach gminnych w roku 2015
Stopień awansu
Wynagrodzenie wg KN Wynagrodzenie w Gminie Wskaźnik
stażysta
2 717,59 zł
2998 zł
110,26%
kontraktowy
3 016,52 zł
3488 zł
115,65%
mianowany
3 913,33 zł
4321 zł
110,43%
dyplomowany
5 000,37 zł
5515 zł
110,30%
Nauczyciele na każdym stopniu awansu osiągają średnią wymaganą zapisami ustawy-Karta
Nauczyciela. Wskazuje to na dobrze skonstruowane i realizowane zasady wynagradzania, skutkujące
brakiem obowiązku wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego. W wyliczeniach powyższych,
zgodnie z zasadami, nie uwzględniono dodatków socjalnych- w szczególności wiejskiego i
mieszkaniowego.
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W przedszkolach i szkołach gminnych zauważane są różnice w liczbie pracowników przypadających na
1 wychowanka i ucznia.
Liczba uczniów przypadających na 1 pracownika w przedszkolach i szkołach gminnych.
Przedszkole
Przedszkole
Szkoła
Szkoła
Gimnazjum w
RAZEM
w Jabłonnie
w
Podstawowa Podstawowa w Chotomowie
Chotomowie w Jabłonnie Chotomowie
Liczba uczniów
razem 125
175
987
817
368
2472
Liczba oddziałów
razem
5
7
47
35
14
108
Liczebność oddziału
średnio 25
25
21
23,34
26,28
22,89
Liczba dzieci/uczniów na 1 etat pedagogiczny
razem
9,28
10,69
8,60
9,98
8,13
9,10
Liczba uczniów na 1 etat administracyjny
razem
62,5
87,5
193,4
163,4
84,79
134,78
15.Liczba uczniów na 1 etat obsługi
razem
11,73
11,96
30,25
48,05
33,45
28,78
Liczba uczniów przypadających na 1 etat pedagogiczny wahała się od niemal 10 w Szkole Podstawowej
w Chotomowie, poprzez 8,60 w Szkole Podstawowej w Jabłonnie do nieco ponad 8 w Gimnazjum.
W przypadku pracowników administracyjnych różnica w liczbie uczniów przypadających na 1 etat
wynosi od ponad 190 w SP w Jabłonnie, przez ponad 163 w SP w Chotomowie do ok.85 w Gimnazjum.
Na 1 etat obsługi w SP w Chotomowie przypada 48 uczniów, w Gimnazjum 33 a w SP w Jabłonnie 30
uczniów.
W przypadku przedszkoli liczba dzieci przypadających na 1 etat pracownika obsługowego w obu
przedszkolach gminnych jest niemal taka sama, więcej dzieci na 1 etat pracownika administracyjnego
i 1 pedagogicznego przypada w Przedszkolu w Chotomowie.
Różnice w liczbie uczniów przypadających na 1 nauczyciela i 1 pracownika niepedagogicznego znajduje
swoje odzwierciedlenia w średnich kosztach kształcenia 1 ucznia w szkołach gminnych.
Wydatki bieżące na 1 ucznia w przedszkolach i szkołach
gminnych.
Nazwa placówki
Średni koszt
10 947,68
Przedszkole w Chotomowie
Przedszkole w Jabłonnie
Szkoła Podstawowa w Chotomowie
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
Gimnazjum w Chotomowie

11 248,32
7 088,39
8 186,68
10 189,86

B. Zadania organów prowadzących szkoły i placówki.
UoSO, Art.5. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
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Realizując powyższe zadanie Gmina Jabłonna zapewniała dowóz do szkół uprawnionym uczniom,
organizowała opiekę świetlicową w godz. 7-18, prowadziła kuchnie i stołówki (lub zapewniała usługę
cateringową w szkołach, w których nie ma technicznych warunków prowadzenia stołówki).
Dowożenie uczniów do szkół gminnych.
Odległość od szkoły Wykazać dla uczniów
obwodowej
wychowanków
Powyżej 3 km
Z klas "0"

/ SP
Szkoła
w Chotomowie w Jabłonnie
22
8

Powyżej 3 i do 5 km Klas I-IV szkoły podstawowej 68
Klas V-VI szkoły podstawowej 18
Od 4 do 5 km
Gimnazjów
62
Powyżej 5 i do 10 Szkół podstawowych
km
Gimnazjów
Powyżej 10 km

Szkół podstawowych
Gimnazjów

2

Gimnazjum
w Chotomowie

59
182
28
12

Dowóz do szkół gminnych realizowany był na 4 trasach, przez firmy przewozowe wyłonione w
przetargu.
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie, trasa (ok. 33 km) : Jabłonna, ul. Szkolna – Trzciany,
ul. Granitowa, ul. Żwirowa – Janówek Drugi, ul. Kwiatowa,ul. Dworcowa – Suchocin, ul. Modlińska –
Skierdy, ul. Nadwiślańska – Rajszew, ul. Mazowiecka – Nadzorcówka - ul. Mazowiecka – ul. Golfowa ul. Modlińska – Jabłonna, ul. Szkolna 2.
Autobus wykonywał 4 kursy dziennie.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie i Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w
Chotomowie.
Trasa I (ok. 10 km) dot. dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie: Chotomów, ul. Kolejowa (od granicy z Legionowem) – Dąbrowa Chotomowska ul.
Lipowa – ul. Kordeckiego (wiadukt) – Chotomów, ul. Partyzantów (pętla) – Chotomów – rondo przy
ul. Kisielewskiego.
Autobus wykonywał 6 kursów dziennie.
Trasa II (ok. 38 km) dot.dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego
w Chotomowie oraz do Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie: Chotomów, ul.
Partyzantów 124 – Jabłonna, ul. Modlińska – Skierdy, ul. Sołecka – Trzciany, ul. Granitowa - Żwirowa –
Janówek Drugi, ul. Kwiatowa – ul. Dworcowa – Suchocin, ul. Modlińska – Skierdy, ul. Nadwiślańska –
Rajszew, ul. Mazowiecka – Nadzorcówka - ul. Mazowiecka – ul. Golfowa - ul. Modlińska – Jabłonna,
ul. Chotomowska – Chotomów, ul. Partyzantów
Autobus wykonywał 6 kursów dziennie.
Trasa III (ok.17 km) dot. dowozu uczniów do Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego
w Chotomowie:Jabłonna, ul. Szkolna 2 – Rondo Poniatowskiego – ul. Akademijna – ul. Politechniczna –
ul. Przylesie – ul. Szkolna – pętla przy ul. 1-go Maja – ul. Szkolna wzdłuż Al. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego do Ronda Biskupów Płockich – ul. Modlińska do ul. Chotomowskiej – ul. Chotomowska –
Chotomów, ul. Partyzantów.
Autobus wykonywał 6 kursów dziennie.
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Gmina Jabłonna zawarła też umowy z 17 rodzicami, którzy realizując obowiązki gminy dotyczące
dowozu dzieci ze specjalnymi potrzebami dowozili swoje dzieci na zajęcia lekcyjne wykorzystując
własny samochód. Ponadto dla 17 uczniów zorganizowano taki dowóz realizowany przez firmy
przewozowe: 14 uczniów do szkoły specjalnej w Legionowie, 3 uczniów do szkół w Warszawie.
Zajęcia świetlicowe w szkołach gminnych.
Szkoła
Liczba uczniów
SP w Chotomowie
404
SP w Jabłonnie
410
Gimnazjum w Chotomowie
199*
*opiekę świetlicową zapewnia się tylko w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lub odwóz.
Z opieki świetlicowej korzystało niemal 50% uczniów, w szczególności z klas I-III. Większość uczniów
objętych była opieką świetlicową w godzinach 1230-16, dało się jednak zauważyć zwiększone
zapotrzebowanie na organizacje takich zajęć zarówno przed rozpoczęciem lekcji jak i po godzinie 16,
czyli zakończeniu zajęć lekcyjnych.
Liczba posiłków wydawanych w przedszkolach i szkołach gminnych.
Przedszkole w Przedszkole w SP
w SP
Wyszczególnienie
Chotomowie Jabłonnie
Chotomowie Jabłonnie
0
1
1
Śniadanie
142
125
Drugie
135
125
śniadanie/podwieczorek
Obiad
142
125
112
479
Niepełny obiad
250
48

w Gimnazjum w
Chotomowie

14
32

Przedszkola w Chotomowie i Jabłonnie oraz Szkoła Podstawowa w Jabłonnie posiadają własne
stołówki, w Szkole Podstawowej w Chotomowie i Gimnazjum w Chotomowie posiłki dostarczane były
przez firmę cateringową.
UoSO, art.5.7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.
Corocznie zwiększa się liczba dzieci wymagających specjalnej organizacji nauk i metod pracy i wsparcia
w wywiązywaniu się z obowiązków ucznia. Dotyczy to zarówno uczniów z orzeczeniami poradni
psychologiczno-pedagogicznych, opiniami tych poradni jak i tych, u których występowanie problemów
zdiagnozowano w przedszkolu lub szkole.
Wsparcie udzielane jest także uczniom chcących realizować swoje pasje i zainteresowania na zajęciach
pozalekcyjnych.
Liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach gminnych.
Rodzaj niepełnosprawności
Liczba orzeczeń
słabosłyszący
1
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
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12

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

7

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

9

niedostosowani społecznie
niepełnosprawności sprzężone

6
5

Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów przedszkoli i szkół gminnych.
Przedszkole Przedszkole SP
SP
w
w Jabłonnie w
w Jabłonnie
Chotomowie
Chotomowie
14
11

Rodzaj zajęć
Rewalidacyjne
Dydaktyczno-wyrównawcze
korekcyjnokompensacyjne
logopedyczne
Specjalistyczne

8
42

socjoterapeutyczne
inne o charakterze
terapeutycznym
specjalistyczne
50
razem

Warsztaty
Ogółem

Gimnazjum
w
Chotomowie
3

155
68

720
173

289
54

164

336

12

6
23
80

50

80

232

438

66

401

285
1554

358

Z powyższego zestawienia wynika, że każdy wychowanek i uczeń przedszkola i szkoły gminnej korzystał
w trakcie roku szkolnego przeciętnie min. z 1 formy wsparcia.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół gminnych.
Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Gimnazjum
w Chotomowie
w Jabłonnie
w Chotomowie
Rodzaj zajęć
Liczba
Liczba Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
uczniów grup
uczniów grup
uczniów grup
informatyczne
15
1
0
0
10
1
techniczne
przedmiotowe
artystyczne
sportowe
turystycznokrajoznawcze

0
261
75
68

0
28
3
3

40
390
340
300

2
26
17
15

0
54
40
48

0
5
3
4

0

0

40

2

0

0

inne
Ogółem

15
434

2
37

60
1170

3
65

22
174

2
15

Z zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów korzystał przeciętnie każdy uczeń szkół
gminnych.
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UoSO Art.5. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
Remonty i inwestycje w przedszkolach i szkołach gminnych finansowane są bezpośrednio z budżetów
przedszkoli i szkół, środków zabezpieczonych w planie Wydziału Inwestycji UG lub wykonywane przez
pracowników obsługowych szkoły.
Lp. Zakres wykonanego remontu/ inwestycji
Przedszkole w Chotomowie
1
Wykonanie parkingu na terenie przedszkola wraz z przeniesieniem
ogrodzenia (brama, furtka, domofon)
2
Wykonanie wewnętrznej sieci ppoż. wraz z wymianą hydroforu i montażem
lamp bakteriobójczych
3
Wykonanie studni głębinowej do celów ppoż i podłączeniem do
wewnętrznej sieci ppoż.
4
Malowanie dwóch sal dydaktycznych

5
Wykonanie projektu wewnętrznej sieci ppoż.
Przedszkole w Jabłonnie
1
Remont 3 pomieszczeń biurowych

2

Położenie nowego lakieru w salach dydaktycznych

Koszt [zł]
Remont
wykonał
Wydział
Inwestycji
Gminy
Jabłonna
Remont
wykonany
we własnym
zakresie
przez
pracowników
przedszkola.
12 177,00 zł.
Remont
wykonany
we własnym
zakresie
przez
pracowników
przedszkola
W ramach
reklamacji

Szkoła Podstawowa w Chotomowie
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Zabezpieczenie ścian korytarzy oraz klatki schodowej przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zabrudzeniami listwami naściennymi z płyty laminowanej.
Utwardzenie terenu zaplecza szkolnego nawierzchnią z kostki betonowej
brukowej.
Inwestycja obejmująca teren podjazdu samochodów dostawczych
oraz poszerzenie parkingu rowerowego. Stworzenie 50 nowych stanowisk
rowerowych.
Montaż elektronicznego systemu odbierania dzieci ze świetlic szkolnych.
Remont hydroforu zasilającego system nawadniania boiska szkolnego.
Montaż haczyków na tornistry przy stolikach uczniowskich.
Remont drabinki na sali gimnastycznej (wymiana uszkodzonego szczebla)
Montaż rolet do rzutników w pokoju nauczycielskim i sali gimnastycznej.
Montaż rolet okiennych w sali gimnastycznej
Prace remontowe w pomieszczeniu stołówki , salach komputerowych i
świetlicy szkolnej ( zabezpieczenie ściany listwami laminowanymi).

25 000,00

14 868,70

5 083,00
250,00
3 090,00
246 ,00
2 400,00
3 900,00
1 000,00

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

Prace remontowe w pomieszczeniu kuchni (położenie glazury w miejscach
narażonych na zabrudzenia).
Olejowanie podłóg z parkietu w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach.
Prace wykonane dwuetapowo w okresie ferii zimowych i letnich.
Czyszczenie filtrów klimakonwektorów i rekuperatorów (czyszczenie
dwukrotne
-okres ferii zimowych i letnich).
Naprawa i malowanie uszkodzonych i zabrudzonych ścian korytarzy i
pomieszczeń
szkolnych.
Czyszczenie i malowanie ławek zewnętrznych narażonych na działanie
niszczących warunków atmosferycznych. Pokrycie lakierobejcą
zabezpieczającą.
Renowacja boiska trawiastego (spulchnienie płyty boiska, areacja kołami
pełnymi, dosiew wgłębny trawy, piaskowanie i szczotkowanie).
Oczyszczenie boiska ze sztucznej nawierzchni do piłki siatkowej.

16. Prace remontowe placów zabaw wraz z opracowaniem instrukcji
użytkowania placów zabaw, założeniem dzienników placów zabaw zgodnych
z PN-EN 1176-7-2008, dokonanie przeglądu pod względem bezpieczeństwa
wszystkich urządzeń zamontowanych na placach zabaw, sporządzenie kart
protokołów oględzin służących do dokonywania wpisów wyników
codziennych kontroli.
17. Przystosowanie pomieszczenia szkolnego do celów gabinetu profilaktyki
zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej. Uzyskanie akceptacji SANEPIDU.
Zakup lodówki do w/w pomieszczenia, tabliczki informacyjnej na drzwi
gabinetu.
Zakup leków i brakującego sprzętu.
18. Mycie okien pełniących rolę doświetlenia szkoły. Miejsca trudnodostępne:
19. Przystosowanie sali lekcyjnej na parterze oraz sali świetlicy szkolnej do
prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych z dziećmi 4-ro letnimi oraz
oddziałem rocznego przygotowania przedszkolnego. Zakup stolików i krzeseł
o odpowiedniej wielkości. Zakup dywanów.
25. Montaż systemu mocującego kotary w sali gimnastycznej.
Zakup kotar

26. Montaż rolet do rzutników w pokoju nauczycielskim i sali gimnastycznej.
Montaż rolet okiennych w sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
1.

2.
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Malowanie korytarzy na parterze i pierwszym piętrze, wymiana podłóg i
malowanie 3 sal lekcyjnych, biblioteki i przebieralni, wymiana części
orynnowania, naprawa gzymsów zewnętrznych
Wyrównanie terenu, drenaż i ułożenie trawy na placu zabaw

300, 00
2 000,00
(koszt oleju)
0.00

200,00
(koszt
materiałów)
200,00
(koszt
lakierobejcy)
W ramach
umowy na
całoroczną
pielęgnację
boiska

0,00

2 600,00
450,00

2 500,00
6 095,29
250,00

120,00
koszt
uchwytów
2 222,80
2 400,00
3 900,00
196 221, 84

Remont
wykonał
Wydział
Inwestycji
Gminy
Jabłonna

3.

Pomalowanie sufitu, lamperii i drzwi korytarzowych przy salach
przedszkolnych

Gimnazjum w Chotomowie
1. Wymiana kotłów konwekcyjnych
2. Położenie wykładziny PCV na korytarzach i szatniach
3. Montaż wycieraczek przy wejściu
4. Położenie wykładziny PCV w sali lekcyjnej, na korytarzach i przy wejściu
5. Malowanie Sali gimnastycznej
6. Remont harcówki i hydroforii
7. Usunięcie rur c.o przy sekretariacie
8. Położenie paneli w pomieszczeniach administracyjnych
9. Naprawy malarskie: pomieszczenie kuchenne, stołowka, gabinet pedagogów,
pokój nauczycieli wf,. sali lekcyjnej, lamperii na korytarzu, szatni, Sali fitness,
barierek bezpieczeństwa

Remont
wykonany
we własnym
zakresie
przez
pracowników
szkoły
53 000
48 449,70
5 611,87
10 467,30
10 160,60
10 110,60
1 845,00
7 306, 20
Remont
wykonany
we własnym
zakresie
przez
pracowników
szkoły

UoSO Art.5. 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej(…) i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki;
Przedszkola i szkoły gminne są jednostkami samodzielnymi, ich dyrektorzy dysponują środkami
finansowymi przewidzianymi w planach finansowych, w ramach posiadanych środków i etatów
zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych zatrudniają pracowników administracji i obsługi.
Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach
gminnych
Przedszkole w Chotomowie
Przedszkole w Jabłonnie
Liczba
zatrudnionych
etatach

Pracownicy
ekonomiczno- 3
administracyjni
Pracownicy
kuchni
4
i stołówki
Pozostali
pracownicy
10.63
obsługi
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Średniomiesięczna
Liczba
wysokość
w
zatrudnionych
wynagrodzeń
etatach
ogółem

Średniomiesięczna
wysokość
w
wynagrodzeń
ogółem

4351.69

2

4537.42

2329.46

4

2312.27

2219.72

6.63

2165.26

Pracownicy
zatrudnieni
w charakterze
pomocy
nauczyciela

1

2055.3

Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w szkołach gminnych
Szkoła Podstawowa
w Chotomowie

Szkoła Podstawowa
w Jabłonnie

Gimnazjum w Chotomowie

Średniomiesięczna
Liczba
Średniomiesięczna Liczba
Średniomiesięczna Liczba
wysokość
zatrudnionych wysokość
zatrudnionych wysokość
zatrudnionych
wynagrodzeń
w etatach
wynagrodzeń
w etatach
wynagrodzeń
w etatach
ogółem

Pracownicy
ekonomiczno- 3
4636.83
5
5401.31
3.5
3314.66
administracyjni
Pracownicy
kuchni
0
0
7
2628.34
0
0
i stołówki
Pozostali
pracownicy
12
2331.46
24.5
2456.17
11
2298.7
obsługi
Pracownicy
zatrudnieni
w charakterze 1
2064.68
2
2758.52
0
0
pomocy
nauczyciela
Dane z powyższych tabeli wskazują, że w przypadku pracowników obsługowych występują różnice
między średnim wynagrodzeniem pracowników w tej kategorii- od 2165 do 2628 zł. Różnica ta jest
wyraźniejsza w przypadku pracowników administracyjnych, gdzie średniomiesięczne wynagrodzenie
zawiera się w przedziale od 3314 do 5401 zł.
IV.

Inne informacje dotyczące pracy szkół.

Konkursy, w których uczestniczyli wychowankowie i uczniowie.
Przedszkole w Chotomowie
V Festiwal Rożnych Kultur,
Konkurs Plastyczny „Pani Wiosna”,
Konkurs Plastyczny „Na Zwiastowanie Przybywaj Bocianie”,
Konkurs Plastyczny „Portret Mojej Mamy”,
Konkurs Plastyczny „Chotomów Moich Marzeń”- I, Ii ,Iii Miejsce Oraz Wyróżnienie,
Konkurs Plastyczny „Wielkanocna Pisanka” I Miejsce,
Konkurs Plastyczny „Gmina Jabłonna Miejsce Wspaniałe”,
Festyn Parafialny(Pokaz Umiejętności Wokalnych I Tanecznych),
Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Co w trawie piszczy?” Barwny świat owadów”
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Przedszkole w Jabłonnie
II miejsce w XII edycji konkursu „Zbiórka makulatury” ogłoszonym przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego – zebranie 32 tony makulatury,
Organizacja Powiatowego Konkursu Wielkanocnego,
Przedszkole zostało Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu I JA ZOSTANĘ CHEFEM, Powiatowego
Konkursu ODLOTOWE MARZENIA, Ogólnopolskiego Konkursu ARCHITEKCI
EDUKACJI,
Ogólnopolskiego Międzyprzedszkolnego Konkursu Fotograficznego „Polskie dworki, zamki i pałace”,
Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”,
Akcja zbierania nakrętek.
Szkoła Podstawowa w Chotomowie
Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków Anglojęzycznych – I miejsce – uczniowie klasy 3b,
V Powiatowy Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Poliglota” – II miejsce (kategoria:
zespoły wokalne klas I – III) i II miejsce (kategoria: zespoły wokalne klas IV – VI),
Gminny Konkurs z języka angielskiego „English is fun” dla uczniów szkół podstawowych Gminy
Jabłonna z klas IV – VI: dwóch uczniów z klasy 6d – I miejsce,
Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych powiatu legionowskiego
zorganizowany przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 im. Noblistów Polskich STO
w Legionowie – V edycja: uczeń klasy 6d – V miejsce,
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – jeden uczeń wynik bardzo dobry, 7 uczniów – wynik
dobry,
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powiatowe zawody w indywidualnych biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców – III miejsce, IV miejsce, V miejsce, VI miejsce, reprezentacja
szkoły zajęła III miejsce, powiatowe sztafetowe zawody w biegach przełajowych – II miejsce chłopcy,
IV miejsce dziewczynki, międzypowiatowe indywidualne biegi przełajowe dziewcząt – VIII miejsce,
gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt – I miejsce, powiatowe zawody w piłce siatkowej
dziewcząt – I miejsce, międzypowiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt – II miejsce, gminne
zawody w piłce nożnej chłopców – I miejsce, powiatowe zawody w piłce nożnej chłopców – V
miejsce, mistrzostwa powiatu w pływaniu indywidualnym i sztafetowym dziewcząt i chłopców –
dziewczęta – II miejsce, chłopcy – II miejsce,
Wojewódzki Konkurs Matematyczny (KO) – laureat, uczeń klasy VId,
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – w kategorii klas młodszych – 8 wyróżnień, w
kategorii klas starszych – jedno wyróżnienie,
XXIII Powiatowy Minikonkurs Matematyczny – tytuł laureata zdobyło 4 uczniów, tytuł finalisty – 5
uczniów,
Międzygminny Konkurs Matematyczny „Mały Myśliciel” – I miejsce uczeń klasy 6d,
Gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas II – III – w kategorii klas II – II miejsce, III miejsce, w
kategorii klas III – III miejsce,
III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Matematyczno – Przyrodniczej dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym – uczeń klasy 3b – I miejsce,
Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2016” dla uczniów klas II – dwa
I
miejsca, jedno – II miejsce, 4 uczniów zdobyło – III miejsce, w kategorii klas III – dwóch uczniów – I
miejsce, jeden uczeń zdobył – II miejsce i dwóch – III miejsce,
Powiatowy Konkurs Teatralny „Zdrowie w bajce” – VII edycja – bajka autorska pt. „Owocowy sen
Antka – I miejsce oddziału przedszkolnego 0A, bajka „Rzecz o stresie” – III miejsce uczniów klasy 2f,
I miejsce uczniów klasy 2d – bajka „Zapobiegam – nie leczę”,
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polsce „Jestem Polakiem” – III miejsce drużynowo,
Powiatowy Konkurs dla Trzecioklasistów „Omnibus 2016” – III miejsce,
Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – uczennica klasy 3d – etap gminny I miejsce, uczennica
klasy 3e – etap gminny – wyróżnienie, uczennica klasy 4d – etap gminny I miejsce,
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Konkurs gminny „Mali Mieszkańcy – Wielki Potencjał” – dwie uczennice uzyskały tytuł laureata, a
trzy – wyróżnienia,
II Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny pt. ,,Jestem dumny, że jestem Polakiem” dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym – uczeń klasy 3b – III miejsce
IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią na Ty” – uczennica klasy 6c i 5b zdobyły – I
miejsce,
Konkurs plastyczny „Honorowy krwiodawca” – I miejsce,
Wojewódzki konkurs plastyczny „Wiem co jem” – organizator Szkoła Podstawowa w Chotomowie –
laureaci w kategorii klas 0 – 1: III miejsce, wyróżnienie, w kategorii klas 2 – 3: I, II i III miejsce, w
kategorii klas IV – VI: I, II i III miejsce,
Gminny Konkurs Plastyczny – Gmina Jabłonna Miejsce Wspaniałe – II miejsce – dwóch uczniów, III
miejsce – uczennica klasy 3d,
Gminny konkurs plastyczny „1050 – lecie Chrztu Polski” – I miejsce.
Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
39 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”- wyróżnienia na etapie szkolnym i gminnym,
Konkurs wiedzy „Jestem Polakiem”, 4 miejsce w powiecie,
Olimpiada Olimpusek z treści zintegrowanych kl.I-III, miejsca w 1.dziesiatce,
Biegi przełajowe, 3 miejsce w powiecie dziewcząt, 4 chłopców, 3 miejsca w 1. Dziesiątce chłopców
Minikoszykówka, 3 miejsce dziewcząt w powiecie, 4 chłopców,
Zawody w piłkę ręczną , 4 miejsce w powiecie
Turniej tenisa stołowego- 1 i 2 miejsce dziewcząt w powiecie,
Konkurs Przyrodniczy „Parki Narodowe Gór i Wyżyn Polski”, 4 finalistów i laureatów powiatowych,
Konkurs Matematyczny Kangur, wyróżnienia 5 uczniów,
Konkurs „Policjanci są wśród nas”- dyplomy,
Konkurs „English is fun”, 2 i 3 miejsce na etapie gminnym,
Ogólnopolska Olimpiada Jezyka angielskiego, miejsca w 1. dziesiątce,
V Mazowiecki Konkurs Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień”, 2 miejsce w województwie,
XV Mazowiecki Festiwal Piosenki „Asteriada”, 2 miejsce w województwie,
XIV Konkurs Piosenkarski Tulipaniada, 1 miejsce,
Konkurs matematyczny „Puchacz Piotr” klasy I-III, 4 miejsce w powiecie,
Konkurs plastyczny „Gminna kartka wielkanocna”, wyróżnienie,
IX Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Licz się ze słowami”, 3 wyróżnienia,
Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNIBUS 2016, awans do etapu powiatowego,
Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II-III, miejsca 2 i 3 w gminie,
Gimnazjum w Chotomowie
Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Konkurs na ulotkę promującą ochronę danych osobowych, ochronę wizerunku i prywatności
Olimpiada „Zdrowego stylu życia PCK”
Drogi Polaków do niepodległości
Konkurs Pięknego Czytania
Dyniowe wariacje - konkurs szkolny
Powiatowy konkurs plastyczny PCK „Honorowe krwiodawstwo” – wyróżnienie
Recenzja książki, którą warto przeczytać – konkurs szkolny
„Nie pal” - konkurs wiedzy o szkodliwości palenia
Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną z życzeniami w języku niemieckim.
Projekt edukacyjno-artystyczny zorganizowany przez MSZ RFN „Niemcy w kalejdoskopie”
Konkurs „Karaoke Video”
Zawody Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Legionowie
Konkurs wiedzy o szkodliwości palenia papierosów
Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych
Matematyczny Konkurs Powiatowy
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Przedmiotowy Konkurs Matematyczny
Ogólnopolski konkurs „Matematyka na faktach” – projekt badawczy z wykorzystaniem technologii
informacyjnej.
Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur – wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia – 9 miejsce w kraju
X Międzynarodowy konkurs Informatyczny „Bóbr” – 2 finalistów
Konkurs informatyczny Logia14
Konkursu recytatorski ,,Warszawska Syrenka’’
Ogólnopolski Konkurs z fizyki ,,Lwiątko’’
39. edycja Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
VII edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego
Godło, hymn, barwy naszej Ojczyzny – konkurs szkolny
Szkolny Konkurs Ortograficzny (dla klas pierwszych)
XIII Legionowski Konkurs Literacki organizowany przez Publiczną Bibliotekę w Legionowie
Szkolny Konkurs Literacki pod patronatem Gazety Powiatowej
„Projekt Gminnej Kartki Wielkanocnej” pod patronatem Wójta Gminy Jabłonna
Gmina Jabłonna-Miejsce Wspaniałe - organizowany przez GCKiS
1050 Rocznica Chrztu Polski – organizowany przez GCKiS
25 Lat LKS LOTOS Jabłonna- konkurs na najładniejszą kartkę urodzinową
Moje spojrzenie na niepełnosprawność – konkurs plastyczny
Konkurs „Matematyka na faktach” organizowany przez GWO
Szkolny konkurs matematyczny „Procent, proporcje, pola”
Warszawski konkurs chemiczny pod patronatem kuratorium "Atom i cząsteczka"
Młodzież kręci bezpieczeństwo - konkurs org. przez Wojewodę Mazowieckiego
Szkolny międzyklasowy konkurs wiedzy o Parkach Narodowych w Polsce
Powiatowy konkurs z biologii
XVI Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
Szkolny konkurs dla klas I - Ziemia we wszechświecie
Konkurs powiatowy Zapobiegajmy pożarom
Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego Szkół Gimnazjalnych w Siatkówkę
Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego Szkół Gimnazjalnych w Unihokej Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego Szkół Gimnazjalnych w Unihokej Dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu
Rozgrywki prowadzone w ramach Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Szkół Gimnazjalnych.

Inne działania podejmowane w przedszkolach i szkołach.
Przedszkole w Chotomowie
Innowacja metodyczna „Odkrywam świat”. Istotą innowacji jest praca metodą projektów.Tematami
badawczymi były:. „Dynia”, „Cukier”, „Świeca”, „Chleb”, ”Miód”, „Marchewka, ślimak, mucha,
dżdżownica, mydło, jajko, buty, talerz, cebula, pająk, papier, Kowal Bezskrzydły. W ramach realizacji
zorganizowano wycieczki, zapraszano ekspertów. Innowacja metodyczna „ Moc bajek”, której istotą
jest Klucz do uczenia się - moduł „Program literacki” autorstwa Galiny Dolya w oparciu o teorie
społeczno-kulturowa Lwa Wygotskiego. Program rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować
język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodne z
określonym zestawem procedur.
Przedszkole w Jabłonnie
Prowadzenie następujących zajęć dodatkowych:
- rytmika
- język angielski
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- zajęcia logopedyczne.
Szkoła w Chotomowie
W szkole rozpoczęto realizację 4 innowacji programowych: „Ile smaku i uroku kryje każda pora
roku?”,
„Książkowa
fantazja”,
„Media
w
edukacji”,
„Regionalne
przysmaki”.
Funkcjonowanie klasy sportowej- piłka nożna.
Szkoła w Jabłonnie
Funkcjonowanie klasy sportowej- piłka nożna.
Funkcjonowanie klasy usportowionej-piłka nożna.
Gimnazjum w Chotomowie
W roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowały oddziały z innowacjami:
Klasa z innowacją z języka angielskiego: Multimedialna przygoda z językiem angielskim - 5 godzin w
tygodniu języka angielskiego (w tym dodatkowe 2 godziny w całym cyklu edukacyjnym) - 1a, 2a, 3a
Klasa z innowacją matematyczno - informatyczną: Surfuj z liczbami - zwiększenie liczby godzin
matematyki i informatyki o 1 w tygodniu w całym cyklu edukacyjnym - 1b, 2b.
Klasa z innowacją biologiczno – chemiczną Laboratarium biologiczno – chemiczne – zwiększenie o 2
liczby godzin biologii i chemii (w całym cyku edukacyjnym) – klasa 1c.
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