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Wprowadzenie 

 

Rok szkolny 2012/2013 jest kontynuacją zmian programowych w edukacji 

wynikających z reformy oświatowej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

od września 2009 r. Zgodnie z obowiązującym prawem każde dziecko w wieku pięciu lat ma 

obowiązek edukacji przedszkolnej. W tym wieku wszystkie dzieci (niezależnie od tego czy 

uczestniczyły wcześniej w wychowaniu przedszkolnym) mają obowiązek rozpocząć roczne 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w 

szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Wszystkie dzieci 

sześcioletnie, które zgodnie z decyzją rodziców, nie rozpoczną nauki w szkole w wieku 

sześciu lat, będą nadal uczęszczać do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach lub 

innych form wychowania przedszkolnego. W takiej sytuacji przygotowanie przedszkolne 

będzie trwać dwa lata. 

 

W nowym roku szkolnym przewiduje się zmiany organizacyjne w Gimnazjum w 

Piątkowisku, polegające na zlikwidowaniu jednego oddziału klasy III i utworzeniu 

dodatkowego oddziału klasy I. W sumie łączna liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 

w stosunku do roku szkolnego 2011/2012  nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu oddziałów 

będzie 12. 

 

Wójt Gminy Pabianice na podstawie art.36 a ust.14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty ( t .j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) w uzgodnieniu z 

Kuratorem  Oświaty w Łodzi podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia na okres pięciu lat 

szkolnych t. j. od 1 września 2012 r. do 31sierpnia 2017 r. stanowiska dyrektora szkoły Pani 

Alicji Wójcikowskiej- dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bychlewie. 

 

Struktury organizacyjne 
 

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie gminy Pabianice uczyć się będzie 981 uczniów w 

pięciu placówkach oświatowych: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie  

2. Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach  

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku  

5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku  
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Łączna liczba oddziałów szkolnych i przedszkolnych wynosi 44. 

 

Średnia na jeden oddział wynosi: 

 W gimnazjum – 21,25 uczniów 

 W szkołach podstawowych – 20,25 uczniów 

 W oddziałach przedszkolnych – 22,5 uczniów 
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W działalności dydaktyczno-wychowawczej wszystkich placówek zaplanowano 

również zajęcia dodatkowe jak:  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjno-

kompensacyjną, gry i zabawy ogólnorozwojowe.  

 

Ponadto działalność dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest przez biblioteki i 

świetlice szkolne oraz w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych kół zainteresowań 

odpowiadających potrzebom uczniów i rozwijające ich umiejętności i zainteresowania takie 

jak:  

 

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie  - zajęcia wspierające, 

piłka nożna, zajęcia logopedyczne, kółko plastyczne, zajęcia rewalidacyjno – 

wychowawcze, kółko wokalne 

 

2. Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach - zajęcia logopedyczne, 

nauczanie indywidualne i wyrównawczo- wspierające 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach - zajęcia 

logopedyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku - Szkolny Klub Sportowy, koła 

przedmiotowe: przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, polonistyczne, 

historyczne, zespół muzyczny 

 

5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku - zespół muzyczny, zespół teatralny, 

koła przedmiotowe: matematyczne, j. polskiego, biologiczne, turystyczno-

krajoznawcze, europejskie, zajęcia artystyczne, zajęcia wyrównawczo-wspomagające, 

Szkolny Klub Sportowy, edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 

Planowane są również zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły 

wynikające z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. Zostaną przeznaczone na zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów, na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem 

mającym trudności w nauce, a także na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.  

 

 

Kadra 

 
W roku szkolnym 2012/2013 w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych 

będzie 98 nauczycieli, w tym: 66 pełnozatrudnionych i 32 niepełnozatrudnionych. Rozkład 

etatów w poszczególnych placówkach kształtuje się następująco: 
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Nauczyciele posiadają wykształcenia wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym. Wszyscy nauczyciele mają też możliwość uzupełniania i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych w szkołach wyższych na studiach podyplomowych, jak również 

doskonalenia pracy zawodowej poprzez udziały w kursach i szkoleniach. Na doskonalenie 

przeznacza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej – 1% funduszy płac.  

Według stopni awansu zawodowego nauczycieli w szkołach gminnych pracuje 18 

nauczycieli dyplomowanych, 56 nauczycieli mianowanych, 19 nauczycieli kontraktowych i 3 

nauczycieli stażystów.  
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Kadra pedagogiczna zatrudniona jest zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i 

specjalizacją w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela i obowiązujące przepisy.  

Pracownicy administracji i obsługi stanowią łącznie 28,25 etatów, zatrudnieni są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

 
 

 

Opieka socjalna 

 
   W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie gminnych placówek oświatowych objęci są 

opieką socjalną, jak: dowożenie do szkół, żywienie i dożywianie, opieka świetlicowa i 

zdrowotna oraz pomoc materialna.  

 

Dowóz 
 

W nowym roku szkolnym 2012/2013 do szkół dowożonych będzie 450 uczniów, w 

tym 170 do gimnazjum i 280 do szkół podstawowych.  

Dowozy realizowane będą przez firmę USŁUGI TURYSTYCZNE Sławomir 

Tokarczyk. W/w firma przewozić będzie 326 uczniów. Ponadto autobusem szkolnym 

„gimbusem” będzie dowożonych 124 uczniów.  

Nadzór nad przebiegiem dowozów dzieci i młodzieży sprawować będzie 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna, opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy. 

Na wniosek dyrektorów szkół mogą być zatrudnione osoby przeprowadzające dzieci 

przez jezdnię.  

 Realizowany jest też dowóz uczniów niepełnosprawnych, za który rodzice otrzymują 

zwrot kosztów z budżetu gminy/zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 
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Dożywianie i żywienie 
 

 Kontynuowane będzie dożywianie dzieci z rodzin najuboższych, finansowane przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w niektórych szkołach przez Miejskie Centrum 

Pomocy Społecznej w Pabianicach. Pozostali uczniowie, mają możliwość zakupu obiadów 

indywidualnie. Obiady jednodaniowe przywożone są w naczyniach jednorazowych – 3 razy w 

tygodniu drugie danie, 2 razy zupa.  

Obiady, mleko i herbata refundowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

a także przez Radę Rodziców. Wszystkie dzieci mogą też korzystać ze sklepików szkolnych.  

 

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie  - planuje się objęcie 

dożywianiem finansowanym przez GOPS i MCPS ok. 25 uczniów, pozostali 

uczniowie mają możliwość zakupu obiadów indywidualnie; jednodaniowe obiady są 

przywożone w naczyniach jednorazowych  (3 razy w tygodniu jest drugie danie, 2 

razy zupa). W roku szkolnym 2011/2012 dziennie było zamawianych ok. 40-50 

posiłków. 

W czasie wszystkich przerw wydawana jest uczniom bezpłatnie herbata finansowana 

przez Radę Rodziców. Ok. 160 uczniów zadeklarowało chęć picia mleka (akcja „Pij 

mleko”), w roku 2011/12 piło mleko średnio 139 uczniów miesięcznie.  

2. Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach  - uczniom wydawana jest 

herbata oraz prowadzona akcja „Pij mleko”. Żywienie uczniów prowadzi firma 

cateringowa, liczba dzieci korzystających z tej formy żywienia znana będzie we 

wrześniu.   

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach – wszystkie 

dzieci mają zapewnioną herbatę do drugiego śniadania. Żywienie uczniów prowadzi 

firma cateringowa. Obiady są jednodaniowe – naprzemienne (3 razy drugie danie, 2 

razy zupa) 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku  - Żywienie uczniów prowadzi firma 

cateringowa, oprócz tego uczniom klas I-III wydawana jest herbata, owoce i warzywa. 

Wszyscy uczniowie uczestniczą w akcji „Pij mleko”.  

5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku  - dożywiania uczniów nie prowadzi 

się ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia.  

 

Opieka świetlicowa 

 
Opieka świetlicowa jest sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w 

pomieszczeniach wyznaczonych do tego typu zajęć. Opieką objęci są uczniowie po zajęciach 

lekcyjnych lub oczekujący na odwóz. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z 

opracowanym na dany rok szkolny planem pracy, połączone z pedagogika zabawy. 

Nauczyciele – wychowawcy prowadzą z dziećmi gry i zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, 

sportowo- rekreacyjne, a także zajęcia dokształcające. W ramach zajęć świetlicowych 

udzielana jest dodatkowa pomoc przy odrabianiu lekcji, szczególnie uczniom, którzy mają 

trudności w nauce.  

 

Opieka zdrowotna 
 

Dzieci i młodzież szkół gminnych są objęte opieką zdrowotną przez Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach. W poszczególnych szkołach 

wydzielone są  pomieszczenia na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.  
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Gabinety wykorzystywane są jeden raz w tygodniu w godzinach dopołudniowych w 

czasie pracy wykwalifikowanej pielęgniarki, która udziela pierwszej pomocy oraz 

systematycznie kontroluje stan higieny i zdrowia dzieci. Prowadzi również profilaktykę 

fluorkową i niektóre szczepienia ochronne. Badania bilansowe i pozostałe szczepienia 

ochronne realizowane są w gabinetach lekarskich w ośrodkach zdrowia.  

Z gabinetów profilaktyki zdrowotnej korzystają również pedagodzy szkolni.  

 

 Pomoc materialna 

 
 Kontynuowana będzie pomoc materialna dla uczniów szkół gminnych w 

następujących formach: 

 

 Stypendium szkolne – dla uczniów spełniających kryterium dochodowe, w wysokości 

351 zł na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje Wójt na pomoc rzeczową o 

charakterze edukacyjnym, tj. na zakup podręczników, pomocy naukowych, odzież 

sportową oraz częściowe pokrycie kosztów związanych  z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dojazdy, czesne). 

Obsługa stypendiów odbywa się GOPS, do którego należy składać wnioski.  

 Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – przyznaje Wójt 

na podstawie wniosków zgłoszonych przez dyrektora szkoły, przyznawane 

dwukrotnie, tzn. – po I i po II semestrze szkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 

stypendia otrzymało 191 uczniów, w tym 99 za wyniki w nauce i 92 za osiągnięcia 

sportowe. Łączna pula stypendiów za I i II semestr roku szkolnego 2011/2012 

stanowiła 21 140 zł. 

 Nagroda Wójta dla najzdolniejszych uczniów – w ramach „Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice” 

przyznawana na zakończenie roku szkolnego. W roku szkolnym 2011/2012 nagrody 

otrzymało 48 najzdolniejszych uczniów ze szkół gminnych. Pula nagród stanowiła  

 18 850 zł. 

 „Wyprawka szkolna” – rządowy program pomocy uczniom – obejmuje uczniów 

rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III 

gimnazjum; pomoc w ramach Programu przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, 

w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 

8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr. 64, 

poz. 593 z późn. zm.), tj. 351 zł. W roku szkolnym 2012/2013 przewiduje się, że do 

niniejszego programu zakwalifikuje się 72 uczniów, w tym 58 na podstawie kryterium 

dochodowego, 11 poza kryterium dochodowym i 3 uczniów niepełnosprawnych. 

 

Obiekty szkolne i wyposażenie  

 
W  placówkach oświatowych przeprowadzono szereg prac remontowych, naprawczych i 

porządkowych. Część robót które w żaden sposób nie wpływają na pracę dydaktyczną szkół 

zostanie przeprowadzona we wrześniu: 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie   

 Naprawa i malowanie uszkodzonych lamperii i ścian w szkole 

 Wymiana zniszczonych elementów drewnianych na placu zabaw i 

piaskownicy, impregnacja, malowanie elementów placu zabaw 

 Czyszczenie i konserwacja akrylem wykładzin w całej szkole  
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 Zburzenie komina murowanego (planowany był jego remont), postawienie 

dwóch niższych metalowych ( w szkole są dwa piece olejowe)  

 Bieżące naprawy instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej 

 

2. Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach  

 Położenie kostki o powierzchni 100 m
2 

pod głównym wjazdem do szkoły 

 Zamalowanie zniszczonej elewacji oraz zaprawianie i malowanie 

uszkodzonych i brudnych ścian w szkole 

 Naprawa pomieszczenia gospodarczego uszkodzonego przez włamanie 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach 

 Ocieplenie ściany szczytowej  

 Położenie papy termozgrzewalnej na część szkoły 

 Naprawa kominów, obróbka kominów i ogniomuru blachą 

 Naprawa uszkodzonych tynków 

 Pomalowanie ścian szkoły pomazanych przez wandali 

 Naprawa i konserwacja placu zabaw 

 Czyszczenie i lakierowanie boazerii w pomieszczeniach przedszkola 

 Pomalowanie ławek na placu szkoły 

 Naprawa drzwi wejściowych 

 Wymiana rury CO w szatni  

 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku  

 Wymiana opraw jarzeniowych w jednej sali lekcyjnej 

 Malowanie ścian w salach lekcyjnych na pierwszym piętrze w szkole w 

Żytowicach 

 Wymiana wykładzin podłogowych 

 

5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku  

 Wymiana opraw jarzeniowych 

 Naprawa tynków i malowanie ścian w salach lekcyjnych nr 7 i 10 

 Malowanie ścian na korytarzach, w szatniach, przebieralniach i sanitariatach 

szkolnych 

 

Prace, które zostały wykonane w obiektach szkolnych spełniają nie tylko potrzeby 

uczniów i pracowników ale wpływają również na wizerunek szkoły.  

Placówki oświatowo-wychowawcze posiadają dobre warunki do prowadzenia 

wszystkich zajęć dydaktycznych. Sale gimnastyczne i pracownie komputerowe spełniają 

potrzeby do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i informatyki. W szkołach 

funkcjonują centra multimedialne, które zostały sfinansowane w ramach programu unijnego 

„Nie tylko podręcznik i tablica”.  

W Szkołach Podstawowych w Petrykozach i w ZSP w Żytowicach działa Centrum 

Kształcenia Ustawicznego – „Wioska Internetowa”, wyposażone w kilka stanowisk 

komputerowych. Wykorzystywane jest przez uczniów na zajęciach informatyki w godzinach 

pracy szkoły i społeczność lokalną po zajęciach lekcyjnych.  
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Zmiany w wyposażeniu szkoły w stosunku do roku szkolnego 2011/2012: 

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie – zakupiono cztery 

tablice multimedialne (dwie nakładem Rady Rodziców i dwie z funduszu sołeckiego 

Terenina i Bychlewa, oraz dwa projektory multimedialne (z funduszu sołeckiego) 

 

2. Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach  - zakupiono nowe meble do 

klasy przedszkolnej oraz uzupełniono księgozbiór biblioteki szkolnej 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach – zakupiono 

tablicę interaktywną i laptop 

 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – bez zmian 

 

5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku – zakupiono dwa komputery do 

pracowni informatycznej 

 

We wrześniu br. do szkół podstawowych na terenie Gminy Pabianice dostarczony zostanie 

sprzęt wspomagający zajęcia logopedyczne i terapeutyczne, zakupiony w ramach projektu 

„Jacek i Agatka - naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w 

dodatkowych zajęciach terapeutycznych  i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I-

III w Gminie Pabianice”, finansowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie publiczne przeprowadzono w trybie 

przetargu nieograniczonego, który wygrała firma „Nowa Szkoła” z kwotą 95 812,00  zł 

brutto. 

 

Trwa proces rozliczania projektu z dziedziny edukacji ekologicznej „Szkoła pachnąca 

różami” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, który zrealizowano w ZSP w 

Żytowicach. Wartość projektu: 17 655,33 zł w całości stanowią koszt kwalifikowany. W 

ramach projektu zrealizowano: wyjazdy do Chorzowa, do ZOO, palmiarni, ogrodu 

botanicznego w Łodzi oraz do arboretum w Rogowie. Przeprowadzono szereg konkursów o 

tematyce ekologicznej, urządzono rosarium przy szkole w Żytowicach oraz zakupiono 

telewizor LCD, DVD i aparat cyfrowy na potrzeby szkoły. 

 

 Wszystkie szkoły posiadają monitoring wizyjny, systemy alarmowo-ochronne 

zabezpieczające przed włamaniem.  

 

 


