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Wstęp
Obowiązek sporządzania i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a, ust. 4 ustawy z dn. 7 września
1991 r. o systemie oświaty, która stanowi:
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) sprawdzianu, 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.
Zadania oświatowe gminy wynikają z zapisów:
* Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),
* Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
* Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw i wychowanie przedszkolne.
W roku szkolnym 2015/2016 Miasto Lubartów było organem prowadzącym dla: 4 przedszkoli publicznych, 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów,
jednego liceum ogólnokształcącego. W mieście funkcjonują ponadto cztery przedszkola niepubliczne.
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I. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w wyjątkowych sytuacjach
dyrektor przedszkola mógł podjąć decyzję o przyjęciu dzieci w wieku 2,5 lat. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczały również dzieci w wieku 6lat, którym decyzją dyrektora szkoły popartą opinią poradni pedagogicznej odroczono realizację obowiązku szkolnego.
Wychowaniem przedszkolnym w mieście Lubartów objęto łącznie 932 dzieci, które uczęszczały do następujących placówek:
PLACÓWKA
Przedszkole
Miejskie nr 1
Przedszkole
Miejskie nr 2
Przedszkole
Miejskie nr 4
Przedszkole
Miejskie nr 5
Akademia
Przedszkolaka
Casper
Fantazja
Motylek

3 lata
27

liczba dzieci w wieku:
4 lata
5 lat
39
41

6 lat
22

27

38

43

11

110

81

57

13

56

19

40

12

10

29

31

20

15
13
14

17
12
32

20
26
18

16
0
23

Zgodnie z zapisami ustawy w pierwszej kolejności przyjmowano dzieci w stosunku, do których ustawa nakładała roczne przygotowanie przedszkolne
tj. dzieci 5 i 6 –letnie. Koszt utrzymania w roku 2015 wynosił miesięcznie 857,23 zł.
Placówki niepubliczne zgodnie z zapisami Ustawy oraz Uchwały Rady Miasta otrzymują dotację w kwocie odpowiadającej 75 % kosztów utrzymania
dzieci w placówkach samorządowych tj. 642,92 zł.
Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 – 17.00.
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Poza programem wynikającym z przepisów szczegółowych placówki prowadzą dodatkowe zajęcia z tańców, rytmiki, zajęć wokalnych, baletu, aerobiku.
Przedszkole Miejskie Nr 1 prowadzi oddziały integracyjne, do których w roku 2015/16 uczęszczało 17 dzieci niepełnosprawnych. W ramach kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami w placówce organizowano zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - wyrównawcze, kompensacyjne, specjalistyczne
i rehabilitacyjne. Wszystkie przedszkola przygotowywały diagnozę dla dzieci 5 i 6 letnich. Dla grupy 195 dzieci przygotowano indywidualne programy
wspierania i korygowania rozwoju, zorganizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.
Lubartowskie przedszkola są organizatorami i uczestnikami wielu konkursów, przeglądów i przedsięwzięć, w tym m.in.:
* plastycznych (Mój przyjaciel Miś, Jan Paweł II nasz Papież, Moje miasto jesienią, Opowieści Wigilijne, Kartka Świąteczna, Stroik bożonarodzeniowy,
Wielkanocne zwyczaje i tradycje, Palmy wielkanocne, Dom marzeń, Moja ekologiczna zabawka);
* muzycznych (Miejski Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ma Ojczyzna jest mi bliska”, „Przedszkolaków Kolędowanie” Przegląd Piosenki Przedszkolnej, Ty masz
talent Słowik 2016, XXIII wojewódzki koncert „Muzykowanie na ludową nutę”);
* recytatorskich (V przegląd wiersza z Casprem; „Dziecięce wierszowanie z humorem”, IV Konkurs poezji anglojęzycznej „Everything is poetry”);
* sportowych (Integracyjna Olimpiada Sportowa, konkurs tańca, turniej dla dzieci i rodziców „W zdrowym ciele zdrowy duch”);
* wielozadaniowych - „Jem zdrowo i kolorowo” (z zakresu: plastyka, taniec, piosenka, przepis), „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”,
„Akademia wyobraźni”, Kubusiowi przyjaciele natury, Tydzień ekologiczny;
* ogólnopolskiego dnia Przedszkolaka (P5);
* koncertu patriotycznego Jestem Polakiem – (P1);
* koncertów środowiskowych - Zaśpiewajmy Jezusowi – (P1); koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II - Kozłówka, Lubartów – (P1); koncert przedszkolaków
z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski, koncert Mojej mamie, mojemu tacie - (P1);
* miejskiego Dnia Flagi dla dzieci z przedszkoli i oddziałów „0” (P4).
Wszystkie placówki uczestniczą w akcjach charytatywnych, lokalnych i ogólnopolskich, np. „Sprzątanie świata”. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
„Pola nadziei”, „Serce bez granic”, „Moje drzewo”, „Zakręcona akcja” - zbiórka nakrętek od butelek plastikowych – Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im Małego
Księcia, zbiórka zużytych baterii – ogólnopolski program edukacyjny – org. Biosystem S.A. Kraków, akcja „Góra grosza”.
Każda z placówek realizowała także własne programy i innowacje. Są to np.:

- Poznajemy świat przez zmysły – innowacja zatwierdzona przez Kuratora Oświaty w Lublinie;
- Śpiewam, tańczę, gram z tobą – albo sam – innowacja zatwierdzona przez Kuratora Oświaty w Lublinie;
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-

Graj o zdrowie – innowacja zatwierdzona przez Kuratora Oświaty w Lublinie;
Czyste powietrze wokół nas – program PTSSE;
Trzymaj formę – program PTSSE;
Jem zdrowo i kolorowo – program własny;
Dzień marchewki – program własny;
Dzień jabłka – program własny;
Poznaj moją mamę, poznaj mojego tatę – program własny (wszystkie grupy w Przedszkolu Nr 1);
„Dar zabawy” elementy innowacji pedagogicznej Froebla i dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (Przedszkole Nr 2, które ponadto
propagowało tradycje i kultury ludowej w różnych formach aktywności – m.in. poprzez zaprojektowanie Wojtusiowej izby z oryginalnymi elementami
wyposażenia oraz wspólne czytanie w akcji Czytające przedszkole).

Przedszkole Nr 4 realizowało program profilaktyczne „W zdrowym ciele zdrowy duch” i „Jestem bezpieczny”. W placówce działa dziecięcy zespół
taneczny
Placówka została uhonorowana Odznaką „Za zasługi dla krzewienia patriotyzmu”.
Przedszkole Nr 5 uczestniczyło w programie edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Placówka zasłynęła szeregiem przedstawień
dziecięcych prezentowanych dzieciom, rodzicom i środowisku lokalnemu w tym m.in. pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie.
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II. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
Miasto Lubartów jest organem prowadzącym dla 5 placówek szkolnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Są to:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Legionów,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja przy ul. 1 Maja,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II przy ul. Kosmonautów,
- Gimnazjum Nr1 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Legionów,
- Gimnazjum Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Lubelskiej.

Stan organizacji szkolnictwa przedstawia się następująco:
SZKOŁA Liczba oddziałów Liczba
uczniów
SP1
SP3
SP4
G1
G2

22
37
13
18
9

527
878
278+1
415
191

w tym w klasie:
I
89
153
51
130
71

II
123
223
43
147
56

III
89
114
43
138
64

IV
73
142
42

V
79
139
43

VI
74
117
39

Wszystkie placówki podejmowały działania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Były to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne, specjalistyczne (logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna zajęcia rewalidacyjne, nauczanie
indywidualne).
W Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 funkcjonowały klasy integracyjne. Wszystkie szkoły organizowały zajęcia dodatkowe dla uczniów
o charakterze wyrównawczym, sportowym artystycznym, przedmiotowym, wychowawczym.
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Uczniowie osiągali wysokie wyniki w konkursach i zawodach:














Szkoła Podstawowa Nr 1
Uzyskanie tytuły laureata Ortograficznego konkursu przedmiotowego,
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Życie konsekrowane widziane oczami dzieci i młodzieży – II i III nagroda oraz dwa wyróżnienia, prace uczniów zostały
zakwalifikowane na wystawę pokonkursową,
XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego Uśmiech Pana Boga – wyróżnienie,
XI Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej w Międzyrzecu Podlaskim – cztery uczennice zostały finalistkami,
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Moje Boże Narodzenie – wyróżnienie,
II Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny Poświęcony Bibliotekom Szkolnym Moja przygoda w szkolnej bibliotece – III miejsce i dwa wyróżnienia,
XV Ogólnopolski konkurs plastyczny Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i J. Kasprowicza – wyróżnienie,
IX Ogólnopolski konkurs plastyczny Malowane poezją – dwie nagrody,
Ogólnopolski konkurs plastyczny Historyczny Lublin w ekspozycji dźwięków i barw – I miejsce, wyróżnienie oraz trzy nagrody,
Wojewódzki konkurs piosenki Wygraj sukces – I miejsce i wyróżnienie,
XI Międzynarodowy konkurs piosenki w Bielsku Podlaskim Podlaska nuta – trzy finalistki,
Ogólnopolski konkurs języka angielskiego English ACE 2016 – I, II, III miejsce w kategorii klas IV, I miejsca w kategorii klas V i VI,
Wojewódzki konkurs plastyczny Zaproś mnie do swej bajki – dwie główne nagrody,
XV Wojewódzki konkurs recytatorski poezji i prozy ks. Twardowskiego – wyróżnienie.








Szkoła Podstawowa Nr 3
XIX Wojewódzki Jesienny Konkurs Recytatorski; 1 laureat w etapie wojewódzkim,
XIV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy „Archimedes Plus”; 43 laureatów I stopnia z wyróżnieniem oraz I, II, III, IV, V stopnia,
XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej; 1 wyróżnienie,
VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Polskiej; 1 nagroda, 1 wyróżnienie,
Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”; 3 nagrody,
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Przyroda wokół nas”; 1 nagroda,
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Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zgaś ryzyko – ogień w lesie, na polu i na łące”; 2 nagrody,
Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego; 2 finalistów etapu wojewódzkiego,
Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego; 1 finalistka etapu wojewódzkiego,
Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z przyrody; 1 finalista etapu wojewódzkiego,
Kuratoryjny Konkurs Ortograficzny; 1 finalista etapu wojewódzkiego,
Ogólnopolski Konkurs „Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka. Plus”; 7 laureatów I stopnia z wyróżnieniem, 15 laureatów I stopnia, 12 laureatów
II stopnia, 11 laureatów III stopnia, 12 laureatów IV stopnia, 9 laureatów V stopnia,
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Archimedes. Lingua. Plus”; 4 laureatów I stopnia, 8 laureatów II stopnia, 7 laureatów III stopnia, 7 laureatów IV
stopnia, 23 laureatów V stopnia,
XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej: 1 laureat,
Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”; 1 laureat,
XII Wojewódzki Konkurs Literacki „Dom”; 1 laureat,
Ogólnopolski Kangur Matematyczny; 1 wynik bardzo dobry, 18 wyróżnień,
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Ekotest 2016”; 4 wyróżnienia,
XXIX edycja Konkursu „Mój Las” – I miejsce uczniów w etapie wojewódzkim,
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Przyroda wokół nas”; 4 nagrody,
Ogólnopolski Turniej BRD; XVI miejsce drużyny w województwie,
Mistrzostwa Polski w drużynowym tenisie stołowym chłopców; VII miejsce chłopców,
Wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe w Adamowie; V miejsce uczennicy w kategorii klas VI oraz IX, X, XVI miejsce uczniów w kategorii klas IV,
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnym tenisie stołowym; I oraz IV miejsce uczniów w kategorii klas IV i młodszych; I miejsce
uczniów w kategorii klas V – VI,
Drużynowy tenis stołowy; I miejsce w województwie,
X Memoriał A. Grubby w tenisie stołowym – VII miejsce w finale krajowym oraz I miejsce w województwie,
Wojewódzkim Turnieju Szkół Podstawowych w szachach o puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty; VIII miejsce drużyny.
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Szkoła Podstawowa Nr 4
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2016” – 1 laureat i 3 wyróżnienia,
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Matematyka Plus XXIV edycja - 31 laureatów z klas III – VI; XXV edycja - 36 laureatów z klas III – VI,
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus XXVI edycja – 8 laureatów, XXVII edycja – 9 laureatów,
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Polonica Plus XV edycja – 8 laureatów,
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Historia Plus XVII edycja – 7 laureatów,
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Biologia Plus XVI edycja – 1 laureat,
Finalista etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1 uczeń,
Finalista etapu wojewódzkiego konkursu ortograficznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1 uczeń,
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Trójkąt 2016” dla uczniów klas III w Lublinie - III miejsce,
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Dyktando Papieskie” w Przewłoce: II miejsce i wyróżnienie,
Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe: IV i V miejsce.














Gimnazjum Nr 1
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2016” – 1 nagroda,
Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Olimpus” – 1 i 3 miejsce,
Ogólnopolski Matematyczny Konkurs „Multitest” – nagroda,
Laureat etapu wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Laureat etapu wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z chemii organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Wojewódzki konkurs literacki „Przyroda wokół nas” – 1 uczeń nagrodzony,
Wojewódzki konkurs literacki „DOM” – 2 uczniów nagrodzonych,
I miejsce w wojewódzkim Konkursie Matematyczno – Ekonomicznym,
Wojewódzki Konkurs Artystyczny „7 Talent” -2 miejsce,
Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Tenisie Stołowym – 1 miejsce,
Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych – 4 miejsce,
Turniej piłkarski „Coca- Cola Cup 2016” – szczebel wojewódzki.
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Gimnazjum Nr 2
Laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Laureatka etapu wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
3 laureatów etapu wojewódzkiego XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „ Losy żołnierza i oręża polskiego”,
Laureatka XX Konkursu Matematycznego im. ks. dr Franciszka Jakóbczyka,
I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Europa i my – 1 miejsce,
I Miejsce Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka„ Konkurs na najlepszy pomysł na kampanię społeczna w społeczności lokalnej,
Powiatowy Językowy Konkurs Recytatorski Wiosną pięknieje świat - 1 miejsce,
w XI Miejski Festiwal Top Song - Złoty Dysk oraz I i II miejsce indywidualnie oraz 2 miejsce zespołowo,
Ogólnopolski Konkurs Dziennikarstwo danych w infografie – II miejsce zespół,
II Miejsce w Konkursie na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej,
VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Słowik – II miejsce,
Wojewódzki konkurs „4 minuty = życie” – III miejsce,
Wielki Test Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu – III miejsce,
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zespołowo XIII miejsce w województwie.

W dorocznej rywalizacji sportowej szkół nasze placówki zajmowały czołowe miejsca w powiecie i województwie. I tak w Igrzyskach szkół
podstawowych nasze placówki uplasowały się na:
Szkoła Podstawowa Nr 3 – I miejsce w powiecie (X w województwie)
Szkoła Podstawowa Nr 1– III miejsce w powiecie
Szkoła Podstawowa Nr 4 – V miejsce w powiecie
W rywalizacji gimnazjów Gimnazjada:
Gimnazjum Nr1 – I miejsce w powiecie (20 w województwie)
Gimnazjum Nr 2 – IX miejsce w powiecie
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W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych:
II Liceum Ogólnokształcące zajęło II miejsce w powiecie (XXX w województwie)

Przez cały rok placówki realizowały rozliczne projekty i przedsięwzięcia:






Szkoła Podstawowa Nr 1
Realizacja projektu Erasmus+, zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się w dniach 14 – 23 maja 2016, uczestnicy to nauczyciele i uczniowie
z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Rumunii (41 osób),
Udział w akcjach charytatywnych:

-

zbiórka żywności, słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z domu dziecka i polskiej szkoły we Lwowie,

-

aktywny udział w organizacji rajdu rowerowego „Powitanie wiosny” – marzanna wykonana przez uczniów z naszej szkoły została wyróżniona
przez jury,

„Pola Nadziei 2016”: wykonanie żonkili przez nauczycieli klas 0-3, kwesta uliczna z udziałem 22 uczniów i 4 opiekunów (zebraliśmy ponad
3000 zł),
Przewodniczenie Sejmikowi Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów:








zorganizowanie Wiosennej Sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów na temat: „Rozwijamy pasje, zdolności i talenty”, w której
uczestniczyli przedstawiciele lubartowskich szkół wraz z opiekunami,
Przygotowanie i oprawa uroczystości Pamiętamy… na cmentarzu parafialnym dla społeczności miasta – 10.11.2015,
Zorganizowanie XIII Miejskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 15.01.2016,
Zorganizowanie wystawy "Zabawki sprzed lat" dla społeczności szkolnej oraz gości uczestników projektu ERASMUS+ w języku polskim i angielskim,
Zorganizowanie wyjazdu do zielonej szkoły na cztery dni dla wszystkich uczniów klas trzecich,
Udział szkoły w akcjach Szklanka mleka oraz Owoce i warzywa,
Spotkanie z policjantem i udział klas pierwszych w programie Klub Bezpiecznego Puchatka.
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Szkoła Podstawowa Nr 3
udział uczniów klas I w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
udział klasy VIB w programie CEO „Nienawiść – jestem przeciw”,
akcja „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka dla każdego”, „Światowy Dzień Mycia Rąk”,
realizacja zadań w ramach funkcjonowania szkoły w Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
akcja ”Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
akcja wolontariacka „Polacy Rodakom”,
akcja „Pomóżmy psom w schronisku”,
akcja szkolna „Uwolnij książkę!” – propagowanie idei rozwoju czytelnictwa,
akcja biblioteczna „Oddaj książkę za zakładkę”,
wystawy: „115 rocznica urodzin Jana Brzechwy”, „Krajobrazy jesienne”, „90 rocznica urodzin Edmunda Niziurskiego”, „Boże Narodzenie w Polsce i na
świecie”, „Nasi czworonożni przyjaciele”, „Polska Wielkanoc”, „Lubartów – moje miasto”,
warsztaty plastyczne przed świętami Bożego Narodzenia,
zbiórka plastikowych zakrętek, maskotek na cele Paraolimpiady,
akcja ogólnopolska „Budujemy szkołę w Nepalu”, koordynowana przez stowarzyszenie „Lepszy świat” ( zebrano kwotę 1058,65 zł.),
udział nauczycieli matematyki w programie „Sesje z plusem”,
współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza II LO,
spotkania z policjantem,
warsztaty florystyczne,
warsztaty produkcji mydła,
spotkanie integracyjne „Witaminka”,
pokazy taekwondo,
aktywne kibicowanie podczas II Półmaratonu Lubartowskiego „Bez granic” oraz Biegu Charytatywnego „Pokój i dobro”,
akcja SU „Dzień Śliwki”,
Dzień Pluszowego Misia – impreza czytelnicza dla klas młodszych,
impreza sportowo – rekreacyjna „Marsz po zdrowie”,
plebiscyt SU z okazji Dnia Chłopaka „Najsympatyczniejszy chłopiec w szkole”,
akcja „Góra grosza”, „Gorączka złota”,
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akcja charytatywna „Pola Nadziei”, wsparcie lubartowskiego hospicjum,
zbiórka darów dla Lwowa „Drużyna marzeń – Serce bez granic”,
organizacja V Miejskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Ma Ojczyzna jest mi bliska”,
VIII Miejska Paraolimpiada i warsztaty plastyczne „Poznaj mnie, poznaj siebie”.




Szkoła Podstawowa Nr 4
uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie świata”; „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”; „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
Tydzień Patrona Szkoły,
zbiórki charytatywne w ramach akcji „Gorączka złota”;„Góra grosza”,
„Żonkilowe Pola Nadziei”,
szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych; Dnia Niepełnosprawnych; Dnia Języków Obcych,
organizacja kolejnych edycji konkursów: powiatowego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież”; miejskiego Konkursu Piosenki Angielskiej
„Top songs”,
Festyn integracyjny organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”,
Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi”.













Gimnazjum Nr 1
organizacja warsztatów językowych w Londynie,
Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum Nr 1,
kolejna edycja międzyszkolnego turnieju „Bezpieczeństwo = Zdrowie”,
akcja „Jak nie czytam, jak czytam”,
akcja „Sprawni Niepełnosprawni”,
Mikołajkowe Igrzyska Sportowe,
Wiosenne potyczki matematyczno-przyrodnicze,
Maraton czytelniczy,
Poczta Walentynkowa,
Dzień Starożytności,
szkolny konkurs filmowy,
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organizacja kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
organizacja imprezy ogólnomiejskiej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, w tym II Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
przygotowanie miejskiej uroczystości z okazji 185 rocznicy bitwy o Lubartów w tym spektaklu „Miasto Wawrzynów”,
udział w obchodach Nocy Muzeów w tym spektakl „Dom grozy” wystawiony w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
3 Uczniów tej szkoły objętych Lubelskim programem pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w tym 2 uczennice otrzymały
stypendium artystyczne, 1 uczeń – stypendium sportowe.

Gimnazjum Nr 2
uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie świata”; „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”; „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
organizacja Europejskiego Dnia Języków,
II Ogólnoszkolne czytanie Sienkiewicza,
Przed sierpniem był lipiec - wystawa z IPN i spotkanie ze świadkiem historii z okazji 35 rocznicy Lubelskiego Lipca 80,
Konkurs Świątecznej Piosenki Anglojęzycznej,
Radiowe warsztaty dziennikarskie (KUL),
Wizyta gości AIESEC z Singapuru, Sri Lanki, Indii i Kanady,
Warsztaty chemiczno - fizyczne dla uczniów szkoły podstawowej,
organizacja Szkolnej Strefa Kibica,
Uroczyste otwarcie nowej siedziby sklepiku szkolnego,
Szkolne strefy Witamin (7 odsłon),
organizacja „Marszu po zdrowie”,
Ślubowanie klas I w Woli Okrzejskiej,
organizacja powiatowych konkursów literackiego i plastycznego z okazji Roku Sienkiewiczowskiego,
przygotowanie miejskich obchodów rocznicy Katynia i Smoleńska p.n. „Ich głosu nic nie zagłuszy, bo nie można zakopać duszy”,
Dzień Otwarty w G2,
Piłkarski rozbójnik - turniej piłki nożnej,
Przystanek Konstytucja w Królestwie Sienkiewiczolandii - gra szkolna,
organizacja kolejnej edycji konkursu powiatowego „Mistrz Fizyki”,
Sportowy piknik rodzinny,
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organizacja XVIII Wakacyjnego Turnieju Dzikich Drużyn w piłkę nożną.

Placówki realizowały własne innowacje i programy autorskie:
Nazwa projektu
Innowacja pedagogiczna –
„Zaczarowana kurtyna”

Informacja o projekcie
realizowana z udziałem dzieci na dwóch
poziomach edukacyjnych

Placówka
SP1

Program innowacyjny – „Zaczarowany
ołówek” we współpracy
z Euroforum

darowizna sprzętu multimedialnego o wartości
18 880,02

SP1

Program autorski – „Program nauczania
wychowania fizycznego

realizowany na II etapie edukacji

SP1

Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”

ogólnopolski projekt edukacyjny zakończony
uzyskaniem przez szkołę certyfikatu

SP4

SP3

Program „Z wodą na ty”
Projekt Erasmus +

SP4
o wartości 55 054,12

SP1
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III. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Miasto Lubartów od ponad 20 lat jest również organem prowadzącym dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja.

SZKOŁA Liczba oddziałów Liczba
uczniów
II LO

18

429

w tym w klasie:
I
149

II
137

III
143

Uczniowie II LO odnosili w roku szkolnym 2015/16 szereg sukcesów w konkursach i zawodach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Najważniejsze
z nich to:















XVIII edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare'a w Języku Angielskim – 1 miejsce zespołowo 2 nagrody
indywidualne dla uczniów II LO,
XXI edycja konkursu Alfik Matematyczny – 1 miejsce w województwie i II miejsce w kraju indywidualnie,
XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT - 1. miejsce w województwie i 2 w kraju,
LXVII Olimpiada Matematyczna,
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA – 1 miejsce w kraju,
Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko – 1 uczeń tytuł laureata Hiperona,
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR 2016 – tytuł laureata, 2 wyróżnienia,
Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii – drużyna z województwa lubelskiego (1 uczeń z II LO) VI miejsce w Kraju,
Diamentowy Indeks AGH – 1 uczeń podwójnym laureatem Olimpiady z matematyki i fizyki,
VIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej – 1 laureat,
IV Ogólnopolski Konkurs Logiczny – 8 finalistów, 1 laureat,
XLV Olimpiada Biologiczna – 1 laureat etapu okręgowego,
IV edycja Konkursu Wiedzy Genetycznej -2 uczniów w etapie wojewódzkim, III Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – 1 miejsce
indywidualnie,
VII Ogólnopolskie Dyktando Młodych – 1 i 2 miejsce indywidualnie,
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XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 1 nagroda,
VII Konkurs Biochemiczny – 3 uczniów w etapie wojewódzkim,
konkurs j. niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!" – 1 uczeń w konkursie wojewódzkim (8 miejsce),
IV Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku" – 2 uczniów w konkursie wojewódzkim,
Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt 2 miejsce indywidualnie i 3 miejsce drużynowo,
trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych BATERIADA 1 miejsce w kraju II LO,
RANKING „PERSPEKTYWY 2016" II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, zajęło 433. miejsce w kraju, 28 w województwie lubelskim.
Jednocześnie szkoła po raz kolejny uzyskała prestiżowe wyróżnienie: „brązową tarczę”,
RANKING IT SZKOŁA 2015 II Liceum Ogólnokształcące zajęło X miejsce w kraju i II w województwie lubelskim,
1 uczeń objęty programem pomocy dla wybitnie zdolnych KRAJOWY FUNDUSZ na rzecz dzieci,
1 uczeń uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów,
1 uczeń uzyskał stypendium Ministra Edukacji Narodowej,
Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół za rok szkolny 2015/2016 – 1 miejsce II LO.

Szkoła współpracuje z:
1. Fundacją Niepodległości - wakacyjny wyjazd wolontariuszy na Wołyń - sprzątanie grobów.
2. UMCS w Lublinie: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Politologii, Instytut Fizyki, Instytut Chemii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Instytut Historii - wyjazdy na wykłady, warsztaty.
3. SGH w Warszawie - Klasy akademickie SGH - jw.
4. Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - jw.
5. IPN.
6. Centrum Wolontariatu w Zamościu - wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus (Rumunia, Węgry).
7. Fundacją Schumana w Warszawie - wyjazdy Szkolnego Klubu Europejskiego.
8. Szkołą niemiecką z Dusseldorfu - wymiany polsko-niemieckie.
9. Fundacją Błogosławieni Ubodzy - realizacja projektów mających na celu aktywizację środowiska lokalnego.
10. Nadleśnictwem Lubartów - sadzenie lasu.
11. Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - warsztaty pierwszej pomocy, profilaktyczne.
12. Policją - jw.
13. Aiscec - zajęcia ze studentami z różnych krajów świata.
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1.
2.
3.
4.

Zorganizowane były:
Wyjazdy do Gruzji i Czarnogóry, spotkania z podróżnikami, marsze na orientacje - działania SKKT Azymut.
Obóz integracyjny dla uczniów klas I.
Wyjazd do Teatru Narodowego w Warszawie.
Wieczorki w Kawiarni Poetów.

Szkolny Klub Wolontariusza Anioły z II LO:
1. Zbiórka darów dla dzieci z domów dziecka we Lwowie.
2. Akcje charytatywne: Pomóż koledze ze szkolnej ławki, Pola nadziei, pomoc przy realizacji Paraolimpiady w SP 3.

PLACÓWKI OŚWIATOWE DLA MIASTA
W roku szkolnym 2015/16 placówki organizowały i uświetniały swoimi występami i działaniami szereg uroczystości i imprez miejskich
i środowiskowych.
Najbardziej znaczące z nich to:
 Miejski Dzień Przedszkolaka;
 Konkurs Piosenki Angielskiej TOP SONGS;
 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież”;
 Miejska Paraolimpiada i warsztaty plastyczne „Poznaj mnie poznaj siebie”;
 Festiwal Pieśni Patriotycznej „Ma ojczyzna jest mi bliska”;
 Miejskie Obchody Święta Niepodległości;
 Miejskie obchody rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego;
 Spotkanie Opłatkowe w UM (część artystyczna);
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 Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek;
 Przedszkolaków kolędowanie w Bazylice św. Anny;
 Dzień Żołnierzy Wyklętych i Bieg Pamięci;
 Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej;
 Miejskie Obchody Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja;
 Miejskie obchody 185 rocznicy bitwy o Lubartów i spektakl „Miasto Wawrzynów”;
 Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski;
 Dni Lubartowa;

IV. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE PLACÓWEK w tym WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW

Miernikiem jakości pracy szkoły są osiągane przez uczniów wyniki nauczania, w tym wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w klasie
szóstej, egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w klasie trzeciej gimnazjum i trzeciej liceum.
Istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów mają zarówno czynniki indywidualne (uzdolnienia, aspiracje, frekwencja, stan zdrowia, czas poświęcony
nauce) jak i środowiskowe (sytuacja rodzinna uczniów, wykształcenie rodziców, status materialny rodziny, itp.).
Wyniki pierwotnie przedstawiane w skali punktowej i staninowej, od kilku lat również w skali procentowej.
Skala staninowa służy porównaniu wyników na tle całej populacji (umożliwia porównanie wyniku szkoły z wynikami uzyskanymi przez inne placówki,
pozwala określić ile szkół w Polsce uzyskało taki sam lub podobny wynik.
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Skala staninowa:
Nr staninu
nazwa
wyniku

1
najniższy

2
bardzo niski

3
niski

4
niżej średni

5
średni

6
wyżej średni

7
wysoki

8
bardzo
wysoki

9
najwyższy

1. Wyniki sprawdzianów po klasie VI
Sprawdzian składa się z części I obejmującej język polski i matematykę oraz części II – język angielski. Obie części w formie pisemnej

Wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:
SZKOŁA

wynik procentowy
cz. I
cz. II

liczba uczniów

stanin
cz. I

cz. II

2014/2015

68

70%

82,5%

6

6

2015/2016

74
1 ucz. arkusz
niestandardowy

65%

74,8%

6

6

2014/2015

114

69,45%

76,5%

6

5

2015/2016

116

67%

71,1%

6

6

2014/2015

34

74,4

84,0

7

7

2015/2016

37
*2 ucz. arkusz
niestandardowy

63,6

77,0

5

7

SP1

SP3

SP4
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Poziom nauczania
SPRAWDZIAN po klasie VI
90,0%

80,0%

77,0%
74,0%

74,0%
72,0%

75,0%
73,0%
71,0%

70,0%

70,0%

70,0%
64,0%

63,0%

60,0%

56,0%
54,0%

53,3%

SP1

50,0%

50,0%

SP3
SP4

40,0%

Gmina
Powiat

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
J. Polski

Matematyka
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J. Angielski

2. Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
- humanistycznej (język polski oraz historia i wiedza o społeczeństwie),
- matematyczno – przyrodniczej (matematyka oraz przedmioty przyrodnicze – biologia, geografia, fizyka, chemia),
- językowej (język obcy – angielski lub inne nauczane w szkole – niemiecki, rosyjski w wersji podstawowej i rozszerzonej).

SZKOŁA

cz. I

liczba uczniów

2014/2015
G1
2015/2016

2014/2015
G2
2015/2016

138
137
1 ucz. arkusz
niestandardowy
81
2 ucz. arkusz
niestandardowy
64
1 ucz. arkusz
niestandardowy

wynik procentowy
cz. II

cz. III

stanin
cz. II

cz. I

cz. III

j. polski

historia,
wos

matematyka

p. przyrodnicze

j. angielski
podst.

69,4

69,3

55,1

54,2

68,6

74

7

7

7

7

6

8

71

63

51

53

66

73

6

7

6

6

6

7

64,55

47,4

57,1

62,15

44,55

68,46
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j. niemiecki
podst.

6

5

6

5

5

6

Poziom nauczania
EGZAMINY GIMNAZJALNE
80,0%
71,0%

70,0%

70,0%
65,9%

67,0%

66,0%
63,0%

60,0%

61,9%
58,4%

57,5% 57,3%
55,5% 55,0%

54,0%

53,0%
51,0%

50,0%

50,0%

47,0%

47,6%
46,0%

G1

41,5%

G2

40,0%

Gmina
Powiat

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Język Polski

Historia

Matematyka
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Przyroda

J. Angielski

3. Wyniki egzaminów maturalnych
2015/2016 ogółem: 143

97

arkusz standardowy: standardowy będzie znany 12.09.2016r.
2014/2015 ogółem: 154

97%

arkusz standardowy: standardowy

V. NADZÓR PEDAGOGICZNY

W roku szkolnym 2015/2016 żadna z placówek nie została poddana ewaluacji zewnętrznej
Odbyły się natomiast kontrole w zakresie:
* działań dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńcze w szkole w stosunku do przewlekle chorej uczennicy,
* funkcjonowania świetlicy szkolnej,
* realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2015/2016 na wniosek Najwyższej Izby Kontroli
(w kilku placówkach),
* pracy dyrektora placówki.
Wszystkie zakończone pozytywnie bez uwag i zaleceń.
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Ponadto placówki uczestniczyły w badaniach ankietowych w zakresie:
- Profilaktyki zachowań zdrowotnych i ryzykownych dzieci i młodzieży,
- Wykorzystania e-podręczników w szkołach,
- Internetu światłowodowego dla szkół 2016.

1. Kontrola kuratoryjna
świetlicy szkolnej

19 VI 2016r.

- zbyt liczne grupy świetlicowe

VI Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni
PLACÓWKI
P1
P2
P4
P5
SP1
SP3
SP4
G1
G2
LO

STAŻYŚCI
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
5

NAUCZYCIELE
KONTRAKTOWI
MIANOWANI
8
5
3
5
5
9
1
7
6
16
8
16
7
12
7
16
4
13
1
7
5
106

DYPLOMOWANI
7
1
8
3
20
50
15
23
12
26
165
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PRACOWNICY
NIEPEDAGOGICZNI
17
13
26
13
3
35
16
29
18
1
171

RAZEM
38
22
48
24
46
109
51
76
47
36
497

Awans zawodowy
Wyższy stopień awansu zawodowego w roku szkolnym 2015/2016 uzyskało 19 nauczycieli w tym:
- 4 - nauczycieli, stopień nauczyciela dyplomowanego,
- 8 - nauczycieli, stopień nauczyciela mianowanego,
- 7 - nauczycieli, stopień nauczyciela kontraktowego.

Nagrody
W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele szkół prowadzonych przez Miasto Lubartów zostali nagrodzeni:
1) Medalami za Długoletnią Służbę:
- Złotym - 2 nauczycieli,
- Srebrnym - 3 nauczycieli,
- Brązowym - 4 nauczycieli,
2) Nagrodę Kuratora Oświaty z okazji DEN otrzymał 1 nauczyciel,
3) Nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów otrzymało 10 nauczycieli.
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VII. OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIAZEK NAUKI
Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego sprawują dyrektorzy przedszkoli samorządowych i niepublicznych
natomiast spełnianie obowiązku szkolnego to zadanie dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta
jest o arkusz organizacyjny opracowywany co roku przez dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Lubartów.
W przypadku młodzieży w wieku 16-18 lat kontrole obowiązku nauki prowadzi Urząd Miasta we współpracy z placówkami oświatowymi. W roku
szkolnym 2015/16 obowiązek nauki realizowała grupa 582 młodych ludzi zameldowanych na terenie miasta.

VIII. DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU MIASTA DO INNYCH PLACÓWEK KSZTAŁCCENIA

Bezpłatny transport dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu do szkół i przedszkoli specjalnych w Lublinie busem szkolnym- zadanie to
realizowała SP3 dla 17 uczniów.
Zrefundowano wydatki związane z dowożeniem własnym transportem uczniów niepełnosprawnych do 4 przedszkoli specjalnych w Lublinie
i 2 uczniom Ośrodka Specjalnego w Firleju.
Dokonano zwrotu kosztu dojazdu 5 uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klas integracyjnych w SP4 oraz dla 1 ucznia Gimnazjum Nr 1.
IX. DOTACJE I PROGRAMY RZĄDOWE
Książki naszych marzeń
W programie uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe naszego miasta. Każda z placówek otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.170 zł.
Dodatkowo placówki zobowiązane były do zapewnienia wkładu własnego na realizację programu w wysokości, co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji
zadania. Łącznie zakupiono do bibliotek szkolnych szkół podstawowych miasta Lubartów prawie 540 egzemplarzy książek. Są wśród nich zarówno lektury
szkolne, książki popularno – naukowe (np. słowniki czy encyklopedie) czy beletrystyka. Księgozbiory wzbogaciły się zarówno o klasykę dziecięcą, jak
i o nowości wydawnicze. Szkoły podejmowały wiele akcji i działań, mających na celu zachęcenie uczniów do częstszego sięgania po książki oraz do korzystania
z księgozbiorów szkolnych bibliotek.
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Najważniejsze z tych działań to: głośne czytanie w klasach, wystawy, prezentacje, konkursy czytelnicze, warsztaty plastyczne dotyczące np. bohaterów
popularnych książek czy lekcje biblioteczne, w trakcie, których uczniowie mogli nauczyć się korzystania z bibliotecznych katalogów.
W każdej szkole odbyło się, co najmniej jedno spotkanie z rodzicami, w trakcie, którego uwzględniono tematykę wpływu czytania książek na rozwój
dziecka, tym samym zachęcając rodziców do zwracania uwagi na formy spędzania przez dziecko czasu wolnego, wśród których powinno znaleźć się też
czytanie książek. W ramach programu szkoły zobowiązane były do realizacji, co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział związanego z promocją
i popularyzowaniem czytelnictwa – wszystkie szkoły dopełniły tego obowiązku. Szkoły dostosowały pracę bibliotek do potrzeb uczniów; m.in. zakupiono
książki z większą czcionką na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością, umożliwiono wypożyczanie książek na okres ferii zimowych, ustalono godziny pracy
bibliotek, tak, aby współgrały one z planem lekcji uczniów. Ze sprawozdań złożonych przez dyrektorów szkół wynika, że w roku szk. 2015/2016 wzrósł
wskaźnik czytelnictwa o ok. 15 – 20 % w relacji do ub. roku.
Uczniowie naszych placówek klas 0 – VI brali udział w ogólnopolskich akcjach „Szklanka mleka” czy „Owoce i warzywa”.

X. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Dofinansowano do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 45 uczniom klas III szkoły podstawowej, 10 uczniom
IV klasy technikum oraz 19 uczniów niepełnosprawnym. Środki związane realizacją wyniosły 19 497,80 złotych.
Nadmienić należy, że uczniowie klas I, II, IV szkół podstawowych korzystali z podręczników i materiałów edukacyjnych finansowanych przez państwo
w ramach tzw. dotacji podręcznikowej.
Stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe uzyskało 97 uczniów szkół podstawowych, 18 z gimnazjum i 40 z II LO.
123 uczniów szkół podstawowych, 48 gimnazjum i 11 z liceum korzystało z dofinansowania szkolnych obiadów (środki pochodziły z MOPS i GOPS).
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XI. STAN BEZPICZEŃSTWA W PLACÓWKACH

Zadania w zakresie bezpieczeństwa nałożone na szkołę zawierają się w wielu aktach prawnych. Zgodnie z art. 1 pkt. 10 ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) system oświaty zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
W tym zakresie dbając o bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie placówek dyrektorzy szkół corocznie, powołują komisje sprawdzające stan obiektów.
W okresie wakacji jak i ferii zimowych przeprowadzany jest przegląd BHP, celem stwierdzenia, czy placówka jest odpowiednio przygotowana pod kątem
bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Kontrolowany pod względem bezpieczeństwa jest stan terenu wokół szkoły, boiska, chodniki, elewacje. Ze szczególną starannością sprawdzany jest
stan pomieszczeń wewnątrzszkolnych. Przegląd dotyczy sal lekcyjnych, korytarzy, stołówek, szatni, kuchni, pomieszczeń biurowych, sanitariatów jak również
wyposażenia oraz instalacji elektrycznych. Wszystkie nieprawidłowości, braki, uszkodzenia są niezwłocznie uzupełniane lub naprawiane.
Wszystkie prace remontowe i naprawcze wykonywane są pod nieobecność uczniów, najczęściej okresie wakacyjnym. Przed rozpoczęciem każdego
roku szkolnego dyrektorzy szkół miasta Lubartów przesyłają do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu informację dotyczącą przeprowadzonych prac remontowoprzygotowawczych i stanie bezpieczeństwa placówki. Informacja ta przekazywana jest przez Miasto do Inspektora Sanitarnego w Lubartowie.
W szkołach i przedszkolach istnieją i są przestrzegane procedury oraz regulaminy warunkujące bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w tych
placówkach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) sprzęt stanowiący wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz zabawki posiadają
wymagane atesty i certyfikaty. Ławki dostosowane są do wzrostu uczniów a odległość od tablicy uzależniona jest od predyspozycji ucznia (uczniowie z wadą
wzroku lub słuchu siedzą w optymalnej dla nich odległości).
Podczas przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, zgodnie z obowiązującym planem dyżurów. Bezpieczeństwo uczniów wspomaga
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
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W każdej szkole i przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są plany ewakuacji całego budynku, drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób
wyraźny i trwały. W szkołach prowadzone są zajęciach dotyczące tematyki bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń, kształtujące właściwe postawy wobec
takich sytuacji.
Corocznie w każdej placówce są próbne ewakuacje po katem zagrożenia pożarowego czy terrorystycznego przy współpracy z UM Lubartów
i Państwowej Straży Pożarnej, sprawdzające umiejętność zachowania się uczniów w takich sytuacjach.

Regularnie raz do roku odbywa się przegląd stanu gaśnic i hydrantów. Co pięć lat przeprowadzane są w szkołach i przedszkolach przeglądy okresowe:
- stanu technicznego budynku i urządzeń placów zabaw,
- pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- wydajności hydrantów oraz próby ciśnieniowe węży,
- przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Nauczyciele szkół Miasta Lubartów, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zostali przeszkoleni w zakresie udzielenia pierwszej
pomocy. Wszyscy pracownicy szkół posiadają ważne szkolenie BHP.
W szerokim zakresie prowadzone są działania wychowawcze dotyczące profilaktyki agresji i przemocy oraz profilaktyki uzależnień. Uczniowie
corocznie uczestniczą w spotkaniach z policjantami na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, przemocy szkolnej oraz cyberprzemocy. Miasto finansuje
są programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Prowadzona jest działalność wychowawcza, edukacyjna i zapobiegawcza

wśród uczniów odnośnie alternatywnych do ryzykownych form spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia (Program Szkoły Promującej Zdrowie,
Program Trzymaj Formę, zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne). Zagadnienia z zakresu unikania niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, jak również
przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (Internet, telewizja, komputer, telefon) realizowane są m.in. w ramach programów: „Nie Pal Przy Mnie
Proszę”; „Bezpieczny Internet oraz warsztatów profilaktycznych”.
Szkoły zapewniają większe bezpieczeństwo uczniów poprzez:
-pogadanki, prelekcje, szkolenia, dyskusje, filmy, pokazy organizowane przy współpracy z przedstawicielami instytucji wspomagających takich jak policja, straż
pożarna i służba zdrowia.
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- promowanie pozytywnych postaw i wzorców wśród uczniów podczas zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych,
- przeprowadzanie, co pewien czas ankiet wśród uczniów i rodziców dotyczących bezpieczeństwa na terenie szkoły i w najbliższym jej otoczeniu (również na
potrzeby aktualizacji programów profilaktycznych realizowanych w placówce).
Przed feriami, wakacjami, wycieczkami wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy na temat zasad bezpiecznego wypoczynku i spędzania wolnego
czasu.
Z przekazanej informacji o pracy szkół w roku szkolnym 2015/2016 wynika, że szkoły reagują na wszelkie przejawy zagrożeń. Pod bezpośrednią opieką
pedagoga szkolnego lub psychologa znajdują się wszyscy uczniowie, których udział odnotowano w zdarzeniach trudnych tj. wagarowanie, fobie szkolne,
spożywanie alkoholu, zaburzenia emocjonalne, trudności w nauce, problemy rodzinne (w tym tzw. eurosieroctwo).
Oprócz szerokiego spektrum działania nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników szkoły, zgodnie z opracowanymi procedurami postępowania, w zakresie
poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia zjawisk patologii szkoły współpracują z następującymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS, GPOS, PCPR,
Sądem Rodzinnym Wydział Rodziny i Nieletnich, Kuratorami zawodowymi i społecznymi, Policją.
Gimnazja lubartowskie biorą udział w programach: antynikotynowym „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie! Dla meningokoków”, promującym zdrowy styl życia
„Trzymaj formę”. Dla uczniów prowadzone są szkolenia dotyczące mediacji rówieśniczych w ramach programu „Młodzi rozwiązują konflikty”. Ponadto w szkołach
organizowane są warsztaty profilaktyczne prowadzone przez specjalistów, spektakle i przedstawienia teatralne. Uczniowie obejrzeli m.in. „Szkic o tolerancji”, „Klaser pełen
dopalaczy”, „Nałogi-droga do nikąd”, „Niwelator problemów”, „Cyber - pułapka”, „Kolekcjonerzy wrażeń”.
Gimnazjum Nr 1 cyklicznie organizuje międzyszkolny turnieje „Bezpieczeństwo = Zdrowie” oraz akcję ze Stowarzyszeniem Alwernia „Sprawni Niepełnosprawni”.
W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Nr 2 uczestniczyło w realizacji Ogólnopolskiego programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, organizowanego przez Fundację
Państwo Europejskie oraz Komitet Honorowy reprezentowany przez m.in. Ministra Edukacji Narodowej.
Podejmowane przez uczniów i nauczycieli zadania ukierunkowane były na realizację celów programu: popularyzowanie podstawowych zasad państwa prawnego
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom a przede wszystkim podniesienie poziomu
bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym oraz poza nim.
Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 posiadają certyfikaty „Bezpieczna szkoła”.
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Informacja dotycząca wypadków w szkołach w roku 2015/2016 przedstawia się następująco:
Rodzaj zdarzenia
z udziałem uczniów
Wypadki lekkie podczas zajęć
organizowanych przez szkołę
(niewymagające powiadomienia prokuratury
i KO)
Wypadki ciężkie (wymagające
powiadomienia prokuratury i KO)

Szkoły
Gimnazja
podstawowe

II LO

63

11

9

0

0

0

Do spraw dotyczących bezpieczeństwa uczniów należy zaliczyć ich ubezpieczenie od. następstw nieszczęśliwych wypadków.
Prawo nie nakłada na obecnie na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NWW jest sprawą dobrowolną. Z danych zebranych ze
szkół prowadzonych przez Miasto wynika, że Rady Rodziców dokonały ubezpieczeń przeważającej ilości uczniów. Rodzice ubezpieczyli też uczniów
indywidualnie. Uczniowie uczestniczący w wycieczkach lub innych wyjazdach organizowanych przez szkoły są za zgodą rodziców ubezpieczeni dodatkowo.
Wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli w mieście w odpowiedzi jaki jest stan bezpieczeństwa ich placówek odpowiadają – że jest zadowalający. Tak też
wynika z przeprowadzanych przez szkoły ankiet wśród rodziców. Uczniowie natomiast odpowiadają, że w szkole czują się bezpiecznie.

XII. DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
Po spełnieniu warunków określonych w art. 70b ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
z tytułu kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego
pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Środki finansowe na dofinansowanie pochodzą z Funduszu
Pracy. W roku szkolnym 2015/2016 na realizację zadania, o którym mowa powyżej przeznaczono kwotę w wysokości 93 723,06 zł (dotyczyła ona 13 młodocianych
pracowników).
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PODSUMOWANIE
Stan realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów Ustawy i rozporządzeń wykonawczych w placówkach prowadzonych przez Miasto Lubartów jest
zadawalający. Placówki oświatowe zapewniają bezpieczne warunki pobytu i kształcenia dzieci i młodzieży.
Poziom edukacji w naszym mieście, czego miernikiem są wyniki dydaktyczne, osiągnięcia w konkursach, przeglądach i zwodach a przede wszystkim wyniki
(procentowe i staninowe) osiągane przez ogół uczniów w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych jest porównywalny a nawet (w przypadku egzaminów) znacznie wyższy
niż średnie ogólnopolskie, wojewódzkie czy powiatowe.
Dzieci i młodzież mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Placówki aktywnie uczestniczą w życiu społecznym
i kulturalnym naszego miasta, wzbogacając je nowe ciekawe, wartościowe i bogate w przeżycia elementy.
W naszych placówkach pracuje stała, doświadczona kadra pedagogiczna, poszukująca nowych pomysłów i rozwiązań merytorycznych, dydaktycznych
i metodycznych służących doskonaleniu pracy z uczniami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego wewnątrz szkolnego
jak i zewnętrznego.
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