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   Załącznik Nr 2 
 

Opieka nad uczniami, pomoc psychologiczna i pedagogiczna 
 
 Materiał przygotowany został w oparciu o informacje przekazane przez poszczególne placówki. 
 

I. Funkcjonowanie świetlic 

 
Z opieki świetlicowej korzysta: 
 

Placówka 

Liczba uczniów 
korzystających z opieki 

świetlicowej w roku 
szkolnym 2007/2008 

% ogółu 
uczniów 

Liczba uczniów 
korzystających z opieki 

świetlicowej w roku 
szkolnym 2008/2009 

% ogółu 
uczniów 

Szkoła Podstawowa Nr 3 200 21,5% 193 20,4% 

Szkoła Podstawowa Nr 4 150 32% 120 26% 

Szkoła Podstawowa Nr 6  130 18,25% 110 16,59% 

Szkoła Podstawowa Nr 7 110 22% 120 20% 
 

Razem szkoły podstawowe 
 

590  543  

Publiczne Gimnazjum Nr 1 50 10,37% 67 16,83 % 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 666 97,2% 

534 – gimnazjum 
25 gr. świetlicowa stała – 

klasy 0, 1 szkoła 
podstawowa 

100 % 
PG-2 

26,9 %  
- SP-2 

 

Razem gimnazja 
 

716  
601 – PG 
25 – SP-2 

 

 
Łącznie: 
 

1306  1169  

 
Formy zajęć i pracy świetlicy: 
 

 

Placówka 
 

Formy zajęć i pracy świetlicy: 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Opieka świetlicowa jest organizowana w dwóch budynkach szkolnych. Jej rolą 
jest: 

 wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej funkcji rodziny, poprzez 
zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

 kształtowanie poprawnych kontaktów z osobami niepełnosprawnymi,  
które oczekują na zajęcia terapeutyczne, 

 zapewnienie opieki nad dziećmi nie uczęszczającymi na lekcje religii  
i wychowania fizycznego, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez przygotowania  
do konkursów plastycznych, recytatorskich, przyrodniczych, 

 aktywny udział w przygotowywaniu programów artystycznych  
i okolicznościowych uroczystości kierowanych do rodziców i całej 
społeczności szkolnej, 

 aktywny udział w realizacji szkolnych programów: wychowawczego 
i profilaktyki. 

 
Zajęcia są prowadzone w formie jednolitej, gdy wszyscy uczniowie wykonują  
to samo zadanie, w formie indywidualnej, gdy zadania są dostosowane  
do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.  
 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

Podstawowe formy w pracy w świetlicy to: 

 zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka, które obejmują czytanie 
książek, słuchanie audycji radiowych, oglądanie filmów, różne formy 
rozrywek umysłowych, różnorodne wycieczki; 

 zajęcia artystyczne, do których zaliczamy: 
a. zajęcia plastyczne, tj. malowanie, rysowanie, wydzieranki, 

modelowanie,  
b. zajęcia umuzykalniające (ćwiczenia rytmiczne, tańce, nauka piosenek),  
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c. formy teatralne z teatrzykiem lalek, pokazami scenicznymi; 

 zajęcia wychowania fizycznego, które przejawiają się w grach i zabawach 
ruchowych.  
 

Szkoła Podstawowa Nr 6 

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach: 7.30-17.00 i posługuje się 
następującymi formami zajęć i pracy: 

 formy oddziaływań werbalnych - wszystkie techniki, które opierają się  
na słowie; burza mózgów, sondaż, zbieranie opinii, decyzja grupowa. 

 formy oddziaływań niewerbalnych: drama, teatr, techniki relaksacyjne, 
muzykoterapia (nauka piosenek i pląsów), techniki plastyczne 
(różnorodne: malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie, gniecenie), 
zajęcia kulinarne  (wykonywanie kanapek, gofrów, zapiekanek, nauka 
właściwego nakrycia do stołu, kulturalnego zachowania przy stole) 

 formy pracy indywidualnej: jednolita lub zróżnicowana, w tej formie mieści 
się pomoc w odrabianiu prac domowych. W naszej świetlicy jest czas 
wyznaczony na odrabianie lekcji (2 godziny po obiedzie) wtedy panuje 
atmosfera nauki, dbamy o komfort odrabiania prac domowych,  każde 
dziecko może skorzystać z pomocy nauczyciela. 

 formy pracy grupowej: jednolita i zróżnicowana, są to głównie konkursy, 
zagadki, rebusy rozwiązywane w grupach. Te zajęcia odbywają się 
najczęściej w godzinach 11.00 - 12.20. 

 formy wpływu niedyrektywnego: szanujemy autonomię, samodzielność, 
inicjatywę każdego dziecka. Te formy pracy wykorzystujemy w 
swobodnych zabawach dzieci, podczas zabaw w pełnienie ról 
społecznych, głównie w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci jest mniej 
i łatwiej o porozumienie z dzieckiem. 

 formy wpływu dyrektywnego: bezpośrednie rozmowy wychowawców 
z dzieckiem.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 7 

 zajęcia indywidualne z uczniami – odrabianie prac domowych, 
rozwiązywanie testów, krzyżówek. 

 zajęcia grupowe zorganizowane – zajęcia plastyczne, muzyczne, 
sportowe, oglądanie i omawianie filmów, zajęcia żywego słowa, 
organizowanie quizów, wycieczki i spacery, gry i zabawy wychowawcze. 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 

 zajęcia kulturalno – oświatowe: wystawy, pokazy, spotkania z ciekawymi 
osobami, zabawy taneczne, konkursy, zawody 

 zajęcia z zakresu żywego słowa: czytelnictwo, audycje radiowe, programy 
telewizyjne 

 zajęcia plastyczno – techniczne: malowanie, rysowanie, modelowanie 

 zajęcia profilaktyczno – wychowawcze 

 formy teatralne 

 umuzykalnianie  

 praca z zespole – kółka pomocy koleżeńskiej  

 rozmowy z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, socjoterapeutą, 
rodzicami 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

W I semestrze 2007/2008 świetlica była czynna pon.-pt. Od 01.09.2007 do 
16.11.2007 w godzinach 08.00-13.00, natomiast od 19.11.2007 do 20.06.2008 
w godzinach 08.00-16.00. Opiekę nad uczniami do połowy semestru 
sprawował jeden nauczyciel Pani Agata Twardochleb, od 19.11.2007 dwóch 
nauczycieli – Agata Twardochleb i Katarzyna Kobus. 
 
W świetlicy realizowane były następujące cele: 

 czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na zajęciach  
w świetlicy, 

 organizowanie zajęć świetlicowych zgodnie z zainteresowaniem uczniów, 

 ułożenie i dbanie o przestrzeganie regulaminu świetlicy, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 bezpieczeństwo na drodze do i ze szkoły, 

 wzmacnianie zasad kulturalnego zachowania się, 

 przestrzeganie zasad BHP ze szczególnie podczas spożywania posiłków, 

 przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, 

 dbanie o estetykę świetlicy, 

 kształtowanie polskich tradycji związanych z różnego rodzaju świętami, 
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 zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości,. 
 
Tematyka prowadzonych na świetlicy zajęć była bardzo zróżnicowana 
i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Poruszane były między innymi 
następujące tematy: 

 rola ekologii w XXI wieku, 

 bezpieczeństwo na drodze do i ze szkoły, 

 wizerunek współczesnej szkoły, 

 doskonalenie umiejętności komunikowania się i odczytywania sygnałów, 
niewerbalnych, 

 zrozumienie pojęcia dobra i zła, 

 patriota XXI wieku, 

 nasze zdrowie w naszych rękach, 

 bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych i wakacyjnych, 

 samoocena, 

 postawa asertywna, 

 co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. 
 
Wszystkie cele, zadnia oraz zaplanowane zajęcia udało się w całości 
zrealizować ze stałą grupą uczniów oraz z uczniami nad którymi była 
sprawowana opieka doraźna. Z zajęć na świetlicy korzystali uczniowie nie 
uczęszczający na lekcje w-f, religii, wdż. Na świetlicy przebywali też uczniowie 
wobec których została podjęta interwencja ze strony zespołu pedagogiczno-
wychowawczego oraz ci, którzy oczekiwali na odbiór rodziców. Do stałych 
zadań związanych z działalnością świetlicy należało także czuwanie nad 
bezpieczeństwem młodzieży w ramach lekcji zastępczych oraz prowadzenie  
z nimi zajęć wychowawczych. W sumie w ciągu roku szkolnego 2007/2008 
ze świetlicy w ramach zastępstw skorzystało około 4600 uczniów. 
 
W świetlicy odbywało się również wydawanie obiadów, z których większość 
finansowana była przez MOPS w Żyrardowie. Wychowawczynie świetlicy  
na bieżąco kontaktowały się z MOPS-em w celu ustalenia dzieci 
potrzebujących pomocy oraz aktualnej listy obiadowej. Z takiej formy pomocy 
społecznej korzystało od października do końca roku średnio 25 uczniów. 
Uczniowie przebywający na świetlicy mogli korzystać ze znajdującego się tu 
sprzętu audiowizualnego (oglądali filmy edukacyjne oraz ekranizacje lektur 
szkolnych), dwóch komputerów (które niestety nie są podłączone do Internetu) 
oraz gier planszowych (niestety mała ilość tych gier i już niezbyt dobry stan nie 
pozwoliły zbyt dużej liczbie uczniów z nich korzystać). 
 
We wrześniu świetlica szkolna była współorganizatorem kiermaszu używanych 
podręczników. W ramach obchodów 115 rocznicy powstania szkoły  
na świetlicy został zorganizowany poczęstunek dla gości. Wychowawczynie 
świetlicy brały też udział w przygotowaniu szkolnej Wigilii oraz poczęstunku  
z okazji świąt wielkanocnych. Na bieżąco (stosownie do okazji) zmieniana była 
również dekoracja na świetlicy oraz wykonywane prace plastyczne 
i techniczne. 
 
Wychowawczynie świetlicy chętnie udzielały potrzebnej pomocy w ramach 
sprawnej działalności szkoły (okresowo stosownie do potrzeb)  
np. przy sprawdzaniu testów gimnazjalnych, informowanie wychowawców klas 
o decyzjach urzędu miasta w sprawie przyznania uczniom stypendiów  
oraz skanowaniu kart frekwencji elektronicznego dziennika. Wychowawczynie 
świetlicy pełniły przez cały rok szkolny dyżur na przerwach tj około 15 dyżurów 
w tygodniu. 
 
Aby uatrakcyjnić młodzieży pobyt na świetlicy należy dokupić gry(nie tylko 
planszowe) oraz zwiększyć ilość komputerów z dostępem do Internetu. 
 
 
W roku szkolnym 2008/2009 świetlica jest czynna pon.-pt. w godz. 7.30-16.15, 
opiekę nad uczniami sprawuje 6 nauczycieli. Obecnie działa w niej 25 
osobowa grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej z klas 0-1. 
Z dożywiania finansowanego przez MOPS w Żyrardowie korzysta 21 osób 
oraz z obiadów pełnopłatnych korzysta 19 osób. Obiad wydawany jest  
w dwóch turach w godz. 12.00-13.30. 
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Świetlica szkolna od tego roku pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą  
dla uczniów dwóch szkół – PG oraz SP co skutkuje zmianą organizacji zajęć  
w stosunku do lat ubiegłych. Konieczność zapewnienia stałej opieki dzieciom 
młodszym zmusza nas do dostosowania pracy do potrzeb tej grupy. 
Trudne jest to w sytuacji kiedy równocześnie trafia się grupa uczniów 
gimnazjum na lekcję zastępczą. Jedno pomieszczenie jakim obecnie 
dysponujemy uniemożliwia rozdzielenie tych grup. 
Z opieki świetlicy korzystają też osoby nie uczestniczące w lekcjach religii,  
W-F, wdż, uczniowie zwolnieni z zajęć W-F, oraz języka niemieckiego  
i francuskiego. 
We wrześniu 2008 roku świetlica szkolna była współorganizatorem kiermaszu 
używanych podręczników, akcji pozyskiwania zabawek, książek, gier 
dydaktycznych i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 
Jest także miejscem spotkań Samorządu Uczniowskiego oraz indywidualnych 
konsultacji z nauczycielami pracującymi na świetlicy. 
Ponadto świetlica zapewnia: 

  pomoc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych uczniom klas 
pierwszych szkoły podstawowej (szczególnie przez opiekę w odrabianiu 
lekcji), 

 warunki relaksu i odpoczynku uczniom będącym przed i po zajęciach 
dydaktycznych oraz podczas przerw międzylekcyjnych, 

 organizację planowanych zajęć w ramach kół zainteresowań zgodnie 
z planem pracy świetlicy na rok szkolny 2008/2009, 

 umożliwia kształtowanie i rozwój kreatywności, integruje społeczność 
szkolną, 

Świetlica szkolna wspomaga rozwój dziecka, jego zdolności zainteresowania, 
jest miejscem oddziaływań wychowawczych. Zapewnia wypoczynek, stwarza 
warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej w klimacie radości  
i twórczego działania. Organizuje zajęcia ruchowe, plastyczne, teatralne, 
czytelnicze, rekreacyjne, stwarza odpowiednie warunki do odrabiania zadań 
domowych. Za główny cel działania nauczyciele świetlicy stawiają ścisłą 
współpracę z wychowawcami klas, eliminację wszystkiego, co utrudnia 
przebywanie dzieci w świetlicy: hałas, nadmierne zagęszczenie w sali, 
niewłaściwe relacje między wychowankami a nade wszystko realizację 
ciekawych zajęć wspomagających rozwój wychowanków, z których każdy jest 
jednakowo ważny, potrzebny i kochany. 
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II. Pomoc materialna uczniom 

 

Wyszczególnienie Placówka 
Rok szkolny 
2007/2008 

% ogółu 
uczniów 

Rok szkolny 
2008/2009 

% ogółu 
uczniów 

Ilość dzieci i młodzieży, 
która powinna być 
objęta pomocą  
ze względu na dochód  
w rodzinie 

SP-3 112 12% 96 10,1% 

SP-4 42 9% 25 5,4% 

SP-6 90 12,64% 80 13,17% 

SP-7 136 27% 121 20% 

PG-1 40 8,29% 65 16,33% 

PG-2 ok.133 20,8% 70 13,1% 

Razem  553  457  

Ilość dzieci w rodzinach 
patologicznych 

SP-3 8 0,9% 6 0,6% 

SP-4 2 0,43% 1 0,21% 

SP-6 60 8,42% 51 8,4% 

SP-7 40 8% 35 6% 

PG-1 25 5,18% 20 5,02% 

PG-2 ok.80 12,5% 81 15,2% 

Razem  215  194  

 

Placówka 

Środki  
wg planu w 

budżecie szkoły 
na rok 2008 

§3240 

Stypendia  
za osiągnięcia w nauce  

wypłacone z budżetu szkoły  
w roku szkolnym 2007/2008 

Stypendia  
za osiągnięcia sportowe  

wypłacone z budżetu szkoły 
w roku szkolnym 2007/2008 

Łączna ilość 
przyznanych 
stypendiów 

SP-3 12.000 zł 67 31 98 

SP-4 5.000 zł 21 - 21 

SP-6 3.500 zł 21 1 22 

SP-7 5.000 zł 43 1 44 

PG-1 4.700 zł 37 15 52 

PG-2 4.500 zł 45 1 46 

Razem 34.700 zł 234 49 283 

 

Stypendia szkolne 
wypłacone  
przez Gminę Żyrardów 

Rok szkolny 2007/2008 Rok szkolny 2008/2009 

Ilość przyznanych 
stypendiów 

Łączna wysokość udzielonej 
pomocy 

Ilość złożonych 
wniosków 

Środki otrzymane  
na udzielenie pomocy 

402 241.372 zł 378 
138.130 zł* 

179.011 zł** 

*Wysokość I transzy przekazanej gminie 
**Wg informacji przekazanej przez MEN z dn. 26.09.2008r. 

Razem 402 241.372 zł 378 317.141 zł 

Zasiłki szkolne 
wypłacane przez 
Gminę Żyrardów 

Rok szkolny 2007/2008 Rok szkolny 2008/2009 

Ilość przyznanych 
zasiłków 

Łączna wysokość 
wypłaconych zasiłków 

Ilość złożonych 
wniosków

1
 

Środki przeznaczone  
na udzielenie pomocy

1 

8 2.520 zł 9 2.880 zł 

Razem 8 2.520 zł 9 2.880 zł 

                                       
1
 Stan na dzień 01.10.2008r. 
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Wyszczególnienie Placówka Rok szkolny 2007/2008 
% ogółu 
uczniów 

Rok szkolny 
2008/2009 

% ogółu 
uczniów 

Wyprawka szkolna 
- podręczniki 

SP-3 37 4% 39 4,1% 

SP-4 27 5,77% 12 2,6% 

SP-6 77 10,81% 46 7,57% 

SP-7 62 12% 16 3% 

PG-1 - - 10 2,51% 

PG-2 - - 11 2,1% 
 

Razem 
 

 203  134  

Posiłki w stołówce 
szkolnej 

SP-3 126 13,6% 132 13,9% 

SP-4 46 9,83% 55 11,9% 

SP-6 102 14,32% 90 14,82% 

SP-7 56 11% 49 9% 

PG-1 14 2,90% 25 6,28% 

PG-2 35 5,5% 39 7,3% 
 

Razem 
 

 379  390  

w tym: finansowane 
przez MOPS 

SP-3 57 6,1% 50 5,3% 

SP-4 15 3,2% 13 2,8% 

SP-6 70 9,83% 62 10,54% 

SP-7 50 10% 35 6% 

PG-1 10 2,07% 19 4,77% 

PG-2 35 5,5% 21 3,9% 
 

Razem 
 

 237  200  

Pomoc w formie 
rzeczowej - paczki, 
odzież, książki, opłat 
za wycieczki 
(podać źródło finansowania) 

 
Środki wg planu  

w budżecie szkoły 
na rok 2008 §3260 

    

SP-3 2.500 zł 196 w tym:    
- paczki 
świąteczne 

 
22 
 

2,4%   

- paczki  
z PCK 

 
15 
 

1,6%   

- spotkanie 
Wigilijne  
z Panem 
Prezydentem, 

 
60 
 

6,5%   

- wyjazdy  
na kolonie, 

 
35 
 

3,8%   

- strój szkolny  
64 
 

6,9%   

SP-4 1.500 zł 125 w tym: 

26,7% 

21 w tym: 

4,55% 

Wigilia uczniów  
– UM 

 50 

20 uczniów     
dożywianie 

(bułki) 

- zakup pomocy 
szkolnych 
(liczba 
uczniów) 

 21 

- zakup ubrań 
(liczba 
uczniów) 

 2 

- pomoc  
z fundacji 
„Skrzydła” 
Caritas (liczba 
uczniów) 

 2 

1 uczeń 
 – stypendium 
sponsorowane 

- dożywianie 
(bułki) 

 30 

Kolonie Rewal 
Dofinansowa-
nie do wycie-
czek – Rada 
Rodziców  
i firma 
turystyczna 

 20 

 

SP-6 
(Używane 
ubrania i 
obuwie, plecaki  

2.000 zł 
10 
7 

2,4% 2 0,3% 
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z  wyposaże- 
niem ww. 
pozyskała 
pedagog 
szkolny) 

SP-7 1.500 zł 122 w tym:    
- wyprawka 
PCK 

 20 4% - - 

- paczki PCK  24 5%   

- wycieczki 
UM, MOPS 

 28 6%   

- paczki UM  50 10%   

PG-1 
- wypożyczenie 
podręczników 

1.000 zł 35 7,26 % 
30 uczniów 

wypożyczyło 
podręczniki 

7,53 % 

PG-2 
* stan  wg  
informacji na 
dzień 30.09.2008 

6.000 zł 238 w tym:  50 w tym:  

- odzież 
/rajstopy/ 
MOPS 

 50 7,8% 10 1,9% 

- paczki 
świąteczne  - 
Prezydent 
Miasta 
Żyrardów 

 20 3,1% - - 

- opłaty za 
wycieczki – 91 
finansowane w 
ramach 
Programu 
ministerialnego- 
„Wycieczki 
edukacyjne dla 
dzieci i 
młodzieży do 
miejsc pamięci 
narodowej” 
„Podróże 
historyczno – 
kulturowe w 
czasie i 
przestrzeni” 

 91 14,3% - - 

- wypożyczenie 
podręczników z 
biblioteki 
szkolnej 

 77 12,1% 40 8,2% 

 

Razem 
 

 14.500 zł 733  103  

 
 

III. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Forma pomocy Placówka 

Liczba 
dzieci 

objętych 
pomocą 

% ogółu 

Liczba 
dzieci 

objętych 
pomocą 

% ogółu 

Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze 

SP-3 Około 146 15,7% Około 162 17,1% 

SP-4 46 9,8% 41 8,9% 

SP-6 79 11,09% 50 8,23 

SP-7 32 7% 40 7% 

PG-1 - - - - 

PG-2 140 21,9% 70 13,1% 

Razem  443  363  

Zajęcia 
kompensacyjno-
korekcyjne 

SP-3 - - - - 

SP-4 Realizowane w poradni psychologiczno -pedagogicznej 

SP-6 60 8,42% 3 0,49% 

SP-7 - - - - 

PG-1 35 7,26% 25 6,28% 

PG-2 - - - - 

Razem  95  28  
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Forma pomocy Placówka 

Liczba 
dzieci 

objętych 
pomocą 

% ogółu 

Liczba 
dzieci 

objętych 
pomocą 

% ogółu 

Zajęcia logopedyczne 

SP-3 37  41  

SP-4 18 3,8% 3 0,65% 

SP-6 - - - - 

SP-7 17 3% - - 

PG-1 8 1,65 % 3 0,75% 

PG-2 - - - - 

Razem  80  47  

Klasy wyrównawcze 

SP-3 - - - - 

SP-4 - - - - 

SP-6 - - - - 

SP-7 - - - - 

PG-1 - - - - 

PG-2 - - - - 

Razem  0  0  

Klasy terapeutyczne 

SP-3 55 5,9% 62 6,5% 

SP-4 - - - - 

SP-6 -  -  

SP-7 - - - - 

PG-1 - - - - 

PG-2 - - - - 

Razem  55  62  

Zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 

SP-3 103 w tym:  123 w tym:  
terapia 
pedagogiczna 

53 
 

5,7% 
 

59 
 

6,2% 
 

terapia 
psychologiczna 

45 
 

4,8% 
 

55 
 

5,8% 
 

terapia ruchowa 5 0,5% 9 0,9% 

SP-4 - - - - 

SP-6 - - - - 

SP-7 - - - - 

PG-1 - - - - 

PG-2 72 11,3% 0 0 

Razem  175  123  

Zajęcia 
psychoedukacyjne 

SP-3 44 4,7% 44 4,6% 

SP-4 - - - - 

SP-6 58 8,14% - - 

SP-7 - - - - 

PG-1 482 100% 398 100% 

PG-2 685 100% 84 15,7% 

Razem  1269  526  

Skierowania  
do poradni 
psychologiczno 
-pedagogicznej 

SP-3 52 5,6% 32 3,4% 

SP-4 18 3,8% 9 1,95% 

SP-6 Szkoła nie wydaje skierowań uczniów do placówek 

SP-7 24 5% 16 3% 

PG-1 
Szkoła nie wydaje żadnych skierowań do poradni psychologiczno  
-  pedagogicznej 

PG-2 
Szkoła nie kieruje uczniów do poradni, jest to w gestii rodziców 
/szkoła jedynie sugeruje rodzicom potrzebę przebadania dziecka/ 

Razem  94  57  

Skierowania do: SP-3 - - - - 

Placówek opiekuńczo 
-wychowawczych 

SP-4 - - - - 

SP-6 Szkoła nie wydaje skierowań uczniów do placówek 

SP-7 - - - - 

PG-1 1 0,20 % 2 0,5% 

PG-2 2 0,3% 2 0,4% 

Razem  3  4  
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Forma pomocy Placówka 
Liczba dzieci 

objętych 
pomocą 

% ogółu 
Liczba dzieci 

objętych 
pomocą 

% ogółu 

Ośrodków szkolno 
-wychowawczych 

SP-3 1 0,1% 2 0,2% 

SP-4 1 0,2% - - 

SP-6 - - 1  

SP-7 - - - - 

PG-1 - - - - 

PG-2 - - 2 0,4% 

Razem  2  5  

Domów Dziecka 
 

SP-3 1 0,1% - - 

SP-4 - - - - 

SP-6 1  - - 

SP-7 4 1% - - 

PG-1 - - - - 

PG-2 - - - - 

Razem  6  0  

Placówek  
o charakterze 
resocjalizacyjnym  

SP-3 -    

SP-4 - - - - 

SP-6 - - - - 

SP-7 - - - - 

PG-1 - - - - 

PG-2 4 0,6 - - 

Razem  4  0 0 

 
 

IV. Inne działania podejmowane przez szkołę: 

 
 

 
Placówka 

 
Inne działania podejmowane przez szkołę: 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Szkoła kierują swoją ofertę dydaktyczno-wychowawczą do dzieci  
z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadają orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego. W poprzednim roku szkolnym 
takich dzieci było 55, a w bieżącym jest ich 62 na wszystkich 
szczeblach edukacyjnych. Prowadzone są również 4 oddziały  
z rozszerzonym programem piłki koszykowej, które reprezentują 
szkołę w różnych formach rywalizacji na szczeblu gminy, powiatu, 
województwa i kraju. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
Wdrożenie programu terapeutyczno – edukacyjnego – Ortograffiti  
dla 7 uczniów. 

Szkoła Podstawowa Nr 6 

 Dwie wycieczki dla klas 6 w ramach projektu MEN „Podróże 
historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” – program 
współfinansowany ze środków Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
objętych Rządowym programem wspierania i realizacji 
regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. w formie działalności 
klubu uczniowskiego o nazwie:  „Twój mózg to nie orzeszek, 
więc rozwiń skrzydła”. Programami tymi zostali objęci 
uczniowie z rodzi dysfunkcyjnych. 

Szkoła Podstawowa Nr 7 

 Pogadanka dla klas VI poprowadzona przez policjantkę  
E. Marczewską „Zagrożenia substancjami psychoaktywnymi, 
agresja i przestępczość wśród młodzieży” 

 Pogadanka dla klas 0-III poprowadzona przez policjanta  
„Bezpieczeństwo pieszych na drodze” 

 Prelekcja dla klas IV poprowadzona przez policjantkę  
E. Marczewską „Agresywne zachowania w szkole, zagrożenia”   
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 Prezentacja multimedialna dla klas V–VI pt. „Bezpieczny uczeń”, 
poprowadzona przez strażnika miejskiego 

 Pogadanka dla klas 0-VI poprowadzona przez ratownika 
„Bezpieczeństwo nad wodą” 

 Udział w Miejskim Festynie „Czas dla serca” 

 Udział w imprezie „Krajowego dnia bez papierosa”  

 Uczestnictwo w Wiosennych Biegach Przełajowych 

 Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 

 Realizacja wewnątrzszkolnego projektu „Bezpieczna szkoła” 

 Realizacja programu „Wyrównywanie szans” 

 Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz 
Inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję 

 Realizacja programu „Stop agresji rówieśniczej” 

 Koła zainteresowań 

 Koła przedmiotowe 

 Konsultacje  

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

W zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu 
oraz ochrony młodzieży przed uzależnieniem od papierosów, 
alkoholu i narkotyków, w roku szkolnego 2007/2008 w gimnazjum 
podejmowano m.in. następujące działania profilaktyczne:  

 Szkolenia dla rodziców: 

 „Narkomania od kuchni” – cz. 1 – styczeń 2008 

 „Narkomania od kuchni” – cz. 2 – marzec 2008 

 Warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez psychologów  
– terapeutów we współpracy z INTRA w Warszawie 
a. w klasach I – „Jak oprzeć się presji grupy stwarzającej 

ryzyko uzależnienia” 
b. w klasach II – „Efektywność nastolatka- warsztaty 

psychoedukacyjne z zakresu zapobiegania uzależnieniom” 
c. w klasach III – „Trudne stany wewnętrzne”. 
d. Indywidualne spotkania i konsultacje dla uczniów i rodziców. 

W okresie od 17 września 2007 roku do 23 listopada 2007 roku  
w gimnazjum zorganizowano zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne, 
profilaktyczne i wyrównawcze dla młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym i znajdującej się z trudnej sytuacji 
materialnej. Z zajęć skorzystało około 70 uczniów.  Zajęcia były 
finansowane z funduszy uzyskanych na realizację programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.  
 
W corocznie organizowanym w szkole konkursie „Uzależnieniom NIE 
– HV i AIDS przyznano nagrodowe współpracy Z wydziałem Zdrowia 
i Pomocy Społecznej UM w Żyrardowie.  
 
Szkoła podejmuje szereg działań w związku z przystąpieniem  
do programu: „Szkoły Promującej Zdrowie”, w którym za priorytet 
uznaliśmy właściwy sposób odżywiania się oraz aktywnie 
włączyliśmy się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego” 
Trzymaj formę”. 
 

 
 


