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WSTĘP 

Gmina Karczew jest gminą miejsko – wiejską położoną w centralnej części Województwa 

Mazowieckiego na południowy wschód od  Warszawy i rozciąga się między Wisłą, a pasmem lasów 

otwocko-celestynowskich. Powierzchnia Gminy Karczew wynosi 82 km2. W skład gminy wchodzi 

miasto Karczew oraz 16 wsi: Brzezinka, Całowanie, Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, 

Łukówiec, Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock  Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk, 

Władysławów i Wygoda.  

W 2018 roku gmina obchodziła 470 rocznicę nadania praw 

Liczba ludności na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 15389, w tym w mieście 9904 osoby, a na wsi 5485 

osoby. Gminę zamieszkiwało 8038 kobiet i 7351 mężczyzn. Ludność w wieku 0 -18 lat stanowi 18,6 

%, populacji gminy, a mieszkańcy w wieku emerytalnym (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni) - 22,7%. 

Ludność w wieku produkcyjnym 19 – 60k/65m stanowi 58,7 % wszystkich mieszkańców. 

W 2018 roku urodziło się w 178 dzieci, a zmarło 169 osób.   

 

Swoje ustawowe zadania Gmina Karczew realizuje poprzez: 

1) 13 jednostek budżetowych: 

- Przedszkole Nr 1 w Karczewie, 

- Przedszkole Nr 2 w Karczewie, 

- Przedszkole Nr 3 w Karczewie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie, 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie, 

- Szkoła Podstawowa w Glinkach, 

- Zespół Szkolno – przedszkolny w Sobiekursku, 

- Zespół Szkolno – przedszkolny w Otwocku Wielkim, 

- Zespół Szkół w Karczewie, 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie, 

- Grupa Remontowa w Karczewie, 

- Urząd Miejski w Karczewie, 

2) 1 zakład budżetowy: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, 

3) 3 samorządowe osoby prawne: 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie,  

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie, 

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, 

4) 1 spółka prawa handlowego: 

- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie 

 

Gmina Karczew ma umowę partnerską z Gminą Pilzno w Województwie Podkarpackim. Ponadto gmina 

jest  członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Nadwiślańskich, 

Unii Miasteczek Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Warszawska, Stowarzyszenia LGD „Natura 

Kultura”, Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich. 

 

 

Raport o stanie gminy przygotowany został zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 poz. 506) w celu przedłożenia Radzie Miejskiej w Karczewie. 
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1. OŚWIATA 

Na terenie gminy funkcjonowało w 2018 roku 9 placówek oświatowych, dla których Gmina Karczew 

jest organem prowadzącym. Były to: 

- Przedszkole Nr 1 w Karczewie 

- Przedszkole Nr 2 w Karczewie 

- Przedszkole Nr 3 w Karczewie 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie 

- Szkoła Podstawowa w Glinkach 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku 

- Zespół Szkół w Karczewie 

 

1.1 Przedszkole Nr 1 w Karczewie 
  

Przedszkole Nr 1 w Karczewie przy ulicy Bednarskiej 2 w budynku zaadoptowanym na cele 

wychowania przedszkolnego. Przedszkole czynne jest przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną 

przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym 

roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora przedszkola, 

zatwierdzony przez Burmistrza Karczewa oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.   

Placówka zapewnia warunki lokalowe dla 5 grup przedszkolnych (dzieci w wieku od 3-6 lat). Pobyt 

dzieci w przedszkolu trwa od godziny 6:30 do 17:00. 

Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.   

W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola uczęszcza 125 dzieci, w tym 49 w wieku 6 lat. 

Personel pedagogiczny stanowią: dyrektor, nauczyciel języka angielskiego, logopeda, katecheta  i 9 

nauczycielek pracujących w grupach z dziećmi. Personel administracyjno - obsługowy to 11 osób: 

księgowa, kierownik gospodarczy, dozorca, kucharka, 2 pomoce kucharki, 5 pomocy nauczyciela. 

Personel przedszkola zapewnia fachową opiekę wszystkim dzieciom, dbając o ich bezpieczeństwo, 

dobre samopoczucie i wszechstronny rozwój w zależności od możliwości indywidualnych. 

 

Działalność dydaktyczno – wychowawcza 

Podstawową funkcją przedszkola jest funkcja wychowawczo – dydaktyczna i 

opiekuńcza. Przedszkole Nr 1 w Karczewie wspiera rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji 

dzieci przedszkolnych. Pełni rolę wspomagającą działania wychowawcze rodziny w ukierunkowywaniu 

rozwoju naszych wychowanków zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi 

w korelacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole to placówka 

przyjazna dzieciom, uznająca ich podmiotowość oraz dążąca do stymulowania i rozwijania zdolności 

twórczych w nich tkwiących w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwego traktowania. 

W ostatnim roku zadania przedszkola koncentrowały się na następujących zagadnieniach : 

- Jakość edukacji w naszym przedszkolu, 

- Diagnozowanie przygotowania sześciolatka do podjęcia nauki w szkole, 

- Współpraca z rodzicami – partnerami przedszkola, 

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przedszkolu. 

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza przebiega w oparciu o programy zatwierdzone przez 

Ministerstwo Edukacji w wykazie programów dopuszczonych do realizacji w przedszkolach „Od 

przedszkolaka do pierwszaka” -M.A. Pleskot , A. Staszewska-Mieszek Program dla przedszkoli, klas 

zerowych i placówek integracyjnych. 

Nauczycielki starają się indywidualizować proces edukacyjny, kładąc nacisk na podmiotowość 

wychowanków oraz stwarzanie optymalnych warunków dla ich rozwoju. Każda z nauczycielek 

opracowuje swój miesięczny plan pracy, który ma odzwierciedlenie w dzienniku zajęć. Widoczna jest 

również współpraca między nauczycielkami w tworzeniu właściwej atmosfery, wzajemnej pomocy i 

życzliwości. Formy i metody pracy w przedszkolu oparte są na różnorodnych zabawach, obserwacjach 

i pokazie, działaniu, przekazie słownym, przykładzie osobistym rozwiązywaniu zadań według własnego 

pomysłu, samodzielnym doświadczeniu dziecka, spontanicznej, swobodnej aktywności własnej, grach 

dydaktycznych. W przedszkolu redagowane jest pisemko dla dzieci i rodziców o nazwie „Nowinki 

Przedszkolne”. 
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Informacje o ważnych wydarzeniach organizowanych przez placówkę lub w których placówka brała 

udział. 

Wychowankowie przedszkola biorą udział w konkursach zarówno gminnych jak i powiatowych min. 

W powiatowym konkursie „Wisła w poezji”, gdzie nasz podopieczny zajął I miejsce, oraz w 

Międzyprzedszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej. 

 

 

 
 

Braliśmy również udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Przedszkole Nr 

3 oraz Przeglądzie Poezji Patriotycznej w Przedszkolu Nr 2, a także w konkursie plastycznym „Kto Ty 

jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój. Orzeł biały” organizowanym przez przedszkole w Otwocku 

Wielkim, konkursie organizowanym przez MGOK na ozdobę bożonarodzeniową. Jak również w wielu 

konkursach i imprezach organizowanych przez naszą i inne placówki min. 
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Cykl koncertów muzycznych 

 

Pasowanie na przedszkolaka 

 

     
 

Występy dzieci z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka 

 

     
 

Organizowane były w przedszkolu spotkania w ramach realizowanego programu profilaktycznego 

„Bezpieczny przedszkolak” z pielęgniarką, nauka umiejętności posługiwania się numerami 

alarmowymi z policjantami z Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz żołnierzem z jednostki 

wojskowej w Białobrzegach 

 

   
 

 
 

 

 



8 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

Obchody 11 listopada pod hasłem „JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM POLAKIEM” 

 

  
 

W ramach obchodów Święta Niepodległości odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie 
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Dzień Postaci z Bajek 

 

  
 

Dzień Pluszowego Misia 

 

  
 

Dzień Poezji Dziecięcej 

 

  
 

Kiermasze Wielkanocny i Bożonarodzeniowy 
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                   Pierwszy Dzień Wiosny                                            Pierwszy  Dzień Jesieni 

 

  
 

 

Konkursy wewnątrz przedszkolne:  

 

 Logopedyczne – „Pomoce logopedyczne do ćwiczeń  

 

 
 

 oddechowych”, „Tablica sensoryczna” 

 

 
 

 plastyczne – „ Mój przyjaciel miś”, „Moje miasto – Karczew” 
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Piknik Rodzinny 

 

   
 

         
 

Dzień Przyjaciela Przedszkola 
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Dzień Edukacji Narodowej 

 

 
 

Uroczyste zakończenie edukacji w naszym przedszkolu. 

 

 
 

 

Informacje o działalności wolontariackiej i współpracy z rodzicami. 

Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym przebywa dziecko, w związku z tym ma 

największy wpływ na jego rozwój i wychowanie. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami 

we wczesnych latach życia dzieci. Uważamy, że ogólna zgodność między celami i wartościami 

przekazywanymi w przedszkolu i domu rodzinnym jest niezwykle ważna. Dobra współpraca, wzajemna 

akceptacja i zrozumienie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, wzmacnia oddziaływania 

wychowawcze i edukacyjne, przyczynia się także do wzrostu prestiżu przedszkola i daje szansę rozwoju 

inicjatyw społecznych na rzecz placówki. My  ze swojej strony staramy się: 

- informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w naszym 

przedszkolu; 

- informować rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączać ich do wspierania osiągnięć 

rozwijających dzieci i łagodzenia trudności na jakie napotykają; 

- zachęcać rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólne organizowanie 

wydarzeń, w których biorą udział dzieci i rodzice takich jak Piknik Rodzinny, czy zajęcia otwarte. 
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Poznaje zawody rodziców – cykl zajęć 
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Czytam razem z mamą ,tatą – w ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom” 

 

  
 

Akcja sprzątania lasu 

 

  
 

Karczew – moje miasto , prelekcja przybliżająca rodzicom historię Karczewa 

 

 
 

Przedszkole systematycznie realizuje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami, gdyż uważa, że ułatwia 

nam to poznanie dzieci i pozwala na ujednolicenie wpływów wychowawczych. 

Akcje społeczne i charytatywne uczą przedszkolaków dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś 

taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. "Praca" 

dla innych uczy przedszkolaków pokory wobec życia. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej 

wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...), integrują 

środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim 

tego, że wspólnie możemy zrobić więcej dlatego także i my staramy się brać w nich udział m.in.: 
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-Akcja Hospicjum Empatia „ Pola Nadziei”, 

 

     
 

-„Nie bądź sknera kup pampera”, 

- Zrobienie ozdób na kiermasz świąteczny do hospicjum, 

 

 
 

- Zbiórka słodyczy na świąteczne paczki dla pacjentów Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka, 

- Góra Grosza – akcja ogólnopolska, 

- Zbiórka korków dla Poli, 

- „Pajacyk” akcja pomocy dla dzieci ,których rodzice zginęli w wypadku, 

 

           
 

- Zbiórka zabawek na loterię organizowaną przez parafię na Osiedlu Ługi na rzecz koleżanki z  

Przedszkola nr 3. 

- „Czyste powietrze wokół nas”  - akcja ogólnopolska. 
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Informacje o działalności inwestycyjno - remontowej 

Głównym celem remontów i inwestycji prowadzonych w Przedszkolu Nr 1 jest poprawa warunków , 

jakości i bezpieczeństwa wychowanków placówki.  

Remonty wykonane w placówce w 2018r. z budżetu przedszkola i ich kwoty: 

- wymiana ogrodzenia od strony ul. Bednarskiej – 1537.93 zł, 

- wymiana rur od instalacji wodnej – 6 000 zł, 

- remont schodów -  16 000 zł.. 

Zakupy jakie zostały wykonane w placówce ( wyposażenie placówki): 

Zakup zmywarko –wypażarki – 6459 zł, 

Zakup szatkownicy – 3100 zł, 

Zakup kuchni gazowej – 5800 zł, 

Zakup odkurzacza – 478 zł. 

 

1.2 Przedszkole Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina” 
  
        Przedszkole nr 2 w Karczewie im. „TĘCZOWA KRAINA” jest placówką publiczną, 

ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa. Budynek placówki mieści się przy ul. Mikołaja 

Kopernika 13. Organizacje pracy w danym roku określa arkusz organizacji na dany rok szkolny.. 

Przedszkole jest czynne przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez Organ 

Prowadzący na wniosek dyrektora i  Rady Rodziców.  

        Przedszkole posiada swoje logo i hymn. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

        W placówce jest 5 grup dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia. Do przedszkola 

może uczęszczać 125 dzieci. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 do 17.00. Dzieci korzystają z 

następujących posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad. Posiłki są przygotowywane na miejscu zgodnie 

z obowiązującymi normami żywieniowymi. Tygodniowe jadłospisy znajduje się na tablicy 

informacyjnej dla rodziców. 

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz katecheta /w tym 

dyrektor i społeczny zastępca dyrektora oraz specjaliści (logopeda i terapeuta zajęciowy). 

 

        Pracownicy administracji:                                              Pracownicy obsługi: 

          - główny księgowy,                                                      - 5 pomocy nauczyciela 

          - kierownik gospodarczy,                                             - kucharka 

          - specjalista kadr (vacat),                                             - 2 pomoce kucharki 

                                                                                                - konserwator 

Działalność dydaktyczno – wychowawcza 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie  programowej 

wychowania przedszkolnego MEN, programów wychowania przedszkolnego wybranych przez 

nauczycieli i  dopuszczonych przez dyrektora oraz wpisanych do przedszkolnego zestawu programów 

na dany rok szkolny. Organizację pracy przedszkola  określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju 

niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 
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Przedszkole rozwija umiejętności dzieci, poszerza wiedzę oraz kształtuje prawidłowe postawy. 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując  metody do indywidualnych możliwości 

dziecka. Nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole – 

dom. Ma rozwijać zdolności i wyrównywać szanse. W przedszkolu organizowana jest  pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna w toku bieżącej pracy nauczycieli. Dzieci ze specjalnymi potrzebami 

otoczone są indywidualną terapią logopedyczną i zajęciową. 

Planowanie pracy przedszkola oparte jest na wyznaczonych kierunkach oświatowych państwa, 

priorytetach Mazowieckiego Kuratora Oświaty, koncepcji i planu pracy przedszkola. W ostatnim 

roku nasze działania skoncentrowane były na następujące zadania: 

1. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci – Przedszkolak poznaje 

tradycje i obyczaje. 

2. Tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych. 

3 .Rozwijanie kompetencji czytelniczych – wzbogacanie „Przedszkolnego klubu czytelnika dla 

małych i dużych. 

Dobra współpraca wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu wpływa pozytywnie na 

wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Rodzice czują się współgospodarzami i partnerami. 

       
Działalność inwestycyjno - remontowa. 

Remonty i przedsięwzięcia realizowane ze środków budżetowych: 

-  wymiana odcinka kanalizacji – 15 000 zł, 

-  ułożenie kostki brukowej – 20 000 zł, 

-  ekologiczny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

 

Działalność wolontariacka i współpraca z rodzicami. 

Od wielu lat przedszkole bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych miedzy innymi: 

- zbieranie korków dla dziecka niepełnosprawnego (co roku jest to inne dziecko), 

- Świąteczna paczka – zbiórka słodyczy dla dzieci z oddziału chorób nowotworowych w CZD w 

Warszawie, 

- stała współpraca z ośrodkiem preadopcyjnym w Otwocku (dyplom za stałe wspieranie), 

- akcja ogólnopolska „GÓRA GROSZA”, 

- akcja ogólnopolska  „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, 

- zbieranie potrzebnych rzeczy dla schroniska w  Celestynowie. 

Rodzice pomagają we wszystkich przedsięwzięciach na terenie przedszkola – organizacja pikników, 

przygotowywaniu występów dla swoich dzieci. 

W ramach integracji bardzo chętnie całe rodziny biorą udział w organizowanych konkursach i 

wystawach tematycznych: 

- Jesień zaczarowała las, 

- Krasnoludki są na świecie, 

- Karczew moje miasto, 

- Marzanna wiosenna panna, 

- Kasztankowe cuda, 

- Konkurs na projekt gry planszowej i wiele innych .  

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

a) na terenie przedszkola: 

  - sprzątanie świata – akcja ogólnopolska, 

  - akcja Cała Polska Czyta Dzieciom (udział rodziców), 

  - „Pasowanie na przedszkolaka”, 

  - uroczystość w przedszkolu z okazji 11 LISTOPADA  „ORZEŁ BIAŁY”– występy dzieci dla 

rodziców, pozostałych przedszkolaków oraz seniorów z Gminy Karczew, 

   – uroczyste odśpiewanie Hymnu  Polski – ogólnopolska akcja, 

   - zabawa andrzejkowa, 

   - spotkanie z Mikołajem, 

   - rodzinne spotkania wigilijne w każdej grupie, 

   - konkurs wierszy patriotycznych KTO TY JESTEŚ …organizowany dla wszystkich przedszkoli z 

Gminy Karczew, 

   - bal dla Babci i Dziadka, 

   - organizacja kiermaszu Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego, 
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   - poznawanie różnych zawodów – wycieczki edukacyjne i spotkania w przedszkolu, 

   - Rodzinny piknik sportowy.  

b) poza przedszkolem 

    - realizacja programu ‘PIEKNE BO POLSKIE”  dyplom dla przedszkola i dyrektora od Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, 

    - Polscy poeci dzieciom – udział w konkursie organizowanym w Przedszkolu nr 3 w Ługuś w 

Karczewie, 

    -  udział w obchodach 470-lecia Karczewa, 

    -  zajęcie II miejsca w konkursie pieśni patriotycznej organizowanym przez PDK w Otwocku, 

    - udział w  konkursie plastyczny Kto ty jesteś Polak mały………..?- organizowanym przez 

Przedszkole w Otwocku Wielkim. 

 

   
Sprzątanie świata – akcja ogólnopolska                         Międzynarodowy Konkurs Pieśni Patriotycznej 

               

   
Pasowanie na przedszkolaka                                     Cała Polska czyta dzieciom – udział rodziców 

          

  
Uroczystość patriotyczna 11 listopada                        Przegląd poezji patriotycznej 
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Mikołaj w przedszkolu                                                          II Ługusiowy Konkurs Recytatorski 
 

  
„Pisanki – wyklejanki” warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie.       

   
             Warsztaty wypieku chleba–wycieczka   Wycieczka do teatru baniek mydlanych 
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Rodzice w przedszkolu – poznajemy zawody 

 

  
Wiosenna hodowla roślin                                Zajęcia kulinarne „Zdrowe ciasteczka” 

  

  
W Muzeum Ziemi  Karczewskiej                  Zajęcia edukacyjne Nasz mózg” w MGBP w Karczewie 

    

  
        Warsztaty edukacyjne w Muzeum                                       Program edukacyjny 

           Ewolucji „Świat dinozaurów”                                     „Polska – Moja Ojczyzna” 

 

 

  

1.3 Przedszkole Nr 3 w Karczewie „Ługuś” 
Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa. Siedziba 

Przedszkola znajduje się w Karczewie ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52. Przedszkole posiada swoje godło i 

hymn. 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 130. Można utworzyć łącznie 6 oddziałów (4 

oddziały po 25 dz., 2 oddziały po 15 dz.).  

Kadrę nauczycielską stanowi 11 nauczycieli wychowania  przedszkolnego (w tym dyrektor i społeczny 

wicedyrektor), specjaliści (2 n-li wspomagających, logopeda, psycholog). Pracownicy administracji, to 

główny księgowy, kierownik gospodarczy, specjalista kadr (vacat), a pracownikami obsługi są 6 

pomocy nauczyciela, kucharka, 2 pomoce kucharki, ogrodnik-konserwator. 
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Działalność dydaktyczno – wychowawcza 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania 

przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.  

Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności 

dzieci oraz oczekiwań rodziców.  

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku     

dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących    

warunków lokalowych. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej 

pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz 

zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.  

 

Działalność inwestycyjno – remontowa 

- cyklinowanie podłogi na pierwszym piętrze przedszkola. 

- zabezpieczenie okien biblioteki (umieszczenie na zew. rur ocynkowanych na każdym oknie po 3 

szt. Bezpieczeństwo dzieci w trakcie zabaw na dworze). 

 

Działalność wolontariacka i współpraca z rodzicami. 

- szlachetna paczka 

- karma dla zwierząt – schronisko Celestynów, 

- akcja „Pole nadziei” (Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Hospicjum „ Empatia”), 

- akcja „Nie bądź sknera kup pampera”, 

- organizacja zbiórki pieniędzy dla chorej Ani oraz udział przedszkolaków w występie na festynie 

zorganizowanym przez mamę dziecka z tej samej grupy przy współudziale księdza proboszcza 

Parafii na Oś. Ługi,  

- ogólnopolska akcja” Góra grosza”, 

- ogólnopolska akcja” Czyste powietrze wokół nas”. 

 

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

a) na terenie przedszkola: 

   - akcja sprzątanie świata, 

   - kontynuacja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom (udział rodziców), 

   - uroczystość w przedszkolu z okazji 11 LISTOPADA – występy dzieci, 

   - „ Niepodległa do hymnu” – uroczyste odśpiewanie Hymnu – ogólnopolska akcja, 

   - bal dyniowy dla wszystkich dzieci, 

   - organizacja zabaw Andrzejkowych dla wszystkich dzieci, 

   - Jasełka w przedszkolu z udziałem rodziców, 

   - Powitanie Mikołaja - zabawy, 

   - uroczystość Dzień Babci i Dziadka, 

   - I Gminny Ługusiowy Konkurs Recytatorski pt. –„ POLSCY POECI DZIECIOM”,  

   - obchody powitania wiosny – marsz dzieci po osiedlu Ługi z Marzanną, 

   - Konkurs w przedszkolu pt. „stroik bożonarodzeniowy”, 

   - Konkurs  w przedszkolu pt. „ozdoba wielkanocna”, 

   - organizacja jarmarku bożonarodzeniowego oraz wielkanocnego / sprzedaż prac przez Radę 

Rodziców, 

   - poznanie zawodów (kominiarz, leśniczy, policjant) - prelekcje gości, 

   - organizacja pikniku na terenie ogrodu przedszkolnego dla całej społeczności osiedla, 

b) poza przedszkolem: 

    - 470 lat Karczewa (udział w obchodach) spotkanie na rynku, 

    - udział w konkursie recytatorskim na terenie Karczewa P2 – Przegląd poezji patriotycznej, 

    - konkurs plastyczny „Kto ty jesteś Polak mały…?- organizator Przedszkole Otwock Wielki, 

    - ozdoba Bożonarodzeniowa – Konkurs Plastyczny  MIEJSKI GMINNY OSRODEK KULTURY, 

    - udział w projekcie ogólnopolskim – „ Mały Miś w świecie literatury”, 
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- udział w projekcie ogólnopolskim „Przedszkole młodych patriotów”. 

 

Sprzątanie świata 

  
„Cała Polska czyta dzieciom” 

 

  
                   Obchody „11 listopada”                                             „Niepodległa do hymnu” 
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Bal Dyniowy                                                             Andrzejki 

 

  
Jasełka z udziałem rodziców                                     Powitanie Mikołaja 
 

  
Dzień Babci i Dziadka                                                          Powitanie wiosny – przemarsz z Marzanną 

 
I Gminny Ługusiowy Konkurs Recytatorski „Polscy poeci dzieciom” 
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Konkurs „Stroik bożonarodzeniowy” 

 

   
                Kiermasz bożonarodzeniowy                                           Piknik rodzinny 

   Poznawanie zawodów- spotkanie z policjantami                  Obchody 470-lecia Karczewa 
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Recytatorski konkurs patriotyczny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury” 

 

 

1.4 Szkołą Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie jest publiczną szkołą podstawową. Organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Budynek szkoły 

zlokalizowany jest przy ul. F. Bielińskiego 7 na działce o powierzchni 11 327 m². 

Placówka składa się z dwóch części połączonych funkcjonalnie łącznikiem. Stary budynek z roku 1920 

jest 3-trzy kondygnacyjny z kondygnacją podziemną i strychem częściowo zagospodarowanym. W 

budynku mieszczą się: gabinet Dyrektora placówki, sekretariat, świetlica, 9 sal lekcyjnych, pracownia 

informatyczna, kuchnia szkolna z zapleczem gospodarczym ze stołówką i biuro działu księgowości. 

Nowy budynek z roku 1996 jest 3-trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, strych jest niezagospodarowany. 

W tym budynku mieszczą się dwie sale gimnastyczne: duża na parterze o powierzchni 288 m² i mała w 

piwnicy o powierzchni 170 m². Obok sali są pomieszczenia szatni, kotłownia nawiewowa ogrzewająca 

małą salę gimnastyczną, pokój nauczycieli W.F, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie 

radiowęzła. W tej części szkoły jest 11 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, pokoje  
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psychologa, pedagoga i reedukatora oraz biblioteka szkolna. Są tu również pomieszczenia magazynowe, 

pokój kierownika gospodarczego, pokój socjalny pracowników obsługi szkoły, warsztat konserwatorów, 

rozdzielnia elektryczna, kotłownia C.O. i kotłownia nawiewowa ogrzewająca szatnie i dużą salę 

gimnastyczną. 

Na terenie szkoły jest obiekt sportowy – boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1500 m² wybudowane 

w roku 2007. Dla dzieci z młodszych klas w 2018 roku powstał plac zabaw. 

W szkole jest pielęgniarka szkolna – 4 dni w tygodniu 

 

W roku szkolnym 2017/2018 liczba oddziałów wynosiła 17 (10 oddziałów klas gimnazjalnych, 7 

oddziałów szkoły podstawowej), od września do grudnia 2018 r. – 16 oddziałów ( 5 oddziałów klas 

gimnazjalnych, 11 oddziałów szkoły podstawowej). 

W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów wynosi 322 (stan na 30.09.2018 r.) 

Liczba dzieci z orzeczeniami – 6 uczniów. 

Uczniowie klas gimnazjalnych mieszkający poza miastem dowożeni są z terenu gminy autobusami 

szkolnymi na koszt gminy. 

 

Struktura organizacyjna szkoły. 

Kierownikiem jednostki jest dyrektor szkoły. W szkole jest stanowisko wicedyrektora. 

W szkole zatrudnionych jest 39 nauczycieli (w pełnym wymiarze 26 nauczycieli), ogółem etatów 

38,33.  

Pracownicy administracji i obsługi: 

- sekretarz szkoły – 1 etat, 

- kierownik gospodarczy – 1 etat, 

- główny księgowy – 0,5 etatu, 

- księgowa – 0,25 etatu, 

- specjalista ds. płac – 0,5 etatu, 

- specjalista ds. kadr – 0,5 etatu, 

- intendent – 1 etat, 

- kucharz – 1 etat, 

- pomoc kuchenna – 1 etat, 

- starszy informatyk – 0,25 etatu, 

- dozorca – 2,5 etatu, 

- sprzątaczka/robotnik do prac lekkich – 5,63 etatu. 

 

Działalność dydaktyczno wychowawcza. 

W Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone są zajęcia dydaktyczne w systemie jednozmianowym 

(wszystkie obowiązkowe zajęcia odbywają się w godz. 8:00 – 15:20).  W placówce realizowana jest od 

roku 2017/2018 przyrodnicza innowacja pedagogiczna dla obecnej klasy 8 (2 godz. tygodniowo) 

„Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj”. 

Prowadzone są zajęcia dodatkowe w postaci: 

- koło zainteresowań, 

- konsultacje, 

- SKS. 

Na terenie placówki prężnie działa koło teatralne oraz koło wokalne, które organizują przedstawienia, 

koncerty dla społeczności szkolnej i lokalnej. 

W szkole opracowano (wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim) i wdrożono Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. W każdej klasie realizowany jest program wychowawczy. 

W celu realizacji szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnieni są: pedagog, 

psycholog, reedukator, logopeda ( ½ etatu), nauczyciel wspomagający dla ucznia klasy 1 posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Na terenie placówki funkcjonuje świetlica szkolna, czynna w godzinach od 7:00 – 8:00 oraz 11:30-17:00 

(przerwa w funkcjonowaniu świetlicy wynika z jednozmianowości). W ramach zajęć świetlicy 

prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów, takie jak: koło teatralne (dzieci młodsze), koło 

czytelnicze, zajęcia relaksacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia socjoterapeutyczne. 
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Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych: 

a) I miejsce w Konkursie Powiatowym Języków Obcych „Moje miasto w oczach młodych”, 

b) Tytuł Mistrza Powiatu w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt,  

c) II miejsce w Turnieju wiedzy historycznej „Polskie drogi do niepodległości 1795-1918” pod 

honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego., 

d) Finalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, 

e) II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „100 lat Niepodległej”, 

f) I miejsce w Memoriale imienia Mariana Olszewskiego, 

g) I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych, 

h) I miejsce w Miedzypowiatowych Zawodach w Piłce Nożnej, 

i) II miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznych „Wszystko co nasze Polsce oddamy” 

(zespół wokalny i solista), 

j).I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Koszykowej, 

k) I i III miejsce w XX Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego „ Niebo złote 

Ci otworzę”. 
 

Działalności inwestycyjno-remontowa 

1. Remont części ogrodzenia terenu szkoły ( 38000 zł) – wymiana części zniszczonego ogrodzenia, 

związana z wycinką drzewa znajdującego się w granicy. 

2. Przystosowanie dla uczniów klas I-III sali lekcyjnej (11177 zł) – zakup mebli, ławek, krzeseł dla 

młodszych dzieci oraz remont sali lekcyjnej (gipsowanie, malowanie). 

3. Zakup oraz wymiana drzwi do trzech sal lekcyjnych (1476 zł) – środki własne. 

4. Remont pomieszczenia socjalnego (1353 zł) – malowanie pomieszczenia, wymiana płytek PCV na 

panele – środki własne. 

5. Zakup profesjonalnej kosiarki ( 2598 zł) – środki własne. 

6.  Malowanie klatki schodowej ( 1959 zł). 

7.  Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ( 9787 zł). 

8. Zakup projektora ( 2100 zł) 

 

 Działalność wolontariacka i współpracy z rodzicami: 

1. Działalność  Koła Wolontariatu (Statut Szkoły, Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu): 

a) zbiórka darów dla Polaków na Kresach w ramach akcji „ Polacy Polakom”, 

b) pomoc Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Karczewie w organizacji 

Wigilii dla Seniorów, 

c) regularna praca na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, 

d) Współpraca z Otwocką Fundacją Konstruktywnego Rozwoju, 

– zaangażowanie w projekty organizowane dla podopiecznych fundacji – opieka nad 

dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia artystyczne i kulinarne), 

- udział w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci z przedszkoli i szpitali, 

e) przygotowanie świątecznego spektaklu pt. „ Opowieść wigilijna”, 

f) pomoc koleżeńska w nauce, odrabianie prac domowych, 

g) akcja czytanie dla dzieci młodszych w ramach zajęć świetlicowych, 

h) rozpoczęcie akcji Wszystkie Kolory Świata UNICEF – zbiórka pieniędzy na szczepienie 

dzieci w Afryce, 

i) współpraca podczas szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości, 

j) udział w akcji „Pola nadziei” – zbiórka na rzecz hospicjum św. Patryka w Otwocku, 

k) udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Urząd Miejski w Karczewie. 

2. Działalność samorządu uczniowskiego: 

a) włączenie się do akcji „Góra Grosza” 

b) pomoc koleżeńska – odrabianie lekcji  

c) akcje charytatywne prowadzone wspólnie z Fundacją Błażeja  

3. Działalność charytatywna nauczycieli - Charytatywny Koncert Kolęd dla Michała 

Wielgomasza – absolwenta naszej szkoły. Współpraca z Fundacją Błażeja 
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4. Współpraca z rodzicami: 

a) rodzice angażują się w życie szkoły: 

- organizacja pikniku rodzinnego, 

- Jedynka „Stacja Wolność”- ognisko patriotyczne, rekonstrukcja historyczna (łapanka), 

debata patriotyczna,  

b) współpraca przy tworzeniu Programu wychowawczo-profilaktycznego, 

c) opiniowanie spraw związanych z organizacją szkoły (np. dni wolne od zajęć), 

d) wspieranie finansowe placówki. 
 

 Wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział: 

1. Udział w uroczystych obchodach 470-lecia nadania Karczewowi praw miejskich  

- Akcja facebookowa - V wieków Karczewa, 

- Wywiad z Burmistrzem Karczewa, 

- Uroczysta sesja,  

- „Polonez z epoki” – odtańczenie poloneza przez uczniów klas trzecich gimnazjum na 

karczewskim Rynku w Dni Karczewa. 

2. Projekt „Jedynka Stacja Wolność” – długotrwałe obchody związane z 100 rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości:  

   - 11 listopada – ognisko patriotyczne (śpiewanie pieśni patriotycznych), iluminacja świetlna 

 

 
 

- Debata Patriotyczna „Cafe Wolność” dla społeczności lokalnej 

 
 

 
 

- Rekonstrukcja historyczna – Łapanka na stadionie Mazura 
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- Spektakl historyczny – „Nas to dziś obchodzi” zorganizowany w piwnicy „Pod Barankiem” 

 

 
 

2. Pierwszy Piknik Rodzinny organizowany w Szkole Podstawowej nr 1   

 

   
 
 

4. Gminna inauguracja roku szkolnego 2018/2019. 

5. Organizacja konkursu powiatowego „ Piosenka nie zna granic”. 

6. Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 „Za Jedynki drzwiami: nauka, baśń, sztuka”. 

7. Organizacja Powiatowego Konkursu na projekt muralu poświęconego Irenie Sendlerowej oraz 

Powiatowego konkursu na komiks inspirowany jej życiem i działalnością pod honorowym patronatem 

Starosty Powiatu Otwockiego.. 

8. 2 maja – SP1 świętuje dzień flagi: 

- wspólne wykonanie „ Mega Flagi” z papieru, 

- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, grillowanie. 

9. Organizacja gminnego konkursu o nagrodę św. Cecylii. 
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1.5 Szkołą Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 jest placówką publiczną do której uczęszczało 630 uczniów, 

Szkoła liczy 30 oddziałów kl. I-VIII (klasy I-III – 9 oddziałów, klasy IV-VIII – 21 oddziałów).  Pracuje 

w systemie dwuzmianowym (8.00 – 16.20), świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 – 17.00. 

Baza dydaktyczno-wychowawcza placówki to: 5 sal lekcyjnych dla klas I-III, 14 sal lekcyjnych dla 

klas IV-VIII, 2 pracownie komputerowe, pracownia fizyczno-chemiczna, sala gimnastyczna, świetlica 

szkolna, biblioteka, w której zgromadzono 6977 woluminów, czytelnia, w której znajdują się 4 

stanowiska komputerowe (centrum multimedialne), stołówka szkolna (wraz z kuchnią) na 125 miejsc, 

w której wydawane są dwudaniowe obiady, gabinet lekarsko-pielęgniarski (pielęgniarka dostępna dla 

uczniów w godz. 8.00 – 14.00), gabinety specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy, reedukatora), 

pomieszczenie z radiowęzłem szkolnym, plac zabaw z projektu „Radosna Szkoła”, możliwość 

korzystania z miejskiej hali sportowej i boisk, 2 pomieszczenia wygospodarowane z części 

magazynowych szkoły wykorzystywane do zajęć pozalekcyjnych. 

 

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym (8.00 – 16.20), świetlica szkolna czynna w godz. 7.00 – 

17.00. W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny (Librus). W każdej sali lekcyjnej i gabinecie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajduje się komputer z dostępem do Internetu. Szkoła korzysta 

łącznie z 70 komputerów (pracownie komputerowe, sale lekcyjne, gabinety specjalistów, pokój 

nauczycielski, czytelnia, świetlica, gabinety administracji szkolnej) oraz 8 tablic interaktywnych i 6 

zestawów: projektor z ekranem. 

W placówce funkcjonuje system monitoringu wizyjnego (wewnętrzny, zewnętrzny) – łącznie 42 

kamery, 

 
Struktura organizacyjna szkoły. 

Szkołą zarządza dyrektor i 1 wicedyrektor, zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (52 osoby) - 

nauczyciele dyplomowani (34), nauczyciele mianowani (13), nauczyciele kontraktowi (5). Ponadto 

zatrudnieni są pracownicy administracyjni  (8 osób - 5 ½ etatu), pracownicy obsługi (11 osób - 10 ½ 

etatu), a także pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, którą świadczą wychowawcy, 

nauczyciele, specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, 3 reedukatorów, nauczyciel wspomagający i 

prowadzący zajęcia rewalidacyjne). 

W szkole zatrudnionych jest łącznie 71 osób. 

 

Działalność dydaktyczno wychowawcza. 

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.  

Działalność dydaktyczna: 

1) realizowanie podstawy programowej dla klas I-VIII na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, 

2) realizacja programu „Kreatywny uczeń” – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas III-VII rozwijające 

uzdolnienia matematyczne, przyrodnicze, językowe i informatyczne, 

3) przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych: 

- Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” – 5 nagród gminnych, 4 wyróżnienia, 

- Gminny konkurs mitologiczny „Atena” – I miejsce, 

- Konkurs informatyczny „miniLogia 16” – zakwalifikowanie się dwóch uczniów do II etapu, 

- Gminny konkurs piosenki o Karczewie – I miejsce, 

- Powiatowy konkurs „English only” – IV miejsce, 

- Powiatowy konkurs recytatorski „Językiem Sheakspeara” – II miejsce, 

- Konkurs „My Book” – 2 wyróżnienia, 

- Powiatowe eliminacje do XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego – 2 wyróżnienia, 

- Międzyszkolny Konkurs na Różaniec Patriotyczny: I miejsce, II miejsce, III miejsce, 3 wyróżnienia, 

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polsce i Polakach „Znasz-li ten kraj” – V miejsce reprezentacji szkoły, 

- Gminny Konkurs Fotograficzny „Moja mała ojczyzna w obiektywie”: kategoria „Zabytki” – I 

miejsce, II miejsce, III miejsce, kategoria „Artystyczne oko” – II miejsce, 

- Gminny Konkurs Piosenki Religijnej o Nagrodę św. Cecylii: kategoria soliści kl. 1-3 – I miejsce, 

kategoria soliści kl. 4-6 – I miejsce, kategoria  zespół kl.1-3 – I miejsce, kategoria zespół kl. 4-6 – II 

miejsce, kategoria zespół kl. 7-8 – II miejsce, 

- Gminny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową – Nagroda Gminna, 6 laureatów, 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zachowaj trzeźwy umysł 2018” – 3 laureatów, 
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- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niebo złote Ci otworzę” pod patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego – I miejsce, 

- XVI edycja Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem” – I miejsce, 

- Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji K.K. Baczyńskiego „Niebo złote Ci otworzę” pod 

patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – wyróżnienie, 

- Kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego – kwalifikacja uczennicy do etapu wojewódzkiego (tytuł 

laureata), 

- Kuratoryjny konkurs „Jan Paweł II – papież wolności” – kwalifikacja ucznia do etapu 

wojewódzkiego (tytuł laureata), 

- Wojewódzko – Metropolitalny Konkurs Biblijny im. kard. Hlonda – kwalifikacja do finału 2 

uczennic, 

- Ogólnopolski Konkurs dla uczniów gimnazjum „Wszczep sobie zdrowie” – kwalifikacja ucznia do 

II etapu; 

4) przygotowywanie i organizowanie wielu konkursów szkolnych: 

- Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Droga Polski do wolności 1795-1918”, 

- Konkurs biblioteczny „Moja ulubiona bajka”, 

- Szkolny Konkurs Recytatorski „Niepodległa w skrzydlatych słowach”, 

- Meditest, 

- Konkurs ortograficzny „ Ortograficzne potyczki dla Niepodległej”, 

- Konkurs mitologiczny, 

- Dyktando z jęz. angielskiego; 

5) przygotowywanie uczniów i udział szkoły w zawodach sportowych oraz osiągnięcia: 

- I miejsce szkoły w powiecie, 

- mistrzostwa gminy: koszykówka – I miejsce dziewcząt, I miejsce chłopców, siatkówka – I miejsce 

dziewcząt, I miejsce chłopców, piłka nożna – I miejsce dziewcząt, I miejsce chłopców, piłka nożna 

halowa – I miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców, tenis stołowy – IV miejsce dziewcząt, I miejsce 

chłopców, Memoriał im. Mariana Olszewskiego – V miejsce; 

- mistrzostwa powiatu: koszykówka – I miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców, siatkówka – I miejsce 

dziewcząt, III miejsce chłopców, piłka ręczna – I miejsce dziewcząt, IV miejsce chłopców, piłka 

nożna – I miejsce dziewcząt, czwórbój lekkoatletyczny – I miejsce dziewcząt, VII miejsce chłopców, 

trójbój lekkoatletyczny – I miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców, biegi przełajowe indywidualne 

– I, III miejsce dziewcząt, III miejsce chłopca, tenis stołowy – miejsce V-VIII chłopców, szachy – 

zespół X miejsce;  

- zawody międzypowiatowe: koszykówka – IV miejsce dziewcząt, piłka nożna – III miejsce dziewcząt, 

piłka ręczna – II miejsce  dziewcząt, czwórbój lekkoatletyczny – III miejsce dziewcząt, ogólnopolski 

turniej „Piłka ręczna na orliku” – VIII miejsce w Polsce, „Z podwórka na stadion o puchar 

Tymbarku” – I miejsce w turnieju regionalnym i awans do etapu wojewódzkiego, Mistrzostwa 

regionu w indywidualnych biegach przełajowych – awans uczennicy do etapu wojewódzkiego; 

6) przygotowanie wniosku i aplikowanie szkoły do projektu unijnego „Z pasją do nauki” – 

zagwarantowanie uczniom dodatkowych zajęć rozwijających myślenie matematyczne, przyrodnicze, 

informatyczne oraz rozwijające kompetencje językowe, 

7) działalność wychowawcza odbywa się w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny i klasowe 

plany wychowawcze. Szkoła realizuje następujące  programy wychowawczo-profilaktyczne: 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Zły dotyk”, „Cukierki”, „Dzień chorób rzadkich”, „Między nami 

kobietkami”, „Trzymaj formę”, „Autyzm na całe życie”, „Program dla szkół” – owoce, warzywa i 

mleko dla uczniów, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Kształtowanie postawy szacunku do innych”, 

koncert profilaktyczny „Cyberprzemoc”, „Radzenie sobie z potajemnym dotykiem”, „Bezpieczne 

wakacje”, „Bieg po zdrowie” – program antynikotynowy, „Światowy Dzień Autyzmu”, „Ząb jak dąb” 

- pogadanki profilaktyczne nt. zdrowia jamy ustnej i nawyków żywieniowych, autorski program 

profilaktyczny – zapobieganie przestępczości „Ogarnij przyszłość”, 

8) kształtowanie postaw patriotycznych (udział uczniów w obchodach miejskich uroczystości 

państwowych i lokalnych, 

9) działania szkolnego koła wolontariatu, 

10) współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

11) organizacja imprez i uroczystości szkolnych: uczczenie patrona szkoły i uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego, przedstawienie na Dzień Edukacji Narodowej, Festiwal piosenki patriotycznej z okazji 

setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Ślubowanie klas I, Pasowanie na czytelnika uczniów klas 
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I, Rodzinna lekcja patriotyzmu, Andrzejki dla klas I, Jasełka dla rodziców, Jasełka szkolne, Wigilie 

klasowe, Spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy; 

12) organizacja kiermaszy świątecznych (bożonarodzeniowego i wielkanocnego), 

13) udział w akcjach proekologicznych: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, zbiórki korków, baterii. 

 

Działalności inwestycyjno-remontowa 

- remont łazienki – 50000 zł, 

- naprawa placu zabaw – 13985,10 zł, 

- zakup komputerów do pracowni – 22253 zł, 

- projekt MEN „Aktywna tablica” – 17500 zł, 

- zakup tablic interaktywnych – 25000 zł, 

 -zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy subwencji oświatowej (0,4%) – 19192 zł, 

- zakup laptopów do sal lekcyjnych w związku z wdrażaniem dziennika elektronicznego – 22831 zł, 

- remont gabinetu – 2412,63 zł, 

- zakup mebli – 1000 zł, 

- zakup blatu do stołu – 1033,20 zł. 
 

Działalność wolontariacka i współpracy z rodzicami: 
1) działalność wolontariacka: 

- zorganizowanie trzech kawiarenek w szkole, z których dochód został przeznaczony na rzecz 

podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, 

- zorganizowanie dwóch kawiarenek w szkole, z których dochód został przeznaczony na pomoc 

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku w 

organizacji Koncertu Charytatywnego „Nauczyciele Dzieciom”, 

- zorganizowanie kawiarenki w szkole, z której dochód został przeznaczony na Hospicjum 

Promyczek, 

- udział w akcji „Paczuszka dla maluszka”, 

- uczestnictwo wolontariuszy w otwockiej Nocy Bibliotek, podczas której organizowali gry i zabawy 

dla dzieci oraz głośno czytali utwory literackie dla najmłodszych, 

- zbiórka książek na kiermasz organizowany w Józefowie na rzecz pomocy dla chorego dziecka, 

- udział w akcji charytatywnej PAJACYK XXL, której celem było finansowe wsparcie dla 

osieroconych dzieci z Zabieżek, 

- zbiórka artykułów dla dzieci z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, 

- zbiórka suchej żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom”, połączona z 

pakowaniem zebranych darów, 

- organizacja kawiarenki, z której dochód został przeznaczony na zakup żywności, artykułów 

chemicznych oraz ubrań dla rodziny z Otwocka poszkodowanej  przez los, 

- udział w akcji „Napiszmy do Krystiana” – pisanie kartek z życzeniami powrotu do zdrowia dla 

chorego chłopca z Polski mieszkającego  w Niemczech, 

- udział w akcji charytatywnej „Mikołajkowo – sportowy zawrót głowy” na rzecz chorego Michała (w 

celu leczenia i rehabilitacji chorego), 

- udział w akcji „Obudzić Michała” 

- udział w akcji „Nie bądź sknera – kup pampera” – zbiórka artykułów higienicznych, jedzenia i 

kosmetyków dla podopiecznych otwockiego IOP-u, 

- udział w akcji charytatywnej „Przejazd rowerowy dla Olimpii”, 

- zaangażowanie wolontariuszy w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- zbiórka żywności – paczki dla podopiecznych MOPS w Karczewie. 

2) współpraca z rodzicami: 

- rodzice aktywnie włączają się w życie szkoły, 

- współorganizują imprezy i uroczystości szkolne, m.in. pikniki szkolne, kiermasze świąteczne, Dzień 

Edukacji Narodowej, wigilie szkolne, zakończenie roku, akcje wolontariackie, 

- współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, 

- zbierają dobrowolne wpłaty rodziców na rzecz szkoły i gospodarują nimi zgodnie z potrzebami 

szkoły, 

- opiniują wszelkie plany do realizacji i pomagają w ich wdrażaniu, 

- opiniują pracę nauczycieli, 

- pomagają szkole w zdobywaniu sponsorów, 

- często sami są sponsorami dla szkoły. 
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Wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział: 
1) szkoła organizowała liczne imprezy i uroczystości szkolne takie, jak: 

- uczczenie patrona szkoły – uroczyste rozpoczęcie roku, 

- Festiwal piosenki patriotycznej, 

- ślubowanie uczniów klas I, 

- pasowanie uczniów klas I na czytelników, 

- „Rodzinna lekcja patriotyzmu”, 

- jasełka szkolne, 

- spotkanie uczniów klas I z Mikołajem, 

- bal karnawałowy, 

- piknik szkolny, 

- kiermasze świąteczne, 

- „Dzień wiosny”, 

- „Dzień pamięci żołnierzy wyklętych – My też pamiętamy”, 

- szkolny konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”, 

- warsztaty świąteczne, 

- dzień języków obcych – tygodniowy pobyt i udział w życiu szkoły studentów z Indii i Turcji, 

- „Trzymaj formę”, 

- „Dzień Ziemi”, 

- „Autyzm na całe życie”, 

- „Historia mojego miasta” – przedstawienie, 

- „Dzień chorób rzadkich”, 

- cykliczne spotkania uczniów z ciekawymi ludźmi, 

2) szkoła brała aktywny udział występując w imprezach pozaszkolnych takich jak: 

- Dni Karczewa, 

- Wielkanoc w Klubie Seniora, 

- Dzień Kobiet w Klubie Seniora, 

- Rajd rowerowy organizowany przez Sanepid, 

- 470-lecie Karczewa, 

- koncert laureatów piosenki o Karczewie 

- przedstawienie na sesji Rady Miejskiej „Historia Karczewa na wesoło”, 

- jasełka dla przedszkolaków, 

- jasełka dla seniorów w MGOK w Karczewie, 

- choinka dla potrzebujących w MOSiR w Karczewie, 

- wspólne kolędowanie na osiedlu Ługi, 

- dożynki gminne w Ostrówcu, 

- przedstawienie z okazji konkursu gminnego „Moja mała ojczyzna” w Urzędzie Miejskim, 

- występy uczniów w Domu Opieki w Anielinie, 

- występy uczniów dla stowarzyszenia „W stronę słońca”, 

- zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku w Celestynowie. 

 

 

1.6 Szkołą Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 
 

Szkoła Podstawowa  w Glinkach jest ośmioklasową szkołą z oddziałem przedszkolnym do, którego 

uczęszczają dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnie. Nauka odbywała się w systemie jednozmianowym. 

Obwód szkoły obejmuje cztery miejscowości: Glinki, Ostrówek, Kosumce  i Władysławów.  Liczebność 

uczniów w  2018 roku  wynosiła w klasach I-VIII - 72 uczniów, w oddziale przedszkolnym – 13 dzieci. 

35 uczniów korzysta z dowozu szkolnego z Kosumiec i Ostrówka. W roku 2018 sklasyfikowano i 

promowano 72 uczniów  tj.100 %. 12 uczniów (16%) otrzymało promocję z wyróżnieniem. 

 

Baza lokalowa szkoły składa się z ośmiu sal lekcyjnych, pracowni komputerowej z 13 stanowiskami 

komputerowymi, sali gimnastycznej, biblioteki wraz z czytelnią, sekretariatu wraz z gabinetem 

dyrektora, gabinetu pedagoga, gabinetu obsługi księgowej, gabinetu pielęgniarki, pokoju 

nauczycielskiego, dwóch szatni, kuchenki szkolnej, łazienek dla chłopców i dziewczynek oraz portierni. 

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający i uczniowie 

oczekujących na odebranie przez rodziców. Łącznie zapisanych w świetlicy jest 52 uczniów. 
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Ze względu na brak zaplecza kuchennego uczniowie korzystają  z ciepłego posiłku dowożonego przez 

catering. Z cateringu korzystało średnio 20 uczniów dziennie, w tym 8 uczniów miało zakupione posiłki 

przez MOPS w ramach dożywiania.   

Szkoła posiada wielofunkcyjne  boisku szkolne oddane w czerwcu 2018, plac zabaw ,,Radosna Szkoła”.   

 

Struktura organizacyjna szkoły 

W  2018 roku w szkole było zatrudnionych  18 nauczycieli w łącznym wymiarze 15,30 etatu: 

nauczyciele dyplomowani - 9 (8.80 etatu), nauczyciele mianowani - 7 (5,90 etatu), nauczyciele 

kontraktowi - 2 (0,60 etatu). Pracownicy administracji i obsługi, to: główna księgowa – 1 (0,4 etatu), 

specjalista ds. plac - 1 (0,4 etatu), sekretarz szkoły – 1 (1 etat), konserwator - 1 (1 etat), woźna - 3 (2,5 

etatu). 

 

Udział w zawodach sportowych: 

- gminne zawody ,,Dwa ognie ‘- klasa II i klasa III – chłopcy II miejsce, dziewczęta III miejsce, 

- gminne zawody uczniów klas IV-VII w piłkę nożną – III miejsce chłopcy, IV miejsce dziewczęta, 

- zawody  w piłkę  ręczną ,,Kocham Ręczna na Orliku”- I miejsce dziewczęta  III-IV, II miejsce chłopcy 

III-IV, 

- zawody wojewódzkie ,,Kocham Ręczna na Orliku”- III miejsce dziewczęta klasa III,  

- sprint na Orliku - klasy I-III - I miejsce, 

- powiatowe – indywidualne biegi przełajowe klas IV-VIII, 

- V Powiatowy  Memoriał im. Mariana  Olszewskiego, 

- zawody  w piłkę nożną chłopców klas IV-VIII, 

- zawody lekkoatletyczne dla klas IV -VIII w Kołbieli –biegi przełajowe, 

- gminne rozgrywki w koszykówkę klas  IV-VI - II miejsce chłopcy ,dziewczęta III miejsce, 

- gminne rozgrywki w piłkę  nożną  klas  IV-VII - IV miejsce chłopcy, V miejsce dziewczęta.  

 

Udział w konkursach: 

- 41 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”- nagroda gminna Aleksandra Żajewska (kl. V), 

wyróżnienia Patrycja Prejs (kl II), Sieńkowska, Marysia (,,O”), 

- gminny Konkurs Piosenki o Karczewie – II miejsce, 

- VIII Konkurs Międzyszkolny Mitologiczny - I miejsce, 

 

 
 

- gminny konkurs Wiedzy o Karczewie -,,Moja Mała Ojczyzna” - II miejsce, 

- konkurs piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej ,,Póki Polska żyje w nas” org. przez OSP Dziecinów - I 

miejsce Kasia Górska, I  miejsce Gabriela Sadkowska, I miejsce duet Kinga Podgórzak i Łucja 

Piotrowska, 

- powiatowy konkurs pieśni patriotycznej „Wszystko co mamy, Polsce oddamy” w Józefowie -  

Sadkowska Gabriela - I miejsce, zespól Natalia Fijka, Katarzyna Tywonek, Karolina  Rewerska, 

Angelika Wasąznik – I miejsce, Kasia Górska - III miejsce, 

– przegląd wierszy Patriotycznych - dzieci z  oddziału przedszkolnego,  

- gminny konkurs Piosenki Religijnej o puchar Św. Cecylki - II miejsce. 
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Rok  2018 - Rokiem dla Niepodległej – działania szkoły 

 

- udział w gminny konkurs Wiedzy o Karczewie -,,Moja Mała Ojczyzna”, 

 

    
 

- udział w konkursie piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w ,,Póki Polska żyje w nas”, 

- udział w powiatowym konkursie pieśni patriotycznej „Wszystk co mamy, Polsce oddamy”, 
- finał zorganizowanego przez nasza szkołę Gminnego Konkursu Fotograficznego ,,Moja mała ojczyzna 

w obiektywie”  

 

      
 

- udział w Przeglądzie wierszy patriotycznych – dzieci z  oddziału przedszkolnego,  

- udział w Koncercie piosenki Religijno-Patriotycznej w kościele Parafialnym w Ostrówku. 

 

Działalność wolontariacka 

- wykonanie kart świątecznych  z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla samotnych mieszkańców Glinek 

,Ostrówka, Kosumiec, 

- wykonanie kart świątecznych  z okazji Świąt Wielkanocnych dla samotnych mieszkańców Glinek 

,Ostrówka, Kosumiec, 

- koncert dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,   

- udział w biciu rekordu Guinnessa w robieniu pajacyków ,,Pajacyk XXL” – uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, 

- zbieranie  nakrętek dla Mariusza P. poprzez Fundację ,,Siepomaga”, 

- szlachetna paczka – nauczyciele i klasy IV-VII, 

- Paczka dla  Zwierzaczka - pomoc dla szpitalika dla psów w Zalesiu –klasy 0-III. 

 
Innowacje pedagogiczne i programy rządowe. 

W ramach innowacji kontynuujemy projekt wychowawczo - edukacyjny ,,Baśniowa Szkoła”. 

Realizujemy następujące programy rządowe: Dożywianie w szkole, Owoce i warzywa w szkole, Mleko 

w szkole, Trzymaj formę, Bieg po zdrowie, Akademia Puchatka, Aktywna tablica (2 tablice 

multimedialne), Gabinety Lekarskie,  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (książki do biblioteki). 

Wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział: 
1) szkoła organizowała liczne imprezy i uroczystości szkolne takie, jak: 

- działania  projektowe ,,Baśniowa Szkoła”: Wielka Brytania - klasa V, Francja- klasa I, Japonia - 

klasa VII, Polska - klasa I, Morze Bałtyckie  - klasa III, 

- Apel z okazji Dnia  Żołnierzy wyklętych, 
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- Dzień  Ziemi - apel klasy VII, 

- Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika Szkoły Podstawowej w Glinkach, 

- Zakończenie roku szkolnego 2017/2018, 

- Inauguracja roku szkolnego 2018/2019, 

- Ślubowanie Uczniów Klasy  I, 

- Apel  z okazji Dnia Papieskiego (koncert dla papieża Jana Pawła II), 

- Uroczystość z okazji 11 listopada Rocznica Odzyskania Niepodległości, Rekord dla Niepodległej”, 

Montaż  słowno-muzyczny, Polonez odtańczony przez uczniów całej  szkoły, 

- Andrzejki, 

- Mikołajki ,,Nadchodzące Święta każdy zapamięta ‘’ –spotkanie z Mikołajem, 

- Wigilia Szkolna, 

2) szkoła brała aktywny udział występując w imprezach pozaszkolnych takich jak: 

- Bal  Karnawałowy, 

- Piknik rodzinny, 

- Koncert piosenek religijno-patriotycznych w kościele parafialnym, 

   - Otwarcie boiska wielofunkcyjnego dla całej społeczności wiejskiej  
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Działalności inwestycyjno-remontowa 

- malowanie komputerowej, 

- zaadoptowanie  gabinetu lekarskiego, 

- malowanie sali gimnastycznej i 2 dużych  klas lekcyjnych,  

- zakup mebli do sali klasy VIII, 

- szafki uczniowskie do szatni, 

- pomoce do pracowni chemiczno-fizycznej –biologicznej, 

- zakup kserokopiarki. 

 

 

 1.7 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim 
 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim  został utworzony w 2004 r. w wyniku połączenia 

Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola. 

Szkoła Podstawowa nosi nadane w 1999 r.  imię Jana Pawła II  - jest szkołą 8-oddziałową, do której 

uczęszcza 108 uczniów z miejscowości Otwock Wielki, Otwock Mały, Wygoda, Kępa Nadbrzeska. 

Przedszkole tworzą 4 oddziały do których uczęszcza 97 dzieci z miejscowości. 

 

Struktura organizacyjna szkoły. 

W Zespole jest zatrudnionych 49 pracowników w tym:  

- 33 nauczycieli z czego 16 w pełnym wymiarze godzin, 13 osób w niepełnym wymiarze godzin, a 4 

przebywa na urlopach wychowawczych.  

- 4 pracowników administracji w tym 2 pełnozatrudnionych (sekretarz szkoły i intendent) oraz 2 

niepełnozatrudnionych (główna księgowa i specjalista ds. księgowości), 

- 12 pracowników obsługi w tym 4 osoby w szkole (2 woźne zatrudnione w pełnym wymiarze, 2 

niepełnozatrudnione dozorca i konserwator zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, w przedszkolu 

4 osoby pomoc wychowawcy/sprzątaczka oraz 3 osoby (2,5 etatu ) w kuchni obsługujące szkołę i 

przedszkole.  

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza. 

Szkoła Podstawowa 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły to przede wszystkim obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

zgodne z ramowym planem nauczania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla 

uczniów w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rewalidacja, terapia pedagogiczna, 

konsultacje psychologiczne, logopedia) oraz opieka w świetlicy szkolnej. Wszystkim chętnym uczniom 

szkoła zapewnia obiady w stołówce szkolnej przygotowywane w kuchni szkolnej. 

W 2018 r. uczniowie szkoły brali udział w następujących konkursach: 

1) przygotowanych przez szkołę:  

Szkolny Konkurs Czytelniczy „Ferie z książką”, Konkurs na Palmę Wielkanocną, Szkolny 

Konkurs Ortograficzny, Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu,  Pielgrzymki Jana Pawła 

II konkurs plastyczny, Sto pytań na 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości,  Pielgrzymki Jana 

Pawła II do Ojczyzny – konkurs wiedzy. 

2) pozaszkolnych: 

„Moja mała Ojczyzna” III miejsce, „Mazowieckie lasy pamiętają o wolności, Kuratoryjny Konkurs 

Języka Angielskiego, XVI Gminny Konkurs Piosenki Religijnej o nagrodę św. Cecylii” II miejsce, 

Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe”, Gminny konkurs plastyczny „Ozdoba 

Bożonarodzeniowa”,  Diecezjalny Konkurs Plastyczny: Młodzi kreatorzy mody miłości – 

Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej, Diecezjalny konkurs literacki: Piszemy do 

Królowej Polski „Na początku mego listu”, Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”, 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II – OLIMPUS, Mistrzostwa Gminy Karczew 

Szkól Podstawowych dwa ognie i piłka nożną. 

Przedszkole 

Praca dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu realizowana jest zgodnie z przyjętą koncepcją pracy 

przedszkola na lata 2014-2019. Dzieci w przedszkolu objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

(terapia psychologiczna, logopedia, terapia pedagogiczna). W 2018 r. dzieci brały udział w 

następujących konkursach: 

- konkurs Patriotyczny na 100-lecie odzyskania Niepodległości „Kto Ty jesteś? Polak Mały!”, 

- konkurs recytatorski ”Przegląd poezji patriotycznej”, 
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- konkurs „Ozdoba Bożonarodzeniowa” organizowany przez MGOK, 

Na terenie przedszkola odbyły się: 

 - zajęcia otwarte z Rodzicami  - wykonanie ozdoby Bożonarodzeniowej, 

- zajęcia otwarte z Rodzicami – wykonanie palm wielkanocnych, 

- Bal Karnawałowy z wodzirejem dla przedszkolaków, 

- Jasełka Bożonarodzeniowe występy dla rodziców, 

- trzykrotne pokazy naukowe organizowane przez Centrum Nauki Kopernik, 

- czterokrotnie pokazy przedstawień teatralnych dla dzieci ( teatrzyki objazdowe), 

- uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, 

- dzieci przedszkolne uczestniczą w Innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji czytelniczej w 

przedszkolu, 

- przez cały rok  raz w tygodniu dzieci biorą udział w zajęciach „Drużyny Kangura” w ramach 

ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej „Przedszkoliada”, 

- udział wszystkich grup przedszkolnych w uroczystych obchodach Święta Niepodległości 

organizowanych przez Szkołę. 

 

 

Działalność wolontariacka i współpracy z rodzicami: 
- zbiórka pieniędzy wśród uczniów i pracowników  na dożywianie dzieci ze szkoły im. Jana Pawła II w 

Welou w Togo, 

- zbiórka pieluch i artykułów higienicznych – w ramach akcji „Pomóżmy dzieciom z IPO w Otwocku”, 

- zbiórka karmy dla zwierząt  znajdujących się w schronisku w Celestynowie, 

- całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych dla Mariusza , któremu amputowano nogi. 

W ramach współpracy z rodzicami zorganizowano  w czerwcu  Piknik Rodzinny, kawiarenkę 

Andrzejkową  - dochód z tych imprez pozwolił zakupić dla szkoły monitor interaktywny. 

Rada Rodziców jest fundatorem nagród książkowych i rzeczowych na zakończenie roku szkolnego oraz 

dla zwycięzców w konkursach wewnątrzszkolnych. W  dniu 09.11.2018r w wieczornicy poświęconej 

rocznicy odzyskania Niepodległości rodzice wspólnie z dziećmi śpiewali pieśni patriotyczne, jak 

również brali udział w Wieczorze Kolęd i Pastorałek. Dla rodziców zorganizowano 2 wywiadówki 

profilaktyczne na temat: technik aktywnych metod nauki i eliminowania agresji u dzieci. 

 

Wydarzenia organizowane przez placówkę: 
- Wieczór Kolęd  wspólnie z rodzicami i mieszkańcami, 

- Bal karnawałowy, 

- Dzień Żołnierzy Wyklętych, 

- Rocznica urodzin patrona szkoły Jana Pawła II, 

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- Piknik Rodzinny, 

- Ślubowanie klasy pierwszej, 

- Święto Edukacji Narodowej, 

- Święto Szkoły, 

- Uroczysty Apel z okazji Odzyskania Niepodległości, połączony z Wieczorem Pieśni Patriotycznych, 

- Dyskoteka Andrzejkowa (loteria fantowa, kawiarenka dla rodziców), 

- Jasełka i wigilia szkolna. 

Biblioteka szkolna zorganizowała wystawy książkowe: (39 rocznica wyboru Karola Wojtyły na 

Papieża, Polskie tradycje i święta, Malarstwo polskie, „Hej kolęda, kolęda”), a także jeden kiermasz 

książki popularnonaukowej „Kto czyta nie błądzi”. W ramach pracy biblioteki zostały zorganizowane: 

Akcja „Ferie z książką”, Mikołajki w bibliotece, pasowanie na czytelnika uczniów klasy I, Dzień 

Pluszowego Misia, przygotowanie apelu p.t. „Moda na czytanie” z okazji Światowego Dnia Książki, 

promocja książki Mikołaja Bezaka ucznia klasy VII „Psotliwy Rafałek”. Uczniowie klas I- III wzięli 

udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek 2018. Biblioteka szkolna zorganizowała  dwa kiermasze 

książki, wystawę książek o Janie Pawle II. W ramach pracy biblioteki zostały zorganizowane także 

prezentacja multimedialna „Zaszum nam Polsko”, Dzień postaci z bajek, akcja  szkolno- przedszkolna 

„Ferie z książką” oraz Urodziny Kubusia Puchatka. 
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Wycieczki szkolne i przedszkolne 

W  2018 r. uczniowie wyjeżdżali  na wycieczki: do teatru  na spektakl „Chłopcy z placu broni” (kl. IV- 

VI), do Teatru Narodowego na „Halkę” Stanisława Moniuszki (kl. VI-VII), zwiedzanie kulis Teatru 

Wielkiego (kl. IV-VII), 

Do kina na film „Cudowny chłopak”, do Rezerwatu Przyrody „Na Torfach”, do Kazimierza Dolnego 

(kl. IV-VII), do Krakowa i Wieliczki (kl. II-IV), do Pałac Prezydencki w Warszawie (kl. IV-VII), do 

Muzeum Archeologicznego  (kl. I-III), do Zamku Królewskiego w Warszawie, do Mazowieckiego 

Parku Krajobrazowego (kl. I- III),  

Dzieci z klas I-III zwiedziły Pałac w Otwocku Wielkim, gospodarstwo agroturystyczne, zapaliły znicze 

na cmentarzu powstańców w Osinach, były w Muzeum Historii Żydów Polskich oraz obejrzały w kinie 

film „Poczta Świętego Mikołaja”.  

Uczniowie klas IV -VIII byli w kinie na filmie „Dywizjon 303 historia prawdziwa”, uczestniczyli w 

XVIII Zjeździe Rodziny Szkół im .Jana Pawła II, w  Escape roomie, w Muzeum Powstania 

Warszawskiego - lekcja „Powstańczy dzień powszedni”, w piekarni – lekcja z doradztwa zawodowego, 

w księgarni „Baja Book”. 

 

 

1.8 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 

 
W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na podstawie Uchwały Nr XVI/124/2004 

Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie połączenia w Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki, 

2) Przedszkole. 

Szkoła działa na podstawie Uchwały Nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 

2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w 

Sobiekursku, dla Której organem prowadzącym jest Gmina Karczew. 

Przedszkole działa na podstawie Uchwały Nr XXIX 134/96 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 lipca 

1996 roku. Z dniem 1 września 2004 roku Zespół Szkolno– Przedszkolny rozpoczął swoja działalność 

dydaktyczno- wychowawczą.  

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wynosiła 249. Liczba uczniów w roku szkolnym 

2018/2019 wynosiła 252. 

Szkoła posiada logo oraz hymn „Szczyty wiedzy”. Słowa hymnu nawiązują do patrona szkoły Jerzego 

Kukuczki oraz cechy absolwenta I i II etapu edukacyjnego, zawartych w „Programie wychowawczym 

szkoły”. 

 

Struktura organizacyjna   
W skład Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku wchodzą: 

- Przedszkole  - 2 oddziały  -  I grupa ,,Biedronki”,  II grupa ,,Krasnale”, 

- Szkoła Podstawowa – 8 oddziałów oraz  1 oddział  przedszkolny (grupa 6-latków). 

Działalnością  Zespołu  kieruje  dyrektor. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje  go nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący. 
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Dyrektorowi podlegają: kadra pedagogiczna (nauczyciele szkoły podstawowej,  nauczyciele 

przedszkola,  wychowawcy świetlicy,  nauczyciel bibliotekarz, logopeda, pedagog, psycholog), 

pracownicy administracji i obsługi (główny księgowy,  specjalista do spraw płac,  sekretarz szkoły, 

konserwatorzy, woźne, pomoce nauczyciela w przedszkolu, intendent, kucharki, pomoc kuchenna). 

          
Działalność dydaktyczna 

1.Udział szkoły i przedszkola w konkursach, turniejach, zawodach sportowych. Wykaz działalności 

sportowej w dalszej części. 

2 Organizacja dodatkowych zajęć w szkole i w przedszkolu. 

Dla uczniów klas I-VIII  zostały zorganizowane zajęcia rozwijające zainteresowania, a dla uczniów 

mających trudności w nauce zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia są dostosowane do potrzeb 

uczniów. Wykaz zajęć w załączeniu. 

Rozbudzamy zainteresowania muzyczne dzieci, odbywają się koncerty muzyczne dla 

przedszkolaków, klasy,,0” i klas I-VIIII. Organizujemy koncerty muzyczne np. Koncert Pieśni 

Patriotycznej, Koncert Kolęd i Pastorałek. Świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Zorganizowaliśmy ,,Rekord dla Niepodległej’’. Dla uczniów .mających zalecenia z 

PPP nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne.  

Uczniom mającym trudności w nauce zapewnia się pomoc. Organizowane są zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, przeprowadza się diagnozę 

psychologiczno- pedagogiczną. 

W świetlicy uczniowie mają możliwość przebywania od 7.00. do 17.00. Chętni mają pomoc w 

odrabianiu pracy domowej. 

Organizacja i warunki kształcenia zapewniają wszystkim uczniom uczestnictwo w zajęciach. W 

przedszkolu i w szkole są dodatkowe zajęcia taneczne. Uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki 

uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. 

3. Wyniki nauczania w poszczególnych klasach. 

Średnie ocen w klasach – I semestr 

IV -  4,31    Va -  4,2       Vb - 4,15        VI - 4,32            VII - 3,75             VIII - 3,62 

4. Analiza osiągnięć dzieci w przedszkolu z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. 

Nauczyciele przedszkola prowadza obserwacje pedagogiczne - bieżące, wielotygodniowe, półroczne.  

5. Diagnoza przedszkolna. 

 Nauczycielka oddziału przedszkolnego wykonała diagnozę pedagogiczną .Zatrudnia się w szkole 

logopedę. Terapią objęte są dzieci szkolne oraz dzieci z oddziału przedszkolnego (6 oraz 5 latki) 

wymagające pomocy. po przeprowadzonej diagnozie,  

6. Praca zespołów nauczycielskich 

Zostały powołane w szkole i w przedszkolu  zespoły zadaniowe. Nie każdy zespół wykonał 

przydzielone zadanie. Nauczyciele przeprowadzają próbne egzaminy w klasie VIII oraz dokonują  ich 

analizy . 

 

Działalność wychowawcza  

1  Diagnoza wychowawcza oddziałów/klas, rozpoznanie możliwości, potrzeb  

Rozpoznawane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami, Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy 

uczniom, którzy jej potrzebują. 

2.Organizowanie pomocy uczniom/dzieciom w przedszkolu z niepowodzeniami szkolnymi 

W przedszkolu dzieci mają pomoc logopedyczną (2 godziny w tygodniu). Jest to za mała ilość godzin. 

Logopeda pomaga nauczycielkom w realizacji PPP podczas bieżącej pracy z dzieckiem. Psycholog 

szkolny wspiera pracę nauczycielek wchodząc do grupy w razie potrzeb. W szkole prowadzone są 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne 

(socjoterapeutyczne), zajęcia z pedagogiem, psychologiem. 

3. Organizowanie pomocy uczniom/dzieciom w przedszkolu z problemami w zachowaniu 

Zaproszenie do grupy psychologa-rozmowy, wskazówki do pracy z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami. 

4. Wspieranie uczniów uzdolnionych 

Organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, czytelnicze, polonistyczne, z języka 

angielskiego, muzyczne, przyrodnicze, sportowe. 

5. Działania na rzecz organizowania pomocy materialnej  

Wszystkim chętnym dzieciom zapewniono posiłki. Dzieci będące w trudnej sytuacji otrzymują 

dofinansowanie do posiłków (szkoła i przedszkole). Szkoła współpracuje z MGOPS w Karczewie.  
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6. Realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i 

profilaktycznego. Realizowany jest we współpracy z Sanepidem program ,,Trzymaj Formę’’, ,,Czyste 

powietrze”. Realizowane są programy ,,Szklanka mleka” , „Owoce w szkole”. 

7.  Integracja zespołu klasowego. 

Organizujemy  m.in. wycieczki(szkoła i przedszkole). 

8. Tworzenie tradycji i obrzędowości klasy i szkoły. 

Wycieczki ,udział w uroczystościach w tym związanych ze świętami. 

10. Rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców w szkole i w przedszkolu. Rozmowy, 

konsultacje,  warsztaty, szkolenia dla rodziców, zebrania. 

 

Współpraca ze środowiskiem  

1.Współpraca z rodzicami  

Szkoła i przedszkole  właściwie współpracują z rodzicami. Organizowane są zebrania, dni otwarte, 

pogadanki, szkolenia, zajęcia otwarte. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami w miarę 

potrzeb. Organizowane są wspólnie z rodzicami uroczystości szkolne i przedszkolne, pikniki. 

Organizujemy dla rodziców szkolenia, warsztaty ze szczególny zwrócenie na ważne problemy z 

zakresu profilaktyki np.: 

– wykład dla rodziców: „Jak wychować zdrowe i szczęśliwe dziecko?”, który poprowadził 

Waldemar Lipiński, prezes Fundacji XXII, stawiająca sobie za cel powszechną edukację 

rodzicielską, 

– szkolenie z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych w cyberprzestrzeni „Cyberprzemoc – 

etiologia, przejawy sposoby reagowania.”, które poprowadziła Agnieszka Tadeper, dyrektor biura 

Centrum Profilaktyki Społecznej Fundacja Bonum Humanum, 

– szkolenie z zakresu profilaktyki „Małe dzieci, a technologie cyfrowe – co powinni wiedzieć 

rodzice.”, które poprowadziła Agnieszka Tadeper, dyrektor biura Centrum Profilaktyki 

Społecznej Fundacja Bonum Humanum. Wybrano zgodnie z przepisami Radę Rodziców. 

3. Współpraca z instytucjami 

Szkoła pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność. Współpracujemy z MGOK w 

Karczewie, MGOPS w Karczewie, Komendą Stołeczną Policji ,Wydział Ruchu Drogowego 

Komendą Policji w Otwocku i w Karczewie, Ośrodkiem Zdrowia w Sobiekursku, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku ,Sanepidem, uczelniami wyższymi. 

 

     
 

4. Promocja szkoły i przedszkola 

Główne działania promocyjne szkołę i przedszkole to: 

- prowadzenie strony internetowej szkoły, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności z życia szkoły 

i przedszkola, 

- zorganizowanie Koncertu pieśni patriotycznej, 

- Jasełka dla rodziców i społeczności lokalnej, 

- Koncert Kolęd i Pastorałek Placówka współpracuje z instytucjami wspomagającymi w zakresie 

doskonalenia.  

- organizacja uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, 

- organizacja zawodów sportowych, turniejów,  pikników. 
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Wyposażenie oraz  estetyka obiektu 

Ważniejsze  zakupy w zakresie materiałów i wyposażenia w szkole i w przedszkolu: indywidualne 

metalowe szafki do szatni dla uczniów wszystkich klas, 2 stoły i 20 krzeseł do pokoju nauczycielskiego, 

stolik komputerowy do pokoju nauczycielskiego, drukarka do pokoju nauczycielskiego, stół 

demonstracyjny oraz model człowieka i zestaw szkieł, piłki, 2 laptopy do księgowości, zestaw 

bezprzewodowy wokalny (mikrofony) na zajęcia muzyczne i uroczystości, wyposażenie do kuchni (2 

szt. stołów przyściennych, naczynia kuchenne), zakup leżaków dla przedszkolaków, renowacja podłóg 

w przedszkolu i w sali 11, malowanie w łazienkach, korytarzach, zakupienie materiałów i montaż 

monitoringu w szkole oraz dokonano, konserwacja boiska ,,Orlik”. 

Zagospodarowano teren wokół szkoły i boiska ,,Orlik”. Teren jest estetyczny  trawa systematycznie 

koszona, posadzono kwiaty.  Ogrodzenie od strony boiska ,,Orlik” jest do wymiany. Boisko funkcjonuje 

bez zastrzeżeń. Animatorzy sportu wywiązują się ze swoich zadań. Odbywają się turnieje i zawody 

sportowe. Boisko wykorzystywane jest właściwie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

Osiągnięcia muzyczne 

 
 Powiatowy Konkurs Muzyczno- Językowy „Piosenka nie zna granic” w Karczewie (duet uczniów 

z kl. VII – III miejsce w kategorii zespół), 

 XV Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej w Otwocku  (uczennica kl. III - wyróżnienie w 

kategorii solista 7-10 lat, 2 uczennice kl. VI – wyróżnienie w kategorii solista 11-14 lat oraz zespół 

uczniów kl. VI i VII – wyróżnienie w kategorii zespół), 

 Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej W Józefowie (uczennica kl. IV – II miejsce w kategorii 

solista kl. IV-VI, uczennica kl. IV - III miejsce w kategorii solista kl. VII-VIII oraz Zespół 

składający się z uczniów klas 6 i 7 – II miejsce w kategorii zespół kl. VII-VIII). 
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Sport w szkole 

1. Osiągnięcia sportowe 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w tenisie stołowym dziewcząt -III miejsce, 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Piłce Ręcznej dziewcząt - III miejsce, 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Trójboju Lekkoatletycznym klas IV dziewcząt - III miejsce, 

 XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-10 chłopcy, 

etap powiatowy - III miejsce,  

 eliminacje do Mistrzostw Powiatu Otwockiego w koszykówce dziewcząt, kategoria dzieci - I 

miejsce, 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w koszykówce dziewcząt, kategoria dzieci - I miejsce, 

 Igrzyska Międzypowiatowe Rejonu Legionowo w koszykówce dziewcząt, kategoria 

dzieci - III miejsce, 

 

         
 

2. Zawody sportowe zorganizowane przez naszą szkołę we współpracy z animatorami sportu 

na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Sobiekursku: 

 Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej dla dzieci „Kocham Ręczną na Orliku” chłopców i 

dziewcząt (etap powiatowy), 

 III Zawody Lekkoatletyczne (bieg na 50m) dla dzieci z klas I-III „Sprint Sobiekursk 2018r.”, 

 Dzień Sportu na ,,Orliku”, 

 XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-12 chłopcy, 

etap powiatowy,  
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 VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku 

dla dorosłych. 

 

3. Osiągnięcia sportowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku w 2018 r. 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w tenisie stołowym dziewcząt - III miejsce; Wiązowna, 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w tenisie stołowym dziewcząt, faza grupowa; Wiązowna,  

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w tenisie stołowym chłopców, faza grupowa; Wiązowna, 

 Eliminacje do Mistrzostw Powiatu Otwockiego Piłce Ręcznej dziewcząt, awans do finałów, 

Osieck,   

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Piłce Ręcznej dziewcząt - III miejsce; Józefów, 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Trójboju Lekkoatletycznym klas IV dziewcząt - III 

miejsce; Kołbiel,  

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w Trójboju Lekkoatletycznym klas IV chłopców - V 

miejsce; Kołbiel,   

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w indywidualnych biegach przełajowych, miejsca 

indywidualne; Kołbiel, 

 XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-10 chłopcy, 

etap powiatowy - III miejsce; Karczew, 

 XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-12 chłopcy, 

etap powiatowy - IV miejsce; Sobiekursk, 

 XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-12 

dziewczęta, etap powiatowy, IV miejsce w grupie eliminacyjnej; Ząbki, 

 Eliminacje do Mistrzostw Powiatu Otwockiego w koszykówce dziewcząt, kategoria dzieci - I 

miejsce; Celestynów, 

 Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w koszykówce dziewcząt, kategoria dzieci - I miejsce; 

Celestynów, 

 Igrzyska Międzypowiatowe Rejonu Legionowo w koszykówce dziewcząt, kategoria dzieci - 

III miejsce, Wołomin. 

 

 
 

4. Zawody sportowe zorganizowane przez naszą szkołę we współpracy z animatorami sportu na 

obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Sobiekursku: 

 Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej dla dzieci „Kocham Ręczną na Orliku” chłopców i 

dziewcząt (etap powiatowy),  

 III Zawody Lekkoatletyczne (bieg na 50m) dla dzieci z klas I-III „Sprint Sobiekursk 2018”, 

 Dzień Sportu na ,,Orliku”, 

 XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-12 chłopcy, 

etap powiatowy,  

 VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Sobiekursku dla dorosłych. 
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5. Działalność boiska „Orlik” 

Działalność boiska „Orlik” to praca z dziećmi w czasie zajęć szkolnych i przedszkolnych, promowanie 

wśród dzieci aktywności sportowej oraz aktywizacja społeczności lokalnej. To również dbanie o 

stronę techniczna boiska (konserwacje nawierzchni, dbanie o bezpieczeństwo oraz utrzymanie estetyki 

boiska). Nadzorowanie pracy animatorów sportu, współpraca z animatorami w zakresie organizowania 

i prowadzenia zajęć, współpraca z dyrektorami szkół.  

Działalność boiska „Orlik” skupia się między innymi na organizowaniu i prowadzeniu zajęć:  

- sportowo-rekreacyjnych wedle potrzeb uczestników zajęć dostosowanych do ich zainteresowań, 

wieku oraz umiejętności, 

- gier i zabaw ruchowych, 

- pokazów i konkursów sportowych, 

- organizowaniu turniejów sportowych i rekreacyjnych, 

- upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

- inicjonowaniu i prowadzeniu akcji promujących sport, 

- współpracy z nauczycielami w zakresie organizacji sportu w trakcie dni wolnych od nauki, 

- organizowaniu zajęć w czasie wakacji, 

- współpraca z dyrektorami szkół działającymi na terenie gminy Karczew w zakresie organizacji 

zajęć sportowych, 

- aktywizacji sportu wśród mieszkańców. 

6. Zawody sportowe zorganizowane przez naszą szkołę we współpracy z animatorami sportu na 

obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” w Sobiekursku: 

- Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej dla dzieci „Kocham Ręczną na Orliku” chłopców i 

dziewcząt (etap powiatowy), 

- III Zawody Lekkoatletyczne (bieg na 50m) dla dzieci z klas I-III „Sprint Sobiekursk 2018r.”, 

- Dzień Sportu na ,,Orliku”, 

- XVIII Edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” kategoria U-12 chłopcy, etap 

powiatowy,  

- VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku 

dla dorosłych. 

 

Wychowanie przedszkolne – wychowanie i opieka 

1) mocne strony:  

 przedszkole wspiera całkowity rozwój dziecka, wsparcie realizowane jest poprzez proces opieki 

, wychowania i nauczania –uczenia się, 

 dzieci wdrażane są do przestrzegania zasad i norm, obowiązujących w przedszkolu poprzez 

kontrakty, umowy,  rozmowy indywidualne oraz literaturę dziecięcą itp.,  

 w przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci , prowadząc zeszyt obserwacji, arkusze 

obserwacji, 
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 podejmowane są działania wychowawcze , mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie właściwego zachowania (spotkanie z przedstawicielami policji i straży  pożarnej  ,  

pielęgniarką, pogadanki,  przykłady literatury dziecięcej oraz nagradzanie właściwych zachowań, 

eliminowanie niewłaściwych), 

 przedszkolaki integrują się ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w uroczystościach i akcjach 

organizowanych w placówce oraz poza nią: 

- „Dzień Edukacji Narodowej”, 

-' „Święto Odzyskania Niepodległości”, 

- „Jasełka”, 

- „Koncert kolęd i pastorałek”, 

-  konkurs na  „Stroik Bożonarodzeniowy”, 

- akcja charytatywna (pomoc) dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Celestynowie 

- zbiórka kasztanów i żołędzi dla leśnych zwierząt na zimę 

- „Góra grosza”, 

- korki plastikowe – pomoc na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 

- akcja ekologiczna –zużyte baterie pod patronatem firmy „Reba”, 

- akcja ekologiczna –sprzątanie świata, 

- akcja ekologiczna –segregacja śmieci, 

- udział w projekcie edukacyjnym „Książka to mój przyjaciel”, 

 organizowane są zebrania z rodzicami, przeprowadzane rozmowy indywidualne, pogadanki ze 

specjalistami, zajęcia otwarte, szkolenia i warsztaty dla rodziców, 

 organizuje się : - spacery, wycieczki, wyjazdy, zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe, 

 nauczycielki rozwijają sprawność fizyczną oraz dbają o zdrowie dzieci poprzez ćwiczenia 

gimnastyczne w sali gimnastycznej, na boisku „Orlik” oraz na placu zabaw „Radosna Szkoła” i 

„Pinokio”, 

 promują zdrowe odżywianie poprzez zachęcanie do spożywania owoców i warzyw, nabiału i 

zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,  

 upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych poprzez udział w akademiach, koncertach i 

uroczystościach szkolnych, kultywowanie tradycji związanej z obchodami Świąt kościelnych 

(Boże Narodzenie ) i państwowych. 
 

Działalność inwestycyjno – remontowa 

W 2018 roku dokonano: 

- renowacji (akrylowanie) podłóg w przedszkolu (2 sale), w szkole (1 sala), 

- konserwacji boiska ,,Orlik”, 

- wymiany piłkochwytów (linek i osprzętu) na boisku Orlik, 

- wymiany drzwi w kotłowni, 

- dostosowania sal dydaktycznych dla starszych klas w związku z reformą edukacji, 

- zakupu niezbędnych przedmiotów do nauki chemii i biologii, 

- zakupu indywidualnych szafek do szatni. 
 

Działalność wolotariacka i współpraca z rodzicami. 

Akcje w których placówka brała udział w roku szkolny 2017/2018 

Akcja 
Grupa uczniów objęta akcją 

(np. 1 oddział, cała szkoła) 

Akcja charytatywna- zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy dla 

zwierząt ze schroniska w Celestynowie. 

Cała szkoła i przedszkole 

Akcja charytatywna,, Pozwólmy zwierzętom leśnym przetrwać 

zimę. Zbieramy żołędzie i kasztany, zimą zwierzętom leśnym je 

oddamy”. Współpraca z Nadleśnictwem Celestynów 

Cała szkoła i przedszkole 

Akcja charytatywna ,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 

odchodzą” -zbiórka potrzebnych rzeczy dla podopiecznych z 

Ośrodka Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Józefowie. 

Cała szkoła i przedszkole 

Akcja charytatywna „ Pełna miska” – zbieranie karmy dla Cała szkoła i przedszkole 
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Zbieranie artykułów higienicznych dla Intensywnego Ośrodka 

Preadopcyjnego w Otwocku 

Cała szkoła i przedszkole 

Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas w Warszawicach w 

akcji charytatywnej pomoc nauczycielce naszej szkoły w zbieraniu 

środków na rehabilitacje 

Uczniowie szkoły 

Zbiórka plastikowych nakrętek na protezę dla chorego chłopca Cała szkoła i przedszkole 

Działalność charytatywna szkoły opiera się o współprace z rodzicami oraz parafią w Warszawicach. 

 

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

Programy edukacyjne 
Inne zajęcia pozalekcyjne wzbogacające ofertę 

programową 

Ogólnopolski program edukacyjny 

Trzymaj Formę we współpracy z PSSE 

Konkurs wiedzy o zdrowym trybie życia, aktywne 

spędzanie czasu wolnego, przygotowywanie sałatek, 

surówek, pogadanki na temat zdrowego odżywiania 

Czyste Powietrze- klasa ,,zero” 6-latki Program edukacji antytytoniowej- czyste powietrze wokół 

nas 

Wychowanie komunikacyjne –

Bezpieczeństwo na drodze 

Warsztaty, wykłady prowadzone przez policjantów z 

WRD Komendy Stołecznej Policji 

Realizacja zadań z zakresu 

wychowania komunikacyjnego 

Przeprowadzanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

na kartę rowerową przez KSP wraz z Miasteczkiem 

Ruchu Drogowego 

,,Opieka nad zwierzętami leśnymi” 

spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa 

Celestynów 

Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej 

 

Udział w projektach unijnych, rządowych i gminnych w roku szkolnym 2018 

- ,,Owoce i warzywa w szkole” rządowy program edukacyjny,  

- ,,Szklanka mleka” rządowy program edukacyjny, 

- ,,Kreatywny uczeń -Innowacyjna szkoła”- program gminny, 

- Udział szkoły (klasy I ) w projekcie edukacyjnym –Technologie z klasą –dzięki udziałowi w tym 

projekcie  uczniowie klasy I biorą udział w lekcjach dotyczących  bezpieczeństwu w sieci, a także 

nauki programowania. 

 

Wydarzenia szkolne i pozaszkolne 

1. Wydarzenia szkolne 

- Koncert kolęd i pastorałek w szkole, 

- Dzień babci i dziadka – przedszkole, 

- Koncert walentynkowy, 

- Dzień Kota kl. II, 

- Prezentacja multimedialną uczniowie kl. VII z okazji 470-tej rocznicy nadania praw miejskich 

Karczewowi, 

- Przedstawienie na Pierwszy dzień Wiosny kl. III 

- Nagrywanie hymnu szkoły 

- Szkolne Obchody Dnia  Edukacji  Narodowej 

- Szkolny Koncert Pieśni Patriotycznych cz. I (w ramach obchodów 100-lecia odzyskania 

niepodległości) 

- Szkolny Koncert Pieśni Patriotycznych cz. II (Koncert uczestników oraz laureatów konkursów) 

- Jasełka Bożonarodzeniowe w  szkole ( klasa VII i VIII). 

2. Wydarzenia pozaszkolne, w których szkoła brała udział 

- Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele w Warszawicach, 

- Gminny Konkurs Piosenki o Karczewie, 

- XI Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej w Wiązownie,  

- XV Mazowiecki Konkurs Piosenki Polskiej w Otwocku, 

- Dzień Łukówiaka – impreza z okazji 597 urodzin wsi Łukówiec organizowana przez OSP 

Łukówiec,  

- Koncert Pieśni Patriotycznych  w  Kościele w Warszawicach, 

- Koncert Laureatów  III Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Dziecinowie, 
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- Jasełka Bożonarodzeniowe w kaplicy w Sobiekursku (klasa VII i VIII). 

Uczennica klasy 3 zajęła III miejsca na etapie wojewódzkim w VIII Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. 

2. Ważne wydarzenia, uroczystości, konkursy, szkolne i przedszkolne organizowane przez szkołę 

 
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  

 Dzień Papieża Jana Pawła II, 

 Ślubowanie uczniów klasy I, 

 Pasowanie  na przedszkolaka-grupa ,,Biedronki” bądź  ,,Krasnale”, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 11 Listopada - Święto  Niepodległości: Montaż słowno-muzyczny „Droga Polaków do wolności”, 

Koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów i przedszkolaków, ,,Rekord dla Niepodległej”, 

„Dzień dla Niepodległej”- dzień poświęcony obchodom rocznicowym, biało –czerwona w każdym 

stroju, konkurs plastyczny „Ojcowie Niepodległej” oraz konkursu recytatorskiego ,,Dla 

Niepodległej”, 

 Mikołajki w szkole i w przedszkolu, 

 Jasełka w oddziale przedszkolnym-6 latki, 

 Wigilia w szkole - Jasełka dla całej społeczności szkolnej, Jasełka dla rodziców, dziadków i 

społeczności lokalnej, Jasełka w kaplicy w Sobiekursku dla społeczności  lokalnej, 

 Koncert  kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów klas I-VIII i przedszkolaków oraz nauczycieli - 

zaproszenie do udziału zespołów np. w roku ubiegłym Sołtysi, w obecnym Piskorze, 

 Bal karnawałowy dla uczniów i przedszkolaków, 

 Dzień Babci, Dzień Dziadka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. 

Wspólna zabawa – dzieci, rodzice, babcie, dziadkowie przy muzyce biesiadnej. 

 Powitanie wiosny –przedstawienie przygotowane przez klasę w roku 2018 w ramach projektu. 

Przemarsz z Marzanną  w kierunku Łukówca, 

 Dzień Kobiet, 

 Dzień  Ziemi- inscenizacja pod kierunkiem nauczyciela przyrody, przesadzanie kwiatów w klasach, 

sadzenie kwiatów na klombach przed budynkiem, 

 Święto 3 Maja-akademia przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii, 

 Dzień Matki. Dzień Rodziny, 

 Dzień Dziecka (szkoła i przedszkole):   

- tory przeszkód dla uczniów i przedszkolaków  na  boisku ,,Orlik”, 

- mecz piłki nożnej nauczyciele, uczniowie, 

- zabawy na boisku pod kierunkiem animatorów, 

- dyskoteka, 

- inne atrakcje przygotowane we współpracy z rodzicami (wata cukrowa, zamek dmuchany, 

poczęstunek), 

 Międzyklasowe rozgrywki w piłkę nożną pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego  i 

animatorów sportu, 

 Międzyszkolne zawody lekkoatletyczne dla  uczniów klas I-III  „Sprint Sobiekursk”, 
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 Pasowanie na czytelnika – organizacja pasowania  przez nauczyciela m bibliotekarza i 

wychowawcę klasy I, 

 ,,Andrzejki”- wróżby i zabawy andrzejkowe, dyskoteka dla uczniów, 

 Rozgrywki sportowe / gry zespołowe/ - współpraca ze SP w Sobieniach Jeziorach, 

 Akcja „Sprzątanie świata”, 

 Koncerty muzyczne dla uczniów i przedszkolaków  -Trąbka i kontrabas, 

 Walentynki. Poczta  Walentynkowa, 

 Lekcje muzealne organizowane przez wychowawców klas, 

 Tydzień Konstytucyjny –lekcje dotyczące roli Konstytucji w życiu obywateli dla uczniów klasy 

VII prowadzone przez prawników pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, 

 Wychowanie komunikacyjne w szkole, przygotowanie dzieci do egzaminu na kartę rowerową. 

Spotkania (zajęcia) z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Stołecznej Policji w 

miesiącach luty, marzec, kwiecień. Egzamin przeprowadzany jest przez policjantów w maju. 

Policjanci przywożą ze sobą miasteczko ruchu drogowego 

 Spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej w Otwocku w zakresie bezpieczeństwa oraz 

cyberprzemocy: 

- „Bezpieczna droga ze szkoły” – przedszkole, oddział „zerówka”, klasa III, 

- „Cyberprzemoc. Odpowiedzialność karna nieletnich” – klasa IV, 

- „Odpowiedzialność prawna nieletnich – klasa VII, 

-„Z borsukiem bezpieczniej” – oddział „zerówka”, klasy I, II, III, 

- profilaktyka uzależnień – klasy IV, V, VI, VII, VIII, 

-„Bezpieczeństwo w sieci”, 

-„Wiem – pomagam ratuje”, 

-„Florka w sieci”, 

-„Bezpieczeństwo na drodze”, 

-„Zachowanie nad wodą”, 

-„Zagrożenia w sieci”, 

 Zajęcia edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków ze strażakami OSP Łukówiec 

 Zorganizowanie zajęć z edukacji pro zwierzęcej dotyczącej szeroko pojętej opieki nad zwierzętami 

organizowana przez fundacje Elpis 

Szkoła prowadzi gazetkę szkolną „SobieNews” oraz w 2018r „Z życia klasy III” 
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1.9 Zespół Szkół w Karczewie 
 

Zespół Szkół w Karczewie jest szkołą dla absolwentów gimnazjów, a od 2019/20 roku  szkolnego, 

absolwentów szkół podstawowych. Szkoła – budynek parterowy z możliwością wjazdu do budynku 

osoby poruszającej się na wózku, specjalny podjazd – pochylnia. 
 

W Zespole uczy się  159 uczniów, z czego w Technikum  - 124, a w Branżowej Szkole I Stopnia  - 35. 

Do Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia uczęszczają następujące ilości uczniów w 

poszczególnych klasach:  

1 Technikum – technik  spedytor - 28 uczniów, 

1 Technikum  - technik pojazdów samochodowych – 15 uczniów, 

2 Technikum – technik pojazdów samochodowych – 22 uczniów, 

3 technikum – technik pojazdów samochodowych – 21 uczniów, 

3 technikum – technik spedytor - 12 uczniów, 

4 technikum – technik pojazdów samochodowych – 19 uczniów, 

4 technikum –technik spedytor – 7 uczniów, 

1 Branżowa Szkoła I Stopnia – mechanik pojazdów samochodowych – 12 uczniów, 

2 Branżowa Szkoła I Stopnia – mechanik pojazdów samochodowych – 12 uczniów, 

3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - mechanik pojazdów samochodowych – 11 uczniów. 

 

Szkoła kształci w następujących kierunkach: 

1. Technikum 4 letnie (dla absolwentów gimnazjów), a od września 2019 r. w Technikum 5 letnim 

(dla absolwentów szkół podstawowych). 

1) technik pojazdów samochodowych (klasa wojskowo-sportowa) 
 

Program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych realizowany jest w szkole. Program 

praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany w formie zajęć praktycznych oraz praktyk 

zawodowych w samochodowych warsztatach naprawczych i diagnostycznych na terenie Karczewa, 

Otwocka, Józefowa i Falenicy pod nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów. 

Z wyboru tej specjalności wynikają następujące korzyści: 

- uzyskanie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu, 

- możliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć praktycznych, 

- możliwość uzyskania pracy po ukończeniu szkoły w jednej z firm prowadzących zajęcia praktyczne 

oraz w firmach o podobnej działalności, 
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- profesjonalne przygotowanie do otwarcia własnej firmy. 

 

2) technik spedytor (klasa wojskowo-sportowa) z angielskim językiem dowodzenia. 

Program kształcenia zawodowego realizowany jest w pracowniach wyposażonych w nowoczesne   

oprogramowanie spedycyjno-logistyczne oraz dobrej klasy sprzęt komputerowy.  

Absolwent w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do realizacji następujących zadań:  

- planowanie i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, 

- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, 

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami  krajowymi 

i zagranicznymi, 

- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. 

 

Dodatkowo dla technika mechanika  i technika spedytora 

przewidziane są  następujące zajęcia: 
- przysposobienie wojskowe, 

- zajęcia z samoobrony (wysoka sprawność fizyczna i 

nabywanie umiejętności walki obronnej w bliskim 

kontakcie), 

- w ramach lekcji wychowania fizycznego ma miejsce 

realizacja: sportów walki, akrobatyki i zapasów w ilości 

2-óch godzin tygodniowo, 1 godzina zajęć wychowania 

fizycznego prowadzona według wymogów podstawy 

programowej, 

- obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w atrakcyjnych 

miejscach związanych z wojskiem, jeden dzień w 

tygodniu jest tzw. dniem „mundurowym” – uczniowie 

klasy przychodzą do szkoły w mundurach. 

W ramach kształcenia w tej specjalności szkoła 

współpracuje z: 

- 10-tym Pułkiem Samochodowym w Warszawie, 

- Klubem Strzelectwa Sportowego „Snajper” 

w Garwolinie. 

Z wyboru tej specjalności również wynikają następujące 

korzyści: 

- uzyskanie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu, 

- możliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć 

praktycznych, 

- możliwość uzyskania pracy po ukończeniu szkoły w jednej z firm prowadzących zajęcia praktyczne 

oraz innych firmach prowadzących zbliżoną działalność. 

 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia  

- mechanik pojazdów samochodowych. 

Od nowego roku szkolnego 2019/20 proponujemy  nowy kierunek: operator obrabiarek skrawających 
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Program kształcenia zawodowego przedmiotów 

teoretycznych realizowany jest w szkole 

z wykorzystaniem  pomocy naukowych oraz dobrej 

klasy sprzętu komputerowego. 

 

Program praktycznego kształcenia zawodowego jest 

realizowany w formie zajęć praktycznych 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

(wyposażonych w nowoczesne maszyny i 

urządzenia oraz współpracujących z firmami 

zagranicznymi) wykorzystujących obróbkę 

skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem 

i eksploatacją maszyn i urządzeń 

mechanicznych, w zakładach naprawczych, 

narzędziowniach na terenie Karczewa, Otwocka, 

Józefowa i Celestynowa pod nadzorem wysokiej 

klasy profesjonalistów. 

Operator maszyn skrawających na bieżąco 

kontroluje proces obróbki, odpowiada za 

zastosowanie zgodnych z dokumentacją techniczną 

materiałów i narzędzi oraz kontrolę wykonania 

wyrobu zgodnie z rysunkami technicznymi. Jest to zawód  łączący w sobie umiejętności tokarza, 

frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Dominującymi czynnościami w zawodzie są 

prace dotyczące ustawienia i regulacji maszyn oraz obróbka skrawaniem na obrabiarkach 

konwencjonalnych lub sterowanych numerycznie. 

Przemysł maszynowy jest najbardziej rozwijającą się gałęzią gospodarki w naszym kraju. Absolwenci 

specjalności operator obrabiarek skrawających są poszukiwani przez wiele zakładów usługowych i 

produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą. 

Praca w zawodzie operatora obrabiarek skrawających nie jest łatwa i stawia wiele wyzwań, ale 

gwarantuje bardzo dobre zarobki oraz możliwość  rozwoju osobistego. 

 

 Zespół Szkół w Karczewie to szkoła bezpieczna i przyjazna dla ucznia. 

W ramach podnoszenia atrakcyjności kształcenia 

organizowane są wycieczki edukacyjne. Szkoła 

współpracuje z uczelniami technicznymi. Uczniowie 

co roku biorą udział w Olimpiadach: Wiedzy 

Technicznej, Techniki Samochodowej, Spedycja-

Transport-Cło, Matematycznej, Ogólnopolskich 

Mistrzostwach Mechaników. 

 Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczniemy 

realizację projektu pod nazwą „Kadry z Karczewa 

dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i 

mechaniki samochodowej”.  

W ramach projektu uczniowie będą mogli między 

innymi  uzyskać prawo jazdy kat. B. 

Wystąpiliśmy również z wnioskiem o wdrożenie 

projektu Erasmus+ Praktyki zagraniczne dla 

uczniów z ZS Karczew. 

 

Co roku w szkole organizowany jest piknik motoryzacyjny, w ramach którego realizowane są: jazdy 

sprawnościowe, konkursy techniczne, ratownictwo medyczne, wystawa zabytkowych pojazdów 

wojskowych, rekonstrukcja działań bojowych piechoty, grillowanie,  itp. Na piknik zapraszani są goście, 

władze samorządowe, klasy mundurowe z innych szkół oraz wiele innych znakomitych osobistości. 
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Struktura organizacyjna 

W Zespole zatrudnionych jest 44 pracowników (29,857 etatu), w tym 35 nauczycieli (24,607 etatu). 

Pracownicy  pedagogiczni, to: Dyrektor szkoły, Pedagog/wicedyrektor, Kierownik szkolenia 

praktycznego/nauczyciel, bibliotekarz (1/2 etatu), nauczyciele 21,1 etatów). Na stanowiskach 

kierowniczych zatrudnionych jest 5 osób. W szkole pracuje 21 nauczycieli dyplomowanych, 10 

mianowanych i 4 kontraktowych. 

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych mechanicznych i spedycyjnych. Część nauczycieli posiada 

kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Wszyscy posiadają wykształcenie 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznych i na chwilę obecną nie ma potrzeby uzupełniania przez 

nich kwalifikacji.  

Jeśli chodzi o doskonalenie zawodowe to główną przeszkodą są finanse, zarówno, jeśli chodzi o radę 

pedagogiczną w całości, a także indywidualne szkolenia. 

Nauczyciele stanowią grupę osób bardzo chętnie i dobrze współpracujących i wspierających się 

nawzajem, chętnych do podejmowania nowych wyzwań i realizowania ambitnych zadań. Są grupą osób 

zróżnicowanych pod względem wiekowym – nauczyciele z bardzo długim stażem ponad 30-letnim i 

osoby rozpoczynające dopiero pracę – czyli staż parę lat. 

Pracownicy administracji i obsługi, to: Sekretarz szkoły (1 etat), Kierownik gospodarczy (0,75), 

Robotnik gospodarczy (0,5), Starszy szatniarz – sprzątaczka (2), Inspektor ds. płac (0,25), 

Inspektor ds. kadrowych (0,25), Główny księgowy (0,25), Specjalista ds. księgowości (0,25). 

Razem 9 osób (5,25 etatu). 

 

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza,   

Szkoła realizuje program szkoły ponadgimnazjalnej zgodny z podstawą programową, a w klasach 

wojskowo-sportowych jest dodatkowo realizowana innowacja pedagogiczna. W ramach podnoszenia 

atrakcyjności kształcenia organizowane są wycieczki edukacyjne. Szkoła współpracuje z uczelniami 

technicznymi. Uczniowie co roku biorą udział w Olimpiadach: Wiedzy Technicznej, Techniki 

Samochodowej, Spedycja-Transport-Cło, Matematycznej, Ogólnopolskich Mistrzostwach 

Mechaników. 

Ponadto w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczno-zdrowotna. Uczniowie biorą udział w 

warsztatach profilaktycznych, programach i spektaklach o tematyce profilaktyczno- zdrowotnej, a także 

we wszystkich uroczystościach patriotycznych naszej gminy i powiatu. 

Biorą również udział w różnych konkursach i olimpiadach: 

- listopad 2018 IV- edycja  konkursu ogólnopolskiego z matematyki ,, Apoloniusz poziom podstawowy” 

skierowany do uczniów szkoły ponadpodstawowej.( zajęli miejsca w pierwszej dwudziestce), 

- październik 2018 –Ogólnopolskie Eliminacje do Olimpiady Wiedzy Technicznej, 

- maj 2018 .Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce - skok w dal I miejsce, 

- kwiecień 2018 Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej chłopców, 

- Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym, 

- Zawody Wojewódzkie o srebrne muszkiety -9 miejsce, 

- Zawody rejonowe ,,Sprawni jak Żołnierze” 6 miejsce. 

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019 

Konkursy / Zawody 
Zajęte miejsce 

Rodzaj konkursu / zawodów Ranga   

Olimpiada Wiedzy Technicznej Ogólnopolskie Udział w etapie szkolnym 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w halowej 

piłce nożnej chłopców 

Powiatowe 5 miejsce 

Olimpiada Techniki Samochodowej Ogólnopolskie Udział w etapie 

ogólnopolskim 

VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 

2018- Młody Mechanik 

Ogólnopolskie Udział w etapie 

ogólnopolskim 
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Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w halowej 

piłce nożnej chłopców 

Powiatowe 5 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego  w tenisie 

stołowym chłopców 

Powiatowe 4 miejsce 

Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 

Powiatowe 1 miejsce  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Ogólnopolskie Udział w etapie 

ogólnopolskim  

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego” 

Lingwista Wyszyńskiego” 

Szkolny  

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół 

Ponadpodstawowych w Lekkiej Atletyce 

Chłopców 

Powiatowe 5 miejsce 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół 

Ponadpodstawowych w Piłce Nożnej 

Chłopców  

Powiatowe 5 miejsce 

Konkurs kuratoryjny „Srebrne Muszkiety” Rejonowe 1 miejsce indywid. – 1 uczeń 

5 miejsce –grupa chłopców 

13 miejsce- grupa dziewczyn 

 Konkurs kuratoryjny „Sprawni jak żołnierze” Rejonowe 2 miejsce 

„Wisła – cud natury” – konkurs fotograficzny Powiatowe 4 miejsce 

Konkurs motoryzacyjny „Jazda 

sprawnościowa”  

Międzyszkolne 1 -3 miejsce 

Konkurs obronny „Rzut granatem na celność” Międzyszkolne 3 miejsce 

Konkurs wojskowy „Strzelanie z karabinka 

pneumatycznego” 

Międzyszkolne 1 miejsce 

Tor sprawnościowy – Cross Militarny Międzyszkolne 2 miejsce 

Zawody sportowo-obronne o Puchar WKU w 

Garwolinie 

Międzyszkolne 1 miejsce 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rafała 

Bieleckiego 

  

 

Wyniki edukacyjne osiągane przez uczniów wskazują na średni poziom. Do technikum i branżowej 

szkoły I Stopnia przychodzą uczniowie, którzy osiągnęli niskie i średnie wyniki nauczania w 

gimnazjach oraz na egzaminie gimnazjalnym. W czasie nauki w naszej szkole uczniowie, którzy 

wykazują się wysoką frekwencją osiągają na miarę swoich możliwości dobre i zadowalające wyniki. 

Konieczna jest bardzo wytężona praca nauczycieli z uczniami w celu nadrobienia braków z poprzednich 

etapów edukacyjnych. Jest to możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz temu, że 

klasy nie są liczne, co sprzyja indywidualizacji nauczania. Większość uczniów przystępujących do 

egzaminów maturalnych  - zdaje. Jeśli chodzi o egzaminy zawodowe, to część praktyczną zdaje około 

100% zdających, część teoretyczną około 80%.  

Wyniki z ostatnich dwóch lat: 

1) Egzamin maturalny: 

Przystąpiło 32 uczniów, zdało 14. 

2) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum: 

– A.28 -  Organizacja i nadzorowanie transportu: przystąpiło 12 osób, zdały 4, 

- A.29 - Obsługa klientów i kontrahentów: przystąpiło 5 osób, zdało 0, 

- M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych: przystąpiło:48 osób, zdały 34, 

- M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych: przystąpiło: 

41 osób, zdały34, 

- M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: przystąpiło 28 

osób, zdało 6. 

3) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Branżowej Szkole I Stopnia: 

- M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych: przystąpiło 

28 osób, zdało 15. 
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Osoby niepełnosprawne w szkole: 

W szkole branżowej mamy dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 1 zespół 

Aspergera, 1 słabosłyszący. Dla tych uczniów zespół nauczycieli opracował indywidualne programy 

edukacyjno-terapeutyczne i dla obydwu uczniów  odbywają się zajęcia rewalidacyjne po 2 godziny 

tygodniowo prowadzone przez nauczycieli specjalistów – oligofrenopedagogika. 

 

Zajęcia pozalekcyjne, udział w programach 

Programy edukacyjne 

Inne zajęcia pozalekcyjne 

wzbogacające ofertę 

programową 

Szkolny Klub Sportowy Gry zespołowe: piłka 

nożna, siatkówka 

Program edukacyjno-profilaktyczny- ARS – jak dbać o miłość 

 

 

Program edukacyjno-profilaktyczny – mam haka na raka  

 

Program edukacyjno-profilaktyczny – różowa wstążeczka (dla 

dziewcząt) 

 

Program edukacyjno-profilaktyczny – wybierz pierwszy krok  

Program edukacyjno-profilaktyczny – realizacja programu „nie palą”  

Wolontariat – współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku 

 

 

Akcje cykliczne, w których placówka brała udział  

Akcja 
Grupa uczniów objęta akcją 

(np. 1 oddział, cała szkoła) 

Projekt Akademia Młodego Europejczyka – wykłady pracowników 

naukowych Szkoły Głównej Handlowej i warsztaty dla uczniów 

30 uczniów 

Euroweek-Szkoła liderów, warsztaty dla uczniów z języka 

angielskiego 

37 uczniów 

Intergracja społeczności lokalnej i szkół ponadpodstawowych  Cała szkoła 

Narodowe czytanie „Wesele” S. Wyspiańskiego 4 uczniów Technikum 

Spotkanie z nauką – w PMDK w Otwocku 29 uczniów 

Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne WARSAW MOTO SHOW  54 uczniów 

Prelekcje na temat Osiągnięć w inżynierii materiałowej w PMDK w 

Otwocku 

27 uczniów 

Akcje profilaktyczne -  dzień bez papierosa Cała szkoła 

Akcje profilaktyczne -  HIV-AIDS  Cała szkoła 

Sprzątanie świata  Cała szkoła 

Spektakle teatralno-profilaktyczne pt. „Laboratorium życia” 

(problematyka dopalaczy i picia alkoholu) 

Cała szkoła 

Spektakle teatralno-profilaktyczne pt.” Lekcja pokory” Cała szkoła 

Spektakle teatralno-profilaktyczne pt.  „Droga donikąd – 

ukierunkowane  na przeciwdziałanie uzależnieniom: gry 

komputerowe, Internet, hazard” 

Cała szkoła 

Spektakle teatralno-profilaktyczne pt. Labirynt – problematyka 

zachowania ryzykowne 

Cała szkoła 
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Spektakle teatralno-profilaktyczne pt. My dzieci z dworca zoo Cała szkoła 

Warsztaty profilaktyczne o przeciwdziałaniu uzależnieniom od 

dopalaczy pt. Dopłynąć o własnych siłach 

Cała szkoła 

Szkoła bierze czynny udział w  uroczystościach patriotycznych na 

terenie naszej Gminy i Powiatu w listopadzie, 3 Maja, wszelkie 

uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim.   

 

 

Szkoła  stale współpracuje z następującymi podmiotami: 

- przy realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczniów:  

 Auto-Leszek w Celestynowie,  

 Mechanika pojazdowa, handel artykułami motoryzacyjnymi w Celestynowie  

 Mechanika pojazdowa w Celestynowie, 

 Gs 4x4 serwis s.c. w Warszawie, 

 Auto – kontrola B. Pawłowska j. król s.c. w Otwocku Małym, 

 Elektormechanika pojazdowa w Otwocku, 

 Centrum geometrii samochodowej w Otwocku, 

 Mechanika pojazdowa moto-camp w Józefowie, 

 Auto-service pietrucha w Józefowie,  

 Auto-serwis g.t.s. w Józefowie, 

 Supertrans sp. z o.o. w Karczewie, 

 Auto defekt w Józefowie , 

 Auto serwis w Otwocku, 

 Ilex sp.zo.o. w Józefowie, 

 Smotors w Karczewie, 

 „sława”Chodkiewicz Sławiana Maria w Otwocku,  

 Auto-Keri  w Wildze, 

 Mechanika pojazdowa w Otwocku. 

- przy realizacji działań dodatkowych: 

 Inne placówki oświatowe powiatu otwockiego, innych powiatów okolicznych, 

 biblioteki i domy kultury, 

 Policja, straż pożarna, 

 Instytucje wojskowe: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie, Oddział Zabezpieczenia Garnizonu 

Stołecznego Warszawy, 10 Pułk Samochodowy Warszawa, 6 Mazowiecka Brygada WOT. 

 uczelnie wyższe, 

 samorząd terytorialny, 

 Stowarzyszenia 
 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatnie w ramach 40-

godzinnego tygodnia pracy. Skierowane są do uczniów o mniejszych możliwościach w celu 

wyrównywania braków i zaległości, a także do uczniów uzdolnionych z przedmiotów  zawodowych: 

np. motoryzacyjne, informatyczne oraz przygotowujące do konkursów i olimpiad. Odbywają się 

również zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów przygotowujące do egzaminów maturalnych.   

 

Wyposażenie pracowni: 

Pracownia komputerowa – 20 laptopów, tablica multimedialna, rzutnik, dwie drukarko-skanery – 

zakupione z funduszy europejskich. W 6 salach komputery stacjonarne – zakupione z funduszy 

europejskich. 4 komputery stacjonarne w pozostałych salach zakupione z budżetu szkoły. We 

wszystkich salach rzutniki zakupione z budżetu szkoły. Wyposażenie pracowni do przedmiotów 

mechanicznych: narzędzia, części samochodowe, plansze, makiety zakupione  z budżetu szkoły i 

środków rady rodziców. Programy komputerowe do przedmiotów spedycyjnych zakupione z budżetu 

szkoły. Wyposażenie przestarzałe,  do przedmiotów mechanicznych: narzędzia, części samochodowe, 

plansze, makiety zakupione  z budżetu szkoły i środków rady rodziców. Programy komputerowe do 

przedmiotów spedycyjnych zakupione z budżetu szkoły. Wyposażenie przestarzałe, nie spełniające 



57 
 

najnowszych wymagań, konieczność zmodernizowania wyposażenia w celu dostosowania do 

nowoczesnych wymogów –programów. 

 

Działalność inwestycyjno-remontowa   

Remonty Inwestycje 

Zerwanie i układanie terakoty na schodach 

zewnętrznych 

Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie 

z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej 

w Otwocku 

Poprawianie kostki przy drzwiach wejściowych do 

szkoły 

Renowacja boiska szkolnego 

Wymiana syfonów umywalkowych Budowa przyłącza światłowodowego do 

budynku szkolnego 

Wymiana baterii łazienkowych Rozbudowa sieci hydrantowej w budynku 

szkoły 

Wymiana pływaków przy spłuczkach  

Malowanie gabinetu lekarskiego  

Wymiana mebli w gabinecie lekarskim  

Wymiana wykładziny w sekretariacie  

Uszczelnienie okien przy parapetach wewnętrznych  

Wymiana gniazd elektrycznych  

Zakup umywalki do gabinetu Wicedyrektora  

Wymiana zasłony prysznicowej  

Wymiana firan w klasie Nr 1  

Zakup karnisza i jego elementów (żabki) sala Nr 1  

  

Działalność wolontariacka i współpraca z rodzicami                            

a) działalność wolontariacka  

- współpraca z Fundacją Konstruktywnego Rozwoju  w Otwocku,                                      

b) współpraca z rodzicami: 

- wywiadówki – bieżące omawianie osiągnięć uczniów, trudności w nauczaniu i wychowaniu, 

-  systematyczna współpraca z Radą Rodziców w zakresie współtworzenia planu pracy szkoły oraz 

planu profilaktyczno – wychowawczego, 

-   bieżąca pedagogizacja rodziców, 

-   systematyczny kontakt z rodzicami w zakresie indywidualnych form współpracy (rozmowy 

indywidualne, telefoniczne, pisemna korespondencja, dzienniczek ucznia, dziennik elektroniczny 

Librus, dni otwarte), 

-  wspólne organizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez szkolnych (Piknik motoryzacyjno-

obronny, wycieczki, studniówka)   - stała konsultacja z rodzicami w zakresie sytuacji materialnej 

uczniów oraz trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi przy współpracy z: PCPR, Opieką 

Społeczną, pedagogiem szkolnym i PPPP                                                                                        

 

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział                                                                                           

a) wydarzenia organizowane przez placówkę:                                                                                                              - 

- Piknik motoryzacyjno-obronny, 

- Uroczystość patriotyczna – „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

- Uroczyste ślubowanie uczniów na Sztandar szkoły w 100-lecie Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 
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b) udział i pomoc szkoły w organizacji i prowadzeniu uroczystości patriotyczno – religijnych na terenie 

miasta i gminy Karczew oraz na terenie Powiatu Otwockiego: Święto Konstytucji 3-maja, Święto 

Niepodległości, Przyjęcie i przekazanie patronatu nad Pomnikiem Katyńskim w Otwocku, uroczyste 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej udział Ochotników z Gminy Karczew, którzy w latach 1918-

1920 walczyli o niepodległość Polski, udział w pogrzebie gen. bryg. Juliana Filipowicza, udział 

szkoły w odsłonięciu pomnika rtm. Witolda Pileckiego w Otwocku, udział  i pomoc w otwarciu 

wystawy „Ofiarny los 1914-1923” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku. 

c) inne wydarzenia z udziałem szkoły; 

-udział  w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” S. Żeromskiego w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Otwocku i Miejsko - Gminnej Bibliotece w Karczewie,  

- udział w projekcji filmu „Droga do Niepodległej” w Otwockim Centrum Kultury, 

- udział szkoły w święcie jednostki wojskowej -Wojskowego Ośrodka Techniki Medycznej i 

Farmacji w Celestynowie. 

 

Na terenie gminy funkcjonuje Szkołą Podstawowa w Nadbrzeżu, która nie jest placówką prowadzoną 

przez Gminę Karczew. 

 

 

 

1.10 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu 
Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu jest placówką publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Nadbrzeż  od 13 lat. W budynku szkolnym na parterze znajduje się także Niepubliczne Przedszkole 

„Wisełka”. Szkoła kojarzona jest z tym, co najlepsze w tego typu placówce – bezpieczeństwem, 

przyjazną, rodzinną atmosferą, rzetelnym, solidnym nauczaniem. Do szkoły uczęszcza 92 uczniów.  

 

Struktura organizacyjna 

Oprócz klas I – VIII w placówce jest oddział przedszkolny. Funkcjonuje świetlica i  biblioteka.  

Kadra pedagogiczna - w szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli, w tym 8 w pełnym wymiarze. 

Wszyscy nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich, bądź zawodowych wraz z 

przygotowaniem pedagogicznym i mają pełne kwalifikacje do nauczania, właściwe przygotowanie jako 

wychowawcy klas i przygotowanie do pracy z uczniem trudnym, posiadającym problemy w nauce. 

Wśród nauczycieli oprócz dyrektora i nauczycieli przedmiotów są  logopeda, nauczyciel wspomagający. 

Obsługa i administracja – 3 pracowników. 

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

1. W celu stworzenia odpowiednich warunków dla efektywnego, nowoczesnego nauczania i 

wszechstronnego rozwoju uczniów realizowane były różne projekty i programy edukacyjne: 

- Tydzień z Internetem – przeprowadziliśmy zajęcia z uczniami, rodzicami i dziadkami; 

- Mistrzowie Kodowania już V edycja - uczymy programowania w języku Scratch już od klasy 

pierwszej; 

     - Warszawski Festiwal Gier Planszowych „Planszówki na Narodowym”;  

     - w szkole prężnie działa koło naukowe pod patronatem Fundacji „Przyszłość w nauce”; 

     - we współpracy z Otwockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowaliśmy 

wyjazdy na basen do Góry Kalwarii i naukę pływania dla uczniów; 

    - wyjazd w ramach projektu Euro Week Szkoła Liderów – zajęcie doskonalące umiejętności 

językowe; 

    - zrealizowano programy profilaktyczne -  Lekki tornister, Zachowaj trzeźwy umysł, Trzymaj formę, 

Niesamowity świat higieny jamy ustnej. 
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                 „Planszówki na Narodowym”                                       Zajęcia na basenie 
 

    
                          Koło naukowe                                                      Euro Week Szkoła Liderów       

 

2. W szkole są zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, nauka tańca, karate. 

3. Efektem  naszych działań są: liczni laureaci następujących konkursów:  

- Ponad powiatowy konkurs przyrodniczy Wszystko o drzewach – konkurs wiedzy organizowany 

przez Mazowiecki Park Krajobrazowy – III miejsce i wyróżnienie; 

- Powiatowy konkurs przyrodniczy Szkiełkiem i okiem – konkurs wiedzy zorganizowany przez Szkoły 

Św. Tomasza w Akwinu w Józefowie – I i III miejsce. 

 

Działalność inwestycyjno-remontowa 

1)   w ramach środków własnych przeprowadzono: 

       - dostosowanie części budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych – wymiana        

wewnętrznych drzwi na antyogniowe, wykonanie oświetlenia awaryjnego; 

       - generalny remont łazienki dla uczniów; 

2)   Wzbogacono bazę dydaktyczną oraz wyposażenie szkoły: 

      - z Rządowego programu Aktywna tablica – dwa monitory interaktywne; 

      - z projektu Mistrzowie Kodowania – 12 laptopów; 

      - zakupiono dwa telewizory i sprzęt nagłaśniający; 

      - wyposażono pracownię przyrodniczą (biologiczno-chemiczno-fizyczną); 

      - zakupiono książki do biblioteki – literatura popularna i lektury szkolne;  

      - od sponsorów pozyskano meble do dwóch pracowni i pokoju nauczycielskiego, biurka 

nauczycielskie,  4 komputery stacjonarne i rzutnik. 

 

Działalność wolontariacka i współpracy z rodzicami 

1) w szkole uczniowie aktywnie uczestniczyli w różnych pracach na rzecz innych. Pracowali jako 

wolontariusze: 

     - w Fundacji „Przyszłość w nauce”, 

     - w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 

    - regularnie odwiedzaliśmy Dom Opieki „Przystań” w Józefowie – spotkania z mieszkańcami, 

prezentowanie programów artystycznych, 

    - pomagali Sołtysowi i Radzie Sołeckiej przy organizacji imprez: Spotkanie z seniorami, Wianki, 

Zielone Świątki na Urzeczu,  

    - uczniowie należą do zespołu Sołtysi i reprezentują Gminę Karczew, 

    - organizowali zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt;  
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2) rodzice czynnie uczestniczyli w życiu szkoły, brali udział w sprzątaniu, pracach remontowych i 

konserwacji. Byli współorganizatorami imprez szkolnych i organizatorami pikniku z którego 

dochód przeznaczyli na potrzeby szkoły. 

Ważne wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział 

1) szkoła zorganizowała lub współorganizowała: 

- Jasełka w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców 

- Przedstawienie „Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne” w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców, 

- Piknik rodzinny, 

- z okazji 470-lecia  Miasta Karczewa gminny konkurs plastyczny „Karczew wczoraj, dziś i jutro”, 

- występ na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – prezentacja tańców ludowych z 

Urzecza, 

- Zielone Świątki na Urzeczu „Przystanek Nadbrzeż”, 

- Dzień dla Niepodległej  -  montaż słowo - muzyczny „Historia polskiej pieśni patriotycznej”, 

konkurs piosenki, przemarsz ulicami Nadbrzeża; 

2) Uczniowie brali uczestniczyli we uroczystościach patriotycznych i imprezach w Gminie Karczew: 

- 155. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego, 

- 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, 

- 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości, 

- Walbachowski Jarmark Wielkanocny – prezentacja prac uczniów, 

- Walbachowski Jarmark Bożonarodzeniowy – prezentacja prac uczniów, 

- Konkurs Moja Mała Ojczyzna o puchar Burmistrza Karczewa – zajęli I miejsce. 

 

     
                 Piknik rodzinny                                                     Dzień dla Niepodległej 

    
     Dziewczęta z zespołu Sołtysi                                                  Jasełka 

  
                           Taniec szot na APS                                                           
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2. KULTURA 

W Gminie Karczew Działają dwie instytucje kultur: 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, 

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie. 

 

2.1 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 
 

Wpisany do Rejestr Instytucji Kultury Gminy Karczew. 
 

Struktura organizacyjna 

W MGOK na koniec 2018 zatrudnionych było 5 osób (4,25 etatu) na następujących stanowiskach: 

Dyrektor, Główna Księgowa, Referent, Sprzątaczka, Pracownik Gospodarczy 

Działalność programowa prowadzona była w oparciu o pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, jak również  instruktorów działalności podstawowej i innych osób zatrudnionych przy 

imprezach organizowanych przez MGOK Karczew na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło. 

 

Działalność statutowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

1. Placówka realizuje zadania związane z działalnością rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne 

mieszkańców oraz z zakresu upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą, 

2. Do podstawowych zadań MGOK należy: 

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę, 

2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, 

zespołów i in., 

3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, 

rozrywkowych i turystycznych, 

4) działalność instruktażowo-metodyczna, 

5) prowadzenie kursów języków obcych, 

6) koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 

7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania 

potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, 

8) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, 

9) gromadzenie i ekspozycja pamiątek historycznych Ziemi Karczewskiej w ramach Centrum 

Historycznego Ziemi Karczewskiej. 

 

Wydarzenia organizowane przez placówkę lub w których placówka brała udział: 
1. Imprezy plenerowe i festyny: 

1) Kozacy w Otwocku Wielkim czyli Ogniem i Mieczem w Pałacu Bielińskich. 

2) Piknik Historyczny w Otwocku Wielkim gm. Karczew w ramach Nocy Muzeów.(udział ok. 1800 

osób), 

3) Flis Festiwal – Spotkanie Kultur Nadrzecznych, 

4) Zielone Świątki na Urzeczu. Przystanek Nadbrzeż, 

5) Impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowana na terenie przy jeziorze 

Moczydło,  

6) Dni Karczewa (udział ok. 3000 osób): 

- utworzenie napisu 470 lat przez dzieci z przedszkoli, 

- uroczysty przemarsz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie, 

- uroczysta Wieczornica Poetycka z udziałem laureatów i jurorów XXIX Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka, 

- uroczysty polonez w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1, 

- wystawa Towarzystwa Przyjaciół Karczewa pt.: „Rodziny Karczewskie” oraz wystawa SUTW 

pt.: „Karczew pędzlem malowany” 

- uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Wita w Karczewie, 

- część rozrywkowa w wykonaniu artystów estradowych, 

7) Dożynki Gminne w Ostrówcu, 

8) Piknik rodzinny „Pożegnanie lata”, 

9) Sylwester pod gwiazdami – Powitanie Nowego Roku. 

2. Uroczystości patriotyczne i okolicznościowe 

1) uroczystość z okazji 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Osinach, 
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2) obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Msza św. w intencji Ofiar. Po Mszy Św. 

złożenie kwiatów przy Obelisku na Skwerze Ofiar Katynia, 

3) uroczystość z okazji 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3- go Maja, 

4) obchody 74. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, 

5) uroczystość z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 

6) koncerty w Pałacu w Otwocku Wielkim 

- koncert letni Flamenco – Zespół „Flamenco Puro”, 

- koncert letni jazz – Zespół “HoTS”. 

 

Inne działania jednostki: 
1. Działalność podstawowa: 

- zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci – 1 grupa 1/ tyg., 

- zajęcia taneczne (mieszane style) dla dzieci - 1 grupa 1/tyg., 

- zajęcia taneczne dla pań – 1/tyg., 

- zajęcia zespołu wokalnego „Gębule” - 2/tyg., 

- zajęcia plastyczne dla dzieci – 2 grupy 2/ tyg., 

- studio tańca - balet dla dzieci – 2 grupy 1/tyg., 

- sekcja szachowa - 1 grupa 1/tyg., 

- ceramika dla dzieci  - 1/tyg., 

- warsztaty fotograficzne – 2 grupy 1/tyg., 

- malarstwo SUTW – 1/tyg., 

- nauka języka angielskiego dla dzieci – 4 grupy w tym 3 grupy 1/tyg. i 1 grupa 2/tyg., 

- nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży – 2/tyg. -   

- warsztaty teatralne dla młodzieży – 1/ tyg., 

- fitness dla dorosłych  – 2/ tyg., 

- próby zespołu ludowego „Sołtysi”- 1/ tyg., 

- próby Karczewskiego Amatorskiego Teatru „KARTA” 1/ tyg., 

- próby grupy teatralnej Klubu  Seniora 1 / tyg., 

- próby zespołu Stowarzyszenie Pasjonaci Muzyki „Trzy czwarte” - 1/ tyg., 

- Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej czynne 2 / tyg. w czwartki i soboty.  

2. Organizowanie Konkursów: 

- IV Szaradziarskie Mistrzostwa Karczewa, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji gminnych 41. Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”, 

- przeprowadzenie i rozstrzygnięcie XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana 

Krzewniaka, 

- przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Stroik Bożonarodzeniowy”. 

3. Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej - Muzeum „Stara Plebania”: 

- Karczewianie śpiewają kolędy”, 

- otwarcie wystawy starych dokumentów z okazji 470-lecia nadania praw miejskich dla Karczewa, 

- Noc Muzeów w CHZK, 

- Spotkanie z poezją Jana Balińskiego, 

- Wystawa pt.: „Karczew wczoraj i dziś”, 

- „Kto ty jesteś? Polak mały” – warsztaty plastyczne dla dzieci wraz z rodzicami. 

4. Przedstawienia i koncerty stacjonarne: 

- „Przed zapaleniem choinki …” Kamil Ildefons Gałczyński - program artystyczny w wykonaniu 

Sekcji Teatralnej Klubu Seniora w reż. Laury Łącz, 

- styczeń-maj, październik-grudzień 2018 – wykłady Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, 
- spotkanie z muzyką na żywo – koncert zespołu Wisła Hot  4 – jazz nowoorleański, 
- spotkanie z muzyką na żywo – koncert zespołu Jerzy Bokłażec Trio, 
- przedstawienie teatralne pt.: „Chłopcy” Stanisława Grochowiaka w wykonaniu Teatru 

Amatorskiego KARTA w reż. Laury Łącz, 
- spotkanie z muzyką na żywo – koncert zespołu Justyna Jary i Pompadur pt.: „Krwawe ballady 

program z przedwojennymi piosenkami”, 
- spotkanie z muzyką na żywo – koncert zespołu „Strefa Ciszy”, 
- inscenizacja Sekcji Teatralnej Klubu Seniora pt.: „Miasto, które znam” w reż. Laury Łącz, 
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- inscenizacja Sekcji Teatralnej Klubu Seniora pt.: „Miasto, które znam” w reż. Laury Łącz, 
- spotkanie z muzyką na żywo – Bartosz Smorągiewicz ENSEMBLE, 
- wydarzenie upamiętniające żydowskich mieszkańców Karczewa pt. „Mam ich wszystkich przed 

oczyma…”, 
- premiera fragmentów „Izydor” – Księgi Pamięci Żydów Otwocka i Karczewa, 
- prezentacja multimedialna Leszka Kasprzaka pt. „Żydzi w czasie okupacji niemieckiej”, 
- wystawa fotograficzna, 
- Mikołajki w Ośrodku Kultury. 

5. Zajęcia podczas ferii zimowych i letnich: 

- zimowe zajęcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, 

- półkolonie lato w mieście w MGOK, 

- zajęcia wakacyjne w MGOK. 

6. Wycieczki turystyczne oraz wyjazdy do kin i teatrów stołecznych dla dorosłych oraz dzieci 

wraz z opiekunami: 

- rodzinne wyjazdy do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze oraz na PGE Narodowy na 

Wystawę Budowli z Kloców Lego, 

- wyjazdy na spektakle: „Pomoc domowa” (Och Teatr w Warszawie), „Jezus Christ Superstar” 

(Teatr Rampa w Warszawie), Piloci“ (Teatr Roma w Warszawie), „Rapsodia z Demonem“ (Teatr 

Rampa w Warszawie), „Niezwyciężony” (Teatr 6 piętro w Warszawie), 

- wyjazd na Kabaret Ani Mru Mru (Hotel Holiday Inn w Józefowie),  

- wyjazdy na koncerty: Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE (Otrębusy), „Maciej 

Maleńczuk solo” (Hotel Holiday Inn w Józefowie), Kasi Kowalskiej (Hotel Holiday Inn w 

Józefowie). 

7. Pozostałe imprezy: 

-  koncert Noworoczny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej (Urząd Miejski), 

-  koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 

-  koncert Papieski w wyk. Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II (Kościół Parafialny na Ługach), 

-  koncert Chóru Głos Duszy z Mińska (Białoruś) w Kościele Parafialnym w Ostrówku, 

-  spektakl „Chłopcy” Teatru Amatorskiego KARTA w reż. Laury Łącz (Teatr Miejski w Otwocku), 

-  plastyka z pączkiem – otwarte zajęcia plastyczne, technika decoupage 

-  plastyczne wariacje walentynkowe - otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci 

-  zimowy krajobraz w mieście -  otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci, makieta 

-  Wielkanocne inspiracje– otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci, technika decoupage 

-  wiosenne plastykowanie, martwa natura – zajęcia otwarte dla młodzieży 

- otwarte zajęcia sekcji szachowej, zajęcia tańca (balet), zajęcia plastyczne, zajęcia z tańca 

nowoczesnego dla dzieci, zajęcia fitness dla dorosłych, warsztaty fotograficzne, zajęcia 

ceramiczne, zajęcia latino solo dla pań 

 

 

            
        

Zielone Świątki na Urzeczu                                 Piknik Historyczny w Otwocku Wlk. 

 



64 
 

   
   

Dni Karczewa                                                          Pożegnanie lata 

 

    
 

Dożynki gminne                                                          Święto Niepodległości 

 

 
 

Koncert Noworoczny 
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2.2 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie została otwarta 20.X.1949 r. Biblioteka jest 

samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka jest 

wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Karczew i posiada 

osobowość prawną. Siedzibą Biblioteki jest miasto Karczew a terenem jej działania miasto i gmina 

Karczew. 

W skład sieci bibliotecznej MGBP wchodzą 4 placówki : 

- placówka główna Biblioteki z siedzibą przy ul. Widok, 

- filia biblioteczna na osiedlu ŁUGI przy ul. B-pa Miziołka, 

- filia biblioteczna w Nadbrzeżu, 

- filia biblioteczna w Ostrówcu. 

 

Misją MGBP jest : 

- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i gminy oraz           

upowszechnienie wiedzy i rozwoju kultury, 

- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, 

- stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych, 

- otaczanie troska użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 

społecznej, 

- tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników, 

- udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz dbanie o zachowanie tożsamości 

kulturowych, 

- dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska 

zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji 

zawodowych. 

 

Struktura organizacyjna 

W bibliotece zatrudnionych jest ogółem 10 osób, w tym: bibliotekarze (w pełnych etatach) - 7 osób, 

specjalista ds. kadr i rachuby płac (1/4 etatu) - 1 osoba, główny księgowy (1/4 etatu) – 1 osoba, dyrektor 

(pełny etat) - 1 osoba. 

 

Działalność statutowa 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy : 

- udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych; upowszechnianie czytelnictwa; 

prowadzenie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Karczew, 

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej; wypożyczeń międzybibliotecznych oraz 

gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, 

- udostępnianie korzystania z Internetu w celach edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań 

bibliograficznych. 

Liczba zbiorów Biblioteki i jej filii na dzień 31.XII. 2018  r.  wynosiła  41504 woluminy. Zakupiliśmy 

ogółem 1897 woluminów w tym, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, na wniosek  złożony przez dyrektora  biblioteki  -  663 woluminy.  

W bibliotece głównej oraz filiach w roku 2018 wypożyczono ogółem  37382 woluminy. Z Internetu 

przy stanowiskach komputerowych w placówkach skorzystano 1568 razy. W roku 2018  w placówkach 

bibliotecznych zarejestrowaliśmy  ogółem 2375 czytelników co stanowi 15 % ogólnej liczby 

mieszkańców gminy.  

Do zakresu działania biblioteki należy w szczególności m.in. : 

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, 

- gromadzenie i opracowanie materiałów dotyczących własnego miasta i regionu tj. dokumentów 

graficznych /piśmienniczych, kartograficznych, ikonograficznych, muzycznych/ oraz dokumentów 

dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych, 

- popularyzacja zbiorów i czytelnictwa, 

- współpraca z miejskimi i gminnymi placówkami upowszechniania kultury, szkołami,     bibliotekami 

szkolnymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie wspólnego propagowania działalności 

kulturalnej, 

- podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 
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Ważne wydarzenia organizowane przez bibliotekę lub w których biblioteka brała udział   

1. Wykład w czytelni Biblioteki p. Marii Samsel „Nazwiska i przezwiska mieszkańców Karczewa”.  

 

   
 

   
 

2. Udział Biblioteki w „Projekcie realizowanym w ramach obchodów stulecia odzyskania 

NIEPODLEGŁOŚCI„  - wykonanie tablicy z fotografiami i nazwiskami mieszkańców Karczewa 

którzy walczyli u boku Marszałka Piłsudskiego w latach 1914-1921, przedstawienie  biogramów i 

sylwetek Ochotników z Karczewa, które na prośbę Biblioteki przygotował i przedstawił 

mieszkańcom pan Zygmunt Zakrzewski; Biblioteka przygotowała dla mieszkańców pamiątkowe 

pocztówki ze zdjęciami Ochotników z Karczewa. 
 

             
             Pocztówka z OCHOTNIKAMI 
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3. Udział Biblioteki w  świątecznych JARMARKACH WALBACHOWSKICH – promocja rzeźb 

twórcy rękodzielnika z Karczewa p. Adama Kowalczyka; propagowanie publikacji poświęconych 

naszemu miastu:  Taka gmina … Karczew;  Pierwsi w historii miasta  oraz opracowania dot. m.in. 

naszej gminy Nadwiślańskie Urzecze. 
 

   
 

4. „Historia Karczewa wierszem pisana”  - spotkanie z  p. Zygmuntem Zakrzewskim i jego wierszami 

poświęconymi Karczewowi 

                                                                   

    
                                                               

5.  „ALBUM RODZINNY miasta i gminy KARCZEW” – miejsca, ludzie, zdarzenia, instytucje w starych 

i nowych fotografiach oraz prasie historycznej”  -  spotkanie z mieszkańcami Karczewa w Bibliotece 

połączone z prezentacją multimedialną przygotowaną przez Prezesa Koła Przyjaciół Biblioteki 

Macieja Trzaskowskiego 
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6. „KARCZEW w literaturze, dawnej prasie, malarstwie i rzeźbie” wystawa przygotowana przez 

Bibliotekę na obchody DNI KARCZEWA 2018 

 

   
 

   
                                                                                                         

7. „Pochodzenie ludności Nadwiślańskiego Urzecza – gmina KARCZEW” -  prezentacja  wyników 

badań genetycznych dot. pochodzenia ludności w naszej gminie przez autora Projektu pod tym 

samym tytułem Łukasza Maurycego Stanaszka.   
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8. Promocja książki mieszkańca Karczewa Bogdana Trzepałki „Taka gmina … KARCZEW”. 
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9. Strofy o KARCZEWIE – wieczór poezji laureatów ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Jana 

Krzewniaka  poświęconych Karczewowi recytowali Stanisława Basaj i Władysław Baliński. 

 
 

   
 

10. „Rękodzieło nasze hobby” – wystawa prac rękodzielników hobbystów z Karczewa przygotowana 

przez Bibliotekę  na kolejne  obchody ZIELONYCH ŚWIĄTKÓW na URZECZU w Nadbrzeżu, 

kiermasz KSIĄŻEK GRATIS dla mieszkańców – propagujący książkę i czytanie. 

 
 

  
 

11. Zorganizowanie przez Bibliotekę konkursu wiedzy o mieście i gminie Karczew dla uczniów 

szkół podstawowych o puchar Burmistrza  -  pt. Moja Mała Ojczyzna.      
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12. Współpraca filii bibliotecznej w Ostrówcu z Radą Sołecką Ostrówca w organizacji Dożynek 

Gminnych 2018, wystawa zorganizowana przez filię biblioteczną „Historia uroczystości 

dożynkowych w Ostrówcu od roku 1938” oraz kiermasz  Biblioteki KSIĄŻKI GRATIS  w czasie 

Dożynek Gminnych  
 

  
 

  
 

13. Współudział Biblioteki we wszystkich pracach poświęconych odsłonięciu pamiątkowej tablicy 

upamiętniającej OCHOTNIKÓW z gminy Karczew którzy w latach 1918-1920 walczyli u boku 

Marszałka Piłsudskiego – zgłoszenie tej uroczystości przez Bibliotekę do biura Programu 

Niepodległa. Zgłoszenie uroczystości odsłonięcia tablicy przez Bibliotekę na ogólnopolską stronę 

działań  w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
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14. Promocyjne stoisko Biblioteki na FLIS FESTIWALU przy WIŚLE na terenie Karczewa – 

promocja książek, folderów informacyjnych, pocztówek poświęconych Karczewowi. 
 

          
 
15. TEATRZYK KUKIEŁKOWY  - „Wiślana opowieść”  -  dla dzieci ze wszystkich szkół 

podstawowych w naszej gminie promujący postawy proekologiczne .  
 

        
 

         
                    
Działalność inwestycyjno-remontowa  

Biblioteka nie wydatkowała większych kwot na ten cel. Przeznaczyliśmy jedynie 265,02 zł na 

odmalowanie pomieszczenia bibliotecznego w filii bibliotecznej w Ostrówcu. Żaden obiekt na terenie 
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miasta i gminy, w którym prowadzona jest biblioteczna działalność kulturalna nie jest własnością 

biblioteki.  

 

Pozostałe działania Biblioteki 

1. Udział Biblioteki w ogólnopolskiej akcji promującej książkę, czytelnictwo i bibliotekę pn  NOC 

BIBLIOTEK  „Rzeczpospoczyta”  -   akcji promującej książkę, czytelnictwo i biblioteki. 

Zaprezentowaliśmy opowiadanie ucznia Szkoły Podstawowej z naszej gminy Mikołaja Bezaka, 

dzieci wykonały ilustracje do opowiadania i stworzyliśmy „miniksiążkę”. 

2.  

    
 

  
 

3. Udział Biblioteki w Karczewie w ogólnopolskiej akcji promującej Biblioteki, książkę i 

czytelnictwo tj.  TYGODNIU BIBLIOTEK  –   /8-15 maja / pod hasłem   „Do – wolność czytania” 

bibliotekarze czytali dzieciom dowolnie wybrane przez nich książki.          
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4. Kiermasz  biblioteki KSIĄŻKA GRATIS na Ogólnopolskim Święcie Pomidora w Janowie 
 

  
 

   
 

5. Udział Biblioteki w ogólnopolskiej akcji  czytelniczej NARODOWE CZYTANIE „Przedwiośnia” 

St. Żeromskiego. 
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6. Cykl warsztatów dla młodzieży klas VI,VII i VIII z tzw. „Twórczego pisania” zorganizowane przez 

Bibliotekę i prowadzone w ramach ogólnopolskiego Projektu WSPÓLNY MIANOWNIK 5.0  

przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „KONCENTRAT” dofinansowanego ze 

środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych. 

 
 

  
 

    
 

7. „SŁOWA sprawiają , że myślisz 

               MUZYKA sprawia, że czujesz  

               PIOSENKA sprawia, ze czujesz myśli” 

               karaoke piosenki poetyckiej i nie tylko …. w Bibliotece. 
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8. Pozyskanie przez Bibliotekę środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  na zakup nowości wydawniczych  dla czytelników 

Biblioteki. 
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3. SPORT 

3.1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kaczewie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego utworzoną  

na postawie Uchwały nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku  

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego.  
 

Struktura organizacyjna .  
Strukturę organizacyjną, zadania i działania poszczególnych komórek organizacyjnych, stanowisk pracy 

oraz nadzór i kontrolę wobec pracowników określa regulamin organizacyjny jednostki 

W skład struktury organizacyjnej MOSiR-u wchodzą następujące  komórki organizacyjne. 

- Dział Sportu, 

- Dział Administracyjno-Kadrowy, 

- Dział Finansowy, 

- Dział Techniczno-Gospodarczy. 

Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników  MOSiR-u. 

Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy działów, jednoosobowo odpowiedzialni za ich pracę. 

Na czele działu techniczno-gospodarczego stoi majster, który nadzoruje i koordynuje pracę działu 

techniczno-gospodarczego. 

W Ośrodku zatrudnionych jest 13 osób, w tym dwie osoby na pół etatu (główny księgowy  

i konserwator), co daje 12 pełnych etatów.  
 

Działalność statutowa 

Przedmiotem działalności statutowej MOSIR jest realizacja zadań własnych Gminy Karczew z zakresu 

kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zarządzanie i administrowanie obiektami, terenami  

rekreacyjno-sportowymi i urządzeniami sportowymi, stanowiącymi własność Gminy Karczew, w tym 

tworzenie warunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego, wspomaganie sportu 

wyczynowego, organizowanie wypoczynku, utrzymanie, zarządzanie i administrowanie obiektami, 

urządzeniami i terenami rekreacyjno-sportowymi będącymi własnością Gminy Karczew (hala sportowa, 

boisko orlik, stadion miejski). 
 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez jednostkę: 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Był to 26 finał, podczas którego zebrano 4 759,45 zł. Z licytacji 

uzyskano kwotę 5 528,00 zł, co daje razem kwotę 10 287,45 zł, 

- Zima w mieście, 

- SuperDrób Cup,  

- Turniej o puchar Top Market,  

- Turniej Milly Mally Cup,  

- Puchar Wiktrans Cup, 

- Roksa Cup, 

- Maraton rowerowy MTB, 

- Mazowiecka liga Rugby na wózkach, 

- IX bieg szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 

 - Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych (w klasyfikacji generalnej zwyciężyła Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Karczewie przed Szkołą Podstawową w Sobiekursku i Szkołą Podstawową Nr 1 w Karczewie), 

- Dzień Dziecka 2018, 

- Turniej „Kocham Ręczną na Orliku”, 

- II Karczewski bieg uliczny, 

- International Polish Cup oraz Reliese Dance Festival, 

- Liga Przedszkolaka, 

- Akcja – Lato w Mieście (akcja trwała 2-13 lipca, a także dwa tygodnie w sierpniu, codziennie  

od 9:00 do 13:00 z wyjątkiem soboty i niedzieli. Zajęcia były prowadzone przez naszych animatorów. 

W 2018 roku padł rekord frekwencji, zapisanych było 87 dzieci, a przez cały okres akcji uczestniczyło 

w niej łącznie 444 dzieci, co daje średnio na dzień ponad 44 osoby), 
 

Jubileuszowy Bieg Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,  

Flying Wings Rzeszów najlepsi w Rugby na wózkach, 

Turniej Sylwestrowy o Puchar Burmistrza Karczewa w Dwuboju Stołowym 
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Działalność inwestycyjno-remontowa: 

W 2018 roku przeprowadzono następujące prace remontowe: 

renowacje trybun na łączną kwotę 7 397,93 zł 

konserwacje boisk (stadion i Orlik) na łączną kwotę 29 730,66 zł 

naprawa oświetlenia na hali na łączną kwotę 3 105,84 zł 

Dodatkowo dokonano montażu paneli Led na łączniku na łączną kwotę 811,80 zł. 

 

 

 

  
Bieg szlakami MPK                                                    Rugby na wózkach 

 

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
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4. POMOC SPOŁECZNA 

4.1 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

Wydatki Ośrodka w 2018 roku, to kwota 16.753.719,38 zł, z czego 15.098.985,23 zł to zadania zlecone, 

a 1.654.734,15 zł to środki własne. 
 

Struktura organizacyjna 

W MGOPS w Karczewie w roku 2018 zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 16 osób, w tym 

8 pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających 

wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania. Pracownicy Ośrodka zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę to: Kierownik (1 etat). Główny księgowy (1 etat), Księgowy (1 etat), Pracownicy 

socjalni (8 etatów), Pracownicy działu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (3 

etaty), Pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej (1 etat), Pracownik obsługi (sprzątaczka, dozór 

pomieszczeń) – (0,75 etatu). Ponadto w Ośrodku zatrudnionych jest na podstawie umowy zlecenia 7 

osób. Są to: 1 asystent rodziny, 3 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, 1 informatyk, 1 

psycholog, 1 radca prawny. 

 

Działalność statutowa MGOPS. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną realizująca zadania pomocy 

społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i 

uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także 

podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. W roku 2018 pomocą społeczną objętych zostało 272 rodzin ( w tym: 92 na wsi). W 

rodzinach tych było 545 osób, co stanowi 3,45% ogółu ludności Gminy Karczew. 
 

1. Typy rodzin objętych pomocą 

Typy rodzin Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

% w stos. do ogółu 

osób objętych 

wsparciem 
Ogółem w tym: na wsi 

Rodziny ogółem: 272 92 545 100% 

o liczbie osób 1 158 58 158 28,99% 

o liczbie osób 2 40 15 80 14,68% 

o liczbie osób 3 28 5 84 15,41% 

o liczbie osób 4 22 6 88 16,15% 

o liczbie osób 5 13 6 65 11,93% 

o liczbie osób 6 i więcej 11 2 70 12,84% 

w tym: rodz. z dziećmi ogółem 97 27 346 63,49% 

o liczbie dzieci 1 43 11 104 19,08% 

o liczbie dzieci 2 32 9 120 22,02% 

o liczbie dzieci 3 12 5 59 10,83% 

o liczbie dzieci 4 7 1 41 7,52% 

o liczbie dzieci 5 1 0 8 1,47% 

o liczbie dzieci 6 2 1 14 2,57% 

o liczbie dzieci 7 i więcej 0 0 0 0 

rodziny niepełne ogółem 37 11 104 19,08% 

o liczbie dzieci 1 22 5 46 8,44% 

o liczbie dzieci 2  11 4 35 6,42% 
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o liczbie dzieci 3 1 0 4 0,73% 

o liczbie dzieci 4 i więcej 3 2 19 3,49% 

rodziny emerytów i rencistów 35 9 48 8,81% 

o liczbie osób 1 26 6 26 4,77% 

o liczbie osób 2 6 3 12 2,20% 

o liczbie osób 3  2 0 6 1,10% 

o liczbie osób 4 i więcej 1 0 4 0,00% 

Powyższe dane wskazują, że największą grupą świadczeniobiorców są osoby samotnie prowadzące 

gospodarstwo domowe i rodziny z dziećmi. Wśród rodzin z dziećmi najwięcej jest  posiadających dwoje 

dzieci, w rodzinach niepełnych również  dwoje dzieci.  

W porównaniu z danymi podanymi w sprawozdaniu za 2017 r. daje się zauważyć wśród 

świadczeniobiorców dalszy spadek liczby rodzin z dziećmi, zwiększenie liczby emerytów i rencistów 

szczególnie w jednoosobowych gospodarstwach domowych.  

Spowodowane jest to wprowadzeniem  do zadań pomocy społecznej świadczenia wychowawczego 

(500+), zwiększeniem liczby rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz zwiększeniem grupy 

seniorów, którym niskie świadczenia nie pozwalają na zabezpieczenie wszystkich potrzeb życiowych. 
 

2. Powody przyznawania świadczeń 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

% w stos. do 

ogółu rodzin 

objętych 

wsparciem 

Ogółem w tym na wsi 

Ubóstwo 122 50 206 37,88% 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezdomność 11 2 13 2,39% 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 54 12 212 38,90% 

W tym: wielodzietność 15 5 85 15,60% 

Bezrobocie 45 24 93 17,06% 

Niepełnosprawność 122 36 204 37,43% 

Długotrwała lub ciężka choroba 130 43 234 42,94% 

Bezradność w spr. opiekuńczo-wych. i 

prowadzenia gosp. dom. - ogółem 

35 11 123 22,57% 

Przemoc w rodzinie 2 0 3 0,55% 

Alkoholizm 27 9 55 10,09% 

Narkomania 2 1 5 0,92% 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

4 3 7 1,28% 

Zdarzenie losowe 3 2 8 1,47% 

Sytuacja kryzysowa 15 3 35 6,42% 

Do obliczania procentowego przyjęto 545 osób objętych wsparciem pomocy społecznej. Dominującymi 

dysfunkcjami w rodzinach jest ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Nisko 

uposażeni emeryci i renciści ubiegają się najczęściej o pomoc finansową na zakup leków i kosztów 

leczenia. 

W porównaniu z rokiem 2017  zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej ze 

względu na bezrobocie. Spowodowane jest to zwiększoną liczbą miejsc pracy i spadkiem wskaźników 

bezrobocia. Również rodziny pobierające świadczenie wychowawcze uzyskując dodatkowy dochód 

przestały być zainteresowane podjęciem zatrudnienia.  
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3a. Charakterystyka  przyznanych  świadczeń  pieniężnych  i  w naturze (zadania zlecone) 

Rodzaj świadczeń Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Koszt świadczeń 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne) 

6 

24.254,00 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

1 4.800,00 

\ 

3b. Charakterystyka  przyznanych  świadczeń  pieniężnych  i  w naturze (zadania własne) 

Rodzaj świadczeń Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Koszt świadczeń 

Razem: 329 827.294,00 

Zasiłki stałe- dotacja (środki własne - 0) 87 418.827,00 

Zasiłki okresowe - dotacja (środki własne - 0) 71 376.292,00 

Schronienie (umieszczenie w schroniskach) 4 12.264,00 

Posiłek dla dzieci 97 54.930,00 

Usługi opiekuńcze 24 105.870,00 

Sprawienie pogrzebu 0 0 

Zasiłki celowe i w naturze 173 153.436,00 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy 

społecznej 

11 353.493,00 

Prace społecznie użyteczne 17 10.133,16 

Dodatki mieszkaniowe 32 76.673,18 

Dodatki energetyczne 25 3.495,99 

Ustanowienie uprawnień do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 

34 x 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie realizując zadania własne polegające na 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie zakupu leków i leczenia, opału na zimę, odzieży itp. 

szczególną uwagę zwraca na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. W tym celu Ośrodek 

część zasiłków realizuje w formie rzeczowej tj.  opału, leków, zasiłków na zakup żywności 

przekazywanych do sklepów spożywczych.  

We współpracy ze stowarzyszeniem „W stronę słońca” w Karczewie Ośrodek prowadzi magazyn 

żywności, z którego co miesiąc korzysta 142 rodziny (389 osób). Ze względu na zakończenie okresu 

trwania projektu POPŻ w maju 2018 r. klienci korzystali z pomocy od stycznia do maja 2018 r. Program 

został wznowiony w listopadzie 2018 r. 
 

 

4. Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Wyszczególnienie Ogółem w tym na 

wsi: 

w tym: 

dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki 

w szkole 

podstawowej 

uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

pozostałe osoby 

otrzymujące pomoc 

na podstawie art. 7 

ust. o pom. społ. 

(zasiłki celowe) 

Rzeczywista liczba osób 

objętych programem 

ogółem 

162 54 36 66 60 

w tym: liczba osób 

korzystających z posiłku 

97 32 35 62 0 

z zasiłku celowego 81 31 5 16 22 
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Koszt Programu ogółem 78.588,00 27.597,00 x x x 

z tego: 

środki własne: 

31.947,00 12.873,00 x x x 

dotacja 46.641,00 14.724,00 x x x 

Liczba punktów 

prowadzących 

dożywianie 

13 7 x x x 

z tego szkoły 6 4 x x x 

            przedszkola 7 3 x x x 

W ramach Programu opłacono 10.814 posiłki, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,08 zł. 

 

5. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MGOPS zatrudniał 1 

asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę Asystent finansowany był ze środków gminy i ze 

środków ministerialnego Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.  

Asystent świadczył wsparcie dla 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-

wychowawczej. W trakcie okresu sprawozdawczego z pomocy asystenta rodziny do trzech miesięcy 

korzystały 2 rodziny, powyżej trzech miesięcy do 12 miesięcy – 3 rodziny, powyżej roku - 7. 

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosił 12 miesięcy. W ramach realizacji ustawy MGOPS 

w Karczewie współfinansował pobyt 7 dzieci w  rodzinach zastępczych i 1 dziecku współfinansował 

instytucjonalną pieczę zastępczą. Łączny koszt pomocy to 28.840,91 zł. 

W ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną realizowano następujące 

działania:  

- udzielenie pomocy w formie zasiłków okresowych, celowych,  

- finansowanie obiadów dzieci w placówkach oświatowych, 

- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego,  

- dofinansowanie do zakupu przyborów szkolnych,  

- udzielanie pomocy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi, 

- poradnictwo socjalne i rodzinne,  

- organizowanie czasu wolnego w świetlicy środowiskowej,    

- pomoc żywnościowa w ramach programu PEAD, 

- pomoc asystenta rodziny, 

- pomoc psychologiczna w ramach działających na terenie gminy punktów konsultacyjnych i 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

W Gminie Karczew realizowany jest Gminny Program Wspierania Rodziny przyjęty uchwałą nr  

XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rodziny z dziećmi otrzymują 

również wsparcie finansowe w postaci zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, 

świadczenia "Dobry start". Rodziny wielodzietne korzystają z przywilejów jakie niesie Karta Dużej 

Rodziny. 

 

6. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie wspierania rodziny 

dotkniętej przemocą. W naszej gminie realizowany jest program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie przyjęty uchwałą nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015 r. W 

ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele MGOPS, Komisariatu Policji, Sądu Rodzinnego, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszenia „W stronę słońca”, służby zdrowia, 

placówek oświatowych tj. pedagog szkolny, psycholog szkolny. 

 

 

 

  Realizacja procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba  zespołów interdyscyplinarnych 1 

Liczba posiedzeń zespołów 11 
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Liczba utworzonych grup roboczych 21 

Liczba posiedzeń grup 111 

Liczba NK 

sporządzonych przez 

przedstawicieli 

podmiotów: 

ogółem 28 

jedn. org. pomocy społecznej 

(MGOPS) 
4 

Gminna Komisja Rozw. Problemów 

Alkoholowych 
0 

Policja 24 

Oświata 0 

Ochrona zdrowia 0 

Liczba zakończonych 

procedur NK na skutek: 

ogółem: 28 

zakończenia przemocy w rodzinie i 

zrealizowanie planu pomocy 
15 

braku zasadności podejmowanych 

działań 
13 

W 2018 r. dotkniętych przemocą w rodzinie było 24 kobiety i 4 mężczyzn, stosujących przemoc w 

rodzinie - 1 kobieta, 27 mężczyzn. W ramach MGOPS funkcjonuje punkt konsultacyjny dla ofiar 

przemocy, w którym zatrudniony jest psycholog, który w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  pełni 

dyżury  dwa razy w tygodniu. Z konsultacji psychologa korzystało w 2018 r. 260 osób (368 wizyt). 

 

7. Realizacja obowiązków  z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych  i wychowawczych. 

W naszej gminie 622 rodziny pobierały świadczenia rodzinne czyli: zasiłek rodzinny oraz dodatki do 

zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), 

świadczenie rodzicielskie. Zasiłek rodzinny pobierało 390 rodzin, z czego na 1 dziecko 130, na 2 dzieci 

– 178, na 3 dzieci – 69, a na 4 i więcej dzieci – 13. 

Z zasiłku dla opiekunów, o których mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

skorzystały 2 osoby (dzieci opiekujące się rodzicami). 

Z zasiłku jednorazowego w wysokości 4000 zł. na mocy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

"Za życiem" skorzystała 1 rodzina na 1 dziecko. 

 

Informacja na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników 

alimentacyjnych 

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

ogółem: 

40 

z tego: na 1 osobę uprawnioną 23 

            z 2 osobami uprawnionymi 11 

            z 3 osobami uprawnionymi 5 

            z 4 i więcej  osobami uprawnionymi 2 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą 

zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej.  

43 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą 

niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej.  

2 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim 
22 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim 
1 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku 68 
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do których zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie 55 

 

Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

Wyszczególnienie Liczba podjętych działań, które 

doprowadziły do wzrostu 

ściągalności należności 

dłużników alimentacyjnych 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z 

wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego. 

42 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z 

rodzinnego wywiadu środowiskowego 

0 

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie 

pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy 
3 

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego 
3 

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
8 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych 
2 

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
7 

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 pkt 1 

Kodeksu Karnego 
2 

Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego 0 

Skierowanie wniosku o zwrot prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego 0 

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o 

zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 
1488 

 

Informacja o rodzinach z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego. 

Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją w tym: 1558 

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze z tego: 1073 

na jedno dziecko 689 

na dwoje dzieci 300 

na troje dzieci 74 

na czworo dzieci i więcej 11 
 

Informacja o rodzinach z ustalonym prawem do świadczenia "Dobry start" 

Liczba wniosków dotyczących świadczenia Dobry Start 1413 

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie w tym: 1955 

w szkole podstawowej 1336 

w szkole ponadpodstawowej 266 

w szkole ponadgimnazjalnej 326 

w ośrodkach wychowawczych 26 

 

8. Realizacja obowiązków wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
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Ośrodek realizuje wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:  

- realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych obejmujące 

programy na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- dofinansowania obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, 

- finansowania badań przeprowadzonych przez biegłego w celu określenia stopnia uzależnienia, 

- pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią, przemocą 

domową i innymi formami patologii życia rodzinnego, 

-  wspierania działalności świetlic środowiskowych, 

- współpracy przy opracowywaniu gminnego programu profilaktyki uzależnień. 

 

Działanie Ilość Koszt w zł.     
Finansowanie badań przeprowadzonych przez biegłego w celu 

określenia stopnia uzależnienia; 
11 osób 3.389,08     

Dofinansowanie wypoczynku zimowego  i letniego  2 wyjazdy 44.237,77     
Organizacja „Wieczoru wigilijnego” 1 4.587,34     
Dożywianie dzieci w świetlicy środowiskowej stowarzyszenia „W 

stronę słońca” 
przez 10 miesięcy 12.625,00     

Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych 28 26.230,00     
Reedukator w świetlicy środowiskowej przez 10 miesięcy 3.780,00     

Konsultacje psychologiczne  przez cały rok 12.880,00 

Szkolenie osób zaangażowanych w realizację Niebieskiej Karty 

(prac. socj., pedagodzy szkolni, psycholodzy, dzielnicowi) 
1 2.928,55 

 

  

 

4.2 Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie 
    

Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie został utworzony w celu 

realizacji zadań zleconych oraz własnych. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje 

Burmistrz Karczewa oraz Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie. 

 

Struktura organizacyjna 

Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki. Kierownik składa 

Radzie Miejskiej w Karczewie coroczne sprawozdanie z działalności MGOSŚ. Szczegółowa struktura 

organizacyjna zawarta jest w Regulaminie Organizacyjnym MGOSŚ oraz w Regulaminie 

Organizacyjnym ŚDS i Regulaminie pobytu w ŚDS. 

Struktura zatrudnienia: kierownik (1 etat), pedagog (1 etat), st. instruktor terapii zajęciowej (1 etat), 

opiekun medyczny (1 etat), psycholog (½ etatu), specjalista pracy socjalnej (½ etatu), główna księgowa 

(½ etatu). 

 

Działalność statutowa 

W ramach Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie działa: 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia  dla 25 osób przewlekle chorych 

psychicznie zamieszkałych  na terenie Gminy Karczew, a także na podstawie Uchwały Nr 

XLVI/403/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Karczew, a Miastem Otwock, Gminą Józefów i Gminą 

Celestynów porozumienia w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

ośrodkiem wsparcia także dla osób zamieszkałych w tych gminach. Do ośrodka są również 

przyjmowane osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli występuje taka konieczność. 

Organizację i zasady funkcjonowania ŚDS określa: regulamin organizacyjny, regulamin pobytu, plan 

pracy ŚDS na dany rok opracowany przez kierownika ŚDS i zatwierdzony przez WPS w Warszawie 

oraz  Burmistrza Karczewa. 

Oczekiwanym efektem pracy z uczestnikami ŚDS jest osiągnięcie jak największej samodzielności 

przez naszych uczestników, zmniejszenie hospitalizacji oraz przywrócenie 

zdolności pełnienia funkcji społecznych i rodzinnych. 
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2. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych (zadanie gminy).  

    Usługi oferowane i wykonywane w ramach działającego Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych to: 

1) diagnoza w zakresie uzależnienia i współuzależnienia, 

2) motywowanie do podjęcia leczenia, 

3) grupy wsparcia dotyczące tematyki: 

- rozpoznanie destrukcji alkoholowej, 

- nabywanie tożsamości alkoholowej, 

- zapobieganie nawrotom choroby, 

4) poradnictwo indywidualne i rodzinne w zakresie uzależnień, współuzależnień, DDA, przemocy 

domowej. Celem jest szerzenie i propagowanie życia w trzeźwości, zaś oczekiwanym efektem 

jest trwałe zaprzestanie spożycia alkoholu, uzyskanie świadomości choroby alkoholowej, 

uzyskanie wglądu w mechanizm choroby, nauka unikania picia alkoholu. 

W dziale zatrudnionych jest na umowę zlecenie psycholog, instruktor terapii uzależnień i terapeuta 

uzależnień oraz główna księgowa.  

3. Dział porad prawnych dla rodzin i osób dotkniętych przemocą (zadanie Gminy). W dziale na umowę 

zlecenie zatrudniony jest prawnik. 

MGOSŚ realizuje zadania zlecone Gminie Karczew z zakresu pomocy społecznej polegające w 

szczególności na: 

1) działaniach zapewniających wsparcie i integrację społeczną osobom przewlekle chorym 

psychicznie, 

2) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia u osób przewlekle 

chorych psychicznie, 

3) zwiększeniu mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z ŚDS, 

4) zmniejszeniu liczby ponownych hospitalizacji osób korzystających z ŚDS. 

Realizuje ponadto zadania własne gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. 

Polegają one w szczególności na : 

 1) zapewnieniu pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych do alkoholu  oraz ich rodzin, 

 2) motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego i pomoc w utrzymaniu trzeźwości, 

 3) udzielaniu rodzinom osób uzależnionych pomocy psychospołecznej i  prawnej w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 4)  zapobieganiu negatywnym skutkom, jakie wywołuje choroba alkoholowa i przemoc w rodzinie. 

 

Informacje o pomocy społecznej, udzielonych świadczeniach. 

 

MGOSŚ realizuje zadania we współpracy z działającymi na terenie Gminy Karczew 

instytucjami, organizacjami społecznymi oraz współpracuje z jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej i innymi instytucjami spoza terenu gminy.                                             

Opis współpracy ŚDS z podmiotami w środowisku lokalnym i jej efektów: 
- rodziny i opiekunowie (w tym częstotliwość grup wsparcia lub spotkań itp.). Regularny kontakt 

telefoniczny z opiekunami oraz rodzinami to podstawa naszej codziennej pracy, ale ważne są także 

wizyty w środowisku oraz spotkania, których w zeszłym roku było trzy, 

- współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczewie, Otwocku, Józefowie, 

Celestynowie oraz w Warszawie – Wawrze, 

- współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Świdrze oraz ze Szpitalem Psychiatrycznym na ul. 

Nowowiejskiej, gdzie w większości kierowani są uczestnicy naszego ośrodka, 

- współpraca przy poszukiwaniu i naborze pracowników do ŚDS oraz umieszczanie krajowych ofert 

pracy, 

- współpraca z Bankiem Żywności, tak, aby najlepiej zaspokoić potrzeby naszych uczestników i ich 

rodzin, 

- objęcie uczestników posługą duszpasterską w pobliskich parafiach i przekazywanie pomocy 

żywnościowej, 

- bieżące informowanie uczestników ośrodka o imprezach kulturalnych, odbywających się na terenie 

miasta i gminy Karczew oraz w pobliskich miejscowościach, 
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- współpraca z placówkami sportowymi. Uczestnicy są kibicami rozgrywek piłki nożnej drużyny „ 

Mazur Karczew’ oraz są kibicami rozgrywek piłki ręcznej MKS Karczew, 

- współpraca z placówkami oświatowymi. Ośrodek pozostaje w kontakcie z Przedszkolem Nr 3,  

- współpraca z dzielnicowym,  

- współpraca międzygminna na podstawie przygotowanych porozumień. 

 

Działalność inwestycyjno- remontowa 

W 2018 r.  w Ośrodku zamontowano platformę schodową, która umożliwia osobom poruszającym się 

na wózku inwalidzkim dostanie się na teren ośrodka i swobodne przemieszczanie się po nim. W ten 

sposób udało nam się zniwelować bariery architektoniczne oraz dostosować ŚDS do jednego z 

wymaganych standardów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym 

roku wytapetowano także wejście do ośrodka oraz jadalnię dla uczestników, a także doposażyć ośrodek 

w sprzęty niezbędne do jego funkcjonowania: stepy do zajęć sportowych, notebooki do zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych i edukacyjnych oraz drukarkę 3D. Zainstalowano również monitoring 

wizyjny. 

 

Inne działania Ośrodka 

W 2018 r. braliśmy udział po raz kolejny w Walbachowskim Pikniku Wielkanocnym, w trakcie którego 

uczestnicy ŚDS razem z pracownikami prezentowali prace wykonane pod okiem terapeutów w trakcie 

zajęć w ośrodku.  
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5. OPIEKA ZDROWOTNA 

5.1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 
  

SP ZZLO w Karczewie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy 

usługi dla mieszkańców miasta oraz gminy Karczew. Podstawowym celem działań jest udzielanie 

świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i ratowaniu zdrowia. Świadczenia 

zdrowotne w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach NFZ udzielane 

są codziennie.  

Pracownicy naszego Zespołu to profesjonaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w pełni gotowi 

i przygotowani do udzielania pomocy na najwyższym poziomie w systemie poradnictwa oraz lecznictwa 

ambulatoryjnego. 

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. Przychodnia podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą prowadzonemu przez Wojewodę Mazowieckiego, posiada osobowość prawną i jest wpisana 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podmiotem tworzącym i prowadzącym Zespół  

jest Gmina Karczew. Gmina Karczew sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zespołu z przepisami 

prawa. 

Siedzibą Zespołu jest miasto Karczew, ul. Otwocka 28, a oddział przychodni mieści się również w 

miejscowości Sobiekursk 27. 

Obszar działania Przychodni obejmuje teren Gminy Karczew łącznie z obsługą szkół podstawowych. 

Przychodnia współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, administracją 

samorządową, ze szkołami oraz z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. 

 

Struktura organizacyjna 

9. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą: 

1) jednostka organizacyjna 03 Przychodnia Rejonowa w Karczewie,  w skład której wchodzą 

następujące komórki organizacyjne: 

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

b) Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej; 

c) Poradnia pediatryczna; 

d) Poradnia ginekologiczno-położnicza; 

e) Poradnia stomatologiczna; 

f) Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania Zespołu); 

g) Gabinet zabiegowy pielęgniarski; 

h) Punkt szczepień; 

i) Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 (05-480 Karczew, ul. Otwocka 13); 

j) Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 (05-480 Karczew, ul. Bielińskiego 7); 

k) Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

(05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4); 

l) Pracownia fizjoterapii (05-480 Karczew, ul. Widok 2); 

m) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej; 

n) Poradnia reumatologiczna; 

2) jednostka organizacyjna 02 Przychodnia Rejonowa w Sobiekursku (Sobiekursk 27), w skład 

której wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

b) Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej; 

c) Poradnia pediatryczna; 

d) Poradnia ginekologiczno-położnicza; 

e) Poradnia stomatologiczna; 

f) Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania Zespołu); 

g) Gabinet zabiegowy pielęgniarski; 

h) Punkt szczepień; 

i) Poradnia reumatologiczna. 
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2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania Zespołu. 

W przychodni na dzień 31.12 2018 r. było zatrudnionych 36 pracowników, w tym: 9 lekarzy,  11 

pielęgniarek, 4 rejestratorki, 1 pomoc stomatologiczna, 5 sprzątaczek, 2 osoby gospodarcze i 2 osoby 

administracji, 1 główny księgowy. 

Ponadto przychodnia zatrudnia 8 lekarzy na kontraktach lekarskich (USG, ginekologia, stomatologia). 

Przychodnia obsługuje populację około 15 000 osób,  ilość udzielonych procedur medycznych wyniosła 

57 348 w POZ w tym wizyt domowych 1 753. Liczby te zawierają porady udzielone dorosłym i 

dzieciom. Poradnia ginekologiczno - położnicza przyjęła 4 224 kobiety, a poradnia 

stomatologiczna  3 340 pacjentów. 
 

 

Cele, zadania statutowe i zakres świadczeń zdrowotnych 

Podstawowym celem działania Przychodni jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na: 

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj. podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania; 

2) promocji zdrowia. 

Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

Do podstawowych zadań SP ZZLO w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 

należy: 

1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji 

leczniczej oraz stomatologii; 

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i 

ustalenia dalszego postępowania leczniczego. 

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię obejmuje w szczególności: 

- badania i porady lekarskie; 

- leczenia; 

- prowadzenie dokumentacji medycznej; 

- orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy; 

- opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem; 

- opiekę nad zdrowym dzieckiem; 

- szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze; 

- opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego; 

- rehabilitację leczniczą; 

- działania diagnostyczne; 

- udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych; 

- prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej; 

- specjalistyczną opiekę zdrowotną; 

- prowadzenie medycznej działalności usługowej. 

Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom 

ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych 

przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej. Świadczenia zdrowotne w 

SPZZLO udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w 

odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zdrowotnej. 

Pomieszczenia i urządzenia Przychodni odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju 

wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
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Działalność inwestycyjno – remontowa 

Przychodnia działalność inwestycyjną prowadzi z własnych środków. 

Zestawienie dotyczące zakupów inwestycyjnych dokonanych w roku 2018. 

Lp Nazwa urządzenia 
Kwota z planu 

inwestycyjn. w zł 

Kwota 

wydakt. w zł 

1 

Zakup nowego sprzętu medycznego m.in.. aparatu 

USG - do badania jamy brzusznej , tarczycy, badań 

ginekologicznych oraz z możliwością rozszerzenia o 

opcję echa serca. Holter EKG, holter ciśnieniowy, 

skaner do żył dla dzieci, … 

220 000,00 195 877,99  

  Autoklaw SK07 B   12 400,01 

  Głowica USG   12 000,00 

  Aparat USG   120 000,00 

  EKG   15 179,98 

  Tablica okulityczna z pilotem dla dorosłych i dzieci   3 034,00 

  Rejestratory EKG, ciśnienia i program do ich obsługi   33 264,00 

2 

Uzupełnienie bazy komputerowej + licencje dr 

Eryk+zmiana systemu operacyjnego Windows 
80 000,00 54 771,95  

  monitor Philips   420,00 

  

licencja Microsoft OPEN, Microsoft MOLP, ESET, 

Windows 10   14 028,77 

  Komputery 2 szt.   4 400,01 

  Komputer   2 200,00 

  Video-rejestrator + 5 kamer zewnętrznych   2 337,00 

  kamera zewnętrzna   750,30 

  usługa informatyczna   10 000,00 

  dwa komputery i monitor   4 800,00 

  dwie drukarki   1 098,00 

  ErLab   1 616,22 

  aktualizacja dr Eryka   13 121,65 

3 Uzupełnienie bazy sprzętowej fizykoterapii 12 000,00 5 766,75  

  urządzenie MULTITRONIC MT-3   4 205,17 

  okulary ochronne, elektrody, kable   711,58 

  Głowica SU-5   850,00 

 SUMA 312 000,00 256 416,69  

    
Programy wdrożone i prowadzone w SPZZLO 

1) Program fizykoterapii finansowany ze środków Gminy Karczew w ramach profilaktyki i leczenia 

chorób układu kostno – stawowego dla mieszkańców Gminy Karczew. 

W ramach programu suma przeznaczona na ten cel wyniosła 125 000 zł, w ramach czego obsłużono 

395 osób i wykonano 15 420 zabiegów. 

2) Szczepienie przeciwko grypie dla ludności powyżej 65 roku życia. Program finansowany przez 

Gminę Karczew. Przeznaczono na ten cel 12 000 zł w ramach czego dokonano 350 szczepień. 

3) Program „Zmierz się z cukrzycą”. Program finansowany ze środków SPZZLO. 

Populacja objęta programem około 150-160 osób. 

Jest to program typu NON PROFIT, obejmuje leczenie i diagnostykę cukrzycy pod nadzorem lekarza 

diabetologa. 
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6. GOSPODARKA KOMUNALNA 

6.1 Grupa Remontowa w Karczewie 
       

Grupa Remontowa jest gminną jednostką organizacyjną, która została powołana na mocy Uchwały Nr 

XV/116/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004 r. Na podstawie Uchwały Nr 

XXVI/185/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 września 2008 r. nadany został jednostce Statut, 

który określa zadania i zasady funkcjonowania Grupy Remontowej. Pierwotna treść Statutu została 

uchwalona Uchwałą Nr XLVI/441/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 r. i na 

mocy ww. Uchwały przyjęto nową treść Statutu, która określa cele i zadania Grupy Remontowej, jej 

strukturę organizacyjną i zasady gospodarki finansowej.  

 

Zgodnie z § 7 Statutu do zadań Grupy Remontowej należy: Realizowanie zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej, a także wykonywanie zadań w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej. 

1. Do zadań Grupy Remontowej w zakresie gospodarki komunalnej należy: 

1) wykonywanie zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Karczew 

(budowa i remonty): 

a) zlecanie opracowania dokumentacji projektowych prac budowy, prac remontowych i 

modernizacji dróg i mostów, 

b) prace remontowe, budowlane i modernizacyjne ulic, chodników oraz placów do wykonania 

przez pracowników Grupy Remontowej, w pozostałych przypadkach zlecane wykonanie prac 

innym wyspecjalizowanym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) utrzymanie, konserwacja, wymiana oznakowania poziomego i pionowego dróg, drogowych 

obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogami, 

d) bieżące utrzymanie ulic, dróg polegające na zapewnieniu przejezdności w okresie zimowym, 

e) utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie gminy Karczew, 

f) dokonywanie przeglądów okresowych mostów i przepustów w pasie dróg oraz realizacja zaleceń 

właściwych służb nadzoru, 

2) w zakresie oczyszczania: 

a) zapewnienie czystości na ulicach, chodnikach, placach, skwerach, a także pasach dróg gminnych 

oraz przystankach autobusowych na terenie gminy Karczew, między innymi poprzez zbiórkę i 

wywóz odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, 

b) współpraca z wyspecjalizowaną firmą w sprawie przekazywania materiałów do 

unieszkodliwienia, 

c) zapewnienie kabiny sanitarnej (wynajem i serwis) w miejscach na terenie Karczewa - placach 

zabaw, plaży Moczydło, Rynek Zygmunta Starego, teren targowiska miejskiego, 

d) rekultywacja terenów do nielegalnych składowisk i wysypiskach odpadów, 

3) w zakresie zieleni miejskiej: 

a) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zieleni parkowej i przyulicznej, 

b) właściwe zagospodarowanie nowych terenów poprzez nowe nasadzenia roślin, krzewów i 

drzewek, 

4) utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, będących pod opieką Gminy, 

5) do zadań Grupy Remontowej realizowanych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej należy w szczególności: 

a) administrowanie i utrzymanie placów zabaw na terenie Karczewa, 

b) administrowanie targowiskiem miejskim oraz terenami sprzedaży sezonowej w Karczewie , 

c) właściwe utrzymanie terenu plaży przy Moczydle w Karczewie – nawiezienie i wymiana piasku 

rzecznego oraz porządkowanie, 

d) administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie miasta Karczewa, 

e) bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sprzętu będącego w użytkowaniu Grupy 

Remontowej z wyjątkiem napraw specjalistycznych zlecanych innym podmiotom, 

f) utrzymanie porządku i estetyki na terenie bazy i właściwego stanu oraz zabezpieczenia 

budynków użytkowanych przez jednostkę, 

2. Grupa Remontowa może wykonywać zadania w zakresie swojej działalności komunalnej na potrzeby 

innych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, 

3. Grupa Remontowa wykonuje także inne zadania powierzone przez Burmistrza Karczewa. 
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Struktura organizacyjna 

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Remontowej określa Regulamin Organizacyjny ustalony 

przez Dyrektora Grupy Remontowej i zatwierdzony przez Burmistrza Karczewa. 

Według schematu organizacyjnego Grupą kieruje dyrektor (1 etat). W jednostce zatrudnieni są: główny 

księgowy (1 etat), pracownik ds. administracyjnych (1 etat), pracownik ds. kadrowo-płacowych (0,5  

etatu), sprzątaczka (0,75 etatu), Specjalista ds. koordynacji (0,25 etatu), majster (1 etat), konserwator-

rzemieślnik (4 etaty), kierowcy i operatorzy sprzętu specjalistycznego (4 etaty), pracownicy 

gospodarczy (4 etaty). Ponadto Grupa zatrudnia pracowników zatrudnionych w ramach robót 

publicznych lub prac interwencyjnych. 

 

Działania jednostki 

1. W zakresie utrzymania infrastruktury drogowej 

Lp Działanie Koszty Materiały Uwagi 

1 Budowa chodnika w pasie 

drogi ul. Zatylna w 

Karczewie  

184 378,93 W tym koszt materiałów 

wydanych z magazynu – 43 

174,93 zł (kostka, krawężnik, 

obrzeże, kruszywo) 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie (141 204,00) 

2 Przebudowa drogi ul. 

Bednarska w Karczewie  

50 297,71 Koszt materiałów: beton, 

kruszywo, kostka, krawężnik, 

obrzeże, kruszywo 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

3 Przebudowa drogi ul. 

Baczyńskiego  w 

Karczewie  

289 900,00  

     ------------ 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

4 Budowa chodnika w ul. 

Podlaskiej w Karczewie  

164 500,00  

     ----------- 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

5 Utrzymanie przejezdności 

dróg w okresie zimowym 

37 857,07 Zakup materiałów: sól drogowa, 

lemiesze do pługów, piasek 

rzeczny do mieszanki solno-

piaskowej 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

6 Uzupełnienie ubytków w 

nawierzchni dróg 

7 158,60 Zakup mieszanki asfaltowo-

mineralnej 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

7 Równanie i utwardzenie 

dróg gminnych 

gruntowych 

122 936,44 Zakup żużlu, kruszywa 

drogowego, żwiru 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

8 Oznakowanie pionowe 

dróg 

6 336,15 Zakup znaków drogowych wraz z 

montażem 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

9 Słupki drogowe 

odgradzające - malowanie 

1 150,84 Zakup farb i pasków 

odblaskowych 

Wykonanie we 

własnym zakresie 

10 Remont ul. Dojazd w 

Karczewie  

7 992,00 Zakup trylinki Wykonanie we 

własnym zakresie 

11 Naprawa nawierzchni na 

ul. Łąkowej w Karczewie  

7 907,42 Zakup trylinki, betonu i piasku Wykonanie we 

własnym zakresie 

12 Budowa chodnika w 

Ostrówcu 

3 148,68 Zakup betonu, kostki, obrzeża Wykonanie we 

własnym zakresie 

13 Remont drogi gminnej w 

Kępie Nadbrzeskiej 

9 680,21 Zakup trylinki, kruszywa, piasku Wykonanie we 

własnym zakresie 

14 Budowa chodnika ul. 

Piaski w Karczewie  

46 892,18 Zakup kostki, obrzeża, 

krawężnika, betonu i kruszywa 

Wykonanie we 

własnym zakresie 
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15 Budowa chodnika ul. 

Rynek Zygmunta Starego 

(przy obelisku) 

1 756,05 Zakup kostki i betonu Wykonanie we 

własnym zakresie 

16 Remont chodnika ul. 

Bema oś. Ługi 

5 786,62 Zakup kostki, betonu i kruszywa Wykonanie we 

własnym zakresie 

17 Remont chodnika ul. 

Żaboklickiego/Stare 

Miasto w Karczewie  

21 273,17 Zakup kostki, betonu i kruszywa Wykonanie we 

własnym zakresie 

18 Wykonanie odnowienia 

oznakowania poziomego 

dróg na terenie miasta 

Karczewa 

27 567,74  

 

    ---------------- 

Zlecenie dla podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

19 Wykonanie cząstkowej 

naprawy dróg – 

uzupełnienie ubytków 

asfaltu masą mineralno-

asfaltową 

49 594,95  

 

    --------------- 

Zlecenie dla podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

20  Wykonanie oznakowania 

pionowego progów 

zwalniających ul. Armii 

Krajowej  

1 795,00  

     --------------- 

Zlecenie dla podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

21 Modernizacja miejsc 

postojowych, zatok 

parkingowych i budowa 

chodnika oś. Ługi, 

wykonanie znaków 

99 425,97 13 789,68 – kruszywo  

 

68 498,70 – umowa na 

wykonanie 

 

17 137,59 – zakup znaków  

Zakup kruszywa we 

własnym zakresie, 

umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie usługi, 

zlecenie na wykonanie 

znaków drogowych 

22 Równanie dróg gminnych 

gruntowych 

36 309,60   ----------------- Zakup usług równiarki 

23 Wykonanie przeglądu 

rocznego obiektów 

mostowych 

3 690,00  

        ------------- 

Zlecenie dla podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

24 Opracowanie projektów 

stałej organizacji ruchu na 

terenie gminy Karczew: 

- progi zwalniające w 

Piotrowicach i ul. 

Częstochowska, 

- przejście dla pieszych ul. 

Kopernika i Kościelna 

- montaż luster ul. Krótka i 

Boh. Westerplatte 

10 000,00  

 

   

 

 

         ------------ 

Zlecenie dla podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

 

10. W zakresie oczyszczania miasta i wsi 

Lp. Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1 Montaż koszy na śmieci 

uliczne na terenie gminy 

Karczew 

15 596,40 Zakup koszy Wykonanie we własnym 

zakresie 

2 Wywóz nieczystości 

stałych z terenu gminy 

Karczew 

115 668,00  

       ------------- 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na odbiór 
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3 Wynajem i serwis kabin 

sanitarnych: 

- targowisko, plac zabaw 

ul. Różana, plaża 

Moczydło, Rynek Z. 

Starego 

9 635,16  

         ------------ 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

4  Przekazanie zwłok 

zwierzęcych do utylizacji 

(dziki, psy, sarny) 

11 123,00  

       ------------- 

Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na 

wykonanie 

 

11. W zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej 

Lp. Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1 Zakup materiałów na 

potrzeby zieleni miejskiej 

39 704,59 Zakup sadzonek, ziemi, 

nawozów, hydrożelu do 

podlewania, doniczek do 

kwiatów na słupach, narzędzia 

Wykonanie we własnym 

zakresie 

 

12. W zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej 

Lp Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1 Zakup materiałów na 

mogiły żołnierskie na 

cmentarzach powojennych 

pod opieką Gminy 

2 248,19 Zakup zniczy i kwiatów Wykonanie we własnym 

zakresie 

2 Odnowienie pomników – 

kwater żołnierskich na 

cmentarzu powojennym w 

Karczewie  

3 690,00  

 

  ------------ 

Zlecenie dla podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 

 

13. Pozostałe działania w zakresie obsługi gminy 

Lp

. 

Działanie Koszt Materiały Uwagi 

1 Gospodarka 

nieruchomościami Osiedle 

nr 6 ul. Gołębia /Otwocka 

13 622,57  

  

Wykonanie stolików do 

gry, koszy na śmieci i 

ławek plus montaż, 

ułożenie kostki – skwer ul. 

Leśna/Gołębia 

2 Eksploatacja zdrojów 

ulicznych na terenie 

Karczewa 

17 140,25  Zakup wody na potrzeby 

zdrojów ulicznych: 

Armii Krajowej, 

Bielińskiego, Mickiewicza, 

Stare Miasto, Świderska, 

Żaboklickiego, 

Warszawska 

3 Plaża miejska Moczydło 992,61 Zakup piasku rzecznego  

4 Tablica ogłoszeniowa 

Glinki 

1 353,00 Zakup tablicy plus montaż  

5 Obejmy do słupów do 

mocowania flag 

2 460,00 Zakup obejm  

6 Remont masztu flagowego 

Rynek Zygmunta Starego 

2 275,50  Zlecenie dla podmiotu 

zewnętrznego na 

wykonanie 
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7 Leasing zamiatarki 

CITYMASTER 

86 144,08  Umowa leasingu na okres 

od V 2018 do IV 2023 

ogółem 412 794,51 

8 Zakup szczotki do 

zamiatarki mechanicznej 

9 900,00 Zakup szczotki  

9 Zakup paliwa na potrzeby 

sprzętu i pojazdów 

będących na stanie i w 

użytkowaniu jednostki 

101 587,33  Umowa z podmiotem 

zewnętrznym na dostawę 

10 Zakup materiałów na 

potrzeby placów zabaw 

3 810,60 Materiały do naprawy 

urządzeń, naprawa i malowanie 

ławek 

 

11 Koszenie skwerów, 

trawników, poboczy 

drogowych na terenie 

Karczewa 

9 596,09 Zakup kosiarki i materiałów 

oraz części do bieżącej 

eksploatacji kosiarek 

 

12 Materiały i części do 

bieżącej eksploatacji i 

napraw sprzętu i pojazdów 

25 703,89 Zakup części i ogumienia do 

sprzętu i pojazdów 

 

13 Przeglądy gwarancyjne 

zamiatarki 

CITYMASTER 

6 029,10 Materiały i serwis zamiatarki  

14 Materiały na potrzeby 

warsztatu Grupy 

Remontowej 

8 108,54 Zakup narzędzi i urządzeń na 

potrzeby realizacji zadań 

 

15 Zatrudnienie 7 

pracowników w ramach 

robót publicznych na 

okres 9 m-cy 

87 776,61  Umowa z Urzędem Pracy z 

refundacją za 6 m-cy w 

wysokości 57 % 
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7. INWESTYCJE 

Nazwa zadania 

Koszt 

wykonanie  

w zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w 

Glinkach 
46 125,00 

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót 

budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 
41 285,00 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS 181 118,50 

Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczewa 19 999,80 

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na 

drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W 

w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729W 

w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji) 

330 000,00 

Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej) w 

Karczewie 
164 500,00 

Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul. Westerplatte) w 

Karczewie 
141 204,00 

Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie 167 835,77 

Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 
20 000,00 

Budowa ul. Ochotników w Karczewie  293 201,24 

Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. 

Mochnackiego w Karczewie 
921 955,16 

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach 

Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 
65 000,00 

Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 
11 562,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. 

Częstochowskiej w Otwocku Małym 
9 840,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od 

firmy Baks do firmy Rezaw Plast) 
14 760,00 

Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w 

Ostrówcu 
9 999,99 

Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. 

Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie 
483 994,43 

Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego 

Osiedla Nr 4 
18 500,00 

Projekt budowy ul. Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 
3 075,00 

Budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 
77 497,00 

Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Karczewie 212 403,00 

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 
39 187,68 

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w Karczewie 59 893,06 
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Przebudowa ul. Brzozowej w Karczewie 310 477,50 

Przebudowa ul. Kołłątaja w Karczewie 56 272,50 

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie   23 000,00 

Odwodnienie drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w Kaczewie 15 999,99 

Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską - działka nr 22/1 

w obrębie 0023 w mieście Karczew 
8 750,30 

Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską -działka 

wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew 
10 185,00 

Zakup systemu do zarządzania posiedzeniami oraz głosowaniem imiennym 41 850,00 

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie 25 900,00 

Zakup urządzenia ploter dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie 19 803,00 

Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu 

aptecznego 
8 115,00 

Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, 

zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą 
14 145,00 

Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki 32 136,24 

Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w 

Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja 
18 770,00 

Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie 

siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu 
12 300,00 

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji  15 000,00 

Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 59 225,00 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w 

Sobiekursku 
50 000,00 

Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż 

urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w 

miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń 

fitness" 

2 028,00 

Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż 

urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w 

miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń 

fitness" 

102 965,80 

Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż 

urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w 

miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń 

fitness" 

286 144,70 
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Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie 177 530,00 

Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu 

wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew 
1 527 205,30 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do 

TBS 
143 881,50 

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy 

Celestynów - etap II - wkład własny  
35 127,41 

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie 

gminy Karczew w ramach  ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w 

ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu 

538 805,80 

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie 

gminy Karczew w ramach  ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w 

ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF 

1 459 742,38 

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie 

gminy Karczew w ramach  ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w 

ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF 

364 935,60 

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację 

kotłowni - dotacje celowe dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania 

węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy 

Karczew 

82 009,42 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta i gminy Karczew 
126 219,71 

Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 
23 996,00 

Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę 

ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie 
36 098,61 

Leśny Zakątek w Karczewie - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę 

edukacyjną 
24 108,00 

Pod szumiącymi drzewami - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę 

edukacyjną w Karczewie 
24 108,00 

Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w 

oddziałach Piłsudskiego 
6 637,50 
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Urządzenia fitness  - Osiedle nr 1                                Altana na terenie świetlicy w Całowaniu 

 

    

Wielofunkcyjne boisko w Glinach                               ul. Podlaska 

 

    

Ścieżka rowerowa ul. Miziołka                                  Chodnik w ul. Częstochowska 
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8. ADMINISTRACJA 

8.1 Urząd Miejski w Karczewie 

 

 
 

Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania własne 

gminy określone ustawami, Statutem Gminy, uchwałami Rady, zadania zlecone na podstawie ustaw 

oraz zadania powierzone w trybie określonym stosownymi przepisami. Urząd działa na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego oraz 

aktów prawnych wydawanych przez Radę i Burmistrza. 

 

Struktura organizacyjna 

Strukturę Urzędu tworzą wydziały, samodzielne stanowiska oraz funkcjonujący na prawach wydziału 

Urząd Stanu Cywilnego. Komórki organizacyjne Urzędu oraz wewnętrzne komórki organizacyjne to: 

1) Wydział Oświaty, 

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  

3) Wydział Finansowo - Budżetowy (FB): 

a)  Referat Księgowości Urzędu Miejskiego, 

b)  Referat Księgowości Organu Finansowego, 

c)  Referat Podatków, 

4) Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii (zagospodarowanie przestrzenne, rolnictwo i 

ochrona środowiska, gospodarka komunalna, gospodarowanie odpadami, drogi, geodezja), 

5) Wydział Organizacji i Nadzoru (IT, kadry, Biuro Obsługi Mieszkańców, sekretariat Burmistrza, 

promocja, archiwum, ubezpieczenie mienia, wyposażenie urzędu, eksploatacja pojazdów 

urzędu, dostarczanie korespondencji, dozorowanie i konserwacja budynku),  

6) Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (Pełnomocnik d/s 

Ochrony Informacji Niejawnej, Biuro Rady Miejskiej, monitoring miejski, bezpieczeństwa 

gminy, obsługa działalności gospodarczej oraz funduszu alkoholowego), 

7) Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy, 

8) Urząd Stanu Cywilnego: 

a) Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, 

9) Główny specjalista d/s zamówień publicznych, 

10) Główny specjalista d/s kontroli. 

  

W Urzędzie Miejskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnionych było 66 osób (62,6 etatu). 

W skład pracowników administracji wchodzą: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik, 3 

naczelników, kierownik USC, zastępca kierownika USC, kierownik referatu, inspektor ochrony danych 

osobowych, 5 głównych specjalistów, główny administrator systemów informatycznych (0,35 et.), 2 

Informatyków, 22 inspektorów, 13 podinspektorów (12 et.), młodszy referent. Pracownicy obsługi: 

goniec, 2vdozorców/konserwatorów (1,5 et.), 2 kierowców, 3 Konserwatorów sprzętu OSP (1,75 et.), 2 

dozorców sprzętu monitorującego.  
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W Urzędzie obowiązuje tradycyjny obieg dokumentów wspomagany przez obieg elektroniczny. Praca 

jest w pełni skomputeryzowana. Na dzień 31 grudnia 2018 r. urząd wyposażony był w 103 komputery, 

56 drukarek, 2 serwery, 1 ploter. Na komputerach zainstalowanych jest 55 programów usprawniających 

i ułatwiających pracę.  

W 2018 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców zarejestrowanych zostało 14527 pism przychodzących. 

 

Podstawowe działania Urzędu Miejskiego w Karczewie w 2018 r.: 

1) w zakresie gospodarki przestrzennej wydano 210 decyzji o warunkach zabudowy, 47 postanowień 

i 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w 337 przypadkach 

(łącznie) wydano m.in.: zaświadczenia, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz udzielono odpowiedzi na różne pisma. W ramach działań Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej wypracowano propozycję zmian Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, która po jej akceptacji poprzez 

uchwalenie proponowanych zmian w 2019 r. przez Radę Miejską w Karczewie zapewni 

wszechstronny rozwój gminy oraz wzrost zamożności mieszkańców w kolejnych dziesięcioleciach. 

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Gmina Karczew sprzedała cztery nieruchomości o 

łącznej powierzchni 0,3782 ha uzyskując łącznie przychód ze sprzedaży w wysokości 718.153 zł. 

Gmina Karczew nabyła dwie nieruchomości przeznaczając na ten cel kwotę 18.935,30 zł. W 2018  

w ramach gospodarki nieruchomościami wydano m.in. 47 decyzji podziałowych, 34 postanowień 

o podziale nieruchomości oraz wydano 86 zaświadczeń dotyczących numeracji porządkowej, a 

także 128 różnych pism dotyczących m.in. rozgraniczeń, scaleń, sprzedaży nieruchomości, 

bonifikat, dzierżawy i najmu, służebności gruntowych oraz udostępniania informacji niejawnych, 

archiwalnych i wyrażania opinii, przejmowania nieruchomości i komunalizacji mienia na rzecz 

Gminy Karczew i Skarbu Państwa, w tym w prowadzonych sprawach sądowych. 

3) w zakresie gospodarki drogami gminnymi, których długość wynosi 66 km dokonano ich przeglądu 

za pośrednictwem wykonawców. W 2018 r. wydano łącznie 264 decyzje, w tym m.in.: 88 decyzji 

na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z drogą, 71 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,  4 decyzje na zajęcie 

pasa drogowego w celu umieszczenia reklam, 6 decyzje na lokalizację w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej, 8 decyzji na lokalizację zjazdu w pasie drogowym. W pozostałych 

przypadkach wydano decyzje zmieniające poprzednio wydane decyzje, uchylono decyzje, 

umorzono postępowanie oraz w kilku przypadkach odmówiono lokalizacji w pasie drogowym 

urządzenia infrastruktury technicznej. 

4) w zakresie obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych Gmina Karczew zapewniała obsługę 

dla 14 196 mieszkańców gminy organizując odbiór odpadów komunalnych za pośrednictwem 

Wykonawcy wybranego w przetargu publicznym w 2017 r. ponosząc za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych koszty w wysokości 2.465.177,40 zł. W celu 

utrzymania całego systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie naliczono należności w 

wysokości 2.589.342,00 zł. Podjęto działania mające na celu uszczelnienie systemu obsługującego 

odbiór odpadów komunalnych poprzez identyfikowanie osób uchylających się od ponoszenia opłat 

za odbiór odpadów m.in. poprzez weryfikację osób uprawnionych do świadczeń 500+ oraz kontrolę 

osób zameldowanych na terenie gminy, które albo nie składają deklaracji albo składają deklaracje 

wykazując mniejszą liczbę mieszkańców. Na koniec 2018 r. zaległości w opłatach za odbiór 

odpadów komunalnych wynosiły 553.345,87 zł, 

5) w zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego oraz 

obsługiwano wszystkie sprawy dotyczące 29 lokali komunalnych stanowiących zasób 

komunalnych nieruchomości Gminy Karczew tj. m.in.: naliczono należności czynszowe w 

wysokości 83.666,40 zł (rocznie), jednocześnie egzekwowano zaległości w opłatach czynszowych 

o wartości 21.655,28 zł. W komunalnym zasobie nieruchomości 4 lokale podlegały pracom 

remontowym, których łączna wartość wyniosła 9.519,99 zł, 

6) w zakresie komunikacji publicznej Gmina Karczew utrzymywała od miesiąca września 2018 

autobusową linię dojazdową L46 do kolei miejskiej, kursującą na trasie Osiedle Ługi przez 

Karczew do Otwocka PKP. Koszty utrzymania linii L46 funkcjonującej od poniedziałku do piątku 

każdego tygodnia (to 32 przejazdy dziennie; łącznie 2015 przejazdów w 2018 r.) poniesione przez 

Gminę Karczew w 2018 r. wyniosły 49.411,71 zł. Według badań przeprowadzonych przez Zarząd 

Transportu Miejskiego z transportu publicznego zapewnianego linią L46 korzystało średnio: 140 

osób dziennie jadących w kierunku Otwocka i 103 osoby dziennie jadących w kierunku Karczewa,  
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7) w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie 

Gminy Karczew w 2018 r. przeprowadzono 100 postępowań, wydając 31 decyzji w sprawach z 

zakresu wycinki drzew, zawarto 23 umowy z mieszkańcami, których przedmiotem była wymiana 

węglowego pieca i zastąpienie go piecem na gaz, przeprowadzono 22 postępowania z zakresu 

ochrony zwierząt (m.in.: skierowanie na sterylizacje, złe traktowanie zwierzęcia) oraz 10 

postępowań z zakresu gospodarki łowieckiej (m.in.: utylizacja  dzików; szacowanie szkód 

łowieckich). Przeprowadzono ponadto 12 postępowań zakończonych wydaniem zaświadczenia 

potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym, przeprowadzono 8 postępowań w sprawach z 

zakresu stosunków wodnych, dokonano 59 kontroli mieszkańców w zakresie spalania substancji 

niedozwolonych w domowych instalacjach ogrzewania, a także wydano 3 decyzje środowiskowe 

dla firm działających na terenie Gminy Karczew, 

8) w zakresie bezpieczeństwa gminy wydano łącznie 18 decyzji administracyjnych. Ponadto w 

ramach współpracy przekazano 6.000,00 zł. na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji                

w Karczewie, dofinansowano kwotą 15.000 zł zakup radiowozu oznakowanego Opel Mocca dla 

Komisariatu Policji w Karczewie. Według informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w 

Karczewie, który zatrudniał na dzień 31 grudnia 2018 r. 25 osób, funkcjonariusze zatrzymali 103 

osoby podejrzane  o dokonanie przestępstw, którym postawione zostały zarzuty, podjęto 2979 

interwencji policyjnych, przeprowadzono 169 postępowań w sprawach o wykroczenie. Policjanci 

pionu prewencji nałożyli łącznie na terenie miasta i gminy Karczew 382 mandaty karne na kwotę 

39.564 zł. 

Na terenie gminy Karczew znajdują się trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w Karczewie, 

w Otwocku Wielkim oraz w Łukówcu), które łącznie posiadają na stanie 8 samochodów bojowych. 

W ramach udziału w działaniach ratowniczych (pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach 

fałszywych  w minionym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjechały: OSP Karczew – 224 razy, 

OSP Otwock Wielki – 80 razy, a OSP Łukówiec – 67 razy.  OSP zabezpieczały wszystkie imprezy 

masowe organizowane przez MGOK i Urząd Miejski w Karczewie (Dni Karczewa, Pożegnanie 

Lata, Noc Muzeów, Dożynki Gminne, biegi przełajowe oraz festyny dla dzieci w przedszkolach i 

na Moczydle. 

Nasze straże otrzymały dotacje z Funduszu Sprawiedliwości oraz Urzędu Marszałkowskiego na 

sumę 37.000,00 zł. Gmina przeznaczyła kwotę w wysokości ok. 214.000,00 zł. na zabezpieczenie 

gotowości bojowej.  

W ramach ciągłego poprawiania bezpieczeństwa gmina w 2018 roku zakupiła i zamontowała 6 

punktów kamerowych na łączną kwotę 57.564,00 zł. Aktualnie na terenie Karczewa 

zamontowanych jest 26 kamer monitoringu wizyjnego, 

9) w zakresie zarządzania kryzysowego gmina przeznaczyła 28.000,00 zł. na jednokrotne koszenie 

wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle - co poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na 

terenie gminy Karczew, kwotę 17.220,00zł na odmulanie dna kanału południowego, polegające na 

usuwaniu uszkodzeń po zwierzętach, koszenie i usuwanie zarośli. Rezerwa celowa na zarządzanie 

kryzysowe wyniosła  158. 500,00 zł, 

10) w zakresie obsługi działalności gospodarczej w roku 2018 złożono i prawidłowo przetworzono w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 666 wniosków (89 

wniosków o założenie działalności gospodarczej, 113 wniosków o zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej, 64 wnioski o wznowieniu działalności gospodarczej, 70 wniosków o 

wyrejestrowanie działalności gospodarczej, 330 wniosków o zmianę wpisu do działalności 

gospodarczej). Ilość podmiotów gospodarczych z siedzibą w mieście i gminie Karczew  wynosiła 

na koniec roku 2018 -  1388, 

11) w zakresie funduszu alkoholowego Gmina Karczew podjęła Uchwałę Nr LX/528/2018 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, sprzedaż 

napojów zwierających do 4,5 % alkoholu nie była limitowana. Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o 

zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych, gminy zostały zobowiązane do ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) odrębnie dla 

poszczególnych napojów alkoholowych (piwa, wina wódki). 

Na terenie miasta i gminy Karczew ustalono: 

- maksymalna liczbę 74 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz 

piwo, 
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- maksymalną liczbę 74 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% 

do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- maksymalną liczbę 65 zezwoleń nas sprzedaż napojów zwierających powyżej 18 % alkoholu. 

W 2018 roku zostało wydanych 12 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a decyzji wygaszających 

wydano 4 (wygaszając 10 zezwoleń), 

12) w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności sporządzono 109 aktów małżeństw, wydano 

1687 dowodów osobistych, zorganizowano Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego tzw. 

Złote Gody dla 18 par.  Zameldowano na pobyt stały i czasowy 1058 osób,  w tym 615 

cudzoziemców, 

13) w zakresie realizacji zadań w zakresie kontroli wewnętrznej: 

- przeprowadzono kontrole kompleksowe gospodarki finansowej w 4 jednostkach  organizacyjnych 

Gminy i kontrole doraźne w 2 jednostkach organizacyjnych, 

- dokonano weryfikacji i rozliczenia 44 dotacji udzielonych ze środków budżetowych Gminy 

Karczew, 

- realizowano zadanie polegające na przyjmowaniu oświadczeń majątkowych od kadry kierowniczej 

Urzędu Miejskiego w Karczewie, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób 

zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających 

decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, przekazywaniu tych oświadczeń do BIP i 

właściwych urzędów skarbowych, 

14) w zakresie wymiaru podatków i księgowości podatkowej wystawiono 12 447 decyzji podatkowych  

i 710 decyzji zmieniających, wysłano 5034 upomnień podatkowych i 88 tytułów wykonawczych, 

15) w zakresie dostępu do informacji publicznej i petycji, Urząd w 2018 roku rozpatrzył 89 wniosków 

o udostępnienie informacji publicznej oraz 7 petycji. Wydano ponadto 90 upoważnień i 4 

pełnomocnictwa 

16) w zakresie promocji: 

- większość wydarzeń podporządkowana była w roku 2018 obchodom 470-lecia nadania praw 

miejskich Miastu Karczew. W organizację cyklu imprez zaangażowały się wszystkie jednostki 

gminne, 

- ważny wymiar społeczny miało uhonorowanie 8 Mieszkańców (w tym 2 pośmiertnie) i 8 Instytucji 

odznaką „Za zasługi dla miasta i gminy Karczew” będącą wyróżnieniem i uznaniem nadanym za 

wybitne zasługi dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny, 

- równie ważnym jubileuszem, w którego zorganizowanie zaangażował się urząd, był Jubileusz 30-

lecia Głosu Karczewa, najstarszego pisma samorządowego na Mazowszu, 

- praktyką Urzędu Miejskiego jest organizowanie wspólnie z Urzędem Stanu Cywilnego 

uroczystości dla par małżeńskich obchodzących jubileusz złotych godów. Medalami, które 

przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, „Za długoletnie pożycie małżeńskie” odznaczono 

18 par małżeńskich,  

- okazją do promowania lokalnych przedsiębiorców była uroczysta Gala – zainicjowana przez 

Burmistrza Karczewa, podczas której przedsiębiorcy z naszej gminy zostali uhonorowani 

statuetkami „Melchiora Walbacha” w uznaniu dla działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz 

współpracy z samorządem Gminy Karczew, 

- w 2018 roku zrealizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Kobiet dwa jarmarki plenerowe 

(bożonarodzeniowy i wielkanocny) na Rynku Zygmunta Starego. Impreza jest okazją do integracji 

mieszkańców, 

- współorganizowano dwa wydarzenia sportowe. Pierwszym była V edycja Biegu Wąskotorowego 

Śladami kolejki Wąskotorowej, drugim był Rajd Rowerowy Śladami Ciuchci, 

- przywiązywanie dużej wagi do historii naszej gminy i jego mieszkańców zaowocowało wydaniem 

przez urząd wyjątkowo ciekawych publikacji m.in II tomu „Rocznika Karczewskiego” 

(przygotowanego przez Towarzystwo, Przyjaciół Karczewa), Albymu rysunków Bogdana 

Trzepałki „Taka Gmina…. Karczew” oraz albumu fotograficznego „Gmina Karczew – Tradycja i 

Gościnność”, 

- najważniejsze informacje i wydarzenia z życia lokalnej społeczności i nie tylko zamieszczane są w 

„Głosie Karczewa”. W 2018 roku pismo redagował i składał 2 osobowy zespół redakcyjny. Urząd 

Miejski wydał 13 numerów, w tym numer wyborczy.  

 

Archiwum zakładowe 

Archiwum zlokalizowane jest w trzech pomieszczeniach, usytuowanych w piwnicy budynku. 

Archiwum zakładowe posiada ogrzewanie centralne oraz wentylację. Na wyposażenie archiwum 



104 
 

składają się: regały metalowe przesuwne, termometr i higrometr. Drzwi metalowe ognioodporne 

atestowane, zamykane na zamek. W archiwum znajdują się materiały archiwalne (kat. A) oraz 

dokumentacja niearchiwalna (kat. B). Poszczególne komórki organizacyjne przekazują dokumentację  

na podstawie spisów zdawczo- odbiorczych. W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 przekazano 28 

ww. spisów 3966 teczek. 

W związku z upływem okresu przechowywania dokumentów urząd występuje w każdym roku do 

Archiwum Państwowego z wnioskiem o zgodę na brakowanie dokumentacji, która straciła znaczenie 

archiwalne, w tym wartość dowodową, zgodnie z kwalifikacją JRWA. 
 

 

9. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
 

Adres siedziby: ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew. 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w dniu 15.03. 2002 r. pod Nr KRS 0000098255. Działa na 

obszarze RP. Akt założycielski KPEC Sp. z.o.o został sporządzony i podpisany w dniu 28.02.1995 r. – 

Rep. A Nr 368/95. Organem założycielskim jest Gmina Karczew. 

14 maja 2018 roku nastąpiło połączenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  

ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2018 r.  wynosi 17.213.000,00 zł 

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka zatrudniała 33 pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym: 

dyrektor ds. technicznych, mistrzowie (ds. elektroenergetycznych, ds. eksploatacji, ds. remontów, ds. 

komunalnych), elektryk - automatyk, elektromonter, maszynista kotłów – operator sprzętu - aparatowy 

gospodarki wodnej i odsiarczania, robotnik gospodarczy - aparatowy gospodarki wodnej i odsiarczania, 

monter – konserwator, maszynista kotów, operator sprzętu – kierowca, operator urządzeń SUW, monter 

– spawacz, aparatowy gospodarki wodnej i odsiarczania, monter – inkasent, monter – spawacz - 

aparatowy gospodarki wodnej i odsiarczania, maszynista kotłów – operator sprzętu – kierowca - 

aparatowy gospodarki wodnej i odsiarczania, główny księgowy (prokurent), specjalista ds. 

ekonomicznych, specjalista ds. rozliczeń, księgowa – kasjer, asystent zarządu, specjalista ds. jakości, 

specjalista ds. administracji, BHP i ochrony danych osobowych 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki (wg PKD 2007) jest wytwarzanie i zaopatrywanie w 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35 30 Z.  oraz   pobór, 

uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, roboty związane z budową rur 

przesyłowych i sieci rozdzielczej – PKD 36.00.Z 

Dodatkową działalnością Spółki jest m.in.: 

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

- pobór i uzdatnianie wody, 

- przygotowanie terenu pod budowę, 

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

- działalność usługowa związana z leśnictwem, 

- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. 

Działalność ciepłowniczą Spółka prowadzi w oparciu o koncesję udzieloną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki do 31 grudnia 2025 r. W ramach działalności pomocniczej Spółka świadczy usługi 

energetyczno-elektryczne, wynajem sprzętu i prowadzi sprzedaż węgla. 

 

Władze Spółki: 

1) Zgromadzenie wspólników, 

2) Rada nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

Ad. 1) Zgromadzenie wspólników 

Na podstawie art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej oraz art. 11a i art. 

26 ust. 1 Ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta stanowi Zgromadzenie 

Wspólników w jednoosobowych spółkach skarbu gmin. 
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Ad. 2) Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza została powołana przez zgromadzenie wspólników. Składa się z pięciu osób. 

Ad. 3) Zarząd 

Zgodnie z § 9 aktu notarialnego założycielskiego Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. 

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W okresie sprawozdawczości Zarząd Spółki reprezentował Krzysztof 

Balcerzak  – Prezes Zarządu oraz Prokurent Spółki Sylwia Więcławska – Główna księgowa. 

 

Sytuacja w lokalnej branży ciepłowniczej i wodociągowej 

Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i dystrybucja ciepła oraz pobór, uzdatnianie i 

dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Odbiorcami ciepła są w głównej mierze 

mieszkańcy Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkujący w budynkach usytuowanych w 

Karczewie – osiedle Ługi i w Otwocku – osiedle Stadion I i II.Od wielu lat obserwuje się stagnację 

sprzedaży, a dodatkowo Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi sukcesywnie 

termomodernizację budynków. 

Potencjalnymi odbiorcami ciepła z ciepłowni w Karczewie mogą być nowi odbiorcy na terenie 

Otwocka. Spółka posiada znaczące rezerwy mocy grzewczej, jak również odpowiednie rozwiązania 

technologiczne w zakresie ograniczenia emisji pyłów i gazów do środowiska. Zarząd Spółki pozyskał 

nowych odbiorców po rozmowach z deweloperami budującymi budynki mieszkalne między osiedlem 

Ługi a osiedlem Morskie Oko w Otwocku. Podłączone zostały dwa budynki mieszkalne Margobud i 

wykonano sieć i  węzły w trzech budynkach  TBM-APS Sp. z.o.o. (odbiór ciepła w 2019r.). 

Mieszkańcom Gminy Karczew dostarczana jest woda ze Stacji Uzdatniania Wody położonej w 

miejscowości Glinki. Stacja Uzdatniania wody w 2008 roku przeszła gruntowną modernizację i na jej 

terenie znajdują się obecnie dwie studnie głębinowe o wydajności 72 m3/h kazda, trzy filtry ciśnieniowe 

zapewniające redukcję zanieczyszczeń wody surowej oraz sześć zbiorników wody uzdatnionej o 

pojemności 50 m3 każdy.  

 

Produkcja i sprzedaż ciepła, sprzedaż wody 

W 2018 r. dla zabezpieczenia dostaw ciepła do odbiorców, z którymi KPEC ma zawarte umowy, 

wyprodukowano  101.111,20 GJ. sprzedano 75.990,056 GJ. W roku sprawozdawczym straty na przesyle 

spadły w stosunku do poprzedniego.  

Podstawowym surowcem do produkcji ciepła jest miał węglowy typu 31.1;31.2 klasy II A. Jest to w 

dalszym ciągu tańsze paliwo energetyczne od gazu ziemnego. Średnia wartość opałowa zużywanego 

paliwa wynosiła 22,23 kJ/kg. Nieduże odchylenia pomiędzy zalecanymi parametrami opału a 

faktycznymi w spalanym miale węglowym nie wpłynęły znacząco na sprawność kotłów i ochronę 

środowiska. Jakość opału była kontrolowana przez laboratorium Spółki. W roku sprawozdawczym 

Spółka prowadziła sprzedaż węgla opałowego na rynek lokalny. 

Aktualnie Ciepłownia Karczew wytwarza i dostarcza ciepło do  węzłów cieplnych w budynkach o 

łącznej zamówionej mocy 13.526,00 MW. Jest to niewielki wzrost w stosunku do roku 2017r.sprzedaż 

była nieznacznie wyższa niż w poprzednich latach. Mimo podłączenia nowych odbiorców główną 

przyczyną powyższej sytuacji są wyższe temperatury atmosferyczne i budowanie cieplejszych 

energetycznie budynków. 

Po zadowalających wynikach uzyskiwanych w produkcji, Zarząd Spółki planuje sukcesywne 

zmniejszanie strat na przesyle i pozyskiwanie nowych Odbiorców. 

W celu zmniejszenia  kosztów produkcji ciepła Spółka w 2018 roku na terenie Ciepłowni  wykonała 

instalację fotowoltaiczną o mocy 39,6 kW. 

 

Spółka w 2018 roku  kontynuowała działalność w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz w 

zakresie  odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostały podjęte działania mające na celu znaczne 

zwiększenie ilości odbiorców wody. W przyszłości spowoduje to wzrost przychodów Spółki, a zatem 

ulegnie poprawie wynik finansowy. Realizacja tych zamierzeń jest możliwa tylko poprzez inwestycje 

związane ze zwiększeniem produkcji wody i optymalizacje kosztów Spółki. 

Planuje się: 

- dalszą wymianę wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji, 

- dalsze obniżenie kosztów produkcji wody poprzez modernizację urządzeń na SUW Glinki, 

- ograniczenie płaconych kar z tytułu korzystania ze środowiska poprzez uzyskanie kolejnego 

pozwolenia wodnoprawnego, 

- opracowanie koncepcji budowy dwóch zbiorników wody uzdatnionej na SUW Glinki, 

- po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego planowanie i konserwacja brzegów rzeki Jagodzianki. 


