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Oswiata

w Gminie Grodzisk Mazowiecki
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Szanowni Państwo
Ważnym elementem w wychowaniu
młodych ludzi jest otaczające ich środowisko.
Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój
intelektualny i społeczny dzieci.
Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie dobrych
warunków oraz troska o wysoki poziom nauczania
w placówkach jest najważniejszym zadaniem
realizowanym przez gminę.
Mam przyjemność zaprezentować Państwu
pierwsze wydanie materiału informacyjnego,
prezentującego placówki oświatowe takie jak
przedszkola, szkoły i gimnazja z terenu
gminy Grodzisk Mazowiecki.
Wraz z pójściem dziecka do przedszkola
czy szkoły zaczyna się nowy etap w jego życiu,
a także w życiu rodziców. Mam nadzieję,
iż zaprezentowana oferta edukacyjna będzie
stanowiła dla państwa interesujące źródło
informacji o grodziskich szkołach i przedszkolach.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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KADRA ZARZĄDZAJĄCA OŚWIATĄ GRODZISKĄ

Na zdjęciu od lewej:
w pierwszym rzędzie: Agnieszka Michałowska – Dyr. P Nr 1,
Joanna Kozdrak – Dyr. G Nr 1, Rajmund Zaleski – Dyr. Biura
Oświaty, Maria Grabowska – Z-ca Burmistrza,
Grzegorz Benedykciński – Burmistrz, Małgorzata Szmajkowska
– Dyr. SP Nr 6, Bożena Malczewska – Dyr. P Nr 4,
Małgorzata Pietraszek – Dyr. SP w Izdebnie.
W drugim rzędzie: Danuta Pokropek – Dyr. ZSP Nr 2,
Elżbieta Stępień – Dyr. ZSP Nr 1, Piotr Ciesielczyk
– Dyr. SP w Adamowiźnie, Renata Nowakowska – Dyr. SP Nr 1,
Katarzyna Jezierska – Dyr. G Nr 2, Małgorzata Okurowska
– Dyr. G Nr 3, Renata Motylińska – Dyr. P Nr 7.

Iwona Borzewska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 6
(od 1 września 2011 roku)

P – Przedszkole, G – Gimnazjum, SP – Szkoła Podstawowa, ZSP – Zespół Szkolno-Przedszkolny
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W Gminie Grodzisk Mazowiecki działalność
oświatowo-wychowawczą prowadzą placówki publiczne:
Przedszkole Nr 1, Grodzisk Mazowiecki, ul. Lecha Zondka 5
Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Grodzisk Mazowiecki, ul. Górna 12
Przedszkole Nr 7, Grodzisk Mazowiecki, ul. Kopernika 15
Szkoła Podstawowa Nr 1, Grodzisk Mazowiecki, ul. Bartniaka 13 A:
(przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny Nr 1)
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
Grodzisk Mazowiecki, ul. Westfala 3:
Szkoła Podstawowa Nr 2,

W powyższych placówkach
opieką i edukacją objętych jest
ponad 5 000 dzieci.

Przedszkole Nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
Grodzisk Mazowiecki, ul. Zielony Rynek 2:
Szkoła Podstawowa Nr 4,
Przedszkole Nr 5,
Filia w Książenicach,
Punkt Przedszkolny Nr 2 w Książenicach,
Punkt Przedszkolny Nr 3 w Kadach,
Punkt Przedszkolny Nr 6 w Natolinie

Organizacja pracy grodziskich placówek
obejmuje działania na rzecz dzieci
niepełnosprawnych. Proces integracji,
polegający na umożliwianiu dzieciom
zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego
uczęszczania do jednej klasy, trwa
w gminie Grodzisk Mazowiecki już od 11 lat.
Oddziały integracyjne funkcjonują głównie
w Przedszkolu Nr 4 i Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6

Nr 6, ale również w pozostałych placówkach

w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 31

np. Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole

Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33:

Podstawowej w Adamowiźnie

(przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny Nr 4)

– w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym,
ul. ks. M. Oziębłowskiego 9:
(przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny Nr 5)

Koordynacją działalności publicznych placówek
oświatowych w gminie zajmuje się powołane

Gimnazjum Nr 1, ul. Zielony Rynek 2

przez Radę Miejską Biuro Obsługi Ekonomiczno-

Gimnazjum Nr 2, ul. Westfala 3

Administracyjnej Oświaty, kierowane przez dyrektora

Gimnazjum Nr 3, ul. Lecha Zondka 6

Rajmunda Zaleskiego. Bezpośredni nadzór nad
pracą wszystkich publicznych placówek oświatowych
sprawuje Z-ca Burmistrza Maria Grabowska.
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BUDŻET, czyli ile na oświatę?
W 2011 roku wydatki na oświatę i wychowanie, a także na edukacyjną opiekę
wychowawczą zostały zaplanowane w wysokości 47.687.330 złotych,
co stanowi 33 % wydatków Gminy Grodzisk Mazowiecki.

22%
10% – inne

33%

10%
15%
7%

3%

Oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Transport i łączność
Pomoc społeczna
Administarcja publiczna
Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki oświatowe przewidują kwotę 3.992.000 złotych na dotacje
dla placówek niepublicznych (szkoły społecznej oraz placówek przedszkolnych),
do których uczęszcza ponad 600 dzieci.
Na inwestycje zaplanowano kwotę 9.650.000 złotych, w tym szczególnie na dokończenie
budowy Przedszkola przy ul. Górnej, rozpoczęcie budowy nowej szkoły
w Książenicach oraz budowę boisk przy ul. Zielony Rynek 2.
W 2011 roku na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała subwencję w wysokości
19.880.765 złotych, która pokrywa zaplanowane wydatki w 41%. Środki te wystarczają
przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników, natomiast pozostałe wydatki finansowane są
z dochodów własnych gminy.
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Mimo dużego zakresu obligatoryjnych zadań, wynikających z przepisów
oświatowych, Gmina podejmuje i finansuje szereg działań na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym szczególnie:
oddziały integracyjne,
opiekę medyczną,
świetlice terapeutyczne,
akcje letnie i zimowe,
współzawodnictwo międzyszkolne,
lekcje na basenie + dowóz na basen,
stypendia dla uczniów zdolnych.
Dla zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych, w gminie powstało sześć punktów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, głównie na terenach wiejskich:
w Kadach, Książenicach, Izdebnie Kościelnym, Adamowiźnie i Natolinie.
W ciągu ostatnich kilku lat liczba dzieci w publicznych placówkach przedszkolnych
zwiększyła się o 60 % (w 2005 roku – 765 dzieci, w 2011 roku – 1.235).
Miejsca przedszkolne oferują również niepubliczne placówki,
które po uzyskaniu wpisu do ewidencji w gminie, otrzymują miesięczną dotację na każde
dziecko, w 2011 roku w wysokości:
518,85 zł (przedszkola),
276,72 zł (inna forma edukacji przedszkolnej).

Struktura awansu zawodowego nauczycieli

21%
26%

KADRA PEDAGOGICZNA
8%

45%
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Dyplomowany
Mianowany

W grodziskich placówkach oświatowych
zatrudnionych jest ponad 400 pracowników
pedagogicznych. Jest to bardzo dobrze wykształcona

Kontraktowy

kadra – 89 % pełnozatrudnionych nauczycieli

Stażysta

posiada wykształcenie wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym.

WYNIKI SPRAWDZIANÓW
w grodziskich szkołach podstawowych w latach 2008-2011
Dotyczy

2008

2009

2010

2011

Nr 1
Nr 2
Nr 4
Nr 6
Adamowizna
Izdebno
Społeczna

27,30
28,69
24,86
28,72
26,05
23,63
33,57

23,94
25,87
21,79
23,48
21,29
22,67
31,11

27,00
26,64
25,75
26,84
22,80
16,20
30,63

26,42
28,96
26,18
27,10
25,68
28,80
34,00

GMINA

27,49

24,00

26,31

27,37

POWIAT

27,17

23,95

26,44

27,73

WOJEWÓDZTWO

26,37

23,85

25,58

25,96

KRAJ

25,77

22,64

24,56

25,27

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

WYNIKI EGZAMINÓW
w grodziskich gimnazjach w latach 2008-2011
2008

2009

2010

2011

część
H

część
M-P

część
H

część
M-P

część
H

część
M-P

część
H

część
M-P

G Nr 1
G Nr 2
G Nr 3

28,38
34,68
32,51

27,63
34,27
28,00

29,96
37,43
31,04

26,02
33,18
26,15

28,40
32,93
33,43

22,23
26,09
24,96

24,26
29,11
28,20

23,47
25,99
24,45

GMINA

31,96

29,47

32,75

28,27

31,95

24,55

27,19

24,64

POWIAT

32,38

29,84

33,65

28,79

32,29

25,80

28,84

25,37

WOJEWÓDZTWO

31,72

28,60

32,81

27,53

31,63

24,96

27,33

24,54

KRAJ

30,75

27,07

31,67

26,03

30,34

23,90

25,31

23,63

Dotyczy
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Przedszkole Nr 1
/
/
im. Krasnala Halabaly

Przedszkole Nr 1
im. Krasnala Hałabały
05-825 Grodzisk Maz.
ul. L. Zondka 5
tel. 22 755 54 46
krasnal.halabala@neostrada.pl
Dyrektor
Agnieszka Michałowska

Rok założenia – 1957

Przedszkole Nr 1 to najstarsza placówka
w mieście, obejmująca opieką 100 dzieci.
W 2005 r. nadano jej imię Krasnala Hałabały,
bohatera literatury dziecięcej
autorstwa Lucyny Krzemienieckiej
pt. „Z przygód Krasnala Hałabały”.
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W przedszkolu każdy dzień inną atrakcję
szykuje. Dzieci chętnie nowe umiejętności
przyswajają i z kart pracy korzystają.

Na mapie przedszkolaki dobrze się orientują,
bo taką wiedzą się interesują.
A że mapę dobrze znają to i na wycieczki
w Polskę ruszają; Bałtów – Park
Jurajski, Powsin, Sarnowa Góra.

W kącikach zabaw sobie dokazują,
bo dobrze w swoich salach się czują.
Chętnie później swoją wyobraźnię
kształtują i piękne prace farbami malują.

W programie KidSmart pod patronatem MEN, przedszkole
udział wzięło, a dzieci technikę komputerową na komputerze
zgłębiają i wiele wiadomości sobie przyswajają.
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4
z Oddzia� l ami Integracyjnymi

Przedszkole Nr
,

/

im. Kro�la Maciusia I

Przedszkole Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Górna 12
tel. 22 755 66 67
krolamaciusia@wp.pl
http://przedszkolekmp.pl
Dyrektor
Bożena Malczewska

Rok założenia – 1978

W 2005 roku Przedszkolu Nr 4 nadano imię Króla Maciusia
Pierwszego. W uroczystości poza zacnymi zaproszonymi
Gośćmi udział wzięły wszystkie dzieci z Przedszkola.
Od 1 września 2011 roku w dwóch budynkach przedszkolnych
opieką objętych jest ponad 370 dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawne w 4 oddziałach integracyjnych.
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Od zawsze pracownicy naszego
przedszkola podążali z duchem czasu,
i tak jest do dnia dzisiejszego.
Każdego roku w maju dzieci wyjeżdżają
na kilka dni nad morze w ramach
tzw. „zielonego przedszkola”.
Proponujemy dzieciom następujące zajęcia
dodatkowe (odpłatne):
język angielski, rytmika, taniec towarzyski,
gimnastyka korekcyjna, oraz (nieodpłatnie)
religię, logopedię, zajęcia z psychologiem
i z integracji sensorycznej.
W codziennej pracy wspierają nas zatrudnieni
w przedszkolu specjaliści:
psycholog-terapeuta integracji sensorycznej,
logopeda,
oligofrenopedagodzy.
Personel przedszkola dokłada wszelkich starań,
aby wspomagać dzieci w ich całościowym rozwoju tak,
by były przygotowane, na miarę swoich możliwości
do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą.
Podczas wielu lat istnienia przedszkola poznawaliśmy
pokolenia małych ludzi. Jednak idea przyświecająca
wszystkim pracownikom pozostawała zawsze
niezmienna. To ten mały człowiek, który przychodzi
do nas każdego ranka jest najważniejszy!
Jego dobro, dawanie mu radości i szczęścia
oraz rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu
wiedzy jest tym, do czego dążymy.

W naszym przedszkolu nie tylko Rada
Rodziców działa bardzo prężnie. Wszyscy
Rodzice angażują się w przygotowywanie
przeróżnych atrakcji dla swoich dzieci, w tym
niepowtarzalnych przedstawień teatralnych.
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Przedszkole
Nr 7
,
im. Wro�belka Elemelka
Przedszkole Nr 7
im. Wróbelka Elemelka
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. M. Kopernika 15
tel. 22 755 78 29
wrobelek-elemelek@neostrada.pl
Dyrektor – Renata Motylińska

Przedszkole zapewnia miejsce dla 100 dzieci,
którym oferuje:
cztery przestronne, jasne i funkcjonalnie
urządzone sale z bezpośrednim
dostępem do łazienek,
bogatą, zachęcającą do aktywności
bazę dydaktyczną,
salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt
gimnastyczny, audiowizualny oraz pianino,
bogato wyposażony gabinet logopedyczny,
szatnię z indywidualnymi półeczkami
dostosowanymi do wieku dzieci,
zaplecze kuchenne dające możliwość
przygotowania domowych posiłków
w pełnym zakresie żywienia.

Rok założenia – 1990
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U nas dzieci nigdy się nie nudzą! Organizujemy przedstawienia
teatralne, koncerty, wyjeżdżamy na wycieczki. Zapraszamy
znakomitych gości. Bierzemy udział w rozmaitych akcjach,
konkursach, turniejach, w których odnosimy sukcesy.
Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci
i propozycje rodziców.
Przedszkole oferuje również odpłatne zajęcia
dodatkowe, dobierane wg zainteresowań dzieci
i oczekiwań rodziców są to np.:
rytmika, jęz. angielski, gimnastyka korekcyjna,
taniec towarzyski.

Aby wspólnie spędzony czas był owocny
i atrakcyjny dla naszych przedszkolaków,
ich rodzin i pracowników przedszkola
kierujemy propozycje wspólnych
przedsięwzięć. Dużym zainteresowaniem
cieszą się przedszkolne imprezy
i uroczystości. Tradycją stały się już
pikniki rodzinne przebiegające co roku
pod innym hasłem, „Czytające czwartki”,
kiedy słuchamy bajek czytanych przez
zaproszonych gości.
Hitem pozostają przedstawienia teatralne
dla dzieci przygotowywane przez rodziców
i nauczycieli, a nowym elementem
integrującym personel przedszkola
oraz mamy przedszkolaków
jest „Fitness dla wytrwałych pań”.
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/ a Podstawowa Nr 1
Szkol�

im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. W. Bartniaka 13A
tel. 22 755 51 43, 755 63 38
sp1grodzisk@poczta.onet.pl
http://sp1grodzisk.w.interia.pl
Dyrektor – Renata Nowakowska
Rok założenia – 1904

Szkoła mieści się w dwóch budynkach:
przy ulicy Kilińskiego 8b – klasy I-III, oddziały
przedszkolne (tzw. zerówki) i Punkt Przedszkolny Nr 1
oraz przy ulicy Bartniaka 13a – klasy IV-VI.
Ogółem do placówki uczęszcza ok. 600 dzieci.
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Nauczyciele szkoły z wielką pieczołowitością
przekazują kolejnym pokoleniom wspaniałe
dziedzictwo najstarszej szkoły w naszym
mieście. W 2004 roku obchodziliśmy
100-lecie powstania szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 1 jako pierwsza
szkoła w naszym mieście wprowadziła
dziennik elektroniczny oraz bezpłatny
e-dzienniczek dla rodziców, dający
im możliwość systematycznego
monitorowania osiągnięć dzieci. Od trzech
lat dziennik elektroniczny funkcjonuje
we wszystkich klasach IV – VI. Dzięki
niemu rodzice w każdej chwili mogą
uzyskać informację o postępach dzieci,
a także o trudnościach pojawiających się
w zachowaniu czy w nauce.

Do dyspozycji uczniów są dwadzieścia
dwie sale lekcyjne, 3 pracownie
komputerowe, dwie biblioteki,
świetlica, dwie sale gimnastyczne,
sala do rytmiki, harcówka, dwie
stołówki oraz centrum medialne
umiejscowione w szkolnej czytelni.
W szkole prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne. Między innymi: Szkolny
Klub Sportowy, gromada zuchowa,
Koło Przyjaciół Biblioteki i Miłośników
Książki, Klub Młodego Wolontariusza,
Koło Misyjne i szereg przedmiotowych
kół zainteresowań.

Nasza szkoła od 2007 roku, we
współpracy ze Starostwem Powiatu
Grodziskiego oraz Przedszkolem
Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim,
organizuje przegląd amatorskich
zespołów ludowych „Małe
Siemionalia”. Podczas przeglądu
mali artyści prezentują wybrane przez
siebie utwory ludowe. Inicjatorem
powstania tego typu imprezy był,
m.in. Wojciech Siemion, który wciąż
jest obecny w sercach uczestników.
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Zespol/ Szkolno-Przedszkolny nr 1
/
Szkola
, Podstawowa nr 4
,

im. Jozefy Joteyko

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Józefy Joteyko
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Zielony Rynek 2
tel. 22 755 51 55, 22 755 55 07
fax 22 755 60 77
sp4grodzisk@wp.pl
http://sp4grodzisk.home.pl
Dyrektor – Elżbieta Stępień
Rok założenia – 1943

Organizacja placówki obejmuje klasy I-VI
oraz Punkt Przedszkolny Nr 6
w Natolinie dla ok. 400 dzieci.
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Nasza oferta:
język angielski od klasy I do VI
zajęcia komputerowe w nowoczesnych
pracowniach z dostępem do internetu
bogato wyposażona biblioteka szkolna,
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
– 4 komputery z profesjonalnym edukacyjnym
oprogramowaniem i dostępem do internetu
bezpłatna nauka pływania na basenie dla
wszystkich uczniów klas IV - VI
kolorowe, zadbane sale lekcyjne, wyposażone
w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym
3 tablice interaktywne)
zajęcia w świetlicy szkolnej oraz popołudniowej
świetlicy wychowawczo-opiekuńczej
z programem terapeutycznym
opieka profilaktyczna i zdrowotna, poradnictwo
pedagogiczne
obiady w stołówce szkolnej
plac zabaw dla uczniów klas 1-3 wybudowany
w ramach programu „Radosna szkoła”
kompleks boisk typu Orlik do gier zespołowych
zajęcia wyrównawcze, logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne,
socjoterapeutyczne oraz gimnastyka
korekcyjna
koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe,
szkółka szachowa, drużyny harcerskie
i zuchowe
bogata oferta imprez klasowych i szkolnych:
wycieczki (w tym zagraniczne), wyjazdy do kin,
teatrów, muzeów
zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców:
język angielski, gimnastyka korekcyjna, karate,
koszykówka, piłka nożna chłopców i dziewcząt

17

,

/ � Szkolno-Przedszkolny nr 1
Zespol�
PRZEDSZKOLE NR 5
Przedszkole nr 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Zielony Rynek 2
tel. 22 755 51 55, 22 755 55 07
fax 22 755 60 77
przedszkole5grodzisk@wp.pl
www.przedszkole5.pl
Wicedyrektor ds. przedszkola
– Renata Prędkopowicz

Przedszkole położone jest w spokojnej
okolicy, oferuje miejsca dla ok. 150 dzieci
w wieku 3-5 lat.
Przedszkole posiada do swojej
dyspozycji samodzielny budynek
z dwiema przestronnymi salami
(w których przebywają najmłodsze dzieci)
oraz odrębny, ogrodzony plac zabaw,
wyposażony w urządzenia terenowe.
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W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra
pedagogiczna. Poza realizacją podstawy
programowej, zajęć ogólnorozwojowych oraz
rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci
przedszkole na życzenie rodziców organizuje
zajęcia dodatkowe. Najczęściej są to: rytmika, język
angielski, gimnastyka korekcyjna. W ciągu roku
szkolnego dzieci uczestniczą w wielu wycieczkach
i uroczystościach przedszkolnych.

Do przedszkola zapraszani są ciekawi ludzie:
aktorzy, muzycy, autorzy książek dla dzieci.
Dzieci biorą udział w konkursach
organizowanych na terenie placówki
oraz o szerszym zasięgu.
Tradycją przedszkola są coroczne pikniki
rodzinne, na których główną atrakcją są
teatrzyki przygotowywane przez personel
przedszkola oraz rodziców.

Tradycyjnie w Dniu Dziecka przedszkolaki
uczestniczą w Przedszkolnej Olimpiadzie
Sportowej – w 2010 roku honorowy patronat
nad olimpiadą objęła Pani Luiza Złotkowska,
brązowa medalistka z Vancouver.
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Zesp��o /l Szkolno-Przedszkolny nr 1
.
/
Szkola Filialna w Ksiazenicach
,
Szkoła Filialna w Książenicach
Książenice, ul. Mazowiecka 101
tel. 22 734 32 78
szkola@ksiazenice.szkola.pl
www.ksiazenice.szkola.pl
Kierownik Filii – Katarzyna Galla

Organizacja placówki obejmuje oddziały
przedszkolne tzw. zerówki, klasy I-III oraz
Punkt Przedszkolny Nr 2 w Książenicach,
ul. Mazowiecka 101 i Punkt Przedszkolny Nr 3
w Kadach, ul. Środkowa 72. Ogółem opieką
i edukacją objętych jest ok. 120 dzieci.

Rok założenia filii – 1999
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Szkoła stara się w sposób ciekawy
i interesujący organizować czas wolny
uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie
mogą zawsze liczyć na fachową pomoc
swoich nauczycieli, która wspiera dzieci
w jej rozwoju oraz umacnia w nich
poczucie własnej wartości.

Nasza szkoła zapewnia wszystkim dzieciom:
opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne
dla zdrowia warunki edukacji
poszanowanie praw ucznia
warunki prawidłowego rozwoju
psychofizycznego i rekreacji
możliwość poznawania regionu i kraju

Nasza oferta edukacyjna pod hasłem
„Akademia nauki” to:
zajęcia logopedyczne
warsztaty teatralno-taneczne
artterapia
zajęcia wyrównawcze
i reedukacyjne
koszykówka
gimnastyka
korekcyjna
ciekawe zajęcia
w świetlicy szkolnej
koło religijne
koło matematyczne
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/ � Szkolno-Przedszkolny nr 2
Zespol�
/
Szkola
podstawowa NR 2
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul. W. Westfala 3
tel. 22 755 53 91, 724 14 39
sp2grodzisk@poczta.onet.pl
www.sp2grodzisk.pl
Dyrektor – Danuta Pokropek

Organizacja placówki obejmuje klasy I-VI
szkoły podstawowej, do których uczęszcza
ponad 750 uczniów.
Nasza oferta:
Do dyspozycji uczniów: biblioteka, Centrum
Multimedialne, dwie pracownie komputerowe,
trzy sale wyposażone w tablice interaktywne
Systematycznie wzbogacana baza
pomocy dydaktycznych
Budynek szkolny monitorowany
Zajęcia wychowania fizycznego w Miejskiej
Hali Sportowej
Bezpłatna nauka pływania dla uczniów
z klas IV – VI na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000”
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Rok założenia – 1920
Nauka języka angielskiego od klasy I do VI
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: kółka
przedmiotowe, chór szkolny, zajęcia sportowe
Pomoc pedagogiczna i logopedyczna
Zajęcia wspierające: zespoły dydaktycznowyrównawcze, zajęcia korekcyjnokompensacyjne, zajęcia logopedyczne

Bogata oferta imprez klasowych i szkolnych:
akademie, przeglądy teatralne,
Święto Szkoły, Ślubowanie uczniów klas
pierwszych, jasełka, Pasowanie na Czytelnika,
Targi Wiosenne, spotkania z pisarzami,
Szkolna Olimpiada Sportowa, wycieczki,
wyjazdy do kin, teatrów, muzeów,
Zielone Lekcje
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
Organizacja akcji charytatywnych
Organizacja Grodziskiego Konkursu
Matematycznego dla uczniów szkół
podstawowych
Zajęcia w świetlicy szkolnej dla uczniów z klas
I – III (prowadzone od godz. 7.30 do godz. 18.00)
Obiady w stołówce szkolnej
Plac zabaw wybudowany w ramach programu
„Radosna Szkoła”
Systematycznie wydawana gazetka
szkolna „Koszałki-Opałki”

Nasze osiągnięcia:
Doskonałe wyniki (laureaci i finaliści)
w Konkursach Przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty
Sukcesy w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych,
Wysokie wyniki na sprawdzianach
na zakończenie szkoły podstawowej
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Zesp��o/l Szkolno-Przedszkolny nr 2

PRZEDSZKOLE NR 2
IM. sTEFKA

bURCZYMUCHY
Przedszkole Nr 2
im. Stefka Burczymuchy
05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul. W. Westfala 3
tel. 22 755 73 87
stefek.burczymucha2@wp.pl
Wicedyrektor ds. przedszkola
– Małgorzata Jakucy

W przedszkolu realizowane jest obowiązkowe
roczne przygotowanie przedszkolne
dla dzieci w oddziałach całodziennych
i pięciogodzinnych, czyli tzw. zerówki.
Ogółem uczęszcza tam ok. 110 dzieci.
Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogiczna, która cały czas podąża
za nowymi metodami i formami pracy z dzieckiem.
Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki
w szkole. W procesie edukacji staramy się
stworzyć wychowankom warunki
do bezpośrednich obserwacji i doświadczeń.
Dużo czasu wykorzystujemy
na zajęcia twórcze i artystyczne.
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Współpracujemy z instytucjami
wspierającymi edukację oraz ze
stowarzyszeniem niepełnosprawnych.
Uczymy dzieci dobrej organizacji
oraz działania na rzecz innych ludzi.
Dbamy o wzmocnienie poczucia
własnej wartości.
Nasz kalendarz pełen jest
interesujących wydarzeń.
Wydajemy gazetkę przedszkolną
„Stefcio”
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/
Szkola
Podstawowa
/
z Oddzialami
Integracyjnymi Nr

,
im. Szarych Szerego�w

6

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Sportowa 31
tel. 22 755 54 38
sekretariat@sp6grodzisk.pl
www.sp6grodzisk.pl
Dyrektor – Iwona Borzewska

Nasza szkoła to miejsce z bogatą historią i tradycjami,
w którym pamięta się o przeszłości, wychowuje w duchu
patriotyzmu, gdzie rozwija się integracja i współpraca,
a nowe wyzwania są siłą napędową rozwoju.
Szóstka ma swój niepowtarzalny klimat – serc
wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Tu każde
dziecko może znaleźć swoje miejsce i odnieść sukces
na miarę możliwości. Pragniemy, by na integracji zyskali
wszyscy, dzieci zdrowe i te z dysfunkcjami rozwojowymi.
Patronem naszej szkoły są Szare Szeregi. Aktywnie
współpracujemy ze środowiskiem kombatanckim.
Szczep nr 6 im. Synów Pułku działający przy szkole
ma chlubną historię i tradycję. Harcerze i zuchy
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Rok założenia – 1958

Szczepu nr 6 biorą czynny udział we wszystkich akcjach
Chorągwianych. Są współorganizatorami wielu imprez
i uroczystości szkolnych i lokalnych.
Naszym celem jest tworzenie jak najlepszych warunków
rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów. Powyższy cel
realizujemy poprzez: naukę w oddziałach integracyjnych,
różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wspomagające
– logopedyczne, reedukacyjne, wyrównawcze oraz zajęcia
integracji sensorycznej. W szkole funkcjonuje świetlica
opiekuńczo-wychowawcza.
Od 11 lat jesteśmy organizatorami konkursu o Grodzisku
i regionie „Grodzisk – Moja Mała Ojczyzna”. Jego
celem jest przybliżenie uczniom historii i kultury Ziemi
grodziskiej, upamiętnienie sylwetek osób zasłużonych
dla regionu, kultywowanie tradycji narodowych i
regionalnych, promocja naszej gminy, inicjowanie działań
proekologicznych w środowisku lokalnym.
Co roku organizujemy Jasełka Integracyjne dla dzieci
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, a także
uczestniczymy w Ogrodach Integracji.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy sportowe
w zawodach i olimpiadach. Przewodzimy
w Grodziskiej Olimpiadzie Sportowej
i Powiatowych Igrzyskach Sportowych.
Codzienne życie szkolne uatrakcyjniamy poprzez
spotkania z ciekawymi ludźmi, kiermasze prac
uczniów, uroczystości okolicznościowe, pikniki
rodzinne, loterie fantowe, zabawy i dyskoteki
z kawiarenką, rajdy rowerowe, wycieczki i zielone
szkoły, lekcje muzealne, koncerty muzyczne,
akcje społeczne i realizację programów
profilaktycznych i edukacyjnych.
Biorąc udział w ogólnopolskich programach
edukacyjnych organizowanych przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą
uzyskaliśmy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel
z klasą”, i „Uczniowie z klasą”. Zdobyliśmy
również wszystkie sprawności, uczestnicząc
w projekcie „Trzy kolory: Lego, Cogito, Ago”.
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Szko�/l a Podstawowa w Adamowiznie
,
im. doktora Mateusza Chelmonskiego
/

Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie
im. doktora Mateusza Chełmońskiego
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Osowiecka 33, Adamowizna
tel. 22 755 54 34
szkolawa@tlen.pl
www.spa.edupage.org
Dyrektor
Piotr Ciesielczyk

Organizacja szkoły
obejmuje oddziały
przedszkolne
tzw. zerówki, klasy
I-VI oraz Punkt
Przedszkolny Nr 4.
Ogółem do placówki
uczęszcza ponad
300 dzieci.
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Rok założenia – 1919

Dla uatrakcyjnienia zajęć i poszerzenia
oferty edukacyjnej przeprowadzone
zostały następujące działania:
w 2005 roku otoczyliśmy opieką pięciolatków
i utworzyliśmy oddział przedszkolny „Misie”,
systematycznie rokrocznie badamy zewnętrznym
testem kompetencji wszystkie oddziały, co pozwala
na monitorowanie osiągnięć indywidualnych uczniów,
bierzemy udział w licznych projektach propagujących
zdrowie, bezpieczeństwo i higienę,
współpracujemy z organizacjami i instytucjami
wspomagającymi kształcenie i wychowanie,
bierzemy udział w konkursach przedmiotowych
i pozaprzedmiotowych o randze gminnej, powiatowej,
wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Możemy poszczycić się uczniami laureatami, finalistami,
nagrodzonymi i wyróżnionymi w różnych dziedzinach.
Jesteśmy organizatorem powiatowych konkursów
przeznaczonych dla najmłodszych dzieci: „Sopranem
i basem – czyli polska piosenka na grodziskiej scenie”
oraz „Sport – Wiedza – Zabawa”. A dla najstarszych
zaproponowaliśmy Międzyszkolny
Konkurs Polonistyczny.
staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych
podopiecznych i organizujemy wiele różnych form
edukacji poza terenem naszej szkoły np. wycieczki.
Poznawanie ludzi daje możliwość zetknięcia się
z różnymi wartościami, którymi kieruje się człowiek,
uczy dokonywania wyborów i kształtowania swojej
własnej życiowej postawy.
przy szkole powstał kompleks sportowy
„Orlik 2012”, z którego korzystają uczniowie szkoły,
a także społeczność lokalna.
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/
Szkola
Podstawowa
,
w Izdebnie ,Koscielnym

im. Klementyny z Ta�nskich Hoffmanowej
Szkoła Podstawowa
im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
w Izdebnie Kościelnym
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Ks. M. Oziębłowskiego 9,
Izdebno Kościelne
tel. 22 734 37 09
szkola_izdebno@op.pl
Dyrektor – Małgorzata Pietraszek
Rok założenia – 1808

Organizacja placówki obejmuje oddziały
przedszkolne tzw. zerówki, klasy I-VI oraz
Punkt Przedszkolny Nr 5, w których opieką
i edukacją objętych jest ponad 80 dzieci.
Szkoła jest nowoczesna, przestronna,
kolorowa i przyjazna dzieciom,
w pełni wyposażona w nowoczesne
pomoce naukowe, sprzęt szkolny, salę
komputerową, centrum multimedialne.
Posiadamy dwa boiska szkolne – sztuczne
i naturalne, plac apelowy i plac zabaw.
Oferujemy zajęcia dostosowane do
zainteresowań i potrzeb indywidualnych
dzieci. Szkoła promuje: zdrowy styl
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życia, dbałość o estetyczny wygląd szkoły, terenu
szkolnego, patriotyzm lokalny. Uczniowie biorą
udział w konkursach międzyszkolnych
o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim. Uczestniczą w zawodach
sportowych w różnych dyscyplinach
i kategoriach, czwartkach lekkoatletycznych
o zasięgu ogólnopolskim.
W naszej szkole tworzymy atmosferę rodzinnego
ciepła, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji dla
każdego dziecka. Wielkie wsparcie w realizacji
zadań szkoły mamy w rodzicach. To cudowni ludzie,
zaangażowani, aktywni, o dobrych sercach,
na których można zawsze liczyć.

Wyrównujemy szanse edukacyjne – od 2008 roku
funkcjonuje przy szkole punkt przedszkolny dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Jest to wielka szansa
dla dzieci z obszarów wiejskich z utrudnionym
dostępem do edukacji przedszkolnej.
Współpracujemy:
z sołectwem: organizujemy akcje sprzątania wsi,
imprezy lokalnej społeczności,
wycieczki integracyjne.

z OSP – tworzymy młodzieżową grupę
strażacką, pokazy ćwiczeń.
z biblioteką publiczną – konkursy czytelnicze,
lekcje biblioteczne, czytanie książek,
pasowanie na czytelnika,
z parafią – uczestniczymy w życiu religijnym
wsi, w uroczystościach kościelnych z pocztem
sztandarowym, występujemy z misterium
wielkopostnym, jasełkach,
z Domem Pomocy Społecznej – odwiedzamy
pensjonariuszki, bierzemy udział w terapii zajęciowej,
czytamy biblię, książki, występujemy z programami,
ze społecznością lokalną – organizujemy Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Rodziny, festyn ludowy dla całej
społeczności Izdebna, włączamy się we wszystkie
uroczystości lokalne.
Nasi uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowani
są we wszystkie formy życia szkolnego i społecznego,
dzięki temu stanowimy jedną, wielką rodzinę.
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Gimnazjum
Nr
1
,

im. Noblisto�w Polskich
Gimnazjum Nr 1
im. Noblistów Polskich
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Zielony Rynek 2
tel. 22 724 23 97
gim1_grodzisk_maz@poczta.fm
www.gimnazjum-nr1.edupage.org
Dyrektor – Joanna Kozdrak
Rok założenia – 1999

Do gimnazjum uczęszcza ok. 300 uczniów.
Nasze tradycje
Ważne miejsce w życiu naszej szkoły
zajmują wyjazdy integracyjne klas I oraz bale
gimnazjalne klas III. Nie zapominamy również
o polskich tradycjach – corocznie młodzież
naszego gimnazjum razem z uczniami szkoły
podstawowej przygotowuje przepiękne
Jasełka pod kierunkiem
nauczycieli katechetów.
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Nie tylko nauka
Uczniowie naszej szkoły są wolontariuszami Fundacji
„Dziewczynka z zapałkami”. W ten sposób zdobywają fundusze
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Kilkakrotnie odbyła się zbiórka darów dla dzieci
z Domu Dziecka w Strobowie, zbiórka żywności
dla schroniska dla zwierząt w Milanówku.
„Nobliściak” to tytuł redagowanej przez uczniów gazetki, która
cieszy się dużą popularnością, ponieważ porusza tematy ważne
dla młodzieży, komentuje wydarzenia, pobudza do śmiechu.

Od kilku lat prowadzony jest całoroczny „Turniej klas”.
Trzy najlepsze klasy otrzymują nagrody pieniężne.
Ważne miejsce w naszej szkole zajmuje drużyna
harcerska, która czynnie współuczestniczy
w życiu szkoły przekazując młodzieży
swoje dobre zwyczaje i tradycje.
Uczniowie mogą brać udział w kołach
zainteresowań, uczestniczyć w imprezach
plenerowych, licznych konkursach.
W 2011 roku w ramach współpracy naszą szkołę
odwiedzili studenci z Japonii, Turcji i Indonezji.
Szkoła na czasie
Realizujemy program e-Akademia przyszłości.
Prowadzimy dziennik elektroniczny. W każdej
sali lekcyjnej jest komputer. Od 1 czerwca 2011 r.
korzystamy z platformy edukacyjnej,
która jeszcze bardziej uatrakcyjnia lekcje
na wszystkich przedmiotach.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informatycznych. Siedem sal lekcyjnych to pracownie
multimedialne, wyposażone w rzutniki i ekrany.
W bibliotece szkolnej znajduje się centrum
multimedialne z czterema stanowiskami
komputerowymi. Świetlica szkolna również udostępnia
sześć stanowisk komputerowych dla uczniów. Coraz
częściej uczniowie wykonują prace domowe zadane
przez nauczycieli drogą elektroniczną.

Nasze osiągnięcia
Do naszych sukcesów z ostatnich lat
należy zaliczyć:
laureata kuratoryjnego konkursu
geograficznego 2009
finalistę kuratoryjnego konkursu fizycznego 2009
laureata gimnazjalnej miejskiej olimpiady
matematycznej 2009, 2010
czołowe miejsca w powiatowym konkursie
o bezpieczeństwie 2009-2011,
drugie miejsce w powiatowym konkursie
dotyczącym bezpieczeństwa 2010
III miejsce w Grodziskiej Olimpiadzie
Sportowej 2009, 2010
czołowe miejsca w powiatowych i gminnych
konkursach oraz zawodach sportowych.
wspaniała młodzież, której nie obce są potrzeby
innych, która bez oporów zakłada tradycyjny strój
galowy aby uczcić ważne wydarzenia oraz jest
otwarta na nowe działania. Po jedenastu latach
spotykając się z absolwentami dowiadujemy się,
że skończyli studia, pracują, zakładają rodziny
i osiągają życiowe sukcesy. A co najważniejsze
twierdzą, że najmilej wspominają nasze
gimnazjum.
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Gimnazjum Nr

2

,

im. Krzysztofa K. Baczynskiego
Gimnazjum Nr 2
im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul. W. Westfala 3
tel. 22 724 07 06, 755 22 51
gim2grodzisk@wp.pl
www.gim2grodzisk.pl
Dyrektor – Katarzyna Jezierska
Rok założenia – 1999

W gimnazjum naukę pobiera
ok. 350 uczniów.
Naszą dewizą jest:
Wprowadzanie innowacji metodycznych
Systematyczne aktywizowanie
młodzieży do nauki
Wykorzystanie nowoczesnych środków
w trakcie realizacji programów
nauczania i wychowania
Kształtowanie pozytywnych cech młodzieży
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Co nas wyróżnia:
profesjonalizm w działaniu,
wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego,
sukcesy w sporcie,
kreatywność i zaangażowanie nauczycieli
w pracę dydaktyczno – wychowawczą,
przyjazna atmosfera,
nowoczesne wyposażenie,
zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia
dla uczniów.

Nasze atuty to:
dogodna lokalizacja
regularne wyjazdy do teatrów w Warszawie
organizowanie wycieczek zagranicznych
(Berlin, Praga )
wycieczki integracyjne
organizacja Powiatowej Olimpiady
Matematycznej
wprowadzenie innowacji pedagogicznych:
– ABC – warsztaty dziennikarskie
– DKF – dyskusyjny klub filmowy
– platforma e-learningowa z matematyki
organizacja lekcji muzealnych
możliwość uczestnictwa w różnorodnych
konkursach i olimpiadach
ciekawe projekty edukacyjne
warsztaty dla rodziców prowadzone
przez szkolnego psychologa

Oferujemy:
możliwość wyboru trzech języków obcych:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego
różnorodne koła zainteresowań: informatyczne,
matematyczne, teatralne, sportowe
zajęcia przygotowujące do egzaminów
gimnazjalnych
zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające
zainteresowania uczniów
dobrze wyposażoną pracownię internetową
łatwy dostęp do internetu
centrum multimedialne w bibliotece
dobrze zaopatrzoną bibliotekę
opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
dziennik elektroniczny
stołówkę szkolną
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Gimnazjum Nr 3
im. Leonida Teligi

Gimnazjum Nr 3
im. Leonida Teligi
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. L. Zondka 6
tel. 22 755 55 26, 755 64 57
gim3grodzisk@poczta.onet.pl
www.gimnazjum3grodzisk.republika.pl
Dyrektor – Małgorzata Okurowska

Rok założenia – 1999

W Gimnazjum Nr 3, zlokalizowanym
w centrum miasta, edukacją objętych
jest ponad 600 gimnazjalistów.
Naszym nadrzędnym celem jest integracja
środowiska oraz wszechstronny
rozwój ucznia w atmosferze bezpiecznego,
wzajemnego zaufania i szacunku.
Cel osiągamy poprzez konsekwentne
działania i współpracę całego środowiska.
Wartościami, którymi się kierujemy
jest odpowiedzialność, uczciwość,
tolerancja, otwartość.
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Wyróżnia nas przyjazna atmosfera, osiągnięcia
sportowe, wysoki poziom bezpieczeństwa,
nastawienie na potrzeby środowiska, szeroka
oferta zajęć pozalekcyjnych (ZHP, SKS, UKS,
koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze, konsultacje)
Nasze sukcesy:
posiadamy tytuł „Szkoły z Klasą”
uczniowie biorą udział w konkursach:
przedmiotowych i zawodach sportowych na
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim
organizujemy każdego roku Festiwalu Nauki,
Dni Patrona
uczestniczymy w programach wymiany młodzieży
szkolnej Comenius-Socrates. Szkoła gościła
młodzież z wielu krajów europejskich
oraz wzięła udział w programie edukacyjnym
„Zagrajmy o sukces”
posiadamy stabilną i stale podnoszącą
kwalifikacje kadrę pedagogiczną
prowadzimy dziennik elektroniczny
Nasze najważniejsze zadania
bezpieczeństwo
bardzo dobry poziom nauczania
nauka języków obcych – j angielski,
j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski.
dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny
uczenie wrażliwości
sprawiedliwe ocenianie
jak najlepsze przygotowanie
do dalszej nauki w szkołach średnich
praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
pomoc materialna – stypendia
naukowe, socjalne

Nasi uczniowie osiągają sukcesy sportowe,
zdobywają medale i wyróżnienia w gminnych
i powiatowych zawodach sportowych
np. w Grodziskiej Olimpiadzie Sportowej
czy też w Międzypowiatowym Finale
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Uczniowie osiągają także sukcesy w konkursach
przedmiotowych, artystycznych i olimpiadach.
Mamy laureatów wojewódzkich konkursów:
Konkursu Chemicznego, Geograficznego,
Filozoficznego i Historycznego, powiatowych
konkursów z fizyki, matematyki, j. niemieckiego,
biologii i plastyki, muzyki.
Gimnazjum Nr 3 od kilku lat jest organizatorem
Gminnego Konkursu Humanistycznego, Gminnego
Konkursu Języka Angielskiego, a w roku szkolnym
2010/11 Powiatowego Konkursu Fizycznego.
Przy Gimnazjum Nr 3 działa Uczniowski Klub
Sportowy Sparta, stowarzyszenie kultury fizycznej.
UKS Sparta w 17 sekcjach sportowych zrzesza
ponad 300 sympatyków trzech dyscyplin: piłki
siatkowej, pływania i karate.
Do największych osiągnięć
sportowych Klubu należą:
awans męskiej drużyny piłki
siatkowej do III Ligi Mazowieckiej,
medale Mistrzostw Europy
zawodników sekcji karate,
medale Mistrzostw Polski zawodników
w sekcji pływackiej.
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Nazwa konkursu/olimpiady

Organizator

Kategoria wiekowa

Konkurs języka angielskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1

szkoły podstawowe

Grodziski Konkurs
Matematyczny

Szkoła Podstawowa Nr 2

szkoły podstawowe

Powiatowy Festiwal Piosenki

Szkoła Podstawowa Nr 4

szkoły podstawowe

Konkurs Gminny - Grodzisk
Moja Mała Ojczyzna

Szkoła Podstawowa Nr 6

szkoły podstawowe

1. Konkurs Muzyczny
„Sopranem i basem”
2. Konkurs Polonistyczny
3. Konkurs „Sport, wiedza i zabawa”

Szkoła Podstawowa
w Adamowiźnie

szkoły podstawowe I-III i przedszkola
szkoły podstawowe IV-VI
szkoły podstawowe I-III

Konkurs wiedzy i plastyczny
–„Wielcy Polacy”

Szkoła Podstawowa
w Izdebnie Kościelnym

szkoły podstawowe,
gimnazja

Gimnazjalny Konkurs Ortograficzny
– „Z ortografią za pan brat”

Gimnazjum
Nr 1

gimnazja

1. Powiatowa Olimpiada Matematyczna
2. Powiatowy konkurs z historii sztuki

Gimnazjum
Nr 2

gimnazja

1. Gminny konkurs języka angielskiego
„American Culture”
2. Konkurs Humanistyczny
3. Powiatowy Konkurs Fizyczny

Gimnazjum
Nr 3

gimnazja

Powiatowy konkurs czytelniczy na
opowiadanie baśni, bajek i legend
„Dawno, dawno temu …”

Biblioteka
Pedagogiczna

szkoły podstawowe,
gimnazja

Konkurs o bezpieczeństwie
„Poznajmy się bliżej”
Konkurs „Razem bezpieczniej”

Biuro Oświaty,
Stowarzyszenie
Bezpieczne Miasto i Gmina,
Powiatowa
Komenda Policji

szkoły podstawowe
gimnazja

Grodziska Olimpiada Sportowa

Biuro Oświaty,
Koordynator SP
Biuro Oświaty,
Koordynator G

szkoły podstawowe
gimnazja

Konkurs recytatorski „Warszawska
Syrenka”

Centrum
Kultury

szkoły podstawowe,
gimnazja

Konkurs ortograficzny

Centrum
Kultury

szkoły podstawowe

Grodziska Olimpiada Sportowa – Gimnazja

Szkolny rajd rowerowy:
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto i Gmina
Organizatorami współzawodnictwa są
placówki szkolne oraz instytucje wspierające
działalność oświatową. Niektóre konkursy
i olimpiady organizowane są już od
kilkunastu lat, cieszą się coraz większą
popularnością. Wysoki poziom niektórych
z nich powoduje, że podejmowane są
decyzje o ich terytorialnym rozszerzeniu
poza teren gminy Grodzisk Mazowiecki.
Przykładem powyższego są: Powiatowy
Festiwal Piosenki, Powiatowa Grodziska
Olimpiada Matematyczna, Konkurs Muzyczny
„Sopranem i basem”, Powiatowy Konkurs
czytelniczy na opowiadanie baśni, bajek
i legend „Dawno, dawno temu…”.
W konkursach uczestniczy duży procent
uczniów szkół gminnych, którzy mają
możliwość ukierunkowania swoich
zainteresowań, rozwijania umiejętności
i wykazania się wiedzą.
Końcowym etapem każdej rywalizacji
jest wręczanie nagród, wyróżnień,
dyplomów i pucharów.
Festiwal piosenki
w SP Nr 4

Grodziska Olimpiada Sportowa
– Szkoły Podstawowe

Grodzisk – Moja mała ojczyzna
w Szkole Podstawowej Nr 6
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Konkurs języka
angielskiego w SP Nr 1

Konkurs – Sport, zabawa,
wiedza w Adamowiźnie

Konkurs o Chopinie
w Izdebnie
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Konkurs matematyczny
w SP Nr 2

Konkurs Sopranem
i basem w Adamowiźnie

stypendia
Pierwsza stypendystka to

Natalia Morytko,
która zajmuje czołowe miejsca
w ogólnopolskich zawodach
w kolarstwie.

Uczniowie z wybitnymi osiągnięciami
edukacyjnymi lub sportowymi mogą
otrzymać stypendium Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego
na podstawie Uchwały Nr 549/2009
Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim

Kolejni stypendyści:

Adam Kossakowski

– finalista Ogólnopolskiej Olimpiady
Technicznej, organizowanej przez
Muzeum Techniki Pałacu Kultury.

Damian Zań

– trenuje karate, zdobył
Mistrzostwo Polski
w trzech kategoriach.

Paweł Poniatowski
– wraz
z zespołem
MKS MOS
Pruszków
w sezonie
2009/10
zajął
III miejsce

Robert Floras

– mistrz Polski juniorów
w tenisie stołowym.

Patryk Zatówka

– brązowy medalista mistrzostw Europy kadetów
w turnieju drużynowym oraz brązowy medalista
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetów
w grze pojedynczej oraz zwycięzca w turnieju
drużynowym.
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PROJEKTY DOFINANSOWANE Z ZEWNĘTRZNYCH
ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH:
1. „Start w dorosłość – zintegrowany
system oddziaływań profilaktycznych
w Gminie Grodzisk Mazowiecki” w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (2008-2010)
– dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln zł.
2. „Pracownie komputerowe dla szkół”

ok. 450 tys. zł.
6. „Grodziski Hogwart – oczarujemy Cię
wiedzą!” – projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu jest
podniesienie efektywności

w ramach Europejskiego Funduszu

i jakości kształcenia ogólnego w sześciu

Społecznego (2004-2006) – wsparcie

szkołach podstawowych na terenie gminy

rzeczowe dla wszystkich szkół

Grodzisk Mazowiecki poprzez kompleksowe

podstawowych i gimnazjalnych w gminie.

rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty

3. „Internetowe centra informacji
multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych” w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
(2004-2006) – wsparcie rzeczowe dla
wszystkich szkół podstawowych
i gimnazjalnych w gminie.
4. „Moje boisko – Orlik 2012” (2010-2011)
– dofinansowanie z budżetu państwa
i budżetu województwa mazowieckiego
budowy boisk przy Szkole Podstawowej
w Adamowiźnie, przy Stawach Walczewskiego
oraz przy ul. Zielony Rynek 2 – na każdy
obiekt otrzymano po 666 tys. zł.
5. „Radosna szkoła” – zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw
w grodziskich szkołach podstawowych
i szkolne place zabaw (2009-2011)
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– dofinansowanie z budżetu państwa

edukacyjnej w roku szkolnym 2011/2012
– dofinansowanie w wysokości ok. 660 tys. zł.

.
/
Oferta dla dzieci i mlodziezy
w gminie Grodzisk Mazowiecki

Świetlica osiedlowa
przy ul. Westfala

Pływalnia „WODNIK 2000”

Centrum Kultury,
w tym kino i biblioteka

Skatepark
43

Wyobraźnia jest ważniejsza
od wiedzy, ponieważ
wiedza jest ograniczona.

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
WPISANE DO EWIDENCJI W GMINIE
GRODZISK MAZ.:

A. Einstein

1) Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 23,
Grodzisk Maz., ul. 3 Maja 33
2) Przedszkole Prywatne „Kubuś Puchatek”,
Grodzisk Maz., ul. Kopernika 15 A
3) Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności
Bożej, Grodzisk Maz., ul. Okrężna 33
4) Przedszkole Niepubliczne „SMYK”,
Grodzisk Maz., ul. Zakątek 10
z filią przy ul. Stawowej 6
5) Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Ognisko”,
Grodzisk Maz., ul. L. Waryńskiego 1

przedszkole niepubliczne

6) Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
„BURCZYBAS”, Opypy, ul. Mazowiecka 244

8) Niepubliczne Językowe Przedszkole
„Mały Poliglota”, Grodzisk Mazowiecki,
ul. Przodowników Pracy 23
9) Niepubliczne Przedszkole Językowe
„Wesoły Autobus”, Książenice, ul. Mazowiecka 87A
10) Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZUCH,
Grodzisk Mazowiecki, ul. Chłopickiego 10b
11) Zespół Wychowania Przedszkolnego – Dziecięcy
Dom Montessori „Ślimak”,Grodzisk Maz.,
ul. Krupińskiego 5

umiejętności, poznają otaczający je świat

12) Niepubliczne Przedszkole Teatralne „Zaczarowana
Dorożka” przy Centrum Terapii Kompleksowej
Egida, Grodzisk Maz., ul. Żółkiewskiego 14

i przygotowują się do dalszej edukacji w szkole.

13) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tosi i Franka,
Grodzisk Maz., ul. 11 Listopada 48

ważnych zasad poprzez zabawę.
Bo wiemy, że w tym wieku

14) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Puchatekland”,
Grodzisk Mazowiecki, ul. Poniatowskiego 22
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„Tęczowe Ognisko" to wyjątkowe miejsce,
w którym przedszkolaki zdobywają nowe

Szacunek dla siebie i innych, przyjaźń,
uczciwość, odwaga – dzieci uczą się tych

to zabawa jest najważniejsza.

enzcilbupein elokzsdezrp

Grodzisk Mazowiecki, ul. L. Waryńskiego 1
606 273 773, 660 582 996, 728 128 994
www.teczowe-ognisko.pl

Fot. Joanna Szwed, Joanna Żurek, Sylwia Milewska

7) Niepubliczne Przedszkole Tosi i Franka,
Książenice, ul. Mazowiecka 188 A

Niepubliczne Przedszkole Teatralne

„Zaczarowana Dorożka”
Mam na imię Ola.
Ja jestem Filip.
Opowiemy Wam
o naszym
przedszkolu
Teatr, literatura, balet kształcą
naszą wrażliwość, a praca
ciałem i słowem z aktorką to
dla nas zwykła rzecz. Rodzice
zadbali, aby w przyszłości
publiczne zaprezentowanie się
nie było dla nas problemem.

Już wiem,
że po angielsku
żaba to „frog”.
Tu jestem całym światem
dla moich pań i pozostałych
przedszkolaków, tak jak
w domu dla mamy i taty, choć
oczywiście uważam na normy
i dobre zachowanie.

Jestem małym artystą.
Codziennie wraz z panią,
koleżankami i kolegami
wyczarowuję prawdziwe dzieła
sztuki. Wkrótce czeka mnie
pierwszy wernisaż.

Zabawa z piaskiem,
kredą, eksperymenty...
wszystkie dzieci
to lubią, ja też!

Uczę się dwóch
języków. Mówię
i śpiewam po włosku
– Parliamo e cantiamo
in italiano
Już znam samogłoski.
Nawet gdy mam 2 lata, potrafię
przeczytać swoje imię i nazwy
kącików montessoriańskich.
Dziś pobuszuję w kąciku
matematycznym.

Przedszkole pod opieką Centrum Terapii Kompleksowej EGIDA.
Posiadamy pełne zaplecze specjalistyczne:
logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz EEG Biofeedback.

ZAPRASZAMY DO ZACZAROWANEJ DOROŻKI!
Nasz adres: Grodzisk Mazowiecki, ul. Żółkiewskiego 14
tel. 666 50 30 83, www.zaczarowanadorożka.eu

NIEPUBLICZNE

PRZEDSZKOLE

JĘZ YKOWE

Zajęcia plastyczne,
muzyczne, taneczne
Własna kuchnia
Mnóstwo świetnej zabawy

www.malypoliglota.pl, tel. 22 425 44 77
Grodzisk Mazowiecki, ul. Przodowników Pracy 23

NIEPUBLICZNA
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNA
PEŁEN ZAKRES USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH:
badania psychologiczne, konsultacje,
psychoterapia dzieci i dorosłych
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI DZIECI.
Reedukacja
WYDAJEMY OPINIE HONOROWANE
przez szkoły, komisje egzaminacyjne
oraz zespoły orzekające
BADANIA DO POZWOLEŃ NA BROŃ,
UJEMY
ORGANIZ o rozwoju
dla sędziów i prokuratorów
g
órcze
obozy tw

zieży

i młod
PROWADZIMY TAKŻE
dla dzieci
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY:
kursy metod uczenia się, treningi twórczego
myślenia, trening inteligencji emocjonalnej
i koncentracji, grupy rozwoju osobistego.

OŚRODEK SZKOLENIOWY
SZKOLENIA JĘZYKOWE I INFORMATYCZNE

Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Francuski
Włoski

EFY English For You

English

for your future.
Be happy, speak

English!

Szkoła Języków Obcych – Ośrodek Edukacyjny,
rok założenia 1990.
Prowadzimy naukę języków dla dzieci, młodzieży
dorosłych oraz szkolenia w firmach w zakresie
General English i Business English.
Prowadzimy również pełne szkolenia informatyczne
oraz informatyczne szkolenia specjalistyczne w ramach
Certyfikatu ECDL „European Computer Driving Licence”

KLUB MALUCHA
I PRZEDSZKOLAKA
„SKRZYDLACZEK”
Zajęcia dla dzieci w wieku 2,5-4 lata
przygotowujące do przedszkola i szkoły
Przez 3 godziny dziennie zabawy z wykorzystaniem
różnorodnych pomocy, nauka wszystkich niezbędnych
przedszkolakowi umiejętności, zajęcia rytmiczno-muzyczne,
plastyczne, ruchowe, tematyczne.
Elementy gimnastyki W. Sherborne ćwiczą koncentrację,
poznawanie własnego ciała i oswajanie się z innymi dziećmi.
Dzieci uczą się piosenek, wierszyków, rozwiązują zadania
i zagadki, wspólnie wymyślają zabawy.
Znakomicie odnajdują się u nas dzieci nieśmiałe, które mają
trudność w oderwaniu od rodziców i pójściem do przedszkola.
Zajęcia prowadzą zawsze 2 osoby, wychowawcą jest
psycholog z doświadczeniem w pracy z dziećmi.
Grupa liczy maksymalnie do 12 osób.
www.animus.pl
ul. Armii Krajowej 1i
Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 45 08; 503 107 149
lub 507 138 788

EFY

® ENGLISH FOR YOU

kże
DZIMY ta

PROWA

e
daptacyjn
zajęcia a
ieci
z
d
la
d
e
iow
popołudn rodzicami.
z
od 1 r.ż.

Głównym celem dydaktycznym English For You jest
przygotowanie słuchaczy do egzaminów CAMBRIDGE
FCE, CAE oraz egzaminów specjalistycznych BEC.
Od wielu lat English For You współpracuje
z British Council, Oxford University Press oraz
wieloma ośrodkami edukacyjnymi w Wlk.Brytanii.

Dane kontaktowe:
Gimnazjum nr 3, ul. Zondka 6 Grodzisk Maz. 05-825
tel: 22 755 55 26, tel/fax: 22 734 41 00, kom: 502 521 569

e-mail:info@efy.pl

www.efy.pl

www.omegaschool.pl
tel. 22 792 00 83

dzieci
młodzież
z pasją! dorosłych

Uczymy
Kursy języka
ogólnego
od poziomu
A1 do C2

Kursy
gimnazjalne
i maturalne

Kursy
egzaminacyjne
Kursy
specjalistyczne
Kursy
indywidualne

Omega

www.omegaschool.pl
tel. 22 792 00 83

School for kids

Szkoła stworzona
dla dzieci
Nauka w szkołach powinna
być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny
dar, a nie za ciężki obowiązek.
A. Einstein

U nas nauka
równa się

dobra zabawa
awalność
Najwyższa zd
gimnazjalnego
egzaminów –
”
i maturalnego – nie ryzykuj „korków

my

gwarancję powodzenia
dajemy na piśmie!

Interaktywne metody nauki
Nowocześnie wyposażone sale
Dogodne godziny kursów
Małe grupy
Znajdź nas na

facebook.com/omegaschoolgrodziskmazowiecki

www.omegaschool.pl, tel. 22 792 00 83
Grodzisk Maz., ul. E. Orzeszkowej 5G

Najbardziej pomysłowi nauczyciele
Mnóstwo gier i zabaw
na każdych zajęciach
Lekcje wzbogacone
o historyjki, role-plays oraz taniec
Sale przygotowane specjalnie dla dzieci
Nowoczesne materiały dydaktyczne
Najwyższa jakość w rozsądnej cenie
Dogodne godziny zajęć
www.omegaschool.pl
tel. 22 792 00 83
Grodzisk Maz., ul. E. Orzeszkowej 5G

„Bez znajomości języków obcych
człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.”
Antoni Czechow

Wykwalifikowani Native Speakers
Nowatorskie programy nauczania
(Język ogólny, specjalistyczny, egzaminy,
intensywne kursy maturalne 1-roczne i 2-letnie)

Nowoczesne tablice interaktywne
Wszystkie grupy wiekowe
(Dzieci od lat 3, młodzież i dorośli)

www.britishschool.pl

BRITISH SCHOOL
ul. Lecha Zondka 3
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 724 36 05, kom. 501 498 731

tylko native

speakers native speakers
nauka w małych grupach w małych grupach
konkurencyjne ceny konkurencyjne ceny
e
speakers native speakers
małych grupach
w małych grupach
konkurencyjne ceny

nauka w małych

grupach
TYLKO NATIVE SPEAKERS
konkurencyjne ceny

Grodzisk Maz., ul. 11 Listopada 1A lok. 2, tel. 504 228 412, www.treehouse.pl

LOKALIZACJA
PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

9
6

1

Przedszkole Nr 1,
Grodzisk Maz., ul. Lecha Zondka 5

2

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi, Grodzisk Maz.,
ul. Górna 12

3

Przedszkole Nr 7, Grodzisk Maz.,
ul. Kopernika 15

4

Szkoła Podstawowa Nr 1, Grodzisk Maz.,
ul. Bartniaka 13A (przy szkole
funkcjonuje Punkt Przedszkolny Nr 1)

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
Grodzisk Maz., ul. Westfala 3:
– Szkoła Podstawowa Nr 2,
– Przedszkole Nr 2

6

6
10

5 11
12

3

1

4
2

6

7

8
6

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
Grodzisk Maz., ul. Zielony Rynek 2:
– Szkoła Podstawowa Nr 4,
– Przedszkole Nr 5,
– Szkoła Filialna w Książenicach,
– Punkt Przedszkolny Nr 2 w Książenicach,
– Punkt Przedszkolny Nr 3 w Kadach,
– Punkt Przedszkolny Nr 6 w Natolinie

52

7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 6 w Grodzisku Maz., ul. Sportowa 31

8

Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33
(przy szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny Nr 4)

9

Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym,
ul. ks. M. Oziębłowskiego 9 (przy szkole funkcjonuje
Punkt Przedszkolny Nr 5)

10

Gimnazjum Nr 1, ul. Zielony Rynek 2

11

Gimnazjum Nr 2, ul. Westfala 3

12

Gimnazjum Nr 3, ul. Lecha Zondka 6

Urząd Miejski
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755 55 34
www.grodzisk.pl
Opracowanie tekstów: Mariola Olczak,
Główny Specjalista w Biurze Oświaty
Opracowanie graficzne: Studio Ling Brett

