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1. Priorytety polityki oświatowej Gminy Łapy w roku szkolnym 

2020/2021 
 

 

Rok szkolny 2020/2021 jest drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię 

koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. Wszyscy nasi uczniowie 

naukę stacjonarną rozpoczęli 1 września 2020 r. Niestety już od 24 października 2020 r. sytuacja 

się zmieniła i wyglądała następująco: 
 

 

Uczniowie klas I-III - od 09.11.2020 r. do 17.01.2021 r. – 

kształcenie na odległość; 

- od 18.01.2021 r. do 21.03.2021 r. – 

nauczanie stacjonarne; 

- od 22.03.2021 r. do 25.04.2021 r. – 

kształcenie na odległość; 

- od 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r. – nauka w 

trybie hybrydowym; 

- od 03.05.2021 r. uczniowie powrócili na 

regularnej nauki stacjonarnej. 

Uczniowie klas IV-VIII - od 24.10.2020 r. do 16.05.2021 r. – 

kształcenie na odległość; 

- od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r. – nauka w 

trybie hybrydowym; 

- od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do 

regularnej nauki stacjonarnej.  

Przedszkola  - od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r. – 

przedszkola były zamknięte; 

- od 19.04.2021 r. przedszkola rozpoczęły 

pracę stacjonarną. 

 

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli zorganizowanie działalności jednostek było ogromnym 

wyzwaniem. Dobrze, że elastyczne przepisy pozwalały swobodnie organizować naukę z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektorzy mieli też prawo 

zawieszania zajęć tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z 

tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. Priorytetem wszelkich działań było zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkół i przedszkoli.  

 

2. Szkoły i przedszkola w Gminie Łapy 
 

W Gminie Łapy od 1 września 2020 r. funkcjonowały: 

 dwa przedszkola, 

 siedem szkół podstawowych, w tym jedna niepubliczna. 
 

Były to: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w 

Łapach; 
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2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach; 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach; 

4) Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej; 

5) Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej; 

6) Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie; 

7) Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach; 

8) Przedszkole nr 2 w Łapach; 

9) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach; 
 

3. Nabór do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 
(dla porównania przedstawiono rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020) 

Szkoły podstawowe 

Lp. Nazwa jednostki Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Liczba. 

oddz. 

Liczba 

ucz. 

Liczba. 

oddz. 

Liczba 

ucz. 

Liczba. 

oddz. 

Liczba 

ucz. 

1. SP nr 1 w Łapach 25 493 27 513 28 501 

2. SP nr 2 w Łapach 19 384 20 381 21 385 

3. SP nr 3 w Łapach 9 119 9 133 9 133 

4. SP w Płonce K. 8 114 8 103 8 104 

5. SP w Łup. Starej 8 80 8 79 8 73 

6. SP w Uhowie 7 88 7 92 7 91 

7. Katolicka SP w Łapach  9 156 9 158 9 153 

8. Gimnazjum nr 1 w Łapach 5 111 0 0 0 0 

9. Oddz. gimnazjalne SP nr 3 w 

Łapach 

1 16 0 0 0 0 

10. Oddz. gimnazjalne SP w 

Płonce K. 

1 21 0 0 0 0 

11. Niepubliczne Gim w Łapach 1 20 0 0 0 0 

 RAZEM 93 1 602 88 1 459 90 1440 

Źródło: System Informacji Oświatowej stan na 30.09.2020 r.  

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Lp. Nazwa jednostki Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

1. Przedszkole nr 1 w Łapach 8 185 8 184 8 190 

2. Przedszkole nr 2 w Łapach 

 ( łącznie z oddziałem przedszkolnym 

w Daniłowie Dużym utworzonym od 

01.09.2016 r.) 

9 215 9 216 9 217 

3. Oddz. prz. w SP nr 1 w Łapach 2 35 2 43 3 66 

4. Oddz. prz. w SP nr 3 w Łapach 2 45 2 38 2 46 

5. Oddz. prz. w SP w Płonce K 2 39 2 38 3 50 

6. Oddz. prz. w SP w Łup. Starej 2 28 2 29 2 26 

7. Oddz. prz. w SP w Uhowie 2 37 2 38 2 42 

8. Oddz. prz. w Katolickiej SP w Łapach 4 93 4 82 4 92 

 RAZEM 31 677 31 668 33 729 

Źródło: System Informacji Oświatowej stan na 30.09.2020 r.  
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Liczba dzieci urodzonych w latach 2015-2020 w obwodach szkół 

Lp. Nazwa jednostki 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. SP nr 1 w Łapach 80 75 95 79 83 63 

2. SP nr 2 w Łapach 71 57 69 77 70 60 

3. SP nr 3 w Łapach 16 19 25 16 12 19 

4. SP w Płonce K. 11 9 15 16 14 13 

5. SP w Łup. Starej (w tym 

ujęte dzieci z Jeńk) 

11 14 7 9 12 11 

6. SP w Uhowie 11 14 14 16 15 14 

 Razem 209 212 194 237 206 180 

Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Miejskiego w Łapach 

 

4. Stan bazy lokalowej w roku szkolnym 2020/2021 
 

Infrastruktura szkolna, budynki szkolne i ich wyposażenie, jak i dostępne dla uczniów 

obiekty sportowe, stanowią majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i 

nauczycieli, których stan wpływa zarówno na warunki nauczania, jak i pośrednio również na 

jego efekty.  

We wszystkich jednostkach na bieżąco wyposaża się sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, 

biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe.  

 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole należy do  zadań 

dyrektora. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom wymaga zaś 

dokonywania ocen stanu bezpieczeństwa uwzględniających całokształt zagadnień mających na 

nie wpływ. W związku z powyższym dyrektorzy:  

 przeprowadzają systematycznie, co najmniej raz w roku, kontrolę warunków korzystania z 

obiektów należących do szkoły/przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, oraz określają kierunki ich poprawy (tj. oceny stanu bezpieczeństwa); 

 ustalają przez organ wskazany w statucie szkoły program wychowawczo-profilaktyczny na 

podstawie wyników corocznej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka. 

  

Przeprowadzone kontrole bhp objęły  swym zakresem:  

 teren jednostki (ogrodzenie, oświetlenie, drogi usytuowane na terenie szkoły/przedszkola, 

szlaki komunikacyjne wychodzące poza jej teren, plac zabaw i boiska oraz urządzenia 

sportowe będące na ich wyposażeniu, wejście i kontrola nad osobami wchodzącymi i 

opuszczającymi budynek);  

 budynek (stan zewnętrzny, instalacje i urządzenia, sale lekcyjne, pracownie i znajdujące się 

tam wyposażenie, sala gimnastyczna i urządzenia sportowe będące na jej wyposażeniu, 

miejsca, do których zabroniony jest wstęp osób nieupoważnionych, pomieszczenia                              

i urządzenia higieniczno-sanitarne, szatnie, kuchnia i stołówka, ciągi komunikacyjne - 

korytarze, klatki schodowe, schody, instrukcje i regulaminy umieszczone w widocznym 

miejscu, apteczki pierwszej pomocy i ich wyposażenie).  
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Po przeglądzie sporządzany jest protokół z ustaleń kontroli zawierający m. in. oceną stanu 

kontrolowanych obiektów, miejsc i urządzeń oraz ustalenia dotyczące zapewniania 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki i kierunki ich 

poprawy. Kopię protokołu dyrektorzy przekazują organowi prowadzącemu.  

Bezpieczeństwo szkolne to także obszar, w którym mieszczą się relacje interpersonalne, 

klimat społeczny oraz system wartości, jaki uznaje szkoła. Niebezpieczeństwa, na które 

narażeni są uczniowie w szkole obejmują takie zagrożenia, jak: przemoc, agresja przejawiająca 

się w formie werbalnej i niewerbalnej, cyberprzemoc, uzależnienia od Internetu, przestępstwa 

teleinformatyczne, uzależnienia od środków psychoaktywnych, kradzieże, wagary. Każda 

szkoła, aby mogła sprawniej eliminować pojawiające się zagrożenia i tym samym tworzyć 

bezpieczne warunki ma opracowany program wychowawczo-profilaktyczny. 

 

Baza dydaktyczna szkół i przedszkoli 
Lp. Nazwa jednostki Powierzchnia (w m2) 

Powierzchnia użytkowa 

wewnątrz budynku 

Nieruchomości gruntowe 

1. SP nr 1 w Łapach 

- ul. Matejki 

- ul. Polna 

 

7 272,90 

3 430,00 

 

16 748 

12 188 

2. SP nr 2 w Łapach 2 423,00 10 409 

3. SP nr 3 w Łapach 2805,02 6341 

4. SP w Łup. Starej 590,00  11 700 

5. SP w Płonce K                    2 417,10 5 800 

6. SP w Uhowie 1 402,00 20 200 

7. Prz. nr 1 w Łapach 1764,55 6440 

8. Prz. nr 2 w Łapach 1 150,00  

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

Wyposażenie szkół 
Lp.  Nazwa jednostki Komputery 

T
a

b
le

ty
 

T
e
le

w
iz

o
r
y
 

K
a

m
e
ry

 V
id

e
o
 

K
a

m
e
ry

 -
 

m
o

n
it

o
ri

n
g
 

L
ic

z
b

a
 t

a
b

li
c 

in
te

ra
k

ty
w

n
y
c
h

 

L
ic

z
b

a
 r

z
u

tn
ik

ó
w

 

m
u

lt
im

e
d

ia
ln

y
c
h

 

Ogółem w tym do użytku 

uczniów 

1. SP nr 1 w Łapach 55 komp. 

46 laptop 

40 komp. 11 10 2 25 2  31 

2. SP nr 2 w Łapach 81 26 3 5 0 10 7 13 

3. SP nr 3 w Łapach 23 18 8 4 0 17 3 14 

4. SP w Łup. Starej 21 komp.  

13 laptop 

19 

 - stacjonarne 

4 2 0 4 8 1 

5. SP w Płonce K. 49 27 28 4 2 19 7 6 

6. SP w Uhowie 58 
 (w tym 18 przenośnych) 

18 

- stacjonarne 

12 2 0 17 5 7 

7. Prz. nr 1 w Łapach 2 0 17 0 0 3 1 1 

8. Prz. nr 2 w Łapach  0 25  2   3 2 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 
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Pracownie w szkołach 
 

Lp.  Nazwa jednostki Pomieszczenia ilościowo 

Sale lekcyjne 

ogółem 

w tym: 

Pracownie świetlice bibliotek stołówki gabinety 

lekarskie komputerowe językowe 

1. SP nr 1 w Łapach 

- ul. Matejki 

29 2 9 0 1 1 0 

- ul. Polna 21 1 2 1 1 1 0 

2. SP nr 2 w Łapach 17 1 4 1 1 1 1 

3. SP nr 3 w Łapach 14 1 0 1 1 1 0 

4. SP w Łup. Starej 11 1 0 1 1 0 1 

5. SP w Płonce K. 18 1 0 1 1 1 1 

6. SP w Uhowie 10  1 0 1*  1 1 1 

7. Prz. nr 1 w Łapach 8 0 0 0 0 0 0 

8. Prz. nr 2 w Łapach 9 0 0 0 0 0 0 

*wspólne pomieszczenie ze stołówką szkolną 

 

Obiekty sportowe w szkołach 
 

Lp. Nazwa jednostki Sala 

gimnastyczna 

Boisko Plac 

zabaw 

Siłownia 

wewnętrzna zewnętrzna 

1. SP nr 1 w Łapach 

- ul. Matejki 3 5 - - - 

- ul. Polna 2 1 1 - - 

2. SP nr 2 w Łapach 1 1 1 - - 

3. SP nr 3 w Łapach 1 1 1 - 1 

4. SP w Łup. Starej mini sala - 1 1 - trawiaste 1 - - 

5. SP w Płonce K 1 1 1 1 1 

6. SP w Uhowie 1 3 1 - 1 

7. Prz. nr 1 w Łapach - - 1 - - 

8. Prz nr 2 w Łapach - - 1 - - 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

5. Uroczystości szkolne i przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021 
 

Data Rodzaj uroczystości 

WRZESIEŃ 2020 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Rocznica powstania klas integracyjnych w “JEDYNCE” 

IX Ślubowanie klas I 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

1 IX Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

1 IX Udział delegacji szkoły w gminnych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

1 IX Początek roku szkolnego 2020/2021 

4 IX Narodowe Czytanie 

8 IX ,,Międzynarodowy Dzień Kropki” 

29 IX Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

1 IX Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – 

złożenie kwiatów i zapalnie zniczy pod Obeliskiem w Wólce Waniewskiej 

10 IX Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

11 IX Akcja promująca czytelnictwo “Narodowe Czytanie 2020” 

17 IX 81 rocznica napaści ZSRR na Polskę – złożenie kwiatów i zapalnie zniczy pod Obeliskiem w 

Wólce Waniewskiej 

18 IX „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy” akcja Sprzątanie Świata 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

1 IX Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 

2 IX Udział w gminnych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

7 IX Udział w akcji promującej czytelnictwo “Narodowe Czytanie 2020” 

16 IX 81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę 

18-20 IX Sprzątanie Świata 

25 IX Dzień Przedszkolaka 

28 IX Międzynarodowy Dzień Kropki 

29 IX Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

30 IX Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

1 IX Uczczenie 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Udział w uroczystościach gminnych 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

20 IX Dzień Przedszkolaka 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

21 IX Dzień Przedszkolaka 

PAŹDZIERNIK 2020 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 
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X Akcja TULIPANY MOCY 

X 101 rocznica urodzin Karola Wojtyły 

14 X DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

1-31 X Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

2 X Światowy Dzień bez przemocy 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

2 X X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

6 X Dzień Marchewki 

8 X Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

11 X Konkurs plastyczno-ekologiczny pt. ,,Chroniąc rośliny, chronisz życie” 

14 X Dzień Edukacji Narodowej 

29 X Konkurs na  ,,Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy 2020” 

29 X Eliminacje szkolnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

2 X Dzień Tabliczki Mnożenia i Dzielenia 

5 X Próbna ewakuacja w szkole 

13 X Dzień Edukacji Narodowej 

16 X XX Dzień papieski w szkole 

19 X Uczczenie 36 roczny śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki 

29 X „Ocalmy od zapomnienia” – odwiedzenie miejsc pamięci w najbliższej okolicy 

X Październik miesiącem Bibliotek szkolnych 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

1 X Dzień Chłopaka 

5 X Dzień uśmiechu 

5 X Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 

5-11 X Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 

13 X Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

19 X Dzień Chleba 

1-30 X Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

16 X “Totus Tuus”- Cały Twój-obchody Dnia Papieskiego 
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28 X Udział w akcji MEN “Szkoła pamięta” - sprzątanie grobów 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

2 X Organizacja Dnia Tabliczki Mnożenia 

7 X Udział w projekcie Finansoaktywni  „Planujemy budżet” 

13 X Udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Przerwa na czytanie” z okazji Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych. Bicie rekordu w czytaniu na przerwie 

14 X Dzień Edukacji Narodowej 

21 X Europejski Dzień Języków 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

04 X Dzień Uśmiechu 

20 X Dziecka Prawa to ważna sprawa 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

2 X Święto Razowego Chleba 

14 X Dzień Nauczyciela 

23-30 X Pasowanie na Przedszkolaka 

LISTOPAD 2020 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

XI Andrzejki 

11 XI Święto Niepodległości - akcja śpiewania hymnu  „Szkoła do hymnu” 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

24 XI Dzień Pluszowego Misia 

14-22 XI Tydzień Edukacji Globalnej 

16-20 XI Tydzień Matematyki (w ramach projektu przez rozrywkę do matematyki) 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

10 XI Obchody Święta Niepodległości w oddziałach przedszkolnych 

10 XI Prezentacja  kl.VI  poświęcona 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

25 XI Dzień Pluszowego Misia 

25 XI Konkurs plastyczny  ,,Miś Łapsik dba o zdrowie” 

27 XI Andrzejki w oddziałach przedszkolnych 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

11 XI Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę – zaproszenie uczniów do świętowania w domu 

25 XI Światowy Dzień Pluszowego Misia w oddziałach przedszkolnych 
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16 XI 

-16 XII 

Udział w akcji przedświątecznej „TYTKA CHARYTATYWNA” 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

2 XI Dzień Poczty Polskiej 

6 XI Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek 

11 XI Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

11 XI Udział w akcji MEN ,,Szkoła do hymnu’’ 

12 XI Dzień Jeża 

25 XI Światowy Dzień Pluszowego Misia 

29 XI Andrzejki 

1-30 XI Udział w akcji Wirtualny Kiermasz Książki 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

1 XI Pamiętamy o tych, którzy odeszli. „Światełko dla zapomnianych” -  zbiórka zniczy na zaniedbane 

groby 

5 XI „Z książką mi do twarzy” - akcja organizowana przez bibliotekę szkolną 

10–11 XI Narodowe Święto Niepodległości – prezentacja klasy VI. Odśpiewanie hymnu on-line w ramach 

akcji „Szkoła do hymnu” 

26 XI Andrzejkowe zabawy rytmiczno - taneczne 

30 XI Matematyczny Kalendarz Adwentowy 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

10 XI Dzień Niepodległości 

8 XI Udział w akcji MEN „Szkoła do Hymnu” 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

1 XI Szkoła Pamięta 

11 XI Święto Niepodległości 

25 XI Święto Pluszowego Misia 

GRUDZIEŃ 2020 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

XII WIGILIA  KLAS SPECJALNYCH 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

18 XII Misterium Paschalne 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 
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7 XII Mikołajki w oddziałach przedszkolnych 

13 XII 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 

20 XII ,,Razem na święta w oddziałach przedszkolnych” 

19 XII Zimowa i świąteczna piosenka 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

4 XII Mikołajki w oddziałach przedszkolnych 

8 XII Dentobus u przedszkolaków 

6-15 XII Udział w akcji charytatywnej „Razem  na święta” 

17 XII Występ jasełkowy przedszkolaków 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

3 XII Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

3 XII Światowy Dzień Walki z AIDS 

6 XII Mikołajki i dzień koloru czerwonego 

1-20 XII Udział w akcji ,,Tytka Charytatywna’’ 

18 XII Hej kolęda, kolęda-wspólne kolędowanie 

22 XII Udział w akcji MEN ,,Razem na święta’’ 

23-26 XII Akcja “Święta Bożego Narodzenia w moim domu” 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

6 XII Mikołajki 

7 XII Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień - wybór “Życzliwego kolegi” i “Życzliwej koleżanki” 

14 XII „Razem na Święta” – udział w akcji.  „Pomóżmy w potrzebie” – zbiórka słoików na Wigilię dla 

osób ubogich zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Białostockiej 

17 XII „Każdy ma swój płatek śniegu” – akcja 

18 XII Jasełka w wykonaniu uczniów oddziału przedszkolnego 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

6 XII „Mikołajki” 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

6 XII Mikołajki 

STYCZEŃ 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

I Przybliżamy spektrum autyzmu  dzięki Fundacji Jim 
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I Pasowanie na czytelnika kl. I 

I Dzień Babci i Dziadka 

I BAL KARNAWAŁOWY 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

25-29 I Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

4 I Rozstrzygnięcie szkolnego Konkursu „Boże Narodzenie 2020” 

13 I Podsumowanie akcji MEN „Razem na Święta” 

21 I Dzień Babci i Dzień Dziadka w oddziałach przedszkolnych on-line 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

23 I Dzień Babci i Dziadka 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

18 I Konkurs na piosenkę matematyczną 

19 I Klasowy bal  karnawałowy 

21 I Dzień Babci i Dziadka. Wykonanie i wręczenie upominków 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

I „Bal Karnawałowy” 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

21,22 I Dzień Babci i Dziadka 

27 I Dni otwarte wirtualnie 

LUTY 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

II Walentynki w zerówce i w klasach specjalnych 

II Karnawał w klasach specjalnych. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

1-05 II Bal Przebierańców (w klasach 1-3) 

9 II Dzień Bezpiecznego Internetu 

14 II Walentynki (w klasach 1-3) 

28 II Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 
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4 II Etap rejonowy Wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

5 II Góra Grosza 

8 II Dzień Bezpiecznego Internetu 

09 II Podsumowanie pracy w I półroczu 

11 II Bal karnawałowy w oddziałach przedszkolnych 

14 II Walentynki 

19 II Dzień Nauki Polskiej 

19 II Polscy naukowcy i wynalazcy - konkurs szkolny 

25 II Sukcesy sportowe naszych uczniów- prezentacje uczniów 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

5 II Mikołaj w oddziałach przedszkolnych 

9 II Dzień Bezpiecznego Internetu 

11 II „Klasowy Bal Karnawałowy” 

12 II Walentynki w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III 

16 II Ślubowanie klasy I 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

4 II Udział akcji "Pomagamy bezdomnym przetrwać zimę – dzieje się! Dobro" 

9 II „DBI 2021 - Działajmy razem!”- Dzień Bezpiecznego Internetu 

9 II Dzień Pizzy 

10 II Dzień Pozytywnego Myślenia 

11 II Bal Karnawałowy 

11 II Tłusty czwartek 

15 II Walentynki 

17 II Światowy Dzień Kota 

21 II Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

26 II Dzień Dinozaura 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

5 II Uroczystość pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej 

10 II Klasowe bale karnawałowe w kl. I-III. Bale karnawałowe w oddziałach przedszkolnych 

12 II Udział w walentynkowej akcji bibliotecznej „Kocham bibliotekę za ...” 

15 II Walentynki - wykonanie laurek dla najbliższych, czerwony kolor stroju 
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17 II Klasowy/świetlicowy pokaz talentów z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły 

26 II Szkolna akcja pięknego czytania z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

25 II „Dzień języka ojczystego” 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

16 II Bal Karnawałowy w poszczególnych grupach 

15 II Eko-Walentynki- zbieranie i wysyłanie zużytych baterii 

22-28 II XX Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy 

MARZEC 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

8 III Dzień Kobiet 

19 III Pierwszy Dzień Wiosny. Powitanie wiosny przez uczniów klas specjalnych 

21 III Światowy Dzień Zespołu Downa 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

19 III Pierwszy Dzień Wiosny 

22 III Światowy Dzień Wody 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

1 III Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - prezentacja kl. VII a 

8 III Dzień Kobiet 

17-19 III Próbny egzamin ósmoklasisty 

21 III Powitanie wiosny w przedszkolu 

21 III Wiosenne konkursy Samorządu Uczniowskiego 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

1 III Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Uroki zimy” 

8 III Dzień Kobiet w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III 

III „Wielkanocna zbiórka żywności 2021” w ramach akcji „Paczuszka od MALUSZKA” 

19 III Pierwszy dzień Wiosny w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III 

24 III Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu „Wiosenna Rewia Mody” 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

1 III Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 



   16 

__________________________________________________________________________________________ 

Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr. 85 715 2251, fax 85 715 2256 

Sekretariat burmistrza tel. 85 715 2749, e-mail sekretariat@um.lapy.pl 

7 III Udział w akcji  Caritas Diecezji Łomżyńskiej “Wielkanocna zbiórka żywności 2021- Paczuszka 

od Maluszka!” 

8 III Dzień Kobiet 

10 III Dzień Chłopaka 

15 III Pasowanie uczniów klasy I na czytelników 

19 III Ślubowanie Pierwszoklasistów 

19 III Światowy Dzień Zespołu Downa 

22 III Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021 

25 III Dzień Czytania Tolkiena 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

12 III Konkurs fotograficzny “Geometria w przyrodzie” 

16 III Ogólnopolska akcja czytania „Jeżycjady” – udział klasy VI 

19 III Pierwszy Dzień Wiosny 

III Konkurs szkolny “Dni Patrona Szkoły” 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

24 III Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” 

23 III „Powitanie wiosny” 

6 III „Europejski Dzień Logopedy” 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

17 III Przegląd Piosenki Przedszkolaka 

22 III Dzień Wiosny 

KWIECIEŃ 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

2 IV Obchody rocznicy śmierci patrona szkoły 

22 IV Światowy Dzień Ziemi. Sprzątanie przyszkolnego terenu przez uczniów klas specjalnych 

19 IV Rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Otoczenie opieką pomnika Bohaterskich 

Dzieci Polskich 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

22 IV Światowy Dzień Ziemi 

23 IV Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

13 IV Wojewódzki konkurs Matematyczny  
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14 IV Wojewódzki konkurs Biologiczny  

20 IV Ogólnopolski konkurs  ,,Pomoc, Służba, Pasja” 

22 IV ,,Dzień Ziemi” 

22 IV Ogólnopolski konkurs plastyczny  ,,O zęby dbam” 

22 IV Etap szkolny konkursu  ,,Kangur matematyczny” 

28 IV Sprzątanie Świata 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

19 IV Rozstrzygnięcie etapu szkolnego konkursu „Pomoc Służba Pasja” 

22 IV Dzień Ziemi hasłem jest „Przywróć naszą Ziemię” 

22 IV Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – etap szkolny 

23 IV Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – on-line 

30 IV Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Wiosna, wiosna, wiosna…Ach, to ty…” 

30 IV Święto Uchwalenia Konstytucji w oddziałach przedszkolnych 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

2 IV Dzień Autyzmu 

2 IV 16. rocznica śmierci Jana Pawła II 

2 IV Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

16 IV Europejski dzień Mózgu 

22 IV Dzień Ziemi 

22 IV Tydzień  z baśnią i legendą .Narodowe czytanie Legend i Baśni Polskich 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

13 IV Konkurs matematyczno -recytatorski  „Z matematyką do rymu” 

22 IV Konkurs szkolny „Dzień Ziemi” 

29 IV Udział w akcji „Niebieska skarpetka” – Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu 

30 IV Prezentacja multimedialna z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

22 IV „Światowy Dzień Ziemi” 

12 IV „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

2 IV Dzień autyzmu 

20 IV Patriotyczny Przegląd Recytatorski 
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22 IV Dzień Ziemi 

MAJ 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

2 V Dzień Flagi. Klasy specjalne 

26 V Dzień Matki 

29 V „Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka” w formie online 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

8-15 V Tydzień Bibliotek 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

1 V Święta Majowe  - prezentacja  klasy VIII - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

25 V Egzamin ósmoklasisty 

26 V Dzień Matki 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

9 V Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego z języka angielskiego 

19 V Zajęcia warsztatowe klas II i III z pedagogiem szkolnym na temat: „Motywacja do nauki” 

26 V Życzenia on-line na Dzień Matki 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

3V Obchody Święta  Konstytucji Trzeciego Maja 

4 V Akcja „Wywieśmy flagę narodową” 

5 V Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

17-21 V III Festiwal Życzliwości 

24 V Dzień Rodziny 

31 V – 4 VI Udział w kampanii “Tydzień Ulgi’’ mającej  na uwadze zadbanie o relacje w szkole oraz 

ułatwienie uczniom powrotu do nauki stacjonarnej 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

10 V Nadanie nazwy grupie przedszkolnej 5-6-latków – TYGRYSKI 

10 V Konkurs „Klasa na wzór”, „Uczeń na wzór” 

17 V Szkolny konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do ulubionej książki” 

26 V Dzień Matki - nauka życzeń, wykonanie upominków 

31 V –01 VI Ogniska klasowe z okazji Dnia Dziecka. Integrujemy się! 

31 V Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - spotkania z bibliotekarką – „Czytanie pod chmurką” 
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Przedszkole nr 1 w Łapach 

12 V „Chodź pomaluj mój świat” – plener malarski 

26 V „Kocham mamę ” 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

3 V Dzień Flagi i Rocznica Konstytucji 3 Maja 

4 V Dzień Strażaka 

26-31 V Tydzień Czytania Dzieciom 

26 V Dzień Mamy i Taty- wirtualne uroczystości w grupach 

CZERWIEC 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

1 VI Międzynarodowy Dzień Dziecka 

8 VI Kiermasz na rzecz Fundacji Naszpikowani. Akcja „Z miłość do dzieci” 

8 VI Akcja „Challenge niebieskie motyle” w celu przybliżania społeczeństwu problemów osób 

dotkniętych autyzmem 

2-11 VI Szkolny Dzień Czytania Dzieciom w ramach akcji “Rozczytane Podlaskie” 

23 VI Podsumowanie udziału uczniów w konkursach, zawodach oraz innych szkolnych aktywnościach 

25 VI Udział w XI Łapskich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych „Szansa na Start” 

VI Szkolny Tydzień Czytania Dzieciom - Akcja “Rozczytane Podlaskie” 

VI Zakończenie roku szkolnego 2020/2021. DZIEŃ OJCA 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

1 VI Dzień Dziecka 

11 VI Udział uczniów w akcji Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami 

25 VI Zakończenie Roku Szkolnego 2020/21 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

1 VI Dzień Dziecka 

1 VI Olimpiadka Kubusia Puchatka 

11 VI Mistrz Tabliczki Mnożenia 2021 - etap klasowy 

15 VI Mistrz Tabliczki Mnożenia 2021 - etap szkolny 

18 VI Mistrz Tabliczki Mnożenia 2021 - finał 

22 VI Wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

25 VI Zakończenie roku szkolnego 2020-2021 
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Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

1 VI Dzień Dziecka 

23 VI „Piknik pod topolą” klas I-III 

25 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

1 VI Międzynarodowy Dzień Dziecka 

7-11VI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

11 VI Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022 

23 VI Piknik ,, Bezpieczne Wakacje z Książką’’, spotkanie z policjantką 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

1 VI Ślubowanie klasy I 

1 VI Zawody „Olimpiadka Kubusia Puchatka” w Łapach 

1 VI Dzień Dziecka 

1 VI Nadanie nazwy grupie przedszkolnej 3-4-latków – BIEDRONKI 

15VI Mini Igrzyska Sportowe w świetlicy 

24 VI Podsumowanie pracy szkoły – wręczenie dyplomów, podziękowań, nagród 

25 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

2 VI „Dzień dziecka” 

9 VI „Dzień sportu” 

10 VI „Jesteśmy z wami niebieskimi motylami” – niebieska iskierka przyjaźni 

23 VI „Dzień ojca” 

24 VI „Do widzenia przedszkole” – pięciolatki żegnają przedszkole 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

1 VI Dzień Dziecka- Bal u Ślimaka Lucka 

21 VI Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego 6 latków 

SIERPIEŃ 2021 r. 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

1 VIII Uroczystości upamiętniające 77 rocznicę pomordowania przez hitlerowców 96 mieszkańców wsi 

Bokiny, Wólka Waniewska, Jeńki, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Kowalewszczyzna. Msza Św. 

w Kościele Parafialnym w Bokinach, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów, złożenie 

kwiatów, zapalenie zniczy pod Obeliskiem 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 
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6. Inwestycje i remonty 
 

 

W roku szkolnym 2020/2021 czyniono stałe nakłady finansowe na poprawę sprawności                      

i estetyki wszystkich obiektów szkół i przedszkoli. Do zadań zrealizowanych należy zaliczyć: 

 

 

Lp. Jednostka Przeprowadzone remonty ze środków z planów finansowych szkół i 

przedszkoli 

Koszt 

1. SP nr 1  

w Łapach 

Wymiana nawierzchni podłogi w części holu na pierwszym piętrze w prawym 

segmencie budynku szkoły przy ul. Matejki 19 
45 460,80 zł 

Wymiana nawierzchni podłogi w holu na I piętrze w lewym segmencie budynku 

przy ul. Matejki 19 
28 413,00 zł 

Wymiana nawierzchni podłogi w salach 105 i 113 w budynku przy ul. Matejki 

19 
39 556,80 zł 

Wymiana nawierzchni podłogi w salach 4, 16, 17a, 28, 34 w budynku szkoły 

przy ul. Polnej 9 
15 239,70 zł 

Montaż ogrodzenia posesji szkoły od strony ul. Polnej – zalecenie PSSE (zakup 

ogrodzenia, montaż we własnym zakresie) 

5 559,60 zł 

Remont sal 18a, 35,36, korytarza na II piętrze budynku przy ul. Polnej (zakup 

materiałów remontowych) 

4 000,00 zł 

Zakup traktorka do koszenia posesji szkoły – zakup inwestycyjny 12 000,00 zł 

Gipsowanie, tynkowanie, malowanie i wykonanie tynku mozaikowego w 

korytarzu na I piętrze w lewym skrzydle  szkoły przy sali 116. Gipsowanie, 

tynkowanie i malowanie 106a.  

4 400,00 zł 

 

 

Gipsowanie, tynkowanie, malowanie i wykonanie tynku mozaikowego w 

korytarzu na I piętrze szkoły przy sali 103, 109, 113, 117 z łącznikiem 

4 400,00 zł 

 

Gipsowanie, tynkowanie, malowanie i wykonanie tynku mozaikowego w 

korytarzu na I piętrze w prawym segmencie szkoły przy sali 104, 105, 106, 107, 

108 z łącznikiem. Szpachlowanie, przetarcie oraz dwukrotne malowanie Sali 

109 

4 400,00 zł 

 

Zakup materiałów  7 000,00 zł 

RAZEM 170 429,90 zł 

2. SP nr 2  

w Łapach 

Skucie i wylanie posadzki – hol I piętra 5 300,00 zł 

Położenie wykładziny – hol I piętra 14 200,00 zł 

Zerwanie starej posadzki i położenie wykładziny w sali nr 27 20 987,00 zł 

Wykonanie zasilania elektrycznego w kuchni – piec konwencyjny 1 845,00 zł 

Wykonanie przyłącza wodnego w kuchni 968,00 zł 

Modernizacja sieci komputerowej 676,50 zł 

Naprawy bieżące: naprawa instalacji oświetleniowej, elektrycznej, prace 

budowlano- montażowe, malowanie itp. 

9 837,40 zł 

RAZEM 53 813,90 zł  

3. SP nr 3 

w Łapach 

Remont klatki schodowej w części mieszkalnej 15 500,00 zł 

Remont dachu 22 300,00 zł 

RAZEM 37 800,00 zł  

4. SP w 

Łupiance 

Starej 

Wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły 6 027,00 zł 

Montaż instalacji WIFI w całym budynku szkoły 4 090,00 zł 

Położenie wykładziny na holu na parterze  12 900,00 zł 
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  Zakup drzwi wraz z ościeżnicami – 8 sztuk – parter szkoły 13 500,00 zł 

Demontaż i montaż wraz z obróbką skrzydeł i ościeżnic drzwiowych, remont 

sali oddziału przedszkolnego 5-6 latków oraz położenie wykładziny w sali 

13 500,00 zł 

Zakup materiałów do remontu biblioteki szkolnej 1 687,48 zł 

Zakup materiałów do remontu sali nr 9 wraz z zapleczem 4 189,07 zł 

Zakup roślin do ogrodu szkolnego 1 552,00 zł 

Wykonanie generalnego remontu szatni szkolnej i sali nr 5 30 000,00 zł 

RAZEM 87 445,55 zł  

5. SP w 

Płonce 

Kościelnej 

Wymiana wykładziny i naprawa podłogi w pracowni  polonistycznej 8 000,00 zł 

Kompleksowy remont sali przedszkolnej z wymianą oświetlenia  15 200,00 zł 

Remont sali pracy indywidualnej  3 868,35 zł 

RAZEM 27 068,35 zł  

6. SP w 

Uhowie 

Remont łazienki szkolnej – położenie płytek, fugowanie, wykonanie 

zabudowy, położenie gresu, wymiana zlewów i kranów.  
Zakup materiałów 

2 700,00 zł 

 

4 103,16 zł 

Remont sali matematycznej,  pokoju nauczycielskiego – cyklinowanie, 

szpachlowanie, lakierowanie parkietu, wymiana listew przypodłogowych, 

montaż progów 

6 851,00  zł 

 Remont korytarza przy oddziałach przedszkolnych z wyjściem ewakuacyjnym 

-  szpachlowanie, malowanie ścian i  sufitu, wykonanie zabudowy pod 

schodami (na potrzeby oddziałów przedszkolnych), położenie płytek, żywicy 

na ścianach. 

Zakup materiałów 

6 500,00  zł 

 

 

5 545,03 zł 

Wymiana wykładziny na korytarzu przy oddziałach przedszkolnych 6 300,00 zł 

Remont sali matematycznej – szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie – koszt 

materiałów 

1 066,93 zł 

RAZEM 33 066,12 zł 

7. Prz. 

nr 1 w 

Łapach 

Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach 

115 000,00 zł 

RAZEM 115 000,00 zł 

8. Prz.  

nr 2 w 

Łapach 

Rozbudowa rozdzielnicy i wykonanie nowych obwodów zasilania gniazd i 

oświetlenia wraz z materiałami zgodnie z umową 4/2020 

3 567,00 zł 

Usługa  remontowa - malowanie pomieszczenia w grupie Muminków  1 000,00 zł 

Wykonanie prac zgodnie z umową nr 1/2020 adaptacja pomieszczenia na 

łazienkę 

15 000,00 zł 

Remont pomieszczenia socjalnego i łazienki w oddziale zamiejscowym w 

Daniłowie 

7 000,00 zł  

Odśnieżanie dachu 2 000,00 zł 

RAZEM 28 567,00 zł  

  OGÓŁEM 553 190,82 zł 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

Lp.  Nazwa 

jednostki 

Przeprowadzone remonty bez ponoszenia wydatków  

1. SP nr 3 w 

Łapach 

Zagospodarowanie terenu zielonego przy szkole, plantowanie, zasiew trawy, nasadzenia 

krzewów, klomby kwiatowe. Wykonanie zielonej opaski przy budynku od strony 

frontowej. (koszt ok 10 000,00 zł). 

2. SP w Łup. 

Starej 

Wykonanie remontu w sali nr 9 wraz z zapleczem. Malowanie biblioteki szkolnej i 

położenie wykładziny. Położenie żywicy na parterze. Przygotowanie podłoża do 
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założenia ogrodu szkolnego - usunięcie starych roślin, nawiezieni ziemi (czarnoziem – 4 

wywrotki) i wyrównanie terenu. Przygotowanie placu do siłowni zewnętrznej, która 

powstanie dzięki Funduszowi Obywatelskiemu. 

3. SP w Uhowie Sala matematyczna – szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie. Łazienki szkolne w starym 

skrzydle szkoły, przy sali gimnastycznej – szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie. 

Szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu – scena na sali gimnastycznej, naprawa 

narożników na zejściu do zaplecza sali. Malowanie drzwi, ościeżnic i rur. 

Renowacja gazetek szkolnych. Prace wykonane przez pracowników szkoły. 

4. Prz. nr 2 

w Łapach 

Malowanie części szatni. Naprawa schodów zewnętrznych w Daniłowie Dużym. 

Malowanie magazynów w piwnicy przedszkola. Wszystkie prace wykonał pracownik 

gospodarczy.  

 

7. Wykaz i wartość zakupionych pomocy dydaktycznych, mebli i innego 

wyposażenia 
 

Lp. Jednostka Zakupione pomoce i sprzęt Koszt 

1. SP nr 1  

w Łapach 

Zabawki do oddziałów przedszkolnych  435,68 zł 

Zabawki do oddziałów przedszkolnych 393,99 zł 

Pufy do oddziałów przedszkolnych 161,98 zł 

Klocki do oddziałów przedszkolnych 773,80 zł 

Komputery sala 27 85 100,00 zł 

Komputery sala 27 4 878,04 zł 

Komputery – akcesoria 2 168,54 zł 

Zabawki do oddziałów przedszkolnych mini kuchnie 798,00 zł 

Klocki 174,75 zł 

Sala doświadczania świata 3 795,00 zł 

Chusty, szarfy do oddziałów przedszkolnych 308,50 zł 

Pomoce dydaktyczne zabawki  130,98 zł 

Gry planszowe  800,00 zł 

Pomoce dydaktyczne do SI (podwiesia, poduszki) 2 740,00 zł 

Radiomagnetofony 655,96 zł 

Pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych 87,80 zł 

Książki do biblioteki szkolnej  209,00 zł 

856,04 zł 

154,50 zł 

Sprzęt do sali informatycznej 921,27 zł 

Tablet graficzny One by Wacom s  3 szt. 777,00 zł 

Tablet M7 7” 1GB 16 GB WIFI Grey 349,00 zł 

RAZEM 106 669,83 zł 

2. SP nr 2   

w Łapach 

Tablice suchościeralne 1 090,60 zł 

Monitor, głośniki, zasilanie 3 786,00 zł 

Krzesła  1 720,00 zł 

Tablica interaktywna (2szt.) 12 000,00 zł 

Telewizor  1 699,00 zł 

Regał 2 059,64 zł 

SkriBot- robot edukacyjny (13 szt.) 16 677,57 zł 

Książki do biblioteki 1 350,84 zł 

Szafy ubraniowe 6 464,88 zł 
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  Kuchenka Amica 1450,00 zł 

Telewizor  1 699,00 zł 

Tablet (3szt.) 720,00 zł 

Telewizor  1 720,00 zł 

Biurko  630,00 zł 

Szafki na przybory 1 070,00 zł 

Stół przyścienny 4 045,35 zł 

Szafa przelotowa 3 533,54 zł 

Tablice suchościeralne 1 262,00 zł 

RAZEM 62 978,42 zł 

3. SP nr 3 w 

Łapach 
Zakupione z oszczędności jednostki (pandemia)   

Tablice interaktywne 2 szt.            14 700,00 zł  

Monitor interaktywny              8 500,00 zł  

RAZEM            23 200,00 zł  

Zakupione z budżetu   

Wyposażenie pracowni komputerowej              2 416,02 zł  

Komputery -pracownia            46 560,00 zł  

Projektor              2 599,00 zł  

Serwer              7 950,00 zł  

Licencje              5 600,00 zł  

Stacja dokująca                 238,10 zł  

Modernizacja sieci wi-fi             5 094,99 zł  

Regał ociekowy                599,00 zł  

Biurko                409,00 zł  

Firany     399,64 zł  

Fotele             1 046,00 zł  

Roleta               130,00 zł  

Blaty do stolików                832,19 zł  

Odkurzacz                259,00 zł  

Wózek sprzątający                 244,90 zł  

Termometry                   63,20 zł  

Parownica              1 445,00 zł  

Oświetlenie zewnętrzne: lampki choinkowe                  653,88 zł  

Bateria do zlewu               180,00 zł  

Zlew                 315,00 zł  

Domofon w wejściu głównym szkoły           1 579,21 zł  

Oświetlenie s. 29              1 800,00 zł  

Pompa do kotła CO- naprawa                 270,60 zł  

Czajnik Philips                 219,98 zł  

Głośnik do Sali lekcyjnej                 205,00 zł  

Kamień, obrzeże                 862,00 zł  

Nożyce do żywopłotu                 519,00 zł  

Wyroby granitowe             6 900,00 zł  

Radioodtwarzacz                179,99 zł  
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  Skrzynki do świetlicy                 274,50 zł  

Talerze                 174,00 zł  

Wózek                 149,90 zł  

Okablowanie                 222,86 zł  

Podręczniki dla ucznia                   49,50 zł  

Wycieraczka                   82,20 zł  

Myjka do szyb                 112,99 zł  

Karty katalogowe                   48,00 zł  

Bęben Kyocera- wymiana                 745,38 zł  

Kubki szklane                 193,00 zł  

RAZEM            91 623,03 zł  

4. SP w Łupiance 

Starej 

Pomoce dydaktyczne do biologii, fizyki, chemii, geografii 52 598,00 zł 

Monitory interaktywne – 2 szt. 13 982,00 zł 

Pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego 1 200,00 zł 

Laptop Lenovo 1 950,01 zł 

Kamery internetowe 749,99 zł 

Meble do oddziału przedszkolnego 3-4 latków 1 400,00 zł 

Meble do gabinetu dyrektora 2 000,00 zł 

Zestawy komputerowe do sali komputerowej 51 850,00 zł 

Urządzenie wielofunkcyjne  2 500,00 zł 

Biurko dla nauczyciela do oddziału przedszkolnego 5-6 latków 800,00 zł 

Tablice suchościeralne – 2 szt. 566,30 zł 

Telefon do sekretariatu szkoły 239,00 zł 

Monitor interaktywny 65” 7 700,00 zł 

Dzwonek elektroniczny 770,00 zł 

RAZEM 138 305,30 zł 

5. SP w Płonce 

Kościelnej 

Plansza układ okresowy pierwiastków 196,90 zł 

Tablety graficzne 2 szt. 716,01 zł 

Piłki 500,08 zł 

Pomoce oddział przedszkolny 1 209,90 zł 

Zestaw pomocy bambino 1 009,00 zł 

Monitor interaktywny 65” 7 500,00 zł 

Komputery do pracowni informatycznej (zakupione z środków 

zaoszczędzonych w czasie zawieszenia zajęć) 

42 750,00 zł 

 

Zakup książek do biblioteki 1 506,00 zł 

Inne pomoce do oddziałów przedszkolnych 1 028,51zł 

Meble do pracowni, stoliki, krzesła 8 386,96 zł 

Monitor interaktywny 75” 9 998,00 zł 

RAZEM 74 801,36 zł 

6. SP w Uhowie Torba z instrumentami – zestaw perkusyjny, dzwonki  1 885,00 zł 

Telefon Panasonic -2 szt., odkurzacz Karcher 1 354,92 zł 

Tablet graficzny – 2 szt. 799,98 zł 

Pomoce edukacyjne dla oddziału przedszkolnego 5-6- latków 

 

 

399,00 zł 
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  Monitor Samsung – 1 szt. 500,00 zł 

Lektury szkolne, repetytoria 1 060,44 zł 

Meble do gabinetu dyr. 2 313,00 zł 

Głośniki do oddziałów przedszkolnych 598,00 zł 

Monitor, materiały do naprawy komputera w sekretariacie szkoły 1 295,00 zł 

Krzesła, blaty do ławek – klasy młodsze, szafka na plecaki, ławki 

korytarzowe 

5 156,00 zł 

Tablica biała ceramiczna, tryptyk– 2 szt. 1 628,00 zł 

Stoły, krzesła, komody, krzesła obrotowe – do sal lekcyjnych 3 151,50 zł 

Pojemniki na pomoce , rolety – oddział przedszkolny 3-4 latki 433,79 zł 

Zabawki edukacyjne do oddziałów przedszkolnych 1 333,61 zł 

Osłony - pleksa 670,76 zł 

Lektury, uzupełnienie księgozbioru, książki do pracowni 1 458,20 zł 

Licencje do sali informatycznej 2 152,50 zł 

Rolety do sali matematycznej 757,00 zł 

Osuszacz powietrza 1 467,00 zł 

Rejestrator, kamery monitoringu 3 739,21 zł 

RAZEM 32 152,91 zł 

7. Prz.nr 1  

w Łapach 

Laptop szt.. 6 20 294,14 zł 

Programy 1 154,99 zł 

RAZEM 21 449,13 zł     

8. Prz. nr 2 

w Łapach 

Zakupiono zestaw mebli kuchennych do Zamiejscowego Oddziału 

w Daniłowie Dużym Przedszkola nr 2 

1 300,00 zł 

Wymiana dysku w laptopie wicedyrektora 250,00 zł 

Usługa budowlano montażowa (rolety) Muminki 1 770,00 zł 

Usługa budowlano montażowa (rolety) szatnia 510,00 zł 

Fotele 418,00 zł 

Fotele biurowy 997,00 zł 

Klawiatura, mysz, monitor (dyrektor) 808,00 zł 

Laptopy 2 szt. (Muchomorki, Motylki) 5 098,00 zł 

Flaga z akcesoriami 681,00 zł 

Radioodtwarzacz 305,00 zł 

Szatkownica+tarcze 3 790,00 zł 

Mikser planetarny 3 700,00 zł 

Laptopy 4 szt. 11 596,00 zł 

Czajnik 119,99 zł 

Czajnik, odkurzacz  373,98 zł 

Pendrive 10 szt. 390,00 zł 

Ścianka działowa WC Daniłowo Duże 261,71 zł 

Lustro do logopedii 2 szt. (pomoc dydaktyczna) 499,00 zł 

Edusensus program komputerowy dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami 

3 698,00 zł 

Szafa na pościel 1 519,91 zł 

Kosiarka 2 100,00 zł 

Wentylatory  4 szt. 2 230,62 zł 

Dyski do komputerów 2 szt. 438,00 zł 
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  Szatkownica z wyposażeniem 3 790,00 zł 

Mikser planetarny 3 700,00 zł 

Waga kuchenna wodoodporna z legalizacją 822,46 zł 

Krajalnica  1 497,11 zł 

Drobny sprzęt kuchenny 1 769,14 zł 

RAZEM 54 432,92 zł 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

8. Inwestycje ze środków znajdujących się w budżecie Gminy Łapy 

 

W roku szkolnym 2020/2021 wykonano następujące inwestycje w obiektach oświatowych: 

 

Lp. Jednostka Nazwa zadania Kwota zadania Uwagi 

1. SP 1 Łapy 

ul. Polna 

Zakup, dostawa i montaż urządzeń 

placu zabaw na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. 

Polnej 9, gmina Łapy 

Rzeczowa 

realizacja –  

21 880,00 zł 

brutto 

 

Zadanie sfinansowane 

ze środków budżetu 

obywatelskiego na rok 

2020. Data zakończenia 

rzeczowej realizacji 

zadania: 28.09.2020 r. 

SP 1 Łapy 

ul. Matejki 

Zakup, dostawa i montaż urządzeń do 

Street Workout Parkour na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach 

przy ul. Matejki 19 

Rzeczowa 

realizacja –  

18 327,00 zł brutto 

 

Zadanie sfinansowane 

ze środków budżetu 

obywatelskiego na rok 

2020.Data zakończenia 

rzeczowej realizacji 

zadania: 20.10.2020 r. 

Wykonanie nawierzchni z piasku 

płukanego z obrzeżami pod istniejącymi 

urządzeniami do Street Workout 

Parkour na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Łapach przy ul. Matejki 19 

Rzeczowa 

realizacja – 

3 431,60 zł brutto 

 

Zadanie sfinansowane 

ze środków budżetu 

obywatelskiego na rok 

2020. Data zakończenia 

rzeczowej realizacji 

zadania: 09.11.2020 r. 

RAZEM 43 638,60 zł  

2. SP w 

Płonce 

Kościelnej 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: Budowa 

ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu 

zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce 

Kościelnej przy Szkole Podstawowej.  

Dokumentacja 

projektowa – 

3 321,00 zł brutto  

 

Zadanie sfinansowane 

ze środków budżetu 

obywatelskiego na rok 

2021. Rzeczowa 

realizacja zadania po 

31.08.2021 r.  

3. SP w 

Łupiance 

Starej 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: Budowa siłowni 

plenerowej pod chmurką przy Szkole 

Podstawowej w Łupiance Starej. 

Dokumentacja 

projektowa – 

4 674,00 zł brutto 

Zadanie sfinansowane 

ze środków budżetu 

obywatelskiego na rok 

2021. Rzeczowa 

realizacja zadania po 

31.08.2021 r.  

4. Prz nr 1  

w Łapach 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: Rozbudowa placu 

zabaw przy Przedszkolu nr 1 z 

Oddziałem Integracyjnym w Łapach. 

Dokumentacja 

projektowa –  

3 075,00 zł brutto 

Zadanie sfinansowane 

ze środków budżetu 

obywatelskiego na rok 

2021. Rzeczowa 

realizacja zadania po 

31.08.2021 r.  

  RAZEM 54 708,60 zł  

Źródło: Referat Inwestycyjny  Urzędu Miejskiego w Łapach 
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9. Wyniki egzaminów w klasach VIII szkół podstawowych  
 

Wynikiem nauczania i uczenia się są osiągnięcia edukacyjne uczniów, które w znacznym 

stopniu zależą od poziomu intelektualnego dziecka, jego zainteresowań i pasji, zdolności oraz 

od środowiska, w którym przebywa. Aby zdiagnozować efekty kształcenia, prowadzi się 

badania postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów. Jest to realizowane za pomocą oceniania 

wewnątrzszkolnego oraz egzaminów zewnętrznych. 

Ogólny obraz tego jak szkoła wypadła na egzaminie buduje się na podstawie dwóch liczb: 

średniego wyniku szkoły z egzaminu i pozycji, jaką ten wynik zajmuje na skali staninowej. 

Średni wynik szkoły uzyskuje się dzieląc sumę punktów uzyskanych przez zdających 

przez liczbę zdających.      

Dziewięciostopniowa skala staninowa: 

1) opracowywana jest, co roku przez Centralną Komisje Egzaminacyjną dla konkretnego 

egzaminu; 

2) dla każdego egzaminu opracowywane są dwie krajowe skale: jedna dla wszystkich uczniów 

rozwiązujących standardowy zestaw zadań, druga dla średnich wyników wszystkich szkół; 

3) pozwala pozycjonować wynik szkoły i porównywać z wynikami innych szkół; 

4) umożliwia porównywanie wyników szkół w dłuższym przedziale czasowym. 

 

Dziewięciostopniowa skala staninowa opracowana dla egzaminu dzieli uczniów na trzy grupy: 

1) uczniowie, których wynik plasuje się w 1., 2. lub 3. staninie, to uczniowie, którzy w kolejnym 

etapie kształcenia wymagają dodatkowej pomocy, gdyż zagrożeni są niskimi osiągnieciami; 

2) uczniowie, których wynik plasuje się w 4., 5. lub 6. staninie,  to uczniowie o przeciętnych 

osiągnięciach; 

3) uczniowie, których wynik plasuje się w 7., 8. lub 9. staninie, to uczniowie o znacznym 

potencjale, który warto wykorzystać w kolejnym etapie kształcenia.  

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
 

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 

maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego 

w powyższym terminie, napisali egzamin 16, 17 i 18 czerwca br. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił 

do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych tj.:  

- języka polskiego,  

- matematyki,  

- języka obcego nowożytnego.  

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi 

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.  

W Gminie Łapy do egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło w 7 szkołach 

podstawowych (6 publicznych i 1 niepublicznej) 176 uczniów.  
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Średnie wyniki uczniów klas VIII szkół podstawowych piszących arkusz standardowy 

przedstawiają się następująco: 

 

 Język polski Matematyka Język angielski 

Kraj 60 47 66 

Województwo 58 47 65 

Powiat 56 47 63 

Łapy (gmina) 56 48 66 

 

  Język polski Matematyka Język 

angielski 
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1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 54 4 51 6 69 6 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 60 5 46 5 64 5 

3 Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 59 5 45 5 59 5 

4 Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 53 4 47 5 46 3 

5 Szkoła Podstawowa w Płonce 

Kościelnej 
52 3 43 5 49 3 

6 Szkoła Podstawowa w Uhowie 55 4 55 7 61 5 

7 Katolicka Szkoła Podstawowa  57 4 45 5 62 5 

Źródło: OKE w Łomży 

SP nr 1 

66

SP nr 2

34

SP nr 3 

14

SP Łup. Stara

10

SP Płonka K

23

SP Uhowo

12

Katolicka SP

17

LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY W 2021 ROKU
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Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem  

z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania  

zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością  

dobierania modelu matematycznego do sytuacji praktycznej – analizowania prostego  

doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego  

określonego w tym doświadczeniu. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego  

ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem  

zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych. 

   Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka  

polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia literackiego  

sprawdzające umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego, jakim jest epika, i określenia jej  

charakterystycznych cech. Z matematyki trudne okazało się zadanie otwarte,  

którego rozwiązanie wymagało stworzenia strategii rozwiązania problemu geometrycznego.            

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie  

otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. W języku angielskim trudne  

było także zadanie otwarte sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. 

 

10. Osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach 
 

Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych 

poprzez odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa w różnych olimpiadach, 

konkursach przedmiotowych i rozrywkach sportowych. W tym zakresie nasze szkoły mogą 

poszczycić się różnymi osiągnięciami swoich uczniów. 
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A. Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2020/2021 

Nazwa konkursu Osiągnięcia Zasięg* 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

Gminne zawody sportowe „Olimpiadka Kubusia Puchatka” klas I-III 

 

II miejsce  gminny  

XI Łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych “Szansa na 

Start” 

 

udział  uczniów 

niepełnosprawnych  

z kl. specjalnych  

gminny  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

„Olimpiadka Kubusia Puchatka” IV miejsce gminny 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

„Olimpiadka Kubusia Puchatka” III miejsce gminny 

B. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczniów w roku szkolnym 2020/2021 

Nazwa konkursu Osiągnięcia Zasięg* 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

Jan Paweł II o rodzinie wyróżnienie wojewódzki  

X Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Trzebinia wyróżnienie  ogólnopolski 

XVI Międzynarodowy Konkurs Internetowy DIGI-FORM-ART-2020 
- w kategorii Junior II 

 

- w kategorii Junior III 

 

laureatka I miejsca  

laureatka II miejsca  

laureatka I miejsca - 

międzynarodowy 

 

Internetowy konkurs "Być jak sławni Polacy" 2 x I miejsce  gminny  

Wojewódzki Przegląd Twórczości dziecięcej "PIKuś" 

 

II miejsce  

III miejsce  

gminny  

ogólnopolski 

Konkurs plastyczny „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją 

okolicę? 

II miejsce  

 

wojewódzki  

konkurs fotograficzny "Ziemia Łapska wczoraj i dziś"; wyróżnienie   gminny 

konkurs plastyczny „Święto Bożego Narodzenia oczami mojej 

wyobraźni” 

II miejsce  

4 x wyróżnienie 

gminny 

Konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” 

 

2 x I miejsce  

III miejsce  

wyróżnienie  

gminny  

Konkurs plastyczny “Rzeka” udział  gminny  

Konkurs literacko-plastycznym ,,Patron w wierszu i obrazie-tworzę 

z Rodzicami" 

I miejsce  

wyróżnienie  

wojewódzki 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,ŚWIAT OWADÓW PIĘKNY I 

NIEZNANY W KOLAŻU I ASAMBLAŻU” 

II miejsce  

 

ogólnopolski 

Konkurs - Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy 2020 2 x wyróżnienie  gminny  

Eliminacje gminne i nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości 

Dziecięcej i Młodzieżowej 

Nagroda wojewódzki  

XVIII KRAKOWSKI KONKURS TRADYCYJNEJ PIEŚNI I 

PIOSENKI POLSKIEJ Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI   Kraków 23.12.2020 r. 

laureat III miejsca ogólnopolski 
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XV Konkurs Internetowy DIGI-Talenty Zima 2020-Międzynarodowy 

Projekt  Festiwalowy " Kalejdoskop Talentów". 

laureat III miejsca międzynarodowy 

Festiwal Międzynarodowy DIGI-FORM-ART  Solo Vocal, 

Christmas  Songs and Carols 

II laureat Debiut 

III laureat 

2 x II laureat  

międzynarodowy 

Star Bridge Poland & Germany  Wolin & Uznam Międzynarodowy 

Art- Projekt Wyspy Cały Świat 

Laureat III miejsca międzynarodowy 

XVI Międzynarodowy Konkurs Zdalny DIGI-TALENTY ZIMA 2021 wyróżnienie III 

stopnia 

międzynarodowy 

Festiwal Piosenki Poetyckiej WIOSENNY POWIEW w Białymstoku laureat  wojewódzki 

XVII Międzynarodowy Konkurs Digi-Talenty wiosna 2021 

 

laureata III stopnia,  

wyróżnienie II stopnia 

międzynarodowy 

XVII International Culture Caravan DIGI-FORM-ART Spring Season 

maj 2021 

II miejsce 

 

międzynarodowy 

Regionalny Festiwal Piosenki z czasów Babci i Dziadka w 

Białymstoku 

I, II miejsce  

wyróżnienie   

regionalny  

American Edition international Contest USA III miejsce międzynarodowy 

Konkurs Przedmiotowy z matematyki FINALISTA wojewódzki 

Konkurs matematyczny KANGUR 

 

1 ucz. bardzo dobry 

wynik 

8 x wyróżnienie 

międzynarodowy 

Mistrz Tabliczki Mnożenia 2020 

 

II miejsce w kl.VII-

VIII 

II miejsce w kl.IV-

VI 

gminny 

XVI Regionalny konkurs Plastyczno -   Ekologiczny 2020” Chroniąc 

rośliny chronisz życie” 

2 x I miejsce  

3 x wyróżnienie 

powiatowy 

Gminny Konkurs Ekologiczny “Kreacja dla Ziemi”  I, II miejsce  gminny  

konkurs piosenki dziecięcej "Wesoła nutka" II miejsce gminny  

Konkurs plastyczny organizowany przez Bibliotekę Publiczną 

“Wielkanocne życzenia” 

I i III nagroda  

  

gminny 

Internetowy konkurs "Nakręć się na sport” I miejsce  gminny  

Internetowy konkurs artystyczny "Witaj wiosno” I i III miejsce  gminny 

Konkurs recytatorski "Poeci dla dzieci" organizowanym przez 

Bibliotekę Publiczną w Łapach.  

I nagroda  

2 x wyróżnienie 

gminny  

V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kwiat dziełem 

doskonałym – kwiaty kwitną na krzewach”.  

2 x wyróżnienie  

 

ogólnopolski 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki laureat wojewódzki 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny   

- 2 uczennice zakwalifikowały się do etapu rejonowego, 

laureatka   wojewódzki 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny laureat wojewódzki 

Regionalny konkurs ekologiczno-plastyczny ,,Chroniąc rośliny - 

chronisz życie” 

2 x laureat regionalny 

Konkurs plastyczny ,,Łapsik dba o zdrowie” 3 x nagrody gminny 

,,Mistrz Tabliczki Mnożenia 2021 roku”  gminny 
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– ucz. kl. VI 

– ucz. kl. VIII 

I miejsce 

wyróżnienie  

Konkurs plastyczny „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty 

krajowe” 

udział regionalny 

Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał 

Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem Hasło XXI edycji: 

SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI 

udział ogólnopolski 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Dziś pokażę Wam, jak o zęby 

swoje dbam” 

udział ogólnopolski 

Ogólnopolski konkurs kalendarzowy Państwowej Straży Pożarnej 

2021 rok „Pomoc Służba Pasja” 

udział ogólnopolski 

Wojewódzki konkurs plastyczny “Choć jeden dzień Pszczołą być” udział wojewódzki 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

„Hotele dla pszczół” – konkurs organizowany przez Wydział Biologii 

Uniwersytetu Białostockiego 

II miejsce wojewódzki 

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej PIKUŚ 

– mistrzowie recytacji 

Nagroda Grand Prix 

i wyróżnienie 

wojewódzki 

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej PIKUŚ 

– mistrzowie recytacji- eliminacje gminne 

2 x I miejsce  gminny 

2 x II miejsce gminny 

III miejsce gminny 

wyróżnienie  gminny 

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej PIKUŚ 

– mistrzowie piosenki - eliminacje gminne 

II miejsce gminny 

Gminny Konkurs Plastyczny „Miś Łapsik dba o zdrowie” Nagroda Burmistrza Łap gminny 

Nagroda Dyrektora 
Przedszkola nr 2 w 

Łapach 

gminny 

Gminny Konkurs „Najpiękniejszy Kotylion Niepodległościowy 2020” wyróżnienie gminny 

Konkurs fotograficzny „Mój miś i ja” organizowany przez Bibliotekę 

w Łapach 

nagroda gminny 

wyróżnienie gminny 

Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza maska karnawałowa” 

organizowany przez Dom Kultury w Łapach 

4 x wyróżnienie gminny 

2 x II nagroda gminny 

Gminny Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek 

organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Łapach 

2 x nagroda gminny 

wyróżnienie gminny 

Konkurs plastyczny organizowany przez Klub Sportowy „Minotaur” 

we współpracy z Domem Kultury w Łapach pt. „Święta Bożego 

Narodzenia oczami mojej wyobraźni” 

2 x I miejsce gminny 

2 x II miejsce gminny 

2 x III miejsce gminny 

Wojewódzki Konkurs z Matematyki udział uczniów rejonowy 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” udział uczniów międzynarodowy 

Ogólnopolski Konkurs „Pomoc, służba, pasja” organizowany przez 

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej 

udział uczniów ogólnopolski 

Konkurs „Szkolne przygody gangu fajniaków” organizowany przez 

sklepy Biedronka 

udział uczniów ogólnopolski 

Konkurs recytatorski „Poeci dla dzieci” organizowany przez 

Bibliotekę Publiczną w Łapach 

3 x wyróżnienie  gminny 

Konkurs plastyczny „Rodzinna pisanka” organizowany przez Dom 

Kultury w Łapach 

II nagroda  gminny 

III miejsce  gminny 
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2 x wyróżnienie gminny 

Gminny Konkurs Plastyczny na kartkę świąteczną „Wielkanocne 

życzenia” organizowany przez Dom Kultury w Łapach 

II nagroda gminny 

2 x wyróżnienie gminny 

Gminny Konkurs Recytatorski „Witaj Wiosno” organizowany przez 

Dom Kultury w Łapach 

I nagroda gminny 

Konkurs ekologiczny „Kreacje dla Ziemi” organizowany przez Dom 

Kultury w Łapach 

II miejsce gminny 

2 x III miejsce  gminny 

2 x wyróżnienie  gminny 

I , II i III nagroda gminny 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

Konkurs Plastyczny Święta Bożego Narodzenia oczami mojej 

wyobraźni 

wyróżnienie gminny 

Mistrzowie Recytacji w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości 

Dziecięcej i Młodzieżowej “PIKuś” 

I miejsce 

 

wojewódzki 

 

Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 

„PIKuś” w kategorii Mistrzowie Piosenki 

2 x I miejsce gminny 

Wielki Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Zwierzątkowo  II i III miejsce ogólnopolski 

XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Białystok wczoraj, dziś, jutro 

pod hasłem “Białystok miastem wielu kolorów i kultur”  

II miejsce wojewódzki 

Gminny Internetowy Konkurs Artystyczny “Witaj Wiosno”  I miejsce gminny 

Ogólnopolski Turniej Tańca Online o Świąteczną Gwiazdkę - 

showdance 12-15 lat  

II miejsce ogólnopolski 

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Wesołego Alleluja  laureat międzynarodowy 

Konkurs plastyczny Rzecznika Praw Dziecka z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  

laureat ogólnopolski 

Gminny Konkurs “Nakręć się na Sport”  I miejsce gminny 

Gminny Konkurs Recytatorski On-line Poeci - dla dzieci  wyróżnienie gminny 

Gminny Konkurs Plastyczny Święta Bożego Narodzenia oczami mojej 

wyobraźni  

III miejsce  gminny 

Gminny Konkurs Recytatorski Online “Moja Babcia, mój Dziadek…”  II miejsce gminny 

Konkurs recytatorski ,,O złotą różdżkę Dobrej Wróżki” wyróżnienie wojewódzki 

Gminny Konkurs plastyczny “Miś Łapsik dba o zdrowie” nagrodaBurmistrza, 

nagroda Dyrektora, 

nagroda sponsora 

gminny 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Portret mojego Rodzica”  wyróżnienie ogólnopolski 

“Pokaz mody z recyklingu” I miejsce szkolny 

Mistrz Tabliczki Mnożenia 2021  III miejsce gminny 

Konkurs Kaligraficzny II miejsce szkolny 

Gminny Konkurs Artystyczny ,,Witaj Wiosno” I miejsce gminny 

Konkurs ,,Kreacja dla Ziemi”  II miejsce gminny 

Konkurs fotograficzny organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka 

,,Zrób zdjęcie radości’’ 

zwycięzca ogólnopolski 

Ogólnopolski Festiwal tańca Nowoczesnego Jard  III miejsce ogólnopolski 

Przyrodniczy Konkurs Wojewódzki ,,Hotele dla owadów” ogłoszony 

przez Koło  Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku   

III miejsce wojewódzki 

Konkurs  „Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy 2020”  udział gminny 

Konkurs plastyczny „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE” udział ogólnopolski 
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Konkurs on-line „ MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS KOLĘD I 

PASTORAŁEK” 

udział ogólnopolski 

Ogólnopolski konkurs kalendarzowy Państwowej Straży Pożarnej 

2021 rok  “Pomoc Służba Pasja”  

udział ogólnopolski 

Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną organizator szkolny 

Konkurs Wielkanocny z j. angielskiego organizator  szkolny 

Konkurs z okazji Dnia Ziemi ,,Zielone Łamigłówki” organizator szkolny 

Konkurs recytatorski  “Każdy przedszkolak to mały Polak’’ organizator  szkolny 

“List do Taty’’- konkurs literacki organizowany przez Senat RP udział ogólnopolski 

Konkurs Plastyczny “Rodzinna Pisanka’’ udział gminny 

Konkurs piosenki dziecięcej “Wesoła nutka” udział gminny 

Konkurs “XXVIII Festiwal Piosenki Przedszkolaka” udział wojewódzki 

Konkurs Matematyczny KANGUR  udział szkolny 

Zaczarowana zakładka udział międzynarodowy 

Konkurs recytatorski „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba…” 

Współorganizator z Filią Biblioteczną w Płonce Kościelnej 

współorganizator szkolny 

Konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy” organizator szkolny 

Konkurs plastyczny “Rzeka” kwalifikacja do 

wystawy 

ogólnopolski 

Mistrz Tabliczki Mnożenia 2021 - kategoria klas VII-VIII III miejsce gminny 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny udział ogólnopolski 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego udział etap 

rejonowy 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny udział etap 

rejonowy 

Internetowa Gra Kryptologiczna „Łamacze Szyfrów” – dwie edycje III miejsce ogólnopolski 

Gminny Konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia w roku 2021” wyróżnienie gminny 

Gminny Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejszy Kotylion 

Niepodległościowy 2020” zorganizowany przez Burmistrza Łap 

nagroda gminny 

Konkurs plastyczny ,,Łapsik dba o zdrowie” zorganizowany przez 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

3 x nagroda  gminny 

Gminny Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejsza maska karnawałowa” 

zorganizowany  przez Dom Kultury w Łapach 

4 x nagroda 

2 x wyróżnienie 

gminny 

XX edycja Podlaskiego Konkursu Plastycznego ,,Pisanki, kraszanki, 

wyrywanki” zorganizowanego przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 

3 BTO 

5 x nagroda  

2 x wyróżnienie 

wojewódzki 

Gminny Konkurs Plastyczny ,,Rodzinna pisanka” zorganizowany 

przez Dom Kultury w Łapach 

 

2 x I miejsce  

II miejsce 

III miejsce 

3 x wyróżnienie 

gminny 

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej ,,Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” 

zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury i Kuratorium 

Oświaty w Białymstoku 

2 x wyróżnienie wojewódzki 

Konkurs ,,Hotel dla owadów” zorganizowany przez Koło Naukowe 

Biologów UwB 
udział wojewódzki 
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Konkurs plastyczny ,,Święta Bożego Narodzenia oczami mojej 

wyobraźni” zorganizowany przez Klub Sportowy ,,Minotaur” we 

współpracy z Domem Kultury w Łapach 

udział gminny 

Ogólnopolski Konkursie Plastycznym ,,Rzeka - dziedzictwo natury, 

kultury i tradycji” zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach 

udział gminny 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Motyla noga” zorganizowany przez 

Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu 

udział ogólnopolski 

Plastyczny Konkurs Rodzinny ,,Kartka wielkanocna” zorganizowany 

przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

udział ogólnopolski 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Zaczarowany świat baśni Hansa 

Christiana Andersena” zorganizowany przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 2 im. H. Ch. Andersena w Radomiu 

udział ogólnopolski 

Konkurs Plastyczny dla Dzieci ,,Choć jeden dzień Pszczołą być” 

zorganizowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego 

udział wojewódzki 

Gminny internetowy konkurs artystyczny ,,Witaj wiosno” 

zorganizowany przez Dom Kultury w Łapach. 

udział gminny 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

„Eko - kulturalne przedszkole" wyróżnienie ogólnopolski 

„Żyj w przyrodą w zgodzie” wyróżnienie ogólnopolski 

Konkurs plastyczny na świąteczną kartkę „Wielkanocne życzenia”  

 

III miejsce oraz 

wyróżnienie 

gminny 

„Piękna nasza Polska cała” Certyfikat ( 8 gr. 

przedszkolnych) 

ogólnopolski 

Internetowy Konkurs z okazji 230 rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 

Maja "Być jak sławni Polacy" 

II miejsce gminny 

„Moja rodzina”. Konkurs plastyczny wyróżnienie US Białystok 

„Najpiękniejsza maska karnawałowa” Wyróżnienie oraz 

III miejsce 

gminny 

„EKOchoinka” - *Nagrody dla dzieci - Książeczka edukacyjna z 

łamigłówkami dla rodzica - Kalendarz „Nature is war” na 2021 rok, 

zawierający ciekawostki o zmianie klimatu 

* nagrody ogólnopolski 

„Moja babcia, mój dziadek” II miejsce gminny 

„Boże Narodzenie barwami malowane” I i II miejsce  NSP w 

Niewodnicy 

„Kim będę gdy dorosnę” I i III miejsce ogólnopolski 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

„Najpiękniejszy kotylion niepodległościowy”  III miejsce 

wyróżnienie 

gminny 

„Internetowy konkurs artystyczny” Nagroda 

indywidualna 

gminny 

„Internetowy konkurs artystyczny” Nagroda specjalna gminny 

„Miś Łapsik dba o zdrowie” Nagroda Burmistrza gminny 

„Miś Łapsik dba o zdrowie” Nagroda Dyrektora gminny 

„Miś Łapsik dba o zdrowie” Nagroda Sponsora gminny 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 
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11. Stypendia Burmistrza Łap 
 

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy dla 115 uczniów przyznano Stypendia 

Burmistrza Łap. Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów z poszczególnych szkół. Na 

stypendia przeznaczono ogółem 46 000 zł. Uczniowie otrzymali po 400 zł za indywidualne 

osiągnięcia. 

 

Lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów, którzy 

otrzymali stypendium za wyniki 

w nauce 

Liczba uczniów, którzy otrzymali 

stypendium sportowe we 

współzawodnictwie indywidualnym i 

artystyczne 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 38 1 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 29 - 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 9 - 

4. Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 12 - 

5. Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 8 - 

6. Szkoła Podstawowa w Uhowie 7 1 

7. Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach 10 - 

 RAZEM 113 2 

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 

 

12. Formy pracy wychowawczej i działalności profilaktycznej   
 

Niebezpieczeństwa, na które narażeni są uczniowie w szkole obejmują takie zagrożenia 

jak: przemoc, agresja, cyberprzemoc, uzależnienia od Internetu, uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, kradzieże, wagary itp. Każda szkoła, aby mogła sprawniej eliminować 

pojawiające się zagrożenia i tym samym tworzyć bezpieczne warunki ma opracowany program 

wychowawczo-profilaktyczny. 

  Ww. programy są opracowane w zakresie występujących w środowisku szkolnym 

potrzeb rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z 

używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. Ustalenie zagrożeń pozwala ustalić i podejmować działania ukierunkowane 

na poprawę stanu bezpieczeństwa.  

Dla uczniów zorganizowano różne formy pomocy edukacyjnej. Poruszano zagadnienia, 

które służyły poprawie bezpieczeństwa w szkole, eliminowaniu przejawów przemocy. 

Realizowano także programy, które propagowały zdrowy styl życia poprzez aktywny 

odpoczynek. 

Zainstalowany w większości szkół monitoring pozwolił w na szybką reakcję ze strony 

nauczycieli i wykrycie uczniów zakłócających porządek i dewastujących mienie szkolne.  

We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapy funkcjonują 

gabinety profilaktyki zdrowotnej.  
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Programy realizowane bezpośrednio przez szkoły  

Nazwa projektu/ 

programu 

Cel projektu/programu 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

Projekt pt: "Hej 

wakacje" 

Półkolonie zorganizowało Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach. 

AuTYzm? Poznaj/ 

Zrozum/Pomóż  

zrealizowany dzięki 

współpracy z Fundacją 

JIM 

Klasy integracyjne Ia i VIIb uczestniczyły w cyklu lekcji w ramach ogólnopolskiego 

projektu edukacyjnego budującego akceptację dla osób z autyzmem. 

ARCHI PRZYGODY 

ogólnopolski program 

edukacji 

architektonicznej 

Klasa IIa realizowała ogólnopolski projekt  z zakresu edukacji 

architektonicznej,  przeprowadzono cykl  zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie 

zagadnień związanych z architekturą. Projekt został przygotowany i  realizowany 

przez Narodowe Centrum Kultury. 

Akcja Charytatywna 

“Tulipany Mocy” 

II Edycja Ogólnopolskiej Edukacyjno-Charytatywnej Akcji na rzecz dzieci z 

dystrofią mięśniową Duchenne’a. 

Projekt Fundacji 

“Aktywizacja” 

 

Fundacja Aktywizacja dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej realizuje 

zadanie pn. „Twierdza Osowiec - Nigdy nie zdobyta”. Projekt zakłada organizację 

podróży historycznej do Twierdzy Osowiec. Uczestnikom zostaną przybliżone dzieje 

jednej z nielicznych, nigdy nie zdobytych twierdz w Polsce. 

Akcja “Szkoła Pamięta” Zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach 

naszej wolności. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

Podniesienie 

kompetencji cyfrowych 

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa 

podlaskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

,,Znamię. Znam je” Zwiększenia świadomości na temat czerniaka i wiedzy dotyczącej profilaktyki tego 

nowotworu. 

,,Szkoła pamięta” Zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach 

naszej wolności. 

,,Szkoła do hymnu” 

 

Zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta 

Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. 

,,Góra grosza” Pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy 

rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie 

edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc 

wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.. 

,,Kolejowe ABC” Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych  z 

odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. 

,,Razem na święta” Zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i 

więzi międzypokoleniowych. 

Znajdź właściwe 

rozwiązanie” 

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. 

„Komponent mleczny” i 

„Komponent owocowo – 

warzywny” 

Uczenie się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznanie korzyści diety 

bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne.   

,,Szkolny Klub 

Sportowy” 

Promocja aktywnego trybu życia. 

,,Narodowe Czytanie” Propagowanie znajomości literatury narodowej. 
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,,Dzień Marchewki” Promowanie zdrowego odżywiania. 

,,Dzień Tabliczki 

Mnożenia” 

Propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. 

,,Dzień Nauki Polskiej” Upamiętnienie dokonań polskich naukowców i ich dążeń do poznania prawdy. 

,,Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury" 

Rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, 

szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, 

bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej 

Polsce i za granicą. 

,,Sprzątanie świata” Wzrost świadomości ekologicznej uczniów. 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

Akcja „Narodowe 

czytanie Balladyny” 

J. Słowackiego 

Propagowanie wśród uczniów znajomości literatury narodowej, popularyzowanie 

czytelnictwa, wzmocnienie tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia. 

Akcja „Coraz bliżej 

święta” – kl. IV-VIII 

Rozwijanie wśród uczniów świadomości dotyczącej tradycji, kultury, wartości 

chrześcijańskich. 

„Międzynarodowy 

miesiąc bibliotek 

szkolnych” 

Popularyzowanie czytelnictwa wśród młodego pokolenia. Wskazanie korzyści 

płynących z korzystania z biblioteki i obcowania z książką oraz rozwijanie 

umiejętności planowania oraz alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. 

Akcja „Paczuszka od 

Maluszka” 

Akcja organizowana przez Szkolne Koło CARITAS. Akcja polega na pomocy 

osobom ubogim. 

Akcja „Szkoła do 

Hymnu” 

Akcja organizowana przez MEN. 

Akcja „Szkoła pamięta” Akcja organizowana przez MEN. 

Szkolna akcja „Zdrowe 

odżywianie” kl. I-III 

Celem projektu jest kształcenie zdrowych żywieniowych. 

Akcja „Razem na 

Święta” 

Akcja organizowana przez MEN Inicjatywa ma na celu zachęcenie uczniów do 

niesienia pomocy innym,  jak również budowanie wspólnot i więzi 

międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą 

osobę. 

Akcja „Tytka 

Charytatywna” 

Akcja Szkolnego Koła CARITAS, której celem jest wsparcie osób ubogich i 

potrzebujących. 

„Zdrowo rosnę” Celem projektu jest kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych i prawidłowych 

postaw proekologicznych.  

Program „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” 

Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół 

podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w 

czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Program „Nie pal przy 

mnie, proszę” 

Cel główny programu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. 

Organizowany przez PSSE. 

Program „Bieg po 

zdrowie” 

Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz 

zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. 

„Profilaktyka wad 

postawy – zdrowy 

kręgosłup” 

Celem głównym jest profilaktyka wad postawy.  Poprawa postawy ciała poprzez 

ćwiczenia ruchowe i ćwiczenia relaksacyjne. 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

  Projekt edukacyjny 

“Zabawa sztuką” 

Głównym celem  projektu jest  propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami 

kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. 

“Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury  2020” 

przedszkole 

Główne cele projektu: 

 zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, 
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 uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków 

czytelniczych, 

 wprowadzenie dziecka w świat literatury, 

 budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,  

 przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,  

 kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,  

 rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,  

 rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,  

 kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,  

 włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska 

lokalnego,  

 promocja przedszkola,  

 rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział w 

projekcie. 

Ogólnopolski Projekt 

Edukacyjny ,,Moje 

miasto bez 

elektrośmieci” 

Podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i 

dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym. Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do 

punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru. 

Budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w 

procesie ochrony środowiska naturalnego. 

Projekt Edukacyjny dla 

kl. III SP ,,Młody 

Ratownik” 

Cele programu jest kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających 

bezpieczeństwu własnemu i innych, przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań 

w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia oraz nabycie umiejętności 

szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki “Szkolny Klub 

Sportowy” 2020/2021 

Rozwijanie zainteresowań sportowo- rekreacyjnych uczniów. Podwyższanie ogólnej 

sprawności fizycznej. Aktywne spędzanie czasu wolnego. 

Udział w ogólnopolskim 

programie „Cała Polska 

czyta dzieciom”    

Wprowadzenie dzieci w świat literatury. oraz budzenie zaciekawienia książką. 

Projekt ,,Mała książka 

Wielki człowiek’’- kl. I    

Zaproszenie dzieci do przeżycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność 

rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność 

czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej 

samodzielnie. 

Międzynarodowy Projekt 

Edukacyjny, “Czytam z 

klasą lekturki spod 

chmurki’’ - kl. III 

Głównym celem projektu jest wspieranie czytelnictwa w klasach I-III oraz 

wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijanie poczucia troski i 

odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie 

zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw 

ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. 

Międzynarodowy Projekt 

Edukacyjny ,,Piękna 

Nasza Polska Cała” 

Celem projektu jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. 

Międzynarodowy Projekt 

Czytelniczy ,,Magiczna 

Moc Bajek” -

przedszkole 

Promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na rozwój, kształcenie, 

zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie 

postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z 

niepełnosprawnościami). 

Projekt czytelniczy 

,,Czytanie ma moc’’- kl. 

I-III 

Rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania promocja czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, 

krytyczne myślenie. 

„ Z lapbookiem po mojej 

małej ojczyźnie” 

Projekt edukacyjny realizowany na lekcji geografii. Celem projektu było utrwalenie 

wiadomości o naszej małej ojczyźnie. 

Mniejszości narodowe i 

etniczne w Polsce 

Projekt edukacyjny na lekcji wos. Celem projektu było poznanie kultury mniejszości 

narodowych i etnicznych w Polsce. 
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Odkrycia i wynalazki 

XVIII wieku 

Projekt edukacyjny na lekcjach historii. Celem projektu jest zaprezentowanie odkryć 

i wynalazków epoki oświecenia. 

Osiągnięcia II 

Rzeczypospolitej 

Projekt edukacyjny na lekcjach historii. Celem projektu jest utrwalenie wiadomości 

dotyczących osiągnięć państwa polskiego w okresie międzywojennym. 

Organizacje 

międzynarodowe na 

świecie, udział Polski 

Projekt edukacyjny na lekcje wos. Celem projektu jest przedstawienie 

najważniejszych organizacji międzynarodowych i ich zadań. 

Spotkania na Olimpie”- 

kl. V 

Celem projektu jest popularyzowanie wśród uczniów mitów  oraz przyswajanie ich 

cech gatunkowych. Nagrywając filmiki z własną prezentacją postaci literackiej, 

dzieci mają okazję do budowania poczucie własnej wartości i zaprezentowania się 

szerszej publiczności.  

W świecie baśni”- kl. IV. Celem projektu jest popularyzowanie wśród uczniów baśni  oraz przyswajanie ich 

cech gatunkowych. Nagrywając filmiki z własną prezentacją postaci literackiej, 

dzieci mają okazję do budowania poczucie własnej wartości i zaprezentowania się 

szerszej publiczności.  

Projekt “List do Taty”- 

kl. IV-V 

Celem konkursu organizowanego przez Senat RP jest skierowanie uwagi na 

niezastąpioną rolę ojca w życiu dziecka. 

Udział w warsztatach w 

ramach projektu  

Celem warsztatów jest przyswojenie podstawowych umiejętności dykcyjnych, 

emisyjnych, wokalnych czy szeroko pojętych umiejętności związanych z 

oswajaniem. 

Realizacja 

ogólnopolskiego 

projektu „ Akademia 

Aquafresh” -przedszkole 

Nadrzędnym celem projektu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność 

dbania o higienę jamy ustnej. 

Udział w akcji NFZ 

„Dentobus”   

Zapewnienie  opieki stomatologicznej dla dzieci przede wszystkim w mniejszych 

miejscowościach. 

Co możesz zrobić, aby 

ratować naszą planetę? 

Głównym celem było pobudzenie świadomości dzieci i młodzieży, że przyszłość 

naszej planety zależy od każdego z nas.  

Promocja Telefonów 

Zaufania 

W ramach profilaktyki zdrowia psychicznego (zapobiegania samobójstwom, 

depresji, przemocy) propagowano numery telefonów zaufania dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

Akcja przygotowawcza 

powrotu uczniów do 

szkoły po okresie zdalnej 

nauki “Uczniowie, 

czekamy na Was w 

szkole!” 

Celem akcji było niwelowanie lęku uczniów przed powrotem do nauki stacjonarnej. 

Wpływ gier 

komputerowych na mózg 

Uświadomienie zmian neuroplastycznych jakie zachodzą w mózgu osób trwale 

grających w gry. Pozytywny i negatywny wpływ grania na mózg. Skłonienie do 

refleksji na temat czasu spędzanego na granie. 

Dzień Walki z Depresją. Celem było zapoznanie z symptomami depresji w warunkach zdalnego nauczania 

oraz miejscami gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc. 

Leśny uniwersytet 

malucha 

Stworzenie „Kreatywnego zabawownika malucha” zawierającego zestaw zabaw i 

aktywności. 

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

Bieg po zdrowie – progr „Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez 

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. 

Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat 

szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej 

wśród dzieci i młodzieży. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra 

Edukacji Narodowej.  
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Finansoaktywni: 

Planujemy budżet 

 

Finansoaktywni to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli organizowany 

przez Ministerstwo Finansów. W programie „Planujemy budżet” chodzi o 

zapoznanie młodzieży z pojęciem budżetu i uświadomienie im, jak duże znaczenie 

ma budżet i w jaki sposób można decydować o wydatkach w swojej okolicy.  

Finansoaktywni: 

Podatki. To się opłaca 

 

Celem programu jest uświadomienie  młodzieży, jak duże znaczenie w naszym 

codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich 

płacenie jest tak ważne. Uczniowie poznają m.in. rodzaje i mechanizm działania 

podatków oraz dowiedzą się, jakie mają one znaczenie dla budżetu państwa. 

Dowiedzą się też, czym zajmuje się resort finansów i jaką rolę odgrywa Krajowa 

Administracja Skarbowa.  

Kubusiowi Przyjaciele 

Natury 

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program 

edukacyjny na temat ekologii dla przedszkoli i szkół podstawowych (kl.1-3), którego 

celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko, dary natury oraz do ruchu i 

aktywnego życia w zgodzie z naturą. 

Akademia Bezpieczne-

go Puchatka 

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany 

do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z 

bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w 

Internecie. 

Znajdź właściwe 

rozwiązanie 

 

Celem programu jest zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu 

tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, 

kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego 

palenia tytoniu. 

„Program dla szkół” 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku przy współpracy 

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Polskiego 

Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku. Nauka zasad zdrowego 

odżywiania. 

„Polubić czytanie” Rozwijanie zainteresowania książką i czytaniem – spotkania online z bibliotekarką 

Filii Bibliotecznej w Uhowie – oddziały przedszkolne. 

„Być jak Ignacy” V edycja programu edukacyjnego pt. „Nauka to przyszłość”. 

Przedszkole nr 1 w Łapach 

„Zdrowe zęby to 

podstawa” 

Program profilaktyki próchnicy „Wyzwanie 10/10” 

„Leśny uniwersytet” Opracowanie e-booka „Kreatywny zabawownik malucha” zawierający zestaw 

zabaw i aktywności, które możemy wykonać samodzielnie w domu czy w czasie 

spaceru. 

Międzynarodowy projekt 

edukacyjny ,,Piękna 

nasza Polska cała” 

Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, 

rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowym 

Program „Przyjaciele 

Zippiego” 

Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija 

umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. 

Program preorientacji 

zawodowej „Moje Życie 

to pasja” 

Przeprowadzanie działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez 

nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku 

przedszkolnym do środowiska pracy, zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz 

pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

Projekt „Świat emocji w 

literaturze” 

 Uczenie dzieci nazywania emocji i sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz 

wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. 

„Strażnicy Uśmiechu” Program ten podnosi kompetencje osobiste, emocjonalne i społeczne dzieci i 

nauczycieli.  Poprawia zachowanie, relacje w grupie. 

„Bezpieczny 

Przedszkolak” 

Kształtowanie świadomości u dzieci w jaki sposób rozpoznawać sytuacje 

niebezpieczne, jak się w nich zachować lub w jaki sposób uniknąć.  

„Ekologia dla każdego” Zwiększenie aktywności prośrodowiskowej najmłodszych mieszkańców gminy 

Łapy oraz zapoznanie ich z działaniami mającymi pozytywny wpływ na środowisko. 
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„Poznajemy Nasze 

Korzenie” 

Zainteresowanie dzieci i młodzieży niematerialnym dziedzictwem kulturowym 

Podlasia i wzbudzenie szacunku dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. 

Projekt „Odpowiednio 

potraktuj śmieci, a 

żarówka się zaświeci” 

Główne problemy związane z wpływem człowieka na najbliższe środowisko oraz w 

jaki sposób mogą wpłynąć na poprawę jego stanu, poprzez niewielkie zmiany 

przyzwyczajeń i zachowań konsumenckich we własnych domach i jak dzięki 

efektywnej gospodarce odpadami uzyskać energię elektryczną i cieplną. 

„Program Marii 

Montessori” 

Rozwijanie możliwości, kompetencji i umiejętności dzieci. 

Program do nauki  

języka angielskiego  

Stwarzanie atmosfery zabawy, która w przypadku najmłodszych uczniów sprzyja 

nauce, motywowanie, zachęcanie oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu 

“multisensoryczna nauka 

języka w przedszkolu” 

 świata wszystkimi zmysłami, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji 

dziecka do rozwijania umiejętności językowych. 

„Ruch przy muzyce” - 

program 

Rozwijanie zdolności tanecznych, ruchowych i wokalnych dzieci, kształtowanie 

poczucia rytmu, słuchu muzycznego. 

Przedszkole nr 2 w Łapach 

Były sobie pieniądze 

Fundacja BGK 

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie 

dzieci w podstawy finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym 

społeczeństwie. Placówki uczestniczące w programie otrzymują nagrody rzeczowe 

w postaci pakietów edukacyjnych służących. 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

Programy realizowane przez Gminę Łapy  
 

Lp. Rodzaj programu 

edukacyjnego 

Pozyskana 

kwota 

Opis programu i projektów 

1. Projekt Powszechnej 

Nauki Pływania 

„Umiem pływać” 

7 710,00 zł 

Dotacja –  

5 412,00 zł 

Wkład gminy –  

2 298 zł 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie kl. II i kl. III szkół 

podstawowych z terenu gminy Łapy uczestniczyły w projekcie 

„Umiem pływać”. Projekt ten był realizowany 02.03.2020 do 

15.12.2020 r. 

 

2. Program „Posiłek w 

szkole i domu” 
175 224,00 zł 

Dotacja –  

140 177,00 zł 

Wkład gminy –  

35 047,00 zł 

 W roku  szkolnym 2020/2021 dla  czterech szkół  podstawowych 

gmina  Łapy wystąpiła o wsparcie finansowe na realizację zadań 

w ramach  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Program miał na celu doposażenie i poprawę standardu obecnie 

funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). Z 

terenu gminy Łapy wsparcie otrzymały: 

SP nr 2 w Łapach –  koszt całkowity 75 224,00 zł,  kwota 

dotacji –  60 177,00 zł i wkład gminy – 15 047,00 zł 

SP Uhowo - koszt całkowity 100 000,00 zł,  kwota dotacji –  80 

000,00 zł i wkład gminy – 20 000,00 zł 

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 

 

13. Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych 
 

Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływanie wobec uczniów: niepełnosprawnych,  

zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi 

zrealizować. 

 W roku szkolnym 2020/2021 było 86 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, z tego 18 dzieci uczęszczało do przedszkoli, a 68 do szkół 

podstawowych. Dodatkowo był jeden uczeń z orzeczeniami o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego.  
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Uczniowie ci, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, uczęszczali do oddziałów 

integracyjnych, specjalnych lub ogólnodostępnych oraz korzystali z zajęć rewalidacyjno– 

wychowawczych.  

Dzieci niepełnosprawne były kształcone w szkołach i przedszkolach w oparciu o orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednostki zapewniały tym dzieciom specjalne wsparcie 

realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez 

specjalistów. Z kolei nauka w ramach nauczania indywidualnego organizowana była jedynie 

dla dzieci chorych posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. 

Obowiązujące od 1 września 2017 roku przepisy uniemożliwiają organizację nauczania 

indywidualnego na terenie szkoły.  

Jednostki podejmują różnorodne działania wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami 

takie jak:  

• zajęcia rewalidacyjne,  

• zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

• współorganizację procesu kształcenia.  

 

Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
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1. SP nr 1  

w Łapach 

91 0 15 

+2 OREW 

0 2 4 13 9 1 0 1 45 +2 
OREW 

2. SP nr 2  

w Łapach  

38 0 1 1 1 0 5 4 0 0 0 12 

3. SP nr 3  

w Łapach 

25 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

4. SP w Łup. 

Starej 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

5. SP Płonka K 27 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 5 

6. SP w 

Uhowie 

14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

7. Prz. nr 1 w 

Łapach 

20 22 2 0 0 1 6 2 0 0 0 11 

8. Prz. nr 2 w 

Łapach 

13 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 7 

 RAZEM 235 22 19 2 4 6 33 16 3 1 2 86 

Źródło: Informacje uzyskane od dyrektorów szkół i przedszkoli 
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Działania wspierające uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi 
 

Rodzaj zajęć Liczba godzin realizowanych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć 

rewalidacyjnych 
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Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i inne 0 3  10 10 0 0 0 

Surdopedagog 0 0 0 0 0 0 1 0 

Nauczyciel współorganizujący kształcenie 

specjalne 

224 61 8 0 8  40 30 

Logopedia 32 16 6 6 8 2 23 22 

Psycholog 11 8 0 0 0 0 22 0 

Pedagog 33 22 11 4 15 4  1 

Zajęcia z pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej 

4 0 1 0 0 0 0 0 

Zajęcia o charakterze 

terapeutycznym/korekcyjno-kompensacyjne 
29 13 3 2 7 2 0 4 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 0 8 6 2 5 5 0 0 

Rehabilitant,  Integracja Sensoryczna, Tomatis 29 0 0  0,84 0 18 1,5 

Rewalidacja  118 24 5 2 10 2 0 10 

Razem 480 155 40 26 63,84 15 104 68,5 

 

Liczba uczniów korzystających z nauczania indywidualnego  

 

Lp. Nazwa 

jednostki 

Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Liczba dzieci 

objętych 

nauczaniem 

indywidualnym 

Liczba 

godzin 

Liczba dzieci 

objętych 

nauczaniem 

indywidualnym 

Liczba 

godzin 

Liczba dzieci 

objętych 

nauczaniem 

indywidualnym 

Liczba 

godzin 

1. SP nr 1 Łapy 1 10 2 22 2 24 

2. SP nr 2 Łapy 1 12 0 0 1 12 

3. SP nr 3 Łapy 1 10 0 0 1 8 

4. SP  w Łup. 

Starej 

1 10 1 12 0 0 

5. SP Płonka K 0  1 10 1 10 

6. SP w Uhowie 1 10 

 

0 0 0 0 

 Razem 5 52 4 44 5 54  

Źródło: Informacje uzyskane od dyrektorów szkół i przedszkoli 
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Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021, w tym dla 

uczniów zdolnych 
 

Oferta szkół, przedszkoli oraz  podejmowane działania są skierowane przede wszystkim 

do uczniów o określonych zainteresowaniach. Rozbudzanie zainteresowań szkoły realizują 

poprzez przedsięwzięcia własne - organizację kół, zajęć rozwijających, przygotowania do 

konkursów i olimpiad. Poniższa tabela przedstawia rodzaj zajęć wraz z liczbą godzin w 

poszczególnych jednostkach. 

Rodzaj zajęć Liczba godzin 
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Koło:         

matematyczno - przyrodnicze    1     

biologiczne  1       

chemiczne  1       

matematyczne  2       

języka polskiego  1  1     

języka angielskiego    1     

czytelnicze     1    

biblioteczne  2   1    

informatyczne 1        

wolontariatu  1   1    

plastyczne  1 2  1     

teatralne    1     

artystyczne 1   1     

Caritas 1  1  1 1   

Zajęcia rozwijające:         

chór 1        

SKS/sportowe 8 3  1 4 4   

plastyczne 1 1     4  

taneczne       1  

czytelnicze     1  1  

logiczno-artystyczne  4 1      

aktywność i kreatywność matematyczną  2 2  1  5  

umiejętności językowe    4    0,5  

logiczno-matematyczne 1  1  2 1   

matematyczne     1 1   

uzdolnienia w programowaniu  1   1  3  

szachy   1  1    

teatralne     1,5    

przyrodnicze     0,5    
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historyczne      1   

plastyczno-techniczne      1   

polonistyczne      1   

matematyczne z elementami programowania      1   

Razem 15 21 10 7 17 11 14,5 0 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

14. Wsparcie dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw  
 

Dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka 

polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych.  Zajęcia prowadzone są indywidualnie w 

wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

 W omawianym roku szkolnym tą formą zajęć było objętych łącznie 4 uczniów: w   SP nr 2 

w Łapach – 1 uczeń, w  SP nr 3 w Łapach  - 1 uczeń, w  SP nr 1 w Łapach – 2 uczniów.  Łącznie 

realizowano 8 godzin tygodniowo. 

  

15. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty w szkołach i przedszkolach 
 

Celem działań wynikających z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty jest bieżąca ocena stanu przestrzegania przepisów prawa, działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub 

przedszkola. W ramach tego nadzoru w roku szkolnym 2020/2021 Kuratorium Oświaty w 

Białymstoku przeprowadziło dwie doraźne kontrole.  Kontrola doraźna realizowana jest w 

przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego. 

Taka kontrola była przeprowadzona w SP nr 2 w Łapach i Przedszkolu nr 1 w Łapach i dotyczyła 

oceny pracy dyrektorów. 

 

16. Kadra kierownicza, pedagogiczna i niepedagogiczna  szkół i 

przedszkoli 
 

Kadra kierownicza  
 

Kadrę kierowniczą szkół i przedszkoli tworzy grupa 8 nauczycieli, którym Burmistrz 

Łap powierzył sprawowanie stanowisk dyrektorów oraz 5 nauczycieli, którym dyrektorzy 

powierzyli stanowiska wicedyrektorów.  

W roku szkolnym 2020/2021 upłynął okres powierzenia stanowiska dyrektora w: 

 Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,  

 Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach, 

 Przedszkolu nr 1 w Łapach. 
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Z uwagi na przepisy szczególne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19, Burmistrz Łap 

przedłużył powierzenie funkcji obecnym dyrektorom. 

 

Kadra pedagogiczna  

     

    W rozwoju szkolnictwa dużą  rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 

wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych potrzeb oraz zrozumienie problemów, z którymi 

borykają się uczniowie.  

     Istotny w całym procesie zawodowym nauczyciela jest element samokształcenia. Dobór 

kadry pedagogicznej do właściwej realizacji procesu dydaktycznego należy do kompetencji 

dyrektora szkoły lub przedszkola. We wszystkich jednostkach pracują nauczyciele posiadający 

wymagane kwalifikacje.  

 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika  z liczby oddziałów oraz godzin zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji                    

i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia bloku żywieniowego. 

 

Kadra nauczycieli wg stopni awansu zawodowego zatrudniona  

w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 
 

Lp. Nazwa jednostki 

n-l 

stażysta 

n-l 

kontraktowy 

n-l 

mianowany 

n-l 

dyplomowany Ogółem 

1. SP nr 1 w Łapach 0 3,77 6,29 64,39 74,45 

2. SP nr 2 w Łapach 0 4,33 2,86 33,82 41,01 

3. SP nr 3 w Łapach 0 2,00 3,03 15,51 20,54 

4. SP w Łup. Starej 0 2,00 2,00 11,32 15,32 

5. SP w Płonce K 1,00 1,00 0,93 17,16 20,09 

6. SP w Uhowie 0 2,00 2,00 9,97 13,97 

7. Prz nr 1 w Łapach 0 3,41 4,20 12,05 19,66 

8. Prz nr 2 w Łapach 1,00 6,05 4,00 10,14 21,19 

9. Katolicka SP w Łapach 3,01 7,33 9,72 9,17 29,23 

  Razem  5,01 31,89 35,03 183,53 255,46 

Źródło: System Informacji Oświatowej stan na 30.09.2020 

 

Kadra niepedagogiczna 
 

Kadra niepedagogiczna zatrudniona w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Nazwa jednostki Liczba pracowników administracji i obsługi 

rok szkolny 2020/2021 w przeliczeniu na etaty 

1. SP nr 1 w Łapach 24 

2. SP nr 2 w Łapach 13,25 

3. SP nr 3 w Łapach 8,5 

4. SP w Łup. Starej 3,5 



   49 

__________________________________________________________________________________________ 

Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr. 85 715 2251, fax 85 715 2256 

Sekretariat burmistrza tel. 85 715 2749, e-mail sekretariat@um.lapy.pl 

5. SP w Płonce K 11,38 

6. SP w Uhowie 8 

7. Prz. nr 1 w Łapach 15,88 

8. Prz. nr 2 w Łapach 19,5 

 Razem 104,01 

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 

 

17. Awans zawodowy nauczycieli 
 

Dnia 15.07.2021 r.  przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla dwóch pań 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego: 

 

Lp. Nazwa jednostki Liczba 

nauczycieli 

Specjalność główna 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana III 

Sobieskiego w Płonce Kościelnej  

1 nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych i nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 

2. Przedszkole nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łapach 

1 psycholog 

 Razem 2  

Wynik egzaminu jest pozytywny. 
 

18. Przyznanie nauczycielom i dyrektorom Nagród Burmistrza 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli zostały 

przyznane Nagrody Burmistrza. Nagrody otrzymało również ośmiu nauczycieli, po jednym z 

każdej jednostki.  

 

19. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r. 
 

Realizując zadania wynikające z przepisów prawa wyodrębniane są  co roku środki                    

z budżetów poszczególnych szkół i przedszkoli na realizację doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

uregulowane są art.70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1762) oraz w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 

celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 

branżowe (Dz. U. z 2019 poz. 1653). Wydatki przeznaczone na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapy 

przedstawia tabela: 

Lp. Nazwa 

jednostki 

Plan Wykonanie Specjalności - dokształcanie wykonane w 2020 r.  

1. SP nr 1 w 

Łapach 

39 422,00 zł 30 599,60 zł diagnoza i terapia pedagogiczna, praca z dzieckiem 

niepełnosprawnym ( w tym autystycznym i zespołem 

Aspergera), terapia pedagogiczna,  szkolenia dotyczące 

zarządzania szkołą 
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2. SP nr 2 w 

Łapach 

21 229,00 zł 18 279,00 zł technika, geografia, edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 

autyzmu, kierownik wycieczek szkolnych, zarządzanie 

placówką oświatową, kompetencje kluczowe w praktyce 

szkolnej, jak rozmawiać z trudnym rodzicem, 

wykorzystanie środków multimedialnych w nauczaniu, 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

3. SP nr 3 w 

Łapach 

11 302,00 zł 9 286,00 zł technika, geografia, edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością oraz ze spektrum autyzmu, technika 

aktywnego uczenia się, komunikacja interpersonalna, 

surdopedagogika, metody pracy z najmłodszymi dziećmi 

w wychowaniu patriotyzmu, techniki kształcenia na 

odległość, szkolenia dotyczące zażądania szkołą 

4. SP w Łup. 

Starej 

8 459,00 zł 4 785,00 zł edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i spektrum autyzmu,  szkolenia dotyczące 

zarządzania szkołą 

5. SP Płonka 

K 

11 369,00 zł 4 500,00 zł edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i spektrum autyzmu, programowanie                          

i cyfrowe narzędzia, szkolenia dotyczące zarządzania 

szkołą 

6. SP Uhowo 7 223,00 zł 7 153,84 zł narzędzia Microsoft w pracy z uczniami, neurodydaktyka, 

mnemotechnika, zdalne nauczanie, Trening Umiejętności 

Społecznych, kontrola zarządcza w szkole 

7. Prz. nr 1 w 

Łapach 

10 296,00 zł 7 950,00  zł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja 

sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii, Trening 

Umiejętności Społecznych, szkolenie dotyczące 

organizacji przedszkola 

8. Prz. nr 2 w 

Łapach 

9 647,00 zł 9 647,00 zł wychowanie przedszkolne oligofrenopedagogika - 

autyzm, edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 

autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika, 

surdopedagogika) 

 Razem 118 947,00 zł 92 200,44 zł  

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 

 

20. Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 
 

Jako zadanie wynikające z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) realizowany był dowóz dzieci do tych szkół, gdzie odległości w 

ramach obwodów były większe niż określone w ww. przepisach. Ponadto zapewniono transport 

uczniów niepełnosprawnych, którzy byli dowożeni do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Perkach Karpiach i w Kostrach Noskach. Na podst. art. 39a ww. ustawy 

rodzicom indywidualnie dowożącym swoje dzieci (niepełnosprawne) do szkół i przedszkoli 

gmina dokonywała zwrotu kosztów dowozu. I tak w roku szkolnym 2020/2021 w poniższej 

tabeli przedstawiono liczbę uczniów dowożonych:   

Lp. Nazwa jednostki Liczba dzieci 

dowożonych przez gminę 

do szkoły/przedszkola 

Liczba dzieci 

dowożonych do 

OREW 

Liczba uczniów, 

którym gmina zwraca 

koszty dowozu 

1. SP nr 1 w Łapach 3 0 6 

2. SP nr 2 w Łapach 79 0 0 
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3. SP w Łup. Starej 48 0 0 

4. SP Płonka K. 64 12 0 

5. Prz. nr 1 w Łapach 0 0 1 

6. Prz. nr 2 w Łapach 9 0 0 

 Razem 203 12 7 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

Ze względu na pandemię dowożenie było wykonywane w różnych okresach 2020 r. i 2021 r. 

w sytuacji, gdy uczniowie uczęszczali do szkół, przedszkoli i ośrodków.  

 

21. Bezpłatny dostęp do podręczników 

 

Program „Wyprawka szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych 

  

Dofinansowanie zakupu podręczników  i materiałów edukacyjnych w Gminie Łapy w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. - „Wyprawka szkolna” otrzymało: 

 
Lp. 

Nazwa 

jednostki 

Liczba uczniów uprawnionych na 

podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Kwota wydatkowana na 

zakup podręczników i 

materiałów edukacyjnych 

1. I LO w Łapach 3 1 335,00 zł 

2. ZSM w Łapach 11 4 840,00 zł 

 Razem 14 6 175,00 zł 

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 
 

 W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy uczniowie szkół podstawowych mieli 

zapewnione przez szkoły podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 
 

Wysokość dotacji  na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Nazwa 

jednostki 

Szkoła 

podstawowa  

Uczniowie 

niepełnosprawni 

1% koszt 

obsługi 

zadania 

Kwota wydatkowana na 

zakup podręczników i 

materiałów 

edukacyjnych 

1. SP nr 1 Łapy 51 039,45 zł 11 666,70 zł - 62 706,15 zł 

2. SP nr 2 Łapy 38 525,85 zł 5 858,35 zł - 44 384,20 zł 

3. SP nr 3 Łapy 16 686,45 zł - - 16 686,45 zł 

4. SP w Łup. Starej 7 469,55 zł 581,63 zł - 8 051,18 zł 

5. SP w Płonce 

Kościelnej 

10 721,70 zł 1 699,84 zł - 12 421,54 zł 

6. SP w Uhowie 10 201,95 zł - - 10 201,95 zł 

7.  KSP w Łapach 16 414,20 zł - - 16 414,20 zł 

8. BOSS Łapy  - 1 708,58 zł 1 708,58 zł 

 Razem 151 059,15 zł 19 806,52 zł 1 708,58 zł 172 574,25 zł 

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 
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22. Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 
 

W roku szkolnym 2020/2021 z obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 

korzystała następująca liczba uczniów: 

Lp. Nazwa jednostki 

W szkole Średnia dzienna liczba 

obiadów wydanych dla 

uczniów 

w tym 

finansowanych 

przez MOPS 
Stołówka Obiady są 

dowożone 

1. SP nr 1 w Łapach tak nie 350 47 

2. SP nr 2 w Łapach tak nie 164 30 

3. SP nr 3 w Łapach tak nie 84 36 

4. SP w Łup. Starej - tak 19 9 

5. SP Płonka K. nie tak 72 28 

6. SP w Uhowie tak nie 62 12 

7. Prz nr 1 w Łapach tak nie 113 33 

8. Prz. nr 2 w Łapach tak tak 129 31 

 Razem   993 226 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

23.  Obowiązek szkolny i przedszkolny na terenie gminy w roku szkolnym 

2020/2021 
 

Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w 

roku szkolnym 2020/2021 przedstawiają poniższe tabele: 

 

Frekwencja uczniów na zajęciach oraz liczba uczniów promowanych i niepromowanych 

Lp. 

 

Nazwa jednostki Frekwencja w % 

 

Liczba uczniów 

promowanych 

Liczba uczniów 

niepromowanych 

1. SP nr 1 w Łapach 91,70 496 2 

2. SP nr 2 w Łapach 92,37 384 1 

3. SP nr 3 w Łapach 91,00 132 0 

4. SP w Łup. Starej  92,60 72 0 

5. SP w Płonce K 93,51 104 0 

6.  SP w Uhowie 92,83 89 1 

Razem 1 277 4 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

 

Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w 

roku szkolnym 2020/2021 przedstawiają poniższe tabele: 

 

 

 

 

 

 

 

 



   53 

__________________________________________________________________________________________ 

Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr. 85 715 2251, fax 85 715 2256 

Sekretariat burmistrza tel. 85 715 2749, e-mail sekretariat@um.lapy.pl 

Spełnianie obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych 

Lp. Nazwa szkoły 
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Inne przyczyny 

1. SP nr 1 Łapy 647 393 176 0 77 1 uczeń OREW 

2. SP nr 2 Łapy  472 327 86 0 56 1 OREW 

2  ucz. odroczenie obowiązku 

szkolnego 

3. SP nr 3 Łapy 201 136 44 0 21 0 

4. SP Łup. Stara 

60 32 21 0 5 

1  uczeń OREW 

1 ucz. odroczenie obowiązku 

szkolnego 

5. SP w Płonce K 114 87 12 0 15 0 

6. SP Uhowo  127 89 24 0 12 2 ucz. ukończyło szkołę 

 SUMA 1 621 1 064 363 0 186 8 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

Lp. Nazwa szkoły 
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 Inne przyczyny 

1. SP nr 1 Łapy 92 53 33 0 5 1 

2. SP nr 2 Łapy  64 0 58 0 6 0 

3. SP nr 3 Łapy 24 16 5 0 1 2 ucz. spełnia obowiązek 

szkolny 

4. SP Łup. Stara 4 1 2 0 1 0 

5. SP w Płonce K 17 13 2 0 2 0 

6. SP Uhowo  10 7 3 0 0 0 

 SUMA 211 90 103 0 15 3 

Źródło: Informacje przygotowane przez dyrektorów szkół i przedszkoli 

 

24. Obowiązek nauki  (dotyczy uczniów w wieku 15-18 lat). 
 

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Łapy zameldowane były 704 osoby w wieku 

15-18 lat, z których: 

1) 618 uczniów realizowało obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do:  

 ośmioletnich szkół podstawowych ( 5 uczniów); 

 publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych (613 uczniów); 
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2) 2 uczniów przez realizowanie przygotowania zawodowego w pracodawcy; 

3) 5 uczniów przez realizację indywidualnego programu edukacyjno- terapeutyczno dla 

osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w OREW 

4) 1 uczeń przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 

5) 78 uczniów jest zameldowanych, lecz niezamieszkałych na terenie gminy. 

 

25. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

roku szkolnym 2020/2021 

 
  Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2020/2021 rozpatrzono 

jeden wniosek pracodawcy o zwrot kosztów kształcenia młodocianego ucznia, który ukończył 

przygotowanie zawodowe i zdał egzamin czeladniczy. Pracodawca ten otrzymał  

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, za okres 18 miesięcy (nauka 

zawodu) w kwocie 4 040,46 zł. Nauka zawodu trwa 36 m-c. Uczennica ta jednak  pobierała 

wcześniej przygotowanie zawodowe przez okres 18 m-c u innego pracodawcy, który nie 

ubiegał się o zwrot kosztów za naukę zawodu. 

Zrealizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy polega przede wszystkim na 

pracy młodocianego pracownika połączonej z odbywaniem praktycznej nauki zawodu i 

dokształcaniem teoretycznym. Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 15 rok 

życia, a nie przekroczyła 18 lat.  

Przygotowanie zawodowe odbywa się w dwóch formach: nauki zawodu (36 m-cy) i 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy (od 6 do 22 miesięcy). Po zakończeniu 

przygotowania zawodowego i zdaniu przez młodocianego egzaminu pracodawca jest 

uprawniony do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

Dofinansowanie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.  

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o które 

mogą ubiegać się pracodawcy 
 

Tryb nauki  

 

Wysokość  

dofinansowania 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, (jeżeli 

okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w 

wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)  

do 8 081,00 zł 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) do 254,00 zł  

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 

1 ustawy Prawo oświatowe  

do 10 000,00 zł 
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26. ZDALNE NAUCZANIE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

 

Sposób i tryb realizacji zadań szkół i przedszkoli podczas czasowego ograniczenia ich 

funkcjonowania 

FUNKCJONOWANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W CZASIE PANDEMII 

KORONOWIRUSA COVID-19 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach 

      Najistotniejszą kwestią związaną z pracą szkoły było jej przygotowanie do prowadzenia lekcji w trybie 

zdalnym. Funkcjonowanie szkoły od rozpoczęcia roku szkolnego 2020//2021 było podporządkowane 

zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa uczniom  i pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

sanitarnymi. Organizację pracy szkoły dostosowano do wprowadzonych zasad, opracowano i wdrożono 

niezbędne procedury oraz zrealizowano wiele zadań niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego 

funkcjonowania placówki. 

      W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 26.10.2020 r. zajęcia w klasach IV- VIII 

były prowadzone w trybie zdalnym, nauka w tym trybie została też wprowadzona od dnia 9 listopada 2020 r. 

w klasach I-III. W trybie stacjonarnym pracowały oddziały przedszkolne oraz klasy specjalne.  

      Wprowadzenie zdalnego nauczania realizowano zgodnie z regulaminem kształcenia na odległość oraz 

regulaminem monitorowania i oceniania postępów uczniów w okresie realizowania zdalnego nauczania. 

Wychowawcy klas otrzymali polecenie ponownej diagnozy dostępu uczniów do sprzętu informatycznego w 

domach. Dokładna diagnoza została przeprowadzona w dniach 10-13 września, wszyscy wychowawcy 

przedstawili dokładne dane. Ponowienie diagnozy wynikało z informacji od części rodziców, którzy zgłaszali 

zmiany dotyczące dostępności sprzętu związane z pracą zdalną w domu oraz zdalną nauką starszego 

rodzeństwa na studiach i w szkołach średnich. Szkoła udostępniła sprzęt informatyczny rodzicom uczniów, 

którzy zgłosili taką potrzebę. Kilkoro uczniów z klas IV – VIII na wniosek rodziców korzystało ze zdalnego 

nauczania przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego na terenie szkoły.  

      Dokładne zasady funkcjonowania zdalnego nauczania określa Regulamin kształcenia na odległość w 

oddziałach IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w 

Łapach.  

      Jednymi z najtrudniejszych sytuacji związanych z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii były 

przypadki COVID -19 wśród uczniów i pracowników szkoły, co skutkowało zawieszeniem zajęć lekcyjnych. 

Wszystkie takie zdarzenia były na bieżąco zgłaszane do PSSE w Białymstoku, a decyzje o ew. zawieszeniu 

zajęć stacjonarnych każdorazowo poprzedzone pozytywną opinią PPIS w Białymstoku oraz zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach 

      Uczniowie klas I – VIII po przejściu na nauczanie zdalne w marcu 2020 r.(do końca roku szkolnego) 

pracowali z wykorzystaniem dysku GOOGLE i komunikowali się za pomocą e-maila i dziennika 

elektronicznego. Od 26 października 2020 r. klasy IV-VIII, a od 9 listopada 2020 r. klasy I-III pracowały z 

wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Szkoła posiadała własną domenę i bezpłatny dostęp do aplikacji 

Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Wszystkie dzieci już w październiku otrzymały loginy i hasła 

dostępowe do aplikacji. W ramach zajęć z informatyki uczniowie uczyli się korzystać z aplikacji. Odbyły się 

również szkolenia nauczycieli.  

      Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przebiegała zgodnie z ustalonym tygodniowym planem 

lekcji. Podczas pracy zdalnej nauczyciele wykonywali swoje obowiązki w szkole lub w domu.  

      W trakcie nauki zdalnej część zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej odbywała się stacjonarnie, po uzyskaniu zgody rodziców.     

       Szkoła dysponowała niezbędnymi środkami ochrony osobistej – płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, 

maseczki. Dostępna była również ciepła woda w łazienkach, mydło w płynie w dozownikach oraz papierowe 

ręczniki.  
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach 

      Szkoła funkcjonowała w trybie zarządzania kryzysowego. W trakcie pandemii sukcesywnie 

dostosowywano organizację pracy szkoły do wprowadzanych przepisów prawa dotyczących przede wszystkim 

zapewnieniu bezpieczeństwa. Na podstawie aktualnych wytycznych MZ, GIS i MEiN, zgodnie z rozp. MEN 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opracowano wszelkie procedury i regulaminy: bezpieczeństwa 

na czas pandemii, zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, zasady uczestnictwa w lekcjach 

online i wiele innych. Szczegółowe zasady obowiązujące nauczycieli, uczniów i rodziców w trakcie edukacji 

zdalnej określone zostały w odpowiednich dokumentach i na bieżąco dostosowywane do zmieniających się 

przepisów. Opublikowano je na szkolnej WWW http://sp3lapy.pl/procedury-covid-19. 

      Stale prowadzone były intensywne działania, które dotyczyły zabezpieczenia uczniów i pracowników przed 

zakażeniem. Na bieżąco diagnozowano sytuację edukacyjną i wychowawczą oraz informowano rodziców                      

i uczniów za pomocą e-dziennika i szkolnej strony WWW o aktualnych rozwiązaniach edukacyjno-

organizacyjnych. Przygotowywano bazę sprzętową i merytoryczną do prowadzenia zajęć zdalnych. W roku 

2020 w związku z udzieloną dotacją Urzędu Miejskiego w Łapach w całym budynku szkoły została 

rozbudowana i zmodernizowana sieć internetowa. Dokonano instalacji WiFi dla zapewnienia pokrycia siecią 

bezprzewodowego Internetu. Instalacja została założona na podstawie 5 nadajników DECO M9 PLUS 802.11 

acgn. Zapewniono sprzęt konieczny do nauczania zdalnego uczniom i nauczycielom. 

      Szkoła działała w oparciu o zatwierdzony plan pracy realizując zadania statutowe: kształcenie, wychowanie 

i opiekę. Wszystkie imprezy i uroczystości szkolne zgodne z kalendarzem odbywałaby się w miarę możliwości 

z dostosowaniem form realizacji do sytuacji epidemiologicznej.  

       W reżimie sanitarnym przeprowadzono egzaminy próbne 8 kl. Zebrania rady pedagogicznej i wywiadówki 

z rodzicami przeprowadzano w trybie online. 

       Wszyscy uczniowie uczestniczyli w nauczaniu zdalnym, jednakże pojawiły się problemy związane                            

z realizacją obowiązku szkolnego w rodzinach nowoprzybyłych dotyczące najmłodszych uczniów. Działania 

pedagoga, wychowawców połączone ze współpracą z policją, kuratorami sądowymi przyniosły efekty. 

Sytuacja jest systematycznie monitorowana. 

       Część pedagogów, a także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie nauczania 

zdalnego pracowali stacjonarnie.  

       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na zasadach uzgodnionych z rodzicami uczniów. 

Pracownicy administracji i obsługi w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wykonywali prace 

remontowe, a cześć przebywała na zasiłkach opiekuńczych na swoje dzieci.  

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 

       W Szkole Podstawowej w Łupiance Starej zadania szkoły i przedszkola realizowane były zgodnie z 

rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem                         

i zwalczaniem COVID-19.  

       W szkole i w przedszkolu od dnia 25.03.2020 r. do końca roku szkolnego, tj. 26.06.2020 r. zostało 

zorganizowane kształcenie na odległość. Prowadzone było zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok 

szkolny 2019/2020. Rodzice i uczniowie zostali poinformowani o sposobie zorganizowania nauki, 

monitorowania, sprawdzania wiedzy uczniów oraz oceniania postępów w nauce. Nauczyciele dostosowali 

programy nauczania do wybranej metody kształcenia na odległość. Został ustalony tygodniowy zakres 

materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu. 

Została określona forma kontaktu i konsultacji nauczyciela z uczniami i rodzicami. Nauka prowadzona na 

odległość była realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli i tych 

rekomendowanych przez MEN – platforma www.epodreczniki.pl, Centralną i Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną, a także programy edukacyjne Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Do realizacji zadań 

szkoły i przedszkola nauczyciele wykorzystywali: e-dziennik Librus, dysk Google, pocztę elektroniczną,  

kontakty telefoniczne z uczniem i rodzicem, sms-y, Messengera i Skypa. 

http://sp3lapy.pl/procedury-covid-19
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       Uwzględniono też zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną, mając na uwadze ich dostępność w domu, wiek i sytuację rodzinną uczniów. 

       Od dnia 1 września 2020 r. zajęcia w szkole i w przedszkolu były prowadzone w formie stacjonarnej                        

z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. 

       W związku ze zmianą sytuacji pandemicznej w kraju i zgodnie z rozporządzeniem MEiN w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26.10.2020 r. zostało wprowadzone zdalne nauczanie w 

klasach IV-VIII, a od dnia 9.11.2020 r. w klasach I-III. Oddziały przedszkolne pracowały stacjonarnie.  

       Zajęcia odbywały się w czasie rzeczywistym i według dotychczasowego planu zajęć. Lekcje on-line 

prowadzone były z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams, Office 365. Wszyscy uczniowie 

na lekcjach informatyki uczyli się logowania i obsługiwania tej platformy. Warunkiem obecności na zajęciach 

było uczestnictwo dziecka na lekcji on-line. Kontakt z uczniami i rodzicami w ramach nauczania zdalnego 

prowadzony był w oparciu o dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny.  

       Wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z przydzielonym 

planem godzin z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Odbyli szkolenie z platformy Microsoft Teams, 

Office 365. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane były wszystkie zajęcia z zastosowaniem metod i narzędzi 

kształcenia na odległość. Uczniom, którzy nie posiadali własnych komputerów, został użyczony sprzęt 

dostępny w szkole. 

       W roku 2020 w związku z udzieloną dotacją Urzędu Miejskiego w Łapach w całym budynku szkoły została 

rozbudowana i zmodernizowana sieć internetowa. Dokonano instalacji WiFi dla zapewnienia pokrycia siecią 

bezprzewodowego Internetu. Instalacja została założona na podstawie 5 nadajników DECO M9 PLUS 802.11 

acgn.  

       Szkoła otrzymała 5 nowych laptopów przekazanych przez Urząd Miejski, które są wykorzystywane do 

pracy zdalnej przez nauczycieli. W grudniu 2020 r. pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w 

Łupiance Starej została wyposażona w 10 nowych zestawów komputerowych dla uczniów i 1 zestaw dla 

nauczyciela. Szkoła otrzymała dodatkowo 1 000 zł na zakup środków czystości oraz nieodpłatnie maseczki 

ochronne, przyłbice i płyny do dezynfekcji. 

Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 

           Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020-2021 priorytetem było dostosowanie placówki do wymogów 

reżimu sanitarnego i maksymalne zabezpieczenie uczniów i pracowników przed zakażeniem. Spełniono 

wszystkie wymagane procedury i wykonano czynności niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania. W ramach 

zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby Covid – 19 pracownicy przedszkola i szkoły zostali przeszkoleni 

przez przedstawiciela Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Wojsk Terytorialnych. Opracowano wszelkie 

niezbędne procedury i regulaminy, na bieżąco aktualizowano je i dostosowywano do zmieniających się 

przepisów. Dokumentacja została zamieszczona na stronie szkoły, w celu poinformowania uczniów i rodziców. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną zaplanowane działania dydaktyczno-wychowawcze uległy 

dostosowaniu niektóre z nich zostały odwołane (np. wycieczki), a inne realizowano  

w przestrzeni wirtualnej. 

          W pierwszym semestrze od dnia 26 października 2020 r. w klasach IV- VIII, a w klasach I-III od 

8.11.2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej zajęcia były prowadzone w 

trybie zdalnym.  Naukę w drugim semestrze od dnia 18 stycznia 2021 klasy I-III rozpoczęły w systemie 

stacjonarnym w szkole. Jednak w związku z trwającą pandemią oraz wzrostem zachorowań na Covid-19 w 

całym kraju od dnia 22 marca 2021 r.  zajęcia lekcyjne w klasach I-III wróciły do systemu zdalnego. Od 16 

kwietnia 2021 r. młodsi uczniowie przeszli na system hybrydowy, a od 4 maja dla klas I-III rozpoczęły się 

zajęcia stacjonarne z obowiązkiem ścisłego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w szkole i poza nią. 

Uczniowie klas IV-VIII przeszli na system hybrydowy od 17 maja 2021r. Powrót wszystkich klas do nauki 

stacjonarnej nastąpił 31 maja 2021 r. 
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           Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 szkoła pozyskała licencję edukacyjną A1 Microsoft 365, 

a nauczyciele i uczniowie przeszli szereg szkoleń w zakresie pracy w aplikacji Teams. Wszystkim uczniom 

zostały założone konta, dzięki czemu całe klasy mogły łączyć się na lekcje online.  W czasie nauczania 

zdalnego wszystkie zajęcia  prowadzone były z wykorzystaniem aplikacji Teams. Realizowano zajęcia lekcyjne 

zgodnie z czasem ich trwania i inne działania wynikające  z planów pracy i kalendarza imprez szkolnych. 

Dyrektor szkoły systematycznie monitorował i kontrolował pracę nauczycieli, uczestniczył w hospitacjach, 

nadzorował realizację podstawy programowej i prowadzenie dokumentacji.  

          Nauczyciele ściśle współpracowali  z rodzicami uczniów w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych 

warunków do nauki. Do kontaktu wykorzystywano m.in. komunikatory internetowe, dziennik Librus, dysk 

Google, kontakt telefoniczny. Diagnozowano sytuację edukacyjną i wychowawczą, informowano rodziców  

o funkcjonowaniu uczniów na zajęciach zdalnych. Rodzice wspierali i  wspomagali dzieci podczas nauczania 

zdalnego, współtworzyli i przesyłali zdjęcia, filmy oraz  prezentacje multimedialne z okazji uroczystości, 

aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych.  Na bieżąco kontrolowano dostępność uczniów do sprzętu 

komputerowego, w razie potrzeby wypożyczano go ze szkoły. Dbano o higienę pracy uczniów, łącząc 

kształcenie z użyciem monitorów i bez ich użycia  oraz wprowadzając treści związane z 

cyberbezpieczeństwem. Oprócz zajęć wynikających z rozkładu pracy zapewniano uczniom,  według ich 

potrzeb, dodatkowe konsultacje. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane były zajęcia z zastosowaniem metod i form 

kształcenia na odległość.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była po konsultacji i zgodnie z 

decyzją rodziców uczniów. Z wykorzystaniem Internetu odbywały się również zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze. 

          Z zachowaniem rygoru sanitarnego uczniowie mogli korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.  W reżimie 

sanitarnym przeprowadzono również egzaminy próbne 8 kl. Zebrania rady pedagogicznej i zebrania z 

rodzicami odbywały się w trybie online.  

         Pomimo ograniczeń wynikających z formy nauczania na odległość zrealizowano zamierzone cele. 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zaproponowanych projektach, programach i konkursach. Inicjatywy 

podejmowane przez nauczycieli aktywowały zarówno dzieci jak i rodziców. Uczniowie odnosili sukcesy m.in. 

w konkursach recytatorskich, wokalnych i plastycznych. Wykazywali się inicjatywą, nagrywając filmy i 

wykonując własne prezentacje multimedialne. 

Oddziały Przedszkolne przy Szkole im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej 

       W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole im. Jana III Sobieskiego w 

Płonce Kościelnej odbywały się stacjonarnie w oparciu o obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz wewnętrzne ustalenia i procedury.  

        Decyzją Ministra Edukacji Narodowej praca stacjonarna przedszkola zawieszona została od 26 marca 

2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.  Oprócz tego grupa 6- latków z powodu kontaktu z osobą zarażoną przebywała 

na kwarantannie od 28.10.2020 r. do 03.11.2020 r. Realizacja podstawy programowej odbywała się z 

wykorzystaniem różnorodnych metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele pracowali w systemie 

pracy zdalnej, udostępniając rodzicom wytyczne do nauki z dziećmi w domu. Komunikacja z rodzicami 

odbywała się na bieżąco poprzez indywidualny kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną i komunikator 

Messenger. Dla chętnych dzieci organizowano zajęcia grupowe online.  Nauczyciele systematycznie montowali 

filmy relacjonujące przebieg i szczegółowe treści realizowane podczas pracy zdalnej. Umieszczano je na 

stronie szkoły, Facebooku i grupowych komunikatorach Messenger.  

         Mimo trudnej sytuacji jedno z dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczało na zajęcia 

stacjonarne do placówki, gdzie zostało objęte edukacją i opieką. Czas pandemii utrudnił funkcjonowanie 

placówki i pracę nauczycieli z uwagi na liczne ograniczenia, pomimo to realizowano treści podstawy 

programowej w sposób atrakcyjny i przystępny dla dzieci.  

Szkoła Podstawowa w Uhowie 

       Praca Szkoły Podstawowej im. Hugona Kołłątaja została zorganizowana zgodnie  z aktualnymi przepisami 

prawa. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 szkoła pozyskała licencję edukacyjną A1 Microsoft 365, 
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a nauczyciele zostali przeszkoleni się w zakresie pracy w aplikacji Teams. Wszystkim uczniom, włącznie z 

oddziałami przedszkolnymi, zostały założone konta. Uczniowie na lekcjach uczyli się korzystania z aplikacji. 

Od 26 października 2020 r. klasy I-VIII, a następnie od 9 listopada klasy I-III przeszły na nauczanie w trybie 

zdalnym, online, w aplikacji Teams. Zostały ustalone zasady pracy, tak, by odbywała się z użyciem monitorów 

ekranowych i bez ich użycia. Jednocześnie zostały opracowane i upowszechnione: zasady zachowania na lekcji 

on-line w komunikatorze Microsoft Teams; organizacja pracy uczniów podczas nauki zdalnej przy użyciu 

sprzętu elektronicznego oraz: zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Udostępniono także materiały z 

„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława 

Staszica na lata 2018-20”. Przed powrotem dzieci do nauki w trybie stacjonarnym ustalono plan działań 

integrujących i zasady pracy na lekcji, zorganizowano „Tydzień Ulgi”, by obniżyć stres dzieci i zadbać o ich 

dobrostan. 

       Prowadzono zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania, zajęcia z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły. Realizowano zaplanowane działania zgodnie ze 

szkolnymi planami i harmonogramami – także w systemie zdalnym. Uczniowie mogli korzystać ze zbiorów 

biblioteki szkolnej, zgodnie z potrzebami. Mimo innego trybu pracy uczniowie brali udział w konkursach, 

odnosząc sukcesy m.in. w zmaganiach plastycznych. Rodzice mieli możliwość wypożyczenia sprzętu 

szkolnego do nauki w trybie zdalnym.  

       Od 1 września 31 grudnia 2020 roku oddziały przedszkolne 3-4- latków i 5-6-latków pracowały w trybie 

stacjonarnym. W dniach 25-29 stycznia 2021 roku w związku z potwierdzonym zachorowaniem na Covid-19 

oddział przedszkolny 3-4-latków pracował w trybie zdalnym, po uzyskaniu zgody Burmistrza Łap i pozytywnej 

opinii PSSE w Białymstoku. 

       Dzięki dodatkowym funduszom z gminy został rozbudowany i poprawiony system funkcjonowania 

internetu w szkole, zwiększono wydajność szkolnego sprzętu komputerowego. Szkoła otrzymała nowe laptopy, 

przekazane przez Burmistrza Łap. W grudniu 2020 r. ze środków otrzymanych z gminy zostało zakupione 

nowe wyposażenie sali informatycznej wraz z serwerem. Szkoła funkcjonowała w reżimie sanitarnym, zgodnie 

z opracowanymi procedurami, aktualizowanymi w oparciu o kolejne wytyczne epidemiczne.  

Przedszkole nr 1 w Łapach 

     Działalność Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach w roku 2020 prowadzona była w 

oparciu o obowiązujące wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19 (z późniejszymi zm.) oraz opracowane 

wewnętrzne procedury. 

       Decyzją Ministra Edukacji Narodowej praca przedszkola zawieszona została od 16 marca 2020 r. do 12 

maja 2020 r. Realizacja podstawy programowej odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Nauczyciele pracowali w systemie pracy zdalnej, udostępniając rodzicom poprzez stronę 

internetową placówki w zakładce „Edukacja zdalna” realizowane treści. Komunikacja z rodzicami odbywała 

się na bieżąco poprzez pocztę elektroniczną, internetową stronę przedszkola, telefonicznie, dostępne 

komunikatory. Nauczycielki zobowiązane zostały do przesyłania sprawozdań z pracy zdalnej, które zawierały 

tematy i cele zajęć zaplanowanych, sposoby przekazywania treści rodzicom, a także uzyskane wyniki. 

       Od 12 maja do końca roku 2020 r. przedszkole pracowało stacjonarnie z wyjątkami zawieszeń w 

funkcjonowaniu w wyniku licznych zachorowań wśród nauczycieli, personelu obsługowego lub dzieci. Mimo 

trudnej sytuacji przez cały czas dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczały na zajęcia 

stacjonarne do placówki, gdzie zostali objęci edukacją i opieką. W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się 

choroby Covid – 19 pracownicy przedszkola zostali przeszkoleni przez 1 Podlaską Brygadę Obrony 

Terytorialnej 25 maja 2020 r.  

       Od 1 września trwały zajęcia stacjonarnie – 8 grup w reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne 

przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz wewnętrzne ustalenia i procedury.  
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       W roku szkolnym 2019/2020 dzięki dodatkowym funduszom z gminy został rozbudowany i poprawiony 

system funkcjonowania internetu w przedszkolu, zwiększono wydajność przedszkolnego sprzętu 

komputerowego. W ramach przydzielonej dodatkowej kwoty do budżetu placówki, zakupiono 6 laptopów. 

Dokonano montażu nadajników DECO Wi-Fi. Przedszkole pozyskało licencję edukacyjną Microsoft 365, 

nauczycielkom zostały założone konta do wykorzystania aplikacji Microsoft Teams. W listopadzie 2020 r.  

nauczycielki zostały przeszkolone się w zakresie pracy w aplikacji Teams.  

       W roku szkolnym 2019/2020 Urząd gminy wspomógł placówkę przedszkolną w zakupach środków do 

dezynfekcji, przedszkole pozyskało stację do dezynfekcji, ozonator, termometry bezdotykowe i maseczki 

jednorazowe.  

Przedszkole nr 2 w Łapach 

      Praca Przedszkola nr 2 w Łapach została zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

       Od 1 września 2020 r. wszystkie oddziały przedszkolne pracowały w trybie stacjonarnym. W okresie od 1 

września do 31 grudnia ze względu na panującą pandemię i obowiązujące przepisy zawieszane były czasowe 

zajęcia w grupach przedszkolnych: 

- 05-10.10.2020 r. zawieszenie zajęć w grupie VII (Jeżyków) i IX (Biedronek),  

- 02.11.2020 r. oraz 08-14.12.2020 r.– zawieszenie zajęć w grupie IV (Krasnoludki),  

- 08-18.12.2020 r. – zawieszenie zajęć w grupie III ( Muchomorki),  

- 16-24.12.2020 r. – zawieszenie zajęć w grupie II (Muminki),  

- 16.12.2020 r. – zawieszenie zajęć całego przedszkola.  

W okresach zawieszania zajęć odbywało się kształcenie na odległość. Nauczyciele przebywający na 

kwarantannie pracowali w systemie pracy zdalnej. 

       Przedszkole do tej pory funkcjonuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z opracowanymi procedurami, 

aktualizowanymi w oparciu o kolejne wytyczne epidemiczne.  

Nauczyciele udostępniali z dysku przedszkola samodzielnie przygotowane obszerne materiały 

dydaktyczne z wyjaśnieniem analizowanego zagadnienia / podaniem celów oraz podsumowaniem zajęć. 

Prowadzone były zajęcia online, nagrywane filmiki tematyczne dla dzieci. Materiały do kształcenia zdalnego 

były zamieszczane na stronie internetowej przedszkola www.p2lapy.pl w zakładce E - przedszkole. Pracownicy 

niepedagogiczni przedszkola w okresie zawieszenia całkowitego zajęć wykonywali prace porządkowe na 

terenie przedszkola z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.     

       Organ Prowadzący przekazał środki finansowe na zakup środków ochrony. Przedszkole  

nr 2 w Łapach otrzymało również: termometr bezdotykowy, płyny do dezynfekcji i maseczki jednorazowe, 

przyłbice. Z budżetu przedszkola zostały zakupione termometry oraz środki ochrony w postaci płynów do 

dezynfekcji, maseczek, rękawic itp. Organ prowadzący doposażył przedszkole w maseczki dla pracowników i 

rodziców oraz płyny do dezynfekcji rąk. 

      W każdej grupie nauczyciele zostali wyposażeni w laptopy do pracy zdalnej ze środków przekazanych 

przez Organ Prowadzący. Nauczyciele korzystają z Internetu, który już funkcjonował w placówce.  

         Czas pandemii zmienił organizację pracy przedszkola. Zawieszanie zajęć w grupach oraz zwolnienia 

pracowników i nauczycieli ze względu na COVID-19 bardzo utrudniały pracę przedszkola.  

 

 Zdalna szkoła – wsparcie w ramach  Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 
 

Zamknięcie szkół spowodowane pandemią na pewien czas wymusiło nowe standardy 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przed 

monitorami komputerów. Niestety niektórzy z nich nie posiadali sprzętu, na którym mogli 

realizować podstawy programowe. W związku z tym w ramach projektów grantowych 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Łapy  otrzymała wsparcie 

finansowe co pozwoliło na zakup nowoczesnych laptopów dla szkół, które pomogły w 
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organizacji zdalnego nauczania. Zakupiony sprzęt komputerowy użyczony został najbardziej 

potrzebującym dzieciom, aby w czasie trwającej epidemii mogły one kształcić się na odległość.  

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowa nr  I 

„Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”zakupiono: 

Lp. Nazwa jednostki Ilość sprzętu Kwota dofinansowania 

1. SP nr 1 w Łapach 10 szt. Laptop HUWAWEI wraz z 

akcesoriami  

26 810,40 zł 

14 szt. Laptop Lenovo wraz z 

akcesoriami 

41 095,32 zł 

2. SP nr 2 w Łapach 7 szt. Laptop 15,6 HUWAWEI wraz 

z akcesoriami  

18 767,28 zł 

10 szt. Laptop Lenovo wraz z 

akcesoriami 

29 353,80 zł 

3. SP3 Łapy 3 szt. Laptop 15,6 HUWAWEI wraz 

z akcesoriami  

8 043,12 zł 

 

4 szt. Laptop Lenovo wraz z 

akcesoriami 

11 741,52 zł 

4. SP Łup. Stara 2 szt. Laptop HUWAWEI wraz z 

akcesoriami  

5 362,08 zł 

2 szt. Laptop Lenovo wraz z 

akcesoriami 

5 870,76 zł 

5. SP w Płonce K 2 szt. Laptop HUWAWEI wraz z 

akcesoriami  

5 362,08 zł 

3 szt. Laptop Lenovo wraz z 

akcesoriami 

8 806,14 zł 

 

6. SP Uhowo  2 szt. Laptop HUWAWEI wraz z 

akcesoriami  

5 362,08 zł 

2 szt. Laptop Lenovo wraz z 

akcesoriami 

5 870,76 zł 

 

 SUMA  172 445,34 zł 

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 

Z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowej w ramach „Akademia cyfrowa dla mieszkańców województwa 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” zakupiono: 

Lp. Nazwa jednostki Ilość sprzętu Kwota dofinansowania 

1. SP nr 1 Łapy 1 szt. Lenova Yoga 3 350,00 zł 

2. SP nr 2 Łapy  1 szt. Lenova Yoga 3 350,00 zł 

3. SP nr 3 Łapy 1 szt. Lenova Yoga 3 350,00 zł 

4. SP Łup. Stara 1 szt. Lenova Yoga 3 350,00 zł 

5. SP w Płonce K 3 szt. Lenova Yoga 10 050,00 zł 

6. SP Uhowo  3 szt. Lenova Yoga 10 050,00 zł 

 SUMA  33 500,00 zł 

Źródło: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach 


