
SUKCESY GMINY DOTYCZĄCE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ POPRAWIAJĄCYCH 

WARUNKI LOKALOWE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

 

Poniżej przedstawiamy przebieg działań, jakie zostały podjęte w związku z trudną sytuacją 

demograficzną w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno:  

1. W roku szkolnym 2012/2013 zostały przyjęte zasady wprowadzone Zarządzeniem  

Nr ZEAS.0050.03.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Piasecznie z dnia 20.03.2012 r. 

dotyczące ograniczenia przyjmowania do gminnych placówek oświatowych mieszkańców 

sąsiednich gmin w momencie nie zapewniania wszystkim uczniom z rejonu placówki miejsc  

w szkole, bądź też kiedy przyjęcie tych dzieci z sąsiednich gmin spowodowałoby pogorszenie 

warunków realizacji zadań szkoły.  

2. W roku szkolnym 2013/2014 zostały utworzone dwa dodatkowe oddziały w Przedszkolu Nr 

11 znajdującym się w rejonie Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu. Dodatkowe 

oddziały zostały przeznaczone dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym z terenu Józefosławia. Efektem wprowadzenia dodatkowych oddziałów było 

zmniejszenie liczby oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Także w Przedszkolu 

Nr 5 i Przedszkolu Nr 8 utworzono dodatkowy oddział, które to odciążyły Szkołę Podstawową 

Nr 5. 

3. Od września 2013r. przeprowadzano analizę demografii obwodu szkół podstawowych  

w szczególności Szkoły Podstawowej w Józefosławiu i Szkoły Podstawowej Nr 5. ZEAS 

przygotował projekt uchwały zmieniającej obwody szkół podstawowych przy współpracy 

dyrektorów szkół podstawowych i przedstawicieli rad rodziców. Powyższa uchwała została 

uchwalona przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 12.02.2014 r. pod Nr 1300/XLIII/2014  

w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Piaseczno. Uchwała została podjęta w związku ze zmianą 

sytuacji demograficznej w obwodach szkół prowadzonych przez Gminę Piaseczno wynikającą  

z dynamiki przyrostu w miejscowościach wchodzących w skład obwodów szkolnych, 

dostosowanie liczby uczniów zamieszkałych w obwodach szkół do ich możliwości 

lokalowych, jednocześnie zapewniając bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu 

uczniów. 

4. Gmina Piaseczno w 2013 r. zabiegała o możliwość wynajmu i adaptacji budynku 

Obserwatorium Astronomicznego przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu na potrzeby Zespołu 

Szkół Publicznych w Józefosławiu. Niestety dnia 12 marca 2014 r. Rektor Politechniki 

Warszawskiej odmówił podjęcia współpracy ze względu na potrzebę wprowadzenia zbyt 

daleko idących zmian w strukturze budynku i jego otoczeniu. 

5. W 2013 r. Gimnazjum Nr 1 użyczyło Szkole Podstawowej Nr 5 pomieszczenie, które zostało 

przeznaczone dla 2 oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 5. 

6. W okresie od grudnia 2013 r do lutego 2014 r. prowadzono analizę możliwości przyjęcia 

dzieci 5 i 6 letnich do Szkoły Podstawowej w Józefosławiu, do Przedszkola Nr 11 i do 

Przedszkola  

Nr 9 oraz do placówek niepublicznych zlokalizowanych w granicach obwodu tej szkoły. 

Analiza możliwości przyjęcia dzieci do placówek niepublicznych, którą przeprowadził 

powołany przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Zespół ds. 

braku miejsc w przedszkolach i szkołach wykazała, iż Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” 

posiada wolny budynek wraz z placem zabaw zlokalizowany przy ul. Wilanowskiej 15G. Po 

wstępnych rozmowach z właścicielem Panem Adamem Styczkiem ustalono, że byłby chętny 

wynająć ten budynek na cele szkolne dla Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu, gdzie 

mogą odbywać się zajęcia dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym i klas 



pierwszych. Wynajęcie osobnego budynku dla celów Szkoły Podstawowej w Józefosławiu 

byłoby najbardziej optymalnym wyjściem z tej sytuacji, gdyż obecnie trwa rozbudowa 

budynku Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu i obecny stan jest przejściowy. Ofertę 

przedstawiono na Kierownictwie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno dnia 08.04.2014 r. 

7. Dzieci 5 i 6 letnie uczące się w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 5,  

a także część klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 realizowały będą zajęcia w pięciu 

salach w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Sikorskiego 20, zorganizowana zostanie świetlica 

dla tych dzieci oraz dla chętnych możliwość korzystania ze stołówki. 

Sale dydaktyczne i świetlica będą znajdowały się w wydzielonej części placówki  

i z odrębnym wejściem tak, że uczniowie szkoły podstawowej nie będą mieli bezpośredniej 

styczności z gimnazjalistami. 

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków sprzyjających nauce dzieci 

najmłodszych, uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 15 maja 2014 roku, przyznano 

dodatkowe środki w wysokości 124 tys. zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie tych 

pomieszczeń. 

8. 17.03.2014 r. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piasecznie pismem  

nr ZEAS.4326.6.2014 wystosował oficjalne zapytanie czy właściciel jest zainteresowany 

wynajęciem tego budynku i na jakich warunkach. W odpowiedzi dnia 21.03.2014 r. uzyskano 

ofertę wynajmu uzupełnioną w dniu 11.04.2014 r o załącznik do oferty najmu zawierający 

dokładne wyliczenia powierzchni i koszt średnich opłat za media.  

9. W celu dokonania wyboru najlepszej oferty w miesiącu marcu 2014 r. Zespół Ekonomiczno – 

Administracyjny Szkół w Piasecznie złożył jeszcze zapytania o możliwość wynajmu 

pomieszczeń do następujących placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie 

Józefosławia: Szkoły Podstawowej Gaudeamus, Szkoły Podstawowej Szkoła Odkrywców.   

W odpowiedzi uzyskano tylko jedną ofertę ze Szkoły Podstawowej Gaudeamus, której 

właściciele proponowali wynajem części budynku, w którym działa ich szkoła w cenie 

wysokości dotacji dla ucznia w szkole niepublicznej w roku 2014 miesięcznie za każde 

dziecko przebywające w wynajętej przez Gminę Piaseczno części budynku. 

10. ZEAS w 2013 r. podjął również dialog z właścicielami placówek niepublicznych  

o możliwości udzielenia przez Gminę Piaseczno zezwolenia na prowadzenie placówek 

publicznych. Uchwałą Nr 1301/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie wprowadzono 

możliwość dotowania publicznych placówek, których organem prowadzącym jest inna niż 

jednostka samorządu terytorialnego osoba fizyczna bądź osoba prawna.  

11. W miesiącu marcu 2014 r. zostały podjęte działania związane z wydaniem zezwolenia na 

prowadzenie Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej prowadzonych przez osobę 

fizyczną Panią Marię Kalińską w Józefosławiu na ul. Julianowskiej 66B. Należy nadmienić, iż 

zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty Publiczne Przedszkole Nr 1 rozpocznie 

działalność 1 stycznia 2015 roku a Publiczna Szkoła Podstawowa 1 września 2015 roku. 

Niemniej jednak Pani Kalińska złożyła ofertę, że już od 1 września 2014 roku 

zarówno do przedszkola jak i do szkoły podstawowej przyjmowane będą dzieci bez 

wpisowego i bez opłat czesnego od rodziców. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będą 

analogiczne  

z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym (1 zł za każdą godzinę powyżej 5 

godzin pobytu dziecka w przedszkolu). Ponieważ zarówno Przedszkole jak i Szkoła 

Podstawowa prowadzone przez Panią Marię Kalińską zlokalizowane są w bezpośrednim 

sąsiedztwie Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu, ich utworzenie wspomaga Gminę w 

zapewnieniu wszystkim dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim z tego rejonu miejsca do 

realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

12. Pismem z dnia 07.04.2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie 

poinformowała ZEAS, że po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji należałoby rozpatrzyć 

możliwość wynajęcia dla szkoły podstawowej minimum 3 sal. Pismem z dnia 13.05.2014 r. 



ZEAS wystąpił z prośbą do Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu o 

przygotowanie symulacji planu zajęć w roku szkolnym 2014/2015. Prośba wynikała z obawy 

czy zgłoszone zapotrzebowanie na wynajęcie trzech pomieszczeń dla dzieci objętych rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym i trzech klas pierwszych jest wystarczające. Po dostarczeniu 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu symulacji planu zajęć, 

przeprowadzono ich wnikliwą analizę i stwierdzono, że niektóre sale dydaktyczne nie są 

wykorzystane przez jedną lub dwie godziny lekcyjne, a później do tych klas zostaje 

wprowadzona kolejna zmiana. W związku z powyższym poproszono dyrektor placówki  

o weryfikację przedłożonej symulacji planu tak aby w pełni uniknąć powstawania „okienek”  

w rozkładzie zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych. Przedstawiona nowa 

symulacja planu zajęć nadal wskazywała wolne sale dydaktyczne. Niemniej jednak dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfort nauki oraz 

pracy pracowników szkoły. Burmistrz uznał, że pomimo wykazanych „okienek” należy 

wynająć dodatkowe pomieszczenia na potrzeby szkoły. Dzierżawa dodatkowego budynku 

pozostającego  

w niewielkiej odległości od szkoły, pozwoli utrzymać organizację w sposób przyjazny dla 

wszystkich uczniów, a szczególnie dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym i klasach pierwszych szkoły podstawowej, z zachowaniem dotychczasowej 

organizacji pracy i  bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy dla uczniów  

i nauczycieli, zapewniającą możliwość realizacji zadań szkoły. 

13. W miesiącu maju 2014 r. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piasecznie 

prowadził monitoring rekrutacji dzieci do SP Józefosław i weryfikację dzieci zapisanych do 

kilku placówek jednocześnie (spotkanie z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych  

w Urzędzie Gminy Piaseczno oraz analiza składanych informacji na piśmie). 

14. W czerwcu 2014 r. podjęto działania związane z wynajęciem części budynku Przedszkola 

Niepublicznego „Świat Bajek”, ul. Julianowska 67D, które oddalone jest tylko 100 metrów od 

szkoły oraz przedszkola Niepublicznego „Miś” na ul. Szafirowej 16. Zamieszczono 

ogłoszenia na stronie Gminy Piaseczno, ZEAS-u oraz na FB o chęci wynajęcia pomieszczeń 

dla Szkoły Podstawowej w Józefosławiu z podaniem terminu przyjmowania ofert do dnia 

30.06.2014 r. 

15. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła do ZEASz –u oferta Pana Tomasza Zadziełło-

Zielińskiego na wynajęcie pomieszczeń w budynku w Mysiadle, ul. Ogrodowa 13. 

Członkowie Zespołu ds. braku miejsc w przedszkolach i szkołach dokonali oględzin budynku 

w Mysiadle, ul. Ogrodowa 13 i stwierdzili nieprzydatność w/w oferty do celów szkolnych ze 

względu na zbyt dużą odległość w stosunku do Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu 

(ponad 5 km). Ponadto stan techniczny zaproponowanych do wynajmu pomieszczeń 

wskazywał na dodatkowe nakłady finansowe, które Gmina Piaseczno musiałaby ponieść, aby 

przystosować je do potrzeb szkolnych. 

16. W dniu 30.06.2014 r. wpłynęły dwie oferty: pierwsza od P.H.U. JAGA Grażyna Dąbek na 

lokal  

o pow. ok 320 m2 w Józefosławiu na ul. Urocza 14 klatka B oraz od GREEN OAK na lokal  

w Józefosławiu, ul. Urocza 14 klatka A. Ta druga firma uzależnia wynajęcie pomieszczeń dla 

szkoły w Józefosławiu pod warunkiem wynajęcia przez Gminę Piaseczno innych pomieszczeń 

w tym samym budynku na potrzeby Domu Kultury w Piasecznie.  

17. W oględzinach pomieszczeń zaproponowanych do wynajęcia przez obie firmy wzięła udział 

Pani Jolanta Zawadzka – Ładecka Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu, która 

oglądała również lokal zaproponowany przez Pana Adama Styczka na ul. Wilanowskiej 15 G.  

W trakcie oględzin stwierdzono, iż pomieszczenia są w stanie surowym, niezbędne byłoby 

oddzielenie ścianą części szkolnej od dalszej części budynku, brak urządzonego placu zabaw. 

Poproszono przedstawicielkę firmy PHU JAGA o pilne przekazanie terminu ostatecznego 

zakończenia prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń do celów szkolnych 



(notatka służbowa z dnia 7 lipca 2014 r.). Do dnia dzisiejszego, mimo kilku prób kontaktu 

telefonicznego oraz wysłanej informacji emailowej, taka informacja nie wpłynęła do Zespołu 

Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Piasecznie. 

18. Zgodnie z prośbą Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu o potrzebie 

wynajęcia trzech sal lekcyjnych, w dniu 14 lipca 2014 r. po rekomendacji dyrektora placówki 

została zaakceptowana oferta wynajmu budynku w Józefosławiu przy ul. Wilanowskiej 15G. 

19. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i zawarciem umowy najmu. 

20. ZEAS przygotował zmiany w planie finansowym na 2014 r. w celu zabezpieczenia środków 

związanych z wyposażeniem wynajętego budynku na potrzeby szkoły.  

21. W miesiącu czerwcu 2014 r. Przedszkole Niepubliczne „Zegar Słoneczny” z Zalesia Górnego 

otrzymało zezwolenie na utworzenie przedszkola publicznego. W miesiącu lipcu 2014 r. 

wpłynął kolejny wniosek przedszkola niepublicznego z centrum Piaseczna o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie przedszkola publicznego. W chwili obecnej trwa weryfikacja 

złożonych dokumentów. Kolejne dwa przedszkola niepubliczne w terenu Gołkowa i ze 

Złotokłosu są w trakcie przygotowywania dokumentacji i za pewne w niedługim czasie złożą 

wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie placówki publicznej. Jeżeli wszystkie 

formalności zostaną dopełnione do pula miejsc w przedszkolach publicznych wzrośnie o 350 

dzieci, czyli o jedną trzecią. Zachęcamy wszystkie placówki niepubliczne do współpracy. 

Jest to ogromny sukces, mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie zainteresowane 

placówki i w niedługim czasie uda nam się jeszcze podwoić ten wzrost miejsc w placówkach 

publicznych. 

 

Podjęte działania spowodowały brak zagrożenia trzyzmianowością w naszych 

placówkach oświatowych. 

Mamy nadzieję, że wszystkie działania wpłyną na podwyższenie wyników naszych 

uczniów. 

 

Życzymy wszystkim sympatykom Piaseczyńskiej Oświaty spokojnego wypoczynku. 

 


