
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY  

O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH                                               

W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA                                  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

(Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym wynika 

z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinogóra Górna, 30 października 2018 r. 

 



I. SIEĆ SZKÓŁ  

 

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowały  

3 szkoły podstawowe:  

• Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej,  

• Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,  

• Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej  

 

II. LICZBA UCZNIÓW I KADRA W SZKOŁACH  

 

W roku szkolnym 2017/2018  do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 458 

uczniów oraz 128 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie stanowiło 586 

dzieci:  

 - w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej  - 335 uczniów w tym 119    

             uczniów w klasach gimnazjalnych, 

 - w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej -  64 uczniów, 

 - w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 59 uczniów. 

  

W szkołach podstawowych utworzono 32 oddziały, w tym 6 oddziałów gimnazjalnych, 

w których średnia liczba dzieci w oddziałach wynosiła 14, natomiast w klasach 

gimnazjalnych 20.  

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych. 

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosiła 18. 

W szkołach zatrudnionych było łącznie 64 nauczycieli, w tym: 

 - 52 osób na pełnym etacie,  

 - 12 osób w niepełnym wymiarze zajęć,  

Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:  

 - 54 nauczycieli dyplomowanych, 

 - 4 nauczycieli mianowanych.  

 - 5 nauczycieli kontraktowych 

 - 1 nauczyciel stażysta 

W obsłudze i administracji szkół zatrudnionych jest 15 osób, w tym 13 

pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnione, z tego:  

- w administracji - 2 osoby, 

- w obsłudze - 13 osób.  



 

 

III. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Z POCHODNYMI  

 

 Wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oświacie       

w roku szkolnym wyniosły 4 523 519 zł, w tym:  

 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 3 983 888 zł, co stanowi 88,07% ogółu 

   wynagrodzeń,  

 - wynagrodzenia dla pracowników administracji – 115 737 zł 

 - wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 423 894 zł  

 Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie 

przedstawia się następująco:  

 - nauczyciel dyplomowany – 5 347 zł + dod. socjalne 345 zł = 5 692 zł  

 - nauczyciel mianowany  - 4 165 zł + dod. socjalne 280 zł = 4 445 zł  

- nauczyciel kontraktowy – 3 061 zł + dod. socjalne 258 = 3 319 zł 

- nauczyciel stażysta – 3 108 zł + dod. socjalne 246 = 3 354 zł 

 Dodatki socjalne przysługują nauczycielom posiadającym kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionym na terenie wiejskim, tj . odrębny 

dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.  Dodatek ten wraz z 

pochodnymi został wypłacony na łączną kwotę 217 892,67 złotych.  

 Nauczycielom, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami gmina zobowiązana była wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający.   

W tym roku wypłacono nauczycielom kontraktowym – 7 076,72 zł. 

  

IV. DOSKONALENIE ZAWODOWE  

 

 Gmina corocznie zabezpiecza w budżecie środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Środki te 

wydatkowane są na:  

 - szkolenia rad pedagogicznych,  

 - opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,  

           - seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli     

skierowanych przez dyrektora szkoły,  

  - opłaty za studia i studia podyplomowe.  



Wydatkowana kwota w roku szkolnym 2017/2018 na ten cel wynosiła 

 20 854 zł. 

  Kwota dofinansowania zwrotu czesnego wynosi 50% wpłaty . Decyzję o zwrot 

wydaje dyrektor szkoły i przesyła do organu prowadzącego wraz z załączonymi 

oryginałami dowodów wpłat.  

 Opłaty za kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 

szkoły są finansowane w wysokości 50% poniesionych kosztów kształcenia.  

 Opłaty za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły finansowane w wysokości 100%  

w ramach posiadanych środków finansowych.  

 

V. REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

 

 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego             

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 

szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. 

 Dyrektorzy zbierają informacje o spełnianiu obowiązku przez uczniów  

w rejonie szkół, wysyłają informacje do szkół o uczniach spoza rejonu spełniających 

obowiązek w danej placówce. Na terenie gminy Opinogóra Górna wszyscy uczniowie 

spełniają obowiązek szkolny.  

 

VI. DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH  

 

 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę       

w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów 

kształcenia.  

Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 rok życia, a nie 

przekroczyła 18 lat. Pracodawcy zatrudniając młodocianych pracowników  

w związku z poniesionymi kosztami kształcenia otrzymują po złożeniu kompletnego 

wniosku, refundację poniesionych kosztów. Gmina otrzymuje środki na ten cel  

w postaci dotacji celowej.  

 Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników oraz nauki zawodu w 2017 r. wyniosło 55 967,41 zł.               

Z dofinansowania skorzystało 12 pracodawców, którzy wyszkolili 9 pracowników 

młodocianych z terenu naszej gminy.  



 Nauka wyszkolenia młodocianego pracownika trwa 36 miesięcy, a 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - w zależności od wymaganego cyklu. 

 

VII. DOWOŻENIE UCZNIÓW  

Gmina organizuje dowóz uczniów do szkół poprzez :  

- zakup biletów szkolnych na dowóz kursowymi autobusami PKS do szkół  

podstawowych  na łączną kwotę 95 789,64 zł   

- zawieranie umów z rodzicami na dowóz dzieci własnym samochodem, co  

stanowiło kwotę 73 367,54 zł. Umowa ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- 

Wychowawczym  na dowóz ucznia niepełnosprawnego – 3 808 zł. 

Gmina zapewniała opiekę w czasie przewozu dzieci zatrudniając 3 opiekunki, które 

zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym kursowymi autobusami PKS. Koszt 

zatrudnienia opiekunek wyniósł 54 367,22 zł. 

Łączny koszt dowożenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wyniósł 227 332,40 zł. 

 

VIII. NAUCZNIE INDYWIDUALNE  

W gminie zaistniała potrzeba zorganizowania nauczania indywidualnego dla 1 

ucznia. 

  

IX. STYPENDIA  

 

 W roku szkolnym 2017/2018  wpłynęło 29 wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego na łączną kwotę 29 000 zł. Głównym i jedynym kryterium przyznania 

stypendium jest wysokość dochodu na członka rodziny, tj. kwota 514,00 zł netto.  

Stypendium szkolne wypłacano na ucznia w wysokości 1 000,00 zł na okres 10 

miesięcy, tj. od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. (100,00 zł miesięcznie).  

Wypłata świadczenia nastąpiła na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków 

na ucznia. Faktury mogły dokumentować wyłącznie zakupy o charakterze 

edukacyjnym, a w szczególności: podręczniki, książki pomocnicze (np.: słowniki, 

ćwiczenia), artykuły i przybory szkolne, tornister, strój i obuwie na zajęcia 

wychowania fizycznego.  

 W roku szkolnym 2017/2018 przyznawane były przez dyrektorów szkół także 

stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe bez względu na 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Łącznie na stypendium przeznaczono  

8 270 zł, z czego:  



- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej – 4 970 zł  

- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej – 2 500 zł  

- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie – 800 zł.   

 

X. POSIŁKI W SZKOLE  

 

We wszystkich szkołach dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i z rodzicami, dzieci z rodzin o niskich dochodach korzystały z dożywiania 

w szkole. W roku szkolnym 2017/2018 z pomocy skorzystało 39 uczniów. Wydano  

3 478 posiłków na łączną kwotę 19 217 zł.  

Wszystkie szkoły w naszej gminie brały udział w "Programie dla szkół” – którym 

objęte były dzieci z klas I-V, regularnie nieodpłatnie korzystały w ramach programu z 

mleka, porcji warzyw i owoców. Ponadto szkoły w Opinogórze Górnej i Woli 

Wierzbowskiej realizowały we współpracy z PCK roczny projekt „Żółty talerz”, 

gwarantujący codziennie bezpłatny, ciepły posiłek 46 uczniom.  

 

XI. PROGRAMY UE  

W roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich szkołach realizowany był projekt pn. 

„Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość” na łączną kwotę 

428 514,40 zł z tego 403 230,40 zł ze środków UE, natomiast 25 284,00 wkład 

własny.   

Celem głównym projektu było: 

o podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, 

szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji 

zawodowych u nauczycieli. 

o kształtowanie i rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 

wśród uczniów. 

o podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego. 

o bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań 

edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji uczniów o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych. 



o stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu poprzez utworzenie pracowni biologiczno- przyrodniczej; 

wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. 

Projekt obejmował: 

o zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, 

o zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych, 

o zajęcia wyrównujące w zakresie kompetencji kluczowych, 

o zajęcia rozwijające wśród uczniów umiejętności i postawy niezbędne do 

funkcjonowania na rynku pracy, 

o wzrost kompetencji zawodowych u nauczycieli  

W projekcie brało udział 216 uczniów i 39 nauczycieli. 

 

XII. INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH  

 

 W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie zakupiono szafki, zaadoptowano 

szatnię na potrzeby małej sali lekcyjnej oraz wyremontowano podłogę za kwotę 

9 150,27 zł.   

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej zaadoptowano jedno 

pomieszczenie na potrzeby klasy i drugie na potrzeby stołówki oraz zrobiono remont 

korytarza wejściowego do szkoły i zakupiono szafki za kwotę 15 927,93 zł.     

XIII. SPRAWDZIANY I EGZAMINY  

 

 W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło                 

57 uczniów klas III. Gimnazjaliści pisali egzamin z : 

- historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, 

- przedmiotów przyrodniczych (chemii, geografii, biologii, fizyki) i matematyki, 

- języka obcego do wyboru: język rosyjski podstawowy, j. niemiecki podstawowy lub  

język angielski podstawowy i rozszerzony. 

  

Średnie wyniki procentowe poszczególnych klas i szkoły  na tle powiatu, 

województwa i kraju przedstawia poniższa tabela: 



wyniki j. polski historia  

i wos 
przyrod

niczy   

matematyka język 

angielski 

podstaw. 

język  

angielski 

rozszerz. 

język 

niemiecki 

Szkoła 

 
66 57 54 53 56 32 49 

Powiat 

 
64 55 54 50 63 45 45 

Woje-

wództwo 

 

70 61 54 55 72 57 52 

Kraj 

 
68 59 52 56 68 51 Brak 

danych 

 

W tym roku szkolnym ze względu na reformę prawa oświatowego w szkołach 

podstawowych sprawdzian nie odbył się. 

 

XIV. SUKCESY UCZNIÓW NA SZCZEBLU PONADGMINNYM 

  

Uczniowie naszych szkół aktywnie uczestniczą w licznych konkursach 

przeglądach organizowanych na szczeblu gminnym i osiągają sukcesy na szczeblu 

ponadgminnym.  

  

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej 

 

 I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie „ Budżet. Ogarniamy wydatki”, 

konkurs organizowany przez Ministerstwo finansów. 

 I miejsce w województwie w konkursie „Być jak Ignacy”, tytuł Naukowej Szkoły 

Ignacego oraz nagroda dla szkoły w kwocie 8.000 zł, bon na książki o wartości 

500 zł, konkurs organizowany przez fundację PGNiG, pod patronatem MEN. 

 Wyróżnienie dla szkoły  od Rzecznika Praw Dziecka za zorganizowanie 

szkolnych obchodów praw dziecka.  

 Wyróżnienie i nagroda w kwocie 500 zł w wojewódzkim konkursie – aranżacja 

koszyka wielkanocnego; konkurs organizowany przez Cedrob. 

 Konkurs Literacki „Świat przyszłości”  pod patronatem Marszałka 

Województwa Mazowieckiego- publikacja pracy ucznia klasy VI w wydanej 

książce z najlepszymi pracami uczniów z województwa mazowieckiego.  

 I miejsce i wyróżnienie w międzygminnym konkursie  „Lubimy czytać”. 



 Wyróżnienie  w etapie wojewódzkim dla uczennicy klasy II gimnazjalnej w 

Jubileuszowej XXV  edycji konkursu wojewódzkiego „Wydajemy własną 

książkę” za książkę pt. „Mateuszek”. 

 II miejsce w kategorii SP i II miejsce w kategorii oddziałów gimnazjalnych w X 

Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej English Song 2018. 

 III miejsce w między powiatowym konkursie matematycznym organizowanym 

przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu.  

 III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności „Krasiniak 2018”- 

kategoria j. polski.   

 I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Artystycznym „ Impresje romantyczne”, 

konkurs organizowany przez ciechanowski Krasiniak.  

 I miejsce w XXXII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Pisanki , kraszanki, 

palmy”. 

 I miejsce w XLI Powiatowym Konkursie „Najładniejsza Marzanna”. 

 Wyróżnienie w powiatowym konkursie literackim –epistolomania Zygmunta 

Krasińskiego, konkurs organizowany przez Muzeum Romantyzmu. 

 III miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim poezji religijnej i 

patriotycznej. 

 I miejsce w powiatowym konkursie na prezentację multimedialną „Podążaj ich 

śladem”. 

 III miejsce w eliminacjach powiatowych Olimpiady BRD.  

 

Konkursy gminne 

 „Cudze chwalicie, swego nie znacie”- konkurs wiedzy o małej ojczyźnie, 

konkurs znajomości pieśni ludowych oraz umiejętności artystyczno-

plastycznych;  organizatorem była SP Opinogóra, konkurs wielopokoleniowy 

(drużyny złożone z uczniów, rodziców i dziadków), złożony z kilku kategorii. 

  Konkurs międzyszkolny o życiu św. Stanisława Kostki, I miejsce w konkursie, 

organizatorem SP Wola Wierzbowska.  

 Konkurs plastyczny - Gmina Opinogóra w pracach plastycznych, najlepsze 

prace stanowią ilustracje do gminnego kalendarza. 

 

 



OSIĄGNIĘCIA I INICJATYWY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Osiągnięcia sportowe 

 Awans dwóch uczniów do Igrzysk Mazowsza w biegach przełajowych. 

 I miejsce w etapie rejonowym Halowej Piłki Nożnej dziewcząt. 

 I miejsce w Ciechanowskiej Młodzieżowej Lidze Piłki Siatkowej Dziewcząt. 

 II miejsce w  powiatowym turnieju siatkarskim o Puchar Starosty 

Ciechanowskiego. 

 III miejsce w finale Mistrzostw Mazowsza Ludowych Zespołów Sportowych. 

 III miejsce w powiatowych biegach sztafetowych.  

 

Inicjatywy sportowe 

 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta - turniej skierowany do drużyn 

amatorskich z  województwa mazowieckiego. 

 Turniej Piłki Siatkowej o przechodni puchar dyrektora szkoły.  

 Szkolny Turniej  Halowej Piłki Nożnej. 

 Liga Orlika - turniej piłkarski dla drużyn amatorskich. 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 

Szkoła brała udział w: 

1) w  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

  2 miejsce drużynowo, na szczeblu gminnym 

  2 i 3  miejsce indywidualnie na szczeblu gminnym 

  1 miejsce indywidualnie w eliminacjach powiatowych 

  udział w eliminacjach wojewódzkich; 

2)  w Międzygminnym Konkursie Czytelniczym „Lubimy czytać” – 1 i 3 miejsce 

indywidualnie; 

3)  w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o św. St. Kostce - wyróżnienie 

4) w Powiatowym Konkursie  Recytatorskim „Najdroższy wyraz Ojczyzna”- udział 4 

uczniów; 

5) w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy - wypadkom 

zapobiegamy” - wyróżnienie 

 



Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej 

Szkoła uczestniczyła:  

 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej 

ALBUS 2018: z matematyki jedna uczennica zdobyła dyplom wyróżnienia, a 

14 uczniów dyplom uznania; 

 w ogólnopolskim konkursie „Synapsik MEN” klas I-III 5 uczniów zdobyło 

dyplom laureata; 

 V miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi 

mamy – wypadkom zapobiegamy”  zorganizowanym przez KRUS; 

 I miejsce w eliminacjach gminnych i III na szczeblu powiatowym w 

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”; 

 w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym „Nasza gmina, powiat, 

województwo” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego I i II miejsce, a ponadto jeden uczeń otrzymał wyróżnienie; 

 I miejsce zarówno w kategorii klas I-III, jak i IV-VII w Międzyszkolnym 

Konkursie Regionalnym „Cudze chwalicie swego nie znacie – Gmina 

Opinogóra Górna oczami młodych patriotów”; 

 w XVII Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Nutka 2017” 

nasi uczniowie zajęli I i III miejsce; 

 w Gminnym Przeglądzie Plastycznym pt.: „Pocztówka, Pisanka i Zajączek 

Wielkanocny” oraz „Boże Narodzenie w tradycji polskiej” dyplomy za udział. 

 
 

XV. PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM – PREZENTACJA 

POTENCJAŁU TWÓRCZEGO UCZNIÓW 

 

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej 

1.   Gala Mikserów – nagradzanie najbardziej charakterystycznych osobowości w  

       szkole. 

2.   Przygotowanie uroczystości środowiskowej w ramach szkoły promującej zdrowie. 

3. Okolicznościowe występy chóru szkolnego - na okoliczność otwarcia ekspozycji 

oranżerii z zastosowaniem multimediów, z okazji Powiatowego święta Policji - 

koncert „Radośnie zaśpiewajmy ojczyźnie”. 



4. Prowadzenie lekcji otwartych  dla rodziców. Celem takich działań było pokazanie 

rodzicom różnorodności metod i form pracy oraz funkcjonowanie dzieci w zespole 

klasowym, relacje z rówieśnikami i nauczycielem. Lekcje cieszyły się dużym 

zainteresowaniem ze strony rodziców,  dlatego będą kontynuowane. 

5. Na boisku Orlik rozgrywana była Liga Orlika -  mecze piłki  nożnej drużyn 

amatorskich.   

6. Szkoła  przystąpiła do programu „Lepsza Szkoła”- program ogólnopolski badający 

efektywność nauczania  i  przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. 

7.   Prężnie działający Klub Wolontariusza - przygotowywanie paczek dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy, stała współpraca z Domem Kombatanta - 

cykliczne występy i koncerty dzieci na rzecz podopiecznych Domu Złotej Jesieni.  

8.  W ramach promocji działalności placówki wydawane szkolne gazety „Mikser” i 

„Maluch”. Docierała ona do środowiska lokalnego,  opisywano w niej wszystkie 

ważniejsze przedsięwzięcia i działania szkoły. 

9. Promocja szkoły odbywa się na bieżąco na stronie internetowej  

www.spopinogora.edupage.org. Szkolny administrator  systematycznie  zamieszcza 

informacje o zrealizowanych działaniach szkoły zaopatrzone zdjęciami.  Stronę 

odwiedzają  rodzice – śledzą efekty pracy.  

10. Promocja szkoły odbywa się  cyklicznie  poprzez artykuły w prasie lokalnej.          

W szkole funkcjonuje zespół do spraw promocji- nauczyciele redagują artykuły do 

Tygodnika Ciechanowskiego i do Gazety Opinogórskiej. 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 

1. Imprezy szkolne organizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, np.  

   „Andrzejki”,  „ Zabawa Choinkowa” „Rodzinny Dzień Sportu” 

2. Szkolne projekty: „Jasełka szkolne”, „Odkrywamy talenty”,  

3. Udział szkoły w akcjach społecznych: 

 Zbiórka baterii i nakrętek 

 Sprzątanie Świata 

http://www.spopinogora.edupage.org/


 Klub Bezpiecznego Puchatka 

 akcje charytatywne: „Góra Grosza”  

4. Współpraca z PCKiSz w Ciechanowie w ramach projektu edukacyjnego „Dookoła  

    Świata”. 

5. Udział w ogólnopolskim programie promującym zdrowe odżywianie „Śniadanie    

    daje moc”.  Szkoła została laureatem w konkursie grantowym na dofinansowanie  

     śniadania – 1 miejsce w województwie. Dwie nauczycielki zdobyły nagrody      

     indywidualne. 

6. Udział uczniów w gminnym konkursie plastycznym „Kartka z kalendarza”. W   

    „Kalendarzu”   znalazły się prace 3 uczniów. 

7. Projekt czytelniczy w ramach ogólnopolskiej akcji : „Jak nie czytam, jak czytam”. 

8. Projekty i przedsięwzięcia szkolne związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania  

    przez Polskę niepodległości, np. „Bieg dla Niepodległej’. 

9. Uzyskanie dofinansowania obchodów 100 - lecia Niepodległości. Opracowany  

    projekt uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego  

    projektu szkoła uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 12500 zł. 

10. Kontynuowano działania promocyjne związane z przygotowaniem szkoły do  

     obchodów  100– lecia oraz nadania imienia Marii Konopnickiej.  

11. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa w ramach powiatowego projektu  

   „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie    

    ciechanowskim”.  Projekt ten jest skierowany do środowiska lokalnego. 

12. Szkoła prowadzi działania promujące zdrowy styl życia: 

 cykliczne imprezy sportowe takie jak np.: biegi przełajowe,  

 projekty realizowane wspólnie z Sanepidem jak np. „Nie pal przy mnie proszę”, 

„Trzymaj formę”.  

13. Szkolna strona internetowa – na stronie zamieszczone są dokumenty szkolne,   

     relacje z wydarzeń, imprez szkolnych oraz dokumentacja fotograficzna. 

14. Kronika szkolna – w kronice gromadzone są dyplomy, certyfikaty oraz wycinki z  

     gazet lokalnych, w których opisywane są wydarzenia ze szkoły 



Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej  

 

Szkoła brała udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczeństwa, za które 

otrzymała dyplomy i certyfikaty :  

 Dyrektor Generalny Stowarzyszenia UNICEF Polska 27.04.2018 r. uhonorował 

szkołę certyfikatem Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 

2017/2018 za udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-pomocowej 

„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”; 

 dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega - 2018”; 

 podziękowanie za pomoc rzeczową przekazaną schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w Pawłowie i uczestnictwo w ramach „Świąteczna paka dla psiaka””; 

 podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej 

akcji Góra Grosza” oraz na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Świetlik”.; 

 dyplom za zorganizowanie lokalnych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu 

2018”. 


