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I. SIEĆ SZKÓŁ  

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 
 3 szkoły podstawowe:  

 Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej,  

 Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,  

 Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej 

     i Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej.  

 

II. LICZBA UCZNIÓW I KADRA W SZKOŁACH  

W roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało  
470 uczniów oraz 91 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie stanowiło 561 
dzieci:  

 w   Szkole   Podstawowej   w  Opinogórze   Górnej  - 196 uczniów,  

 w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej - 61 uczniów, 

 w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 59 uczniów, 

 w Gimnazjum w Opinogórze Górnej - 154 uczniów.  

W szkołach podstawowych utworzono 22 oddziały, w których średnia liczba 
dzieci wyniosła 14. Natomiast w gimnazjum było 7 oddziałów, średnia liczba uczniów 
w klasie - 22.  

Średnia liczba dzieci w oddziale w gminie stanowiła 16 uczniów.  

W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne,        
od maja br. w Szkole Podstawowej  w Opinogórze Górnej został utworzony oddział 
przedszkolny dla 25 czterolatków.  

W szkołach zatrudnionych było łącznie 62 nauczycieli, w tym:  

 47 osób na pełnym etacie,  

 15 osób w niepełnym wymiarze zajęć,  

Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:  

 46 nauczycieli dyplomowanych, 

 16 nauczycieli mianowanych.  

W  obsłudze  i  administracji  szkół  zatrudnionych  było  15  osób,  w  tym  

13 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnione, z tego:  

 w administracji  - 2 osoby, 

 w obsłudze  - 13 osób.  

  

 

III. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Z POCHODNYMI  
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Wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oświacie  
w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły 4 159 592 zł, w tym:  

 wynagrodzenia dla nauczycieli  - 3 687 896 zł, co stanowi 88,66% ogółu    
wynagrodzeń,  

 wynagrodzenia dla pracowników administracji  - 101 059 zł, 

 wynagrodzenia dla pracowników obsługi  - 370 637 zł. 

  Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie 
przedstawia się następująco:  

 nauczyciel dyplomowany  -  5 001 zł + dod. socjalne 351 zł = 5 352 zł, 

 nauczyciel mianowany  -  4 000 zł + dod. socjalne 295 zł = 4 295 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 oraz nauczycielski 
dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego 
nauczyciela. Dodatki te wraz z pochodnymi zostały wypłacone na łączną  
kwotę 266 470 złotych.  

 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do 20 stycznia organ prowadzący 
szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę 
poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli,  
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 
Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Osobom, które nie osiągnęły 
średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego gmina 
musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający. W tym roku gmina nie wypłacała 
takiego dodatku.  

 

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,    

 opłaty za studia wyższe i studia podyplomowe nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły,.  

 Wydatkowana kwota w roku szkolnym 2013/2014 na ten cel wyniosła 
 19 302 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.  
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 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 5 lat i trwa do ukończenia 
gimnazjum 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  

Młodzież z terenu naszej gminy wybierając dalszą naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej, tj. w zasadniczej szkole zawodowej odbywa naukę zawodu 
 u wybranych rzemieślników. 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. Przy czym zasadą jest zatrudnianie młodocianych, którzy 
ukończyli gimnazjum. 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 przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, wymaga 
więc niezwykle starannego zapoznania się z prawem materialnym jak i procedurą 
administracyjną.  

 Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników oraz nauki zawodu w 2013 r. wyniosło 74 274 zł.  

 Z dofinansowania skorzystało 11 pracodawców, którzy wyszkolili                      
9 pracowników młodocianych z terenu naszej gminy.  

 Cykl trwania nauki wyszkolenia młodocianego pracownika trwał, w zależności 
od wybranego zawodu 24 lub 36 miesięcy.  

 

 

 

VII. DOWOŻENIE UCZNIÓW  

Gmina organizowała dowóz uczniów do szkół poprzez:  
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 zakup biletów szkolnych na dowóz kursowymi autobusami PKS do szkół 
podstawowych i gimnazjum w obwodzie swoich szkół na łączną kwotę         
126 093 zł.  

 zawieranie umów z rodzicami na dowóz dzieci własnym samochodem oraz 
umów z rodzicami na dowóz dzieci z orzeczeniami do szkół w Ciechanowie na 
łączną kwotę 57 025 zł. 

Gmina zapewniała opiekę w czasie przewozu dzieci zatrudniając 3 opiekunki. Koszt 
zatrudnienia opiekunek wyniósł 32 782 zł.   

Łączny koszt dowożenia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wyniósł 215 900 zł. 

  

 

VIII. NAUCZNIE INDYWIDUALNE  

Dzieci, które mają orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
o potrzebie indywidualnego nauczania mają zorganizowane nauczanie indywidualne. 
W naszej gminie w Gimnazjum w Opinogórze Górnej prowadzone było w roku 
szkolnym 2013/2014 nauczanie indywidualne jednego ucznia. Zatrudniony był  
1 nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

IX. WYPRAWKA SZKOLNA 

Rodzicom dzieci rozpoczynających roczne naukę w klasach I - III szkoły 
podstawowej przyznane zostało dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. 
Udzielenie tej pomocy było możliwe dzięki „Rządowemu programowi pomocy 
uczniom  - Wyprawka szkolna". Wynosiła ona w zależności od klasy do której uczeń 
uczęszcza od 180 zł do 325 zł. Przyznaje ją dyrektor szkoły na wniosek złożony w 
terminie ustalonym przez Wójta. Dofinansowanie do zakupu podręczników mogli 
otrzymać uczniowie z rodzin spełniających kryterium dochodowe, w których dochód 
na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
pomocy społecznej). 
W przypadku uczniów klas I dochód na jednego członka rodziny nie może 
przekraczać 539 zł.  
  

W naszej gminie z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych skorzystało 
36 uczniów na łączną kwotę 9 141 zł:  

 klasa I SP - 7 uczniów,  

 klasa II SP - 9 uczniów,  

 klasa III SP - 6 uczniów,  

 klasa V SP – 12 uczniów 

 Gimnazjum -  2 uczniów.  

 

X. STYPENDIA  



6 

 

W roku szkolnym 2013/2014 wpłynęło 99 wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego. Wydano 99 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 80 900 zł. Jedynym 
kryterium przyznania stypendium jest wysokość dochodu na członka rodziny,            
tj. kwota 456,00 zł netto.  

Stypendium szkolne wypłacano na ucznia w wysokości 900,00 zł na okres 9 
miesięcy, tj. od 01.09.2013 r. do 31.05.2014 r. (100,00 zł miesięcznie).  

Wypłata świadczenia nastąpiła na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków 
na ucznia i złożonych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół. 
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 2013/2014 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  
6 660 zł, z czego:  

 w Gimnazjum w Opinogórze Górnej – 1 270 zł,  

 w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej  - 3 000 zł,  

 w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie – 1 190 zł,  

 w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej – 1 200 zł,  

   

XI. 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 2013/2014 z pomocy skorzystało  67 uczniów. Wydano   
9 200 posiłków na łączną kwotę 47 945,60 zł.  

 Ponadto wszystkie szkoły w naszej gminie brały udział w akcji „Mleko  
w szkole". Beneficjentami tego programu byli uczniowie uczęszczający regularnie     
na zajęcia w ciągu roku szkolnego. Mieli oni możliwość spożycia mleka bądź 
przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Programem „Owoce            
i warzywa w szkole" objęci byli wszyscy uczniowie klas 0 - III ze szkół podstawowych 
w gminie.  

  

XII. PROJEKTY UNIJNE 

  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był w trzech szkołach 
podstawowych: w Opinogórze Górnej, Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej projekt 
”Mam szansę !”. 
Projekt opiewał na kwotę 107 595,50 zł i nie wymagał wkładu własnego.   
W ramach projektu utworzono 13 grup skierowanych do 65 osobowej grupy dzieci z 
klas I-III  z terenu naszej gminy.  
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 30 h zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji –  3 grupy, 

 30 h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
–  3 grupy, 

 30 h zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy – 3 grupy, 

 30 h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych język 
angielski dla dzieci – 3 grupy, 

 30 h zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 1 grupa. 
 

Dodatkowo w ramach projektu została doposażona baza dydaktyczna wszystkich 
szkół podstawowych. Wyposażenie dobrane zostało zgodnie z potrzebami uczniów. 
Do szkół podstawowych zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne do realizacji 
treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne, pozwalające poprzez 
zabawę, poprawić umiejętności dzieci. Ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby 
edukacyjne dzieci, zostały zakupione specjalne gry i plansze edukacyjno - 
wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Szkoły zostały doposażone w sprzęt specjalistyczny do 
diagnozowania i koordynowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zrealizowano 
również projekt „ Mam 5 lat i poznaje świat ”. W ramach tego projektu do sierpnia 
2014 r. doposażyliśmy w niezbędny sprzęt i armaturę łazienki w Szkole Podstawowej 
w Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej poprzez zakup i montaż 4 szt. misek 
ustępowych, 4 szt. umywalek, brodziki, baterie natryskowe, baterie umywalkowe,       
4 lustra, dozowniki mydła oraz mieszacze służące do uniknięcia oparzeń przez 
dzieci. Wartość środków pochodzących z unijnych wyniosła 4 118,84 zł. 
 

XIII. INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH  

 

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej 

Wykonanie toalet dla klas I – III – 32 556,53 zł  
Wykonanie ścian działowych na korytarzach – 7 404,97 zł 
Wymiana i montaż drzwi wejściowych – 5 490,00 zł 
Wykonanie i montaż liter przestrzennych na elewacji budynku – 3 321,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 

Modernizacja oddziału przedszkolnego – 29 144,44 zł 
Malowanie 2 sal lekcyjnych i remont  podłogi w jednej sali – 4 333 zł  
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup mebli na potrzeby pracowni 
komputerowej organizowanej w ramach powiatowego projektu „eIntegracja – 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” – 5 275 zł 
zakup indywidualnych szafek na przybory i podręczniki – 2 400 zł. 
 

Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej 
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Adaptacja pomieszczenia na łazienki dla oddziału przedszkolnego oraz jej 
wyposażenie – 29 740,21 zł. 
Malowanie jednego pomieszczenia klasowego, szatni, sali gimnastycznej, biblioteki 
oraz poprawki punktowe na korytarzach szkolnych, pracowni komputerowej                 
i w łazienkach – 1 067,68 zł. 
Wymiana 1 tablicy rozdzielczej prądu –197,80 zł. 
 

Gimnazjum w Opinogórze Górnej 

Malowanie dwóch klasopracowni, świetlicy szkolnej i toalet – koszt materiałów     

1200 zł (wykonanie prac przez konserwatora).  

 

XIV. SPRAWDZIANY I EGZAMINY  

1 kwietnia 2014 r. w szkołach podstawowych przeprowadzono sprawdzian na 
zakończenie szóstej klasy. Ze sprawdzianu można było uzyskać maksymalnie 40 
punktów. Przystąpiło do niego 53 uczniów. Średni wynik uzyskany przez uczniów      
z gminy Opinogóra  Górna wyniósł 25,74 pkt i jest najwyższy ze średnich 
uzyskanych przez uczniów gmin z terenu powiatu ciechanowskiego. Wskaźnik ten w 
powiecie wyniósł 24,14, a w kraju 25,82 pkt.  

Najwyższy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki                  
w Woli Wierzbowskiej – 28,25  pkt, nieco niższe  wyniki uzyskały szkoły podstawowe 
w Opinogórze Górnej  – 25,41 pkt i Kołaczkowie – 25,01 pkt.  

Porównując wyniki z ubiegłorocznymi widać wzrost średniej ilości uzyskanych 
punktów. Uczniowie z naszej gminy uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązywanie 
zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z 
informacji, nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru pisania, rozumowania i 
wykorzystywania wiedzy w praktyce. Indywidualnie najwyższy wynik uzyskali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie – Krystian Guszkowski (37pkt) i Julia 
Traczyk (35 pkt), Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej  – Weronika Moczulak 
(36 pkt). W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej najwyższy wynik uzyskała 
Katarzyna Brzezińska – 32 pkt.  

Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014 r. przystąpiło 54 trzecioklasistów. 
Uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z części 
humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej. Z części humanistycznej 
z zakresu języka polskiego średni wynik procentowy dla gminy Opinogóra Górna 
wyniósł 67,2% a powiatu 64,5%, z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 
55,6%.  

Z części matematycznej uczniowie w naszej gminie uzyskali 45,5% (dla powiatu 
44,2%) a z części przyrodniczej średni wynik wyniósł 49,4%.  

Z podstawowej części języka angielskiego uczniowie naszego gimnazjum uzyskali aż 
83,3%, gdzie średni wynik w kraju wyniósł 67%, w województwie 70,1%, a w 
powiecie 61%. Z części rozszerzonej języka angielskiego młodzież średnio otrzymała 
68,2% (kraj – 46%, województwo – 49,6%, powiat – 40,5%).  
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Ci uczniowie, którzy wybrali język rosyjski przystąpili do egzaminu tylko w części 
podstawowej ze względu na to, że język ten jest nauczany na poziomie 
początkującym. Średni wynik wyniósł 66,9%, gdzie wynik w kraju wyniósł 61%, w 
województwie 59,6%, a w powiecie 65,9%.  

Wśród absolwentów gimnazjum są prymusi, którzy napisali wybrane części egzaminu 
na 100%. Kinga Kuczyńska (średnia ocen na świadectwie 5,5) napisała egzamin z 
języka polskiego i języka rosyjskiego na 100%, Lidia Kakowska uzyskała 100% 
punktów z języka polskiego i matematyki, Magdalena Wilkowska uzyskała 100% z 
języka polskiego. Wśród gimnazjalistów są i tacy, którym minimalnie zabrakło do 
upragnionej „setki”. 

Porównując wyniki z ubiegłorocznymi widać wzrost średniej ilości uzyskanych 
punktów z egzaminu. Uzyskane wyniki sprawiają dużo satysfakcji i są 
potwierdzeniem tezy o dobrym klimacie w odniesieniu do gminnej oświaty.  

 

XV. SUKCESY UCZNIÓW NA SZCZEBLU PONADGMINNYM 

 

Uczniowie  naszych  szkół  aktywnie   uczestniczą  w   licznych konkursach                 
i przeglądach organizowanych na szczeblu gminnym i osiągają sukcesy na szczeblu 
ponadgminnym.   

 

Gimnazjum w Opinogórze Górnej 

1. Roczny projekt matematyczny „Bryły w technice orgiami” w ramach Regionalnego 

Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowany 

przez uczennicę klasy Ib Natalię Dublińską. 

2. Powiatowy konkurs recytatorski Sztuka Dialogu - I miejsce duet Kinga Kuczyńska i 

Weronika Cieślińska. 

3.  Powiatowy konkurs matematyczny w LO NR 2 w Ciechanowie - II miejsce Artur 

Falęcki z klasy IIIc. 

4. Powiatowy konkurs polonistyczny w I LO w Ciechanowie - I miejsce Lidia 

Kakowska, II miejsce Kinga Kuczyńska.  

5. Powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – I miejsce Piotr 

Ruszczyński (awans do rozgrywek wojewódzkich), II miejsce Lidia Kakowska. 

6. Powiatowy konkurs „Najładniejsza Marzanna” (organizator PCKiSz Ciechanów) -                        

I miejsce dla Sonii i Igora Głowackich, III miejsce Patryk Jackowski i Kamil Pikus.    

7. Powiatowy konkurs „Pisanki, kraszanki, palmy” (organizator PCKiSz Ciechanów) -                        

I miejsce  w kategorii  pisanka -  Joanna i Beata Chmielewskie, I miejsce w 

kategorii palma wielkanocna - Weronika Kijewska (nagrody rzeczowe). 

8. Dekanalny etap konkursu biblijnego „Benedictus” – I miejsce Kinga Kuczyńska, 

awans do etapu diecezjalnego.  

9. Etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia - II 

miejsce Lidia Kakowska. 
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10. Konkurs kuratoryjny z j. rosyjskiego- awans do etapu rejonowego - Kinga 

Kuczyńska. 

11. Powiatowy konkurs „Jasełka bożonarodzeniowe”- wyróżnienie.  

 
II. OSIĄGNIĘCIA I INICJATYWY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

1. Udział w ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” pod patronatem MEN- 

uzyskanie certyfikatu dla szkoły. 

2. Powiatowy etap zawodów w biegach sztafetowych dziewcząt - II miejsce, w etapie 

rejonowym V miejsce. 

3. XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży w biegach przełajowych - troje uczniów 

dotarło do etapu mazowieckiego (dziewczęta - 11 miejsce na Mazowszu na 72 

biegaczy, chłopcy - 24 miejsce na 63 biegaczy na Mazowszu).    

4. Złoty medal drużyny siatkarek w I Ciechanowskiej Młodzieżowej Lidze Piłki 

Siatkowej. 

5. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej - I miejsce drużyny dziewcząt i III miejsce w 

rozgrywkach rejonowych. 

6. Turniej o Puchar Prezesa Orange w Płońsku - III miejsce dla drużyny siatkarek. 

7. Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Płońsku - III miejsce drużyny 

siatkarek.  

8. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta - organizatorem było gimnazjum, turniej 

skierowany do drużyn amatorskich z powiatu. 

9. Turniej Piłki Siatkowej o przechodni puchar dyrektora szkoły.  

10. Szkolny Turniej Tenisa Stołowego - I miejsce- Dominik Tomaszewski i Katarzyna 

Baranowska. 

11.  Szkolny turniej piłki halowej o przechodni puchar dyrektora szkoły. 

12. II Liga Orlika - turniej piłkarski dla drużyn amatorskich. 

13. Otwarcie kortu tenisowego 

 

Uczniowie za osiągnięcia w konkursach szkolnych nagradzani byli książkami 

uzyskanymi od sponsorów Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Biblioteka Gminna 

oraz zakupionymi ze środków pozabudżetowych. 

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej 

 

I miejsce w Mistrzostwach 

Powiatu Ciechanowskiego 

w Piłce Siatkowej chłopców 

w roku szkolnym  

2013/2014 

 

POWIAT SZKOLNY ZWIĄZEK 

SPORTOWY 
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XVII miejsce                       

w Mistrzostwach Mazowsza 

w Piłce Siatkowej 

dziewcząt w roku szkolnym 

2013/2014 

 

 

WOJEWÓDZKIE 

 

WARSZAWSKO – 

MAZOWIECKI ZWIĄZEK 

PIŁKI SIATKOWEJ 

-  I miejsce                         

w Mistrzostwach Powiatu 

Ciechanowskiego w Piłce 

Siatkowej dziewcząt w roku 

szkolnym  2013/2014 

 

POWIAT SZKOLNY ZWIĄZEK 

SPORTOWY 

- II miejsce                          

w Mistrzostwach Powiatu 

Ciechanowskiego w 

Halowej Piłce Nożnej 

chłopców w roku szkolnym  

2013/2014 

 

POWIAT SZKOLNY ZWIĄZEK 

SPORTOWY 

III miejsce w Mistrzostwach 

Powiatu Ciechanowskiego 

w Piłce Nożnej chłopców w 

roku szkolnym  2013/2014 

 

POWIAT SZKOLNY ZWIĄZEK 

SPORTOWY 

III miejsce w Półfinałach 

Mazowieckich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Piłce 

Siatkowej dziewcząt w roku 

szkolnym  2013/2014 

 

REJON SZKOLNY ZWIĄZEK 

SPORTOWY 

II miejsce w Mistrzostwach 

Powiatu Ciechanowskiego 

w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych chłopców      

POWIAT SZKOLNY ZWIĄZEK 

SPORTOWY 
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w roku szkolnym  

2013/2014 i awans do 

Półfinałów Mistrzostw 

Mazowsza 

 

 

1. I miejsce uczennicy Julii Trętowskiej w etapie powiatowym konkursu „Młodzież 

zapobiega pożarom”. 

2. II miejsce uczennicy Julii Trętowskiej w etapie wojewódzkim konkursu 

„Młodzież zapobiega pożarom.” 

3. II miejsce ucznia Adama Grabowskiego w etapie powiatowym konkursu 

„Młodzież zapobiega pożarom”. 

4. III miejsce ucznia Piotra Dąbrowskiego  w etapie powiatowym konkursu 

„Młodzież zapobiega pożarom”. 

5. I miejsce na etapie powiatowym i II na etapie wojewódzkim uczennicy Kingi 

Miklaszewską  w konkursie organizowanym przez KRUS pt. „Bezpiecznie na 

wsi – Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”.  

6. I miejsce na etapie powiatowym w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym” uczennicy  Kingi Miklaszewskiej.   

7. II miejsce chóru szkolnego na etapie powiatowym Wojewódzkiego Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu.  

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 

 

1. Wysoki wynik w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów. 

(Wyniki w tym badaniu są wyższe niż w kraju i województwie mazowieckim). 

2. II miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  

3. Wyróżnienie indywidualne w konkurs organizowany przez Powiatową 

Bibliotekę Publiczną „Podróże po piórze Wandy Chotomskiej”.  

4. Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych organizowanych przez 

GOK w Opinogórze. 

 

Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej 

1. Na terenie szkoły zrealizowano innowację pedagogiczną „Bądź fit”. 
2. W ogólnopolskim konkursie ekologiczno-przyrodniczym uczeń Jakub 

Goździewski zajął I miejsce rankingowe i otrzymał grawerowany dyplom 
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laureata + nagrodę książkową; czterech uczniów zajęło miejsca od 2 do 4  
i zdobyło dyplom laureata oraz nagrodę książkową; czterech uczniów 
zajęło miejsca od 6 do 9 i otrzymało dyplom wyróżnienia. 

3. W finale powiatowego konkursu „Bezpieczna droga dziecka do szkoły” pod 
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego uczeń Adrjan 
Kołakowski zajął II miejsce w kategorii chłopców i w nagrodę otrzymał 
aparat cyfrowy, a uczennica Katarzyna Brzezińska zajęła III miejsce           
w kategorii dziewcząt i otrzymała MP4. 

4. W konkursie przedmiotowym z matematyki organizowanym przez 
Kuratorium Oświaty w Warszawie dwóch uczniów zakwalifikowało się do 
etapu rejonowego. 

5. W ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpus” uczniowie SP w Woli 
Wierzbowskiej w trzech kategoriach zdobyli 14  dyplomów uznania. 

6. W ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpusek” 10 uczniów szkoły zdobyło 
dyplom uznania. 

7. Uczennica Laura Gołębiewska otrzymała nagrodę w konkursie 
plastycznym zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną              
w Ciechanowie „Podróże na piórze Wandy Chotomskiej”. 

8. W konkursie gminnym „Rozśpiewana Nutka” w kategorii 0-III klas  
uczennica Julia Krajewska zajęła I miejsce, uczeń Szymon Purzycki - III. 

 

 

XVI. PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM - PREZENTACJA 
POTENCJAŁU TWÓRCZEGO UCZNIÓW:    

Gimnazjum 

1.  30 maja 2014 r. odbyła się uroczystość 15-lecia powstania gimnazjum - impreza 

środowiskowa, zaprezentowano Galę Mikserów. 

2.  W roku szkolnym 2013/1014 gimnazjum realizowało  ogólnopolski projekt  

„Ćwiczyć każdy może”. W ramach działań   nauczyciele opracowali  i zrealizowali 

zadania uprawniające do ubiegania się o tytuł ministerialny Szkoła w Ruchu. Dzięki 

otrzymanemu tytułowi działania zostały upublicznione, a szkoła znalazła się na 

ogólnopolskiej mapie szkół w ruchu.  

3. Zrealizowano lekcje otwarte dla rodziców. Odbyły się lekcje:   języka polskiego , 

godzina wychowawcza,  matematyka. 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 postanowiono je kontynuować.  

4. Zorganizowano dzień otwarty dla szóstoklasistów i ich rodziców - pokaz osiągnięć 

uczniów, promocja projektu z języka polskiego. 

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

amatorskich. Wzięło w nim udział 12 drużyn z gminy Opinogóra Górna                         

i  Ciechanowa.   
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6. Gimnazjum  przystąpiło do programu „Lepsza Szkoła”. Jest to program 

ogólnopolski badający efektywność nauczania historii i przygotowanie do egzaminów 

zewnętrznych. 

7. Uczniowie włączyli się w akcje wolontariatu, m.in. świąteczne zbiórki żywności.   

 8. Przy współpracy z parafią młodzież przygotowała Jasełka wystawione w kościele.  

10. W ramach promocji działalności placówki wydawana jest szkolna gazeta „Mikser”. 

Dociera ona do środowiska lokalnego,  opisywane są w niej wszystkie ważniejsze 

przedsięwzięcia i działania szkoły. 

11. Gimnazjum realizuje autorskie programy - „Wybieram zdrowie, walczę                   

z uzależnieniami” oraz program pozalekcyjnych zajęć z piłki siatkowej. Ich realizacja 

związana była z Rokiem Bezpiecznej Szkoły - działania w formie sprawozdania 

zostały przedstawione organowi nadzorującemu.  

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej 

 1. Szkoła uczestniczyła w imprezie środowiskowej podsumowanie działań 
profilaktycznych i Dzień Dziecka. 
2. Zrealizowała innowacje pedagogiczne pn. „Piosenka jest dobra na wszystko”. 
3. Była partnerem w realizacji projektu Integracji społeczności Lokalnej poprzez 
udział mieszkańców gminy Opinogóra Górna w pikniku integracyjnym. 
4. Uczestniczyła w akcji charytatywnej Góra Grosza i Podaruj Dzieciom Uśmiech 
oraz szlachetna paczka,  
5. Chór szkolny uczestniczył w uroczystości nadania herbu i flagi Gminie Opinogóra 
Górna. 
6. Wystawiono jasełka w kościele parafialnym w Opinogórze Górnej. 
 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 

1. We współpracy ze środowiskiem lokalnym i radą rodziców zorganizowano imprezy 

szkolne, np. „Andrzejki”,  „Rodzinny Dzień Sportu”, Zabawę Choinkową.  

2. Szkoła brała w akcjach społecznych: 

 Zbiórka baterii i nakrętek 

 Sprzątanie Świata 

 Klub Bezpiecznego Puchatka 

3. Udział szkoły w akcji organizowanej przez „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” – 
„Ratujemy i uczymy ratować 
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Wola Wierzbowska 

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

otrzymała:   

1. Dyplom Dyrektora Generalnego UNICEF Polska Certyfikat Społecznie 
Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2013/2014 oraz dyplom za udział w III 
edycji projektu edukacyjnego „Szkoła z Prawami Dziecka”  w roku szkolnym 
2013/2014, 

2. Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego za zaangażowanie i czynny 
udział w IX edycji Konkursu – zbiórka makulatury, 

3. Dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega - 2013”, 
4. Podziękowanie za pomoc rzeczową przekazaną schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w Pawłowie i uczestnictwo w „Mikołajkach – 2013”, 
5. Podziękowanie za udział w IV Ogólnopolski Konkursie plastycznym dla dzieci 

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”, 
6. Dyplom za udział w etapie powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, 
7. Podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej akcji 

Góra Grosza”, 
8. Dyplom za zorganizowanie lokalnych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”, 
9. Certyfikat „Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz „Planeta Energii”, 
10.Certyfikat uczestnictwa w próbnym sprawdzianie szóstoklasisty i trzecioklasisty. 
 

Promocja szkół odbywa się  na bieżąco na stronie internetowej i cyklicznie poprzez 
artykuły w prasie lokalnej. W gimnazjum funkcjonuje zespół do spraw promocji - 
nauczyciele redagują artykuły do Tygodnika Ciechanowskiego, Extra Ciechanów, 
Czasu Ciechanowa. 

 


