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INFORMACJA WÓJTA GMINY O STANIE REALIZACJI 

ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE OPINOGÓRA 

GÓRNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
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I. SIEĆ SZKÓŁ  

 

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowały  

3 szkoły podstawowe:  

• Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej ,  

• Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,  

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

           oraz Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej.  

 

      II. LICZBA UCZNIÓW I KADRA W SZKOŁACH  

 

W roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało 

łącznie 480 uczniów oraz 99 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie stanowiło 579 

dzieci:  

 - w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej  - 207, 

 - w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej -  66 uczniów, 

 - w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 59 uczniów, 

 - w Gimnazjum w Opinogórze Górnej  - 148 uczniów.  

W szkołach podstawowych utworzono 22 oddziały, w których średnia liczba dzieci 

wynosiła 15 osób. Natomiast w gimnazjum było 6 oddziałów, a średnia liczba uczniów  

w klasie wynosiła 25.  

W gminie średnia liczba dzieci w oddziale stanowiła 17 uczniów.  

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. 

W szkołach zatrudnionych było łącznie 60 nauczycieli, w tym: 

 - 47 osób na pełnym etacie,  

 - 13 osób w niepełnym wymiarze zajęć,  

Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:  

 - 51 nauczycieli dyplomowanych, 

 - 9 nauczycieli mianowanych.  

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 2014/2015 wyniosły 4 190 022 zł, w tym:  

 - wynagrodzenia dla nauczycieli - 3 707 896 zł., co stanowi 88,66% ogółu    

wynagrodzeń,  

 - wynagrodzenia dla pracowników administracji – 88 553 zł , 

 - wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 393 573 zł  

 Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie 

przedstawia się następująco:  

 - nauczyciel dyplomowany – 5 075 zł + dod. socjalne 351 zł = 5 426 zł  

 - nauczyciel mianowany  - 4 104 zł + dod. socjalne 289 zł = 4 393 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 216 785,48 złotych.  
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 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do 31 grudnia 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 wart. 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 musiała 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 skierowanych 

przez dyrektora szkoły,  

 - opłaty za studia i studia podyplomowe.  

Wydatkowana kwota w roku szkolnym 2014/2015 na ten cel wynosiła 28 935,23 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 5 lat, oraz 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.  
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 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 2014 r. wyniosło 56 567 zł.  

 Z dofinansowania skorzystało 6 pracodawców, którzy wyszkolili  

17 pracowników młodocianych z terenu naszej gminy.  

 Cykl trwania nauki wyszkolenia młodocianego pracownika trwał, w zależności od 

wybranego zawodu 24 lub 36 m-cy,  

 

 VII. DOWOŻENIE UCZNIÓW  

Gmina organizuje dowóz uczniów do szkół poprzez :  

- zakup biletów szkolnych n a dowóz kursowymi autobusami PKS do szkół 

podstawowych i gimnazjum w obwodzie swoich szkół na łączną kwotę 119 019 zł.  

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

kwotę 62 046 zł . 

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

zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym kursowymi autobusami PKS. Koszt zatrudnienia 

opiekunek wyniósł 31 816 zł. 

Łączny koszt dowożenia uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wyniósł 212 881 zł. 

 

 VIII. NAUCZNIE INDYWIDUALNE  

 

 Dzieci, które mają orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

o potrzebie indywidualnego nauczania mają zorganizowane nauczanie indywidualne.  

W naszej gminie w Szkole Podstawowej, w Opinogórze Górnej prowadzone było  

w roku szkolnym 2014/2015 nauczanie indywidualne jednego ucznia. Zatrudniony był  

1 nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami.  

 

 

 

 IX. WYPRAWKA SZKOLNA 

 

 Rodzicom dzieci rozpoczynających  naukę w klasach II - III szkoły podstawowej 

przyznane zostało dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. Udzielenie tej pomocy 

było możliwe dzięki "Rządowem u programowi pomocy uczniom w 2009r. -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, czyli 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 22 

uczniów na łączną kwotę 5 690 zł:  

- klasa II SP - 5 uczniów,  

- klasa III SP - 4 uczniów,  

- klasa VI SP - 11 uczniów,  

- Gimnazjum - 2 uczniów.  

 

 X. STYPENDIA  

 

 W roku szkolnym 2014/2015 r. wpłynęło 69 wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego. Wydano 69 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 64 100 zł. Głównym i jedynym 
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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 9m-cy, tj. od 

01.09.2014r.do 31.05.2015r.( 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 za kupy 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 2014/2015 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  

6 395 zł, z czego:  

 - w Gimnazjum w Opinogórze Górnej - 740 zł,  

 - w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej – 2880 zł,  

 - w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 1200 zł,  

 - w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej - 1575 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 2014/2015 z pomocy skorzystało 94 uczniów. Wydano  

12 039 posiłków na łączną kwotę 66788 zł.  

 Ponadto wszystkie szkoły w naszej gminie brały udział w akcji "Mleko  

w szkole". Beneficjentami tego programu byli uczniowie tych szkół, uczęszczający regularnie 

na zajęcia w ciągu roku szkolnego. Miały one możliwość spożycia mleka bądź przetworów 

mlecznych bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Programem "Owoce w szkole" objęci byli 

wszyscy uczniowie klas I - III ze szkół podstawowych w gminie.  

 

 XII. PROGRAMY UE  

 

 W roku szkolnym Gmina realizowała 2 projekty w ramach działania 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 91.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  

W ramach  projektu pn. „Mam 5 lat i poznaję świat” stworzono w trzech oddziałach 

przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych w okresie do 30 listopada 2014 r. warunki 

umożliwiające objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 5 lat a zwłaszcza 

dzieci młodsze 3 – 4 letnie poprzez doposażenie, dostosowanie pomieszczeń, zakup 

dodatkowego wyposażenia, organizacje placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości 

ww. grupy dzieci.  Otrzymana kwota dofinansowania wyniosła 248 576,72 zł. 

Projekt pn. „Kolorowe kredki” polegał na stworzeniu w drugim oddziale 

przedszkolnym przy szkole podstawowej w Opinogórze Górnej w okresie do 30 czerwca 

2015 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 

5 lat również  poprzez doposażenie, dostosowanie pomieszczeń, zakup dodatkowego 

wyposażenia, organizacje placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy 

dzieci. Na ten cel otrzymano 53 487,71 zł. 

W roku 2014/2015 był też realizowany projekt „ Moja przyszłość”. W ramach tego 

projektu w szkołach podstawowych i w gimnazjum zorganizowane i przeprowadzone zostały 
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zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 20 godzin miesięcznie: zajęcia z nauki języka obcego,  

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem  

i doradztwem edukacyjno-zawodowym.  

 

  

XIII. INWESTYCJE W SZKOŁACH  

 W roku szkolnym 2014/2015 w  okresie wakacyjnym przeprowadzono drobne 

remonty w szkołach ze środków samorządu. 

  

XIV. SPRAWDZIANY I EGZAMINY  

 

 W kwietniu 2015r. w szkołach podstawowych przeprowadzono sprawdzian na koniec 

szóstej klasy. Ze sprawdzianu można było uzyskać maksymalnie 100%. Średni wynik 

uzyskany w szkołach podstawowych w gminie Opinogóra Górna  

z języka polskiego wyniósł 76,3%, z matematyki 61,4% a z języka angielskiego 68,9%. 

Wskaźnik ten w powiecie wyniósł odpowiednio 70,2%,55,6% i 73%,  

w województwie 75,6%,63,8% i 80% a w kraju 73%, 61%i 78%.  

Wyniki sprawdzianu dla poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:  

 - w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie uzyskano wynik z języka polskiego – 81,4%, 

z matematyki – 66,5% i z języka angielskiego – 86,9%. Jest to najlepszy wynik tej szkoły od 

6 lat. 

- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej z języka polskiego - 75,4%,  

z matematyki – 62,3% i z języka angielskiego – 60,9%. 

 - w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej z języka polskiego - 75,2%, 

 z matematyki – 59,7% i z języka angielskiego – 66,2%.  

 W kwietniu 2015 r. 47 uczniów klas III gimnazjum przystąpiło do egzaminu 

gimnazjalnego. Z języka polskiego uczniowie uzyskali imponujący średni wynik 63,3%. Jest 

on wyższy od średniego wyniku powiatu (58,5%) a nawet przewyższa wynik kraju (62%). 

 Równie wysoki wynik uzyskali gimnazjaliści z historii i wiedzy o społeczeństwie – 

63.2%. Jest to wynik wyższy od średniego wyniku powiatu ciechanowskiego, który wyniósł 

60,5%.  

 Z matematyki gimnazjaliści osiągnęli średni wynik 45,5% i jest to wynik wyższy  

o 0,3% od średniego powiatu. 

Z przedmiotów przyrodniczych uczniowie osiągnęli wynik 46,8%  

 Języki obce występujące na egzaminie gimnazjalnym podlegają decyzji rodziców. To 

oni wspólnie z dzieckiem deklarują, do jakiego języka obcego nauczanego w szkole przystąpi 

dziecko. W gimnazjum część uczniów wybrała język angielski, część niemiecki, pozostali 

rosyjski. 

Z części podstawowej języka angielskiego uczniowie osiągnęli wynik 56,9%, 

natomiast z części rozszerzonej 32,2%. 

Z języka niemieckiego i rosyjskiego gimnazjaliści pisali tylko część podstawową  

z racji, iż języki te  nauczane są w gimnazjum na poziomie początkującym. 

 Z języka rosyjskiego nasi uczniowie uzyskali wynik 64,6% a z języka niemieckiego 

70,8%.  

  Na podstawie wyników sprawdzianu na koniec szóstej klasy i egzaminu 

gimnazjalnego można postawić wniosek, że należy skupić większą uwagę na uczniach 

zdolnych i bardzo zdolnych oraz dostosować i urozmaicić metody nauczania pracy ze 

zróżnicowanymi zespołami klasowymi. Uczniom słabym należy pomóc w przezwyciężaniu 

problemów z nauką tak aby w kolejnych latach osiągnąć lepsze wyniki.  
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XV. 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 
1. Rejonową laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty po raz pierwszy w historii szkoły została Alicja 

Cienkowska – opiekun pani Mariola Chojnowska; 
2.  Chór szkolny – dyrygent pani Elżbieta Grzejda 

- III miejsce w rejonowym przeglądzie piosenki o zdrowiu; 

- Chór szkolny zaprosił wszystkich kochających śpiew i piosenkę na koncert w dniu  

16 czerwca do Oranżerii Muzeum Romantyzmu. Powody do tego radosnego wspólnego 

śpiewania były dwa. Pierwszy, to Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościołach Fundacji 

Krasińskich, a drugi to - tradycyjne już w naszej szkole, Święto Piosenki, które realizowane 

jest w ramach innowacji pedagogicznej „Piosenka jest dobra na wszystko”. 

Zaproszenie na koncert przyjęło liczne grono naszych sympatyków. Byli niezawodni rodzice, 

pan wójt, dyrektor Muzeum Romantyzmu, pracownicy urzędu gminy i szkoły oraz inni 

mieszkańcy Opinogóry i okolic.  

3. W VII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Angielskiej „English Song 2015” uczennica 

Kinga Miklaszewska zajęła I miejsce. 

4.  Sukcesy sportowe - opiekun Pan Paweł Cejmer: 

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców; 

- III miejsce w Półfinałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce 

Nożnej Chłopców; 

- I i III miejsca w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych; 

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych chłopców; 

- II miejsce w Półfinałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Indywidualnych 

Biegach Przełajowych; 

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju chłopców; 

- I miejsce w Turnieju Mini Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Ciechanowskiego; 

- II i IV miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Płocka; 

- I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w piłce siatkowej chłopców i w Piłce 

Siatkowej dziewcząt; 

- I miejsce w Półfinałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt i III miejsce dla chłopców; 

- IV miejsce w Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt w Radomiu; 

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt; 

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Ręcznej  Dziewcząt; 

- I miejsce w Gminnym Turnieju Orlika o Puchar premiera RP; 

- I miejsce w Rejonowym Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP; 

- VII miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Kinder + sport w mini piłce siatkowej Dziewcząt  

IV miejsce w Finale Mazowieckim Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. 

5. Szkoła  uplasowała się na II miejscu Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Szkolnego 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

6. Laureatem Rejonowego Etapu Konkursu Wiedzy Religijnej został Jakub Mysiewicz -  

opiekun pani Wanda Wróblewska. 
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Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej  
1. Jedna nauczycielka otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji 

Narodowej; 

2. Uczennica naszej szkoły i jednocześnie PSM I stopnia otrzymała statuetkę „Sukces 

Artystyczny Roku” przyznawaną przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, 

uczennica ta zdobyła też mistrzostwo powiatu w szachach w swojej kategorii wiekowej; 

3. W ogólnopolskim konkursie matematycznym organizowanym przez Centrum Edukacji 

Szkolnej ALBUS 2015 jedna uczennica zdobyła dyplom laureata, jeden uczeń dyplom 

wyróżnienia  i 18 dyplom uznania; 

4. W ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpusek” z języka angielskiego klas I-III jeden uczeń 

zdobył tytuł laureata, a 7 dyplom uznania; 

5. W ogólnopolskim konkursie ekologicznym „EDU” trzech uczniów zdobyło dyplom 

wyróżnienia i 11 dyplom uznania; 

6. W ogólnopolskim konkursie „ZUCH” skierowanym do uczniów klas I-III 6 uczniów 

otrzymało dyplom uznania; 

7. Dwoje naszych uczniów otrzymało wyróżnienia i nagrody w konkursie organizowanym 

przez KRUS „Bezpieczna wieś - zwierzaki  to nie pluszaki”. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 
1. Dobre wyniki w zewnętrznych badaniach diagnostycznych (Ogólnopolskie Badanie 

Umiejętności Trzecioklasistów, DUMA – badanie umiejętności piątoklasistów, próbne 

sprawdziany dla szóstoklasistów);  

2.  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

  -  1 miejsce drużynowo, na szczeblu gminnym, 

-  3 pierwsze miejsca indywidualnie na szczeblu gminnym, 

-  2 uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego, 

- 1 uczeń zajął pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym i reprezentował powiat 

ciechanowski na szczeblu wojewódzkim; 

3.  Powiatowy konkurs plastyczny: „Bezpieczna droga do szkoły” – wyróżnienie 1 ucznia;  

4. „Świat baśni H.CH. Andersena”  – konkurs organizowany prze Powiatową Bibliotekę 

Publiczną – 4 wyróżnienia indywidualne; 

5. Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych organizowanych przez GOK w 

Opinogórze. 

Gimnazjum w Opinogórze Górnej 
1. II miejsce dla Małgorzaty Pikus w Powiatowym Konkursie Biologicznym organizowanym 

przez II LO w Ciechanowie. 

2. II miejsce dla Łukasza Konwerskiego w Powiatowym Konkursie  Historycznym 

organizowanym przez I LO w Ciechanowie. 

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

Ruszczyński (awans do rozgrywek wojewódzkich),   

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

I miejsce dla   klasy IIIb.     

5. Etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia- II miejsce  

Małgorzata Pikus. 

6. XXII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- wyróżnienie Klaudia Myc.   

7. Powiatowy konkurs „ Bolesław Biegas”-  nagroda dla Aleksandry Pikus.
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Osiągnięcia sportowe: 
 Powiatowy etap zawodów w biegach sztafetowych dziewcząt- III miejsce chłopcy; 

2. XVI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży w biegach przełajowych-  II miejsce w finale dla 

Kamila Brzozy; 

3. Srebrny medal drużyny siatkarek w II Ciechanowskiej Młodzieżowej Lidze Piłki 

Siatkowej; 

4. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej- I miejsce drużyny dziewcząt; 

5. III miejsce drużyny dziewcząt w Turnieju Żuromin o Mistrzostwo Rejonu 

Ciechanowskiego; 

6. III miejsce drużyny siatkarek w IV Turnieju O Puchar Starosty w Piłce Siatkowej; 

7. III miejsce w rejonowym Turnieju w Piłce Siatkowej w Lubowidzu; 

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

skierowany do drużyn amatorskich z  województwa mazowieckiego; 

9. Turniej Piłki Siatkowej o przechodni puchar dyrektora szkoły;  

10. Szkolny Turniej Tenisa Stołowego;  

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

12. III Liga Orlika- turniej piłkarski dla drużyn amatorskich; 

13. Otwarcie  siłowni; 

14. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych KICK BOXING 

 

XVI. PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM – PREZENTACJA 

POTENCJAŁU TWÓERCZEGO UCZNIÓW 

 

Gimnazjum w Opinogórze Górnej 

Konkursy szkolne : 
1. Szkolny konkurs  matematyczno- chemiczny dla klas II; 

2.  Roczny projekt konkursowy- AKTYWNA KLASA- nagroda wycieczka do teatru; 

3.  Konkurs polonistyczny dla klas I- Fraszka o szkole; 

4. Szkolny  konkurs polonistyczny dla klas III- Opowiadanie fantasy metodą Fabuły z kubka; 

5. Szkolny konkurs  polonistyczny – opowiadanie z użyciem archaizmów Humoreska z życia 

szkoły; 

6.  „ Poliglota”- konkurs języków obcych dla klas III;  

7. Szkolny konkurs geograficzny dla klas III „ Ludność i urbanizacja Polski”; 

8. Szkolny konkurs geograficzny dla klas II- „Ameryka Północna i Południowa”; 

9. Szkolny konkurs geograficzny dla klas I- ‘Atmosfera”; 

10. Konkurs matematyczny „Poezja liczby PI”; 

11. Realizacja innowacji pedagogicznej z j. polskiego „Aby język giętki powiedział wszystko, 

co pomyśli głowa” i innowacji z matematyki „Matematyka to mózgu gimnastyka”; 

12. Dzień otwarty dla uczniów klas VI z gminy Opinogóra – prezentacja projektu 

edukacyjnego z języka polskiego (trawestacja „Dziadów”); 

 13. Realizacja projektu „Szkoła promująca zdrowie”- projekt trzyletni- ubiegania się  

o certyfikat. 

Uczniowie za osiągnięcia w konkursach szkolnych nagradzani byli książkami uzyskanymi od 

sponsorów Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Biblioteka Gminna oraz zakupionymi ze 

środków pozabudżetowych. 

Rozwijanie inicjatyw uczniowskich: 

1.Organizowanie konkursów: 

 Konkurs na najładniej udekorowana klasę z okazji Świąt Bożego Narodzenia; 
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 Konkurs ,,Najwyższa frekwencja klasy w I  i II semestrze roku szkolnego 2014/2015”; 

2.Prowadzenie  gazetki informacyjnej.   

3.Opieka nad młodszymi koleżankami i kolegami. 

Działalność charytatywna:    
1.Udział w akcji ,,Zbieraj korki – ratuj życie” 

2.Włączenie się do akcji „ Góra Grosza” 

3. Udział w akcji ,, Dar dla schroniska dla   psów w Pawłowie.” 

4. Wolontariat ( udział w akcji świątecznych zbiórek żywności) 

 Działalność kulturalno- oświatowa  

1.    Organizowanie imprez okolicznościowych i jednodniowych: 

 Dzień Chłopaka, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Andrzejki, 

 Mikołajki, 

 Walentynki, 

 Dyskoteki szkolne, 

 Dzień Chłopaka, 

 Dzień uśmiechu, 

 Otrzęsiny klas I (przyznanie Orderu Uśmiechu), 

 Akcja jednodniowe: Dzień dobrej wiadomości, Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci,     

Światowy Dzień Serca, Dzień noszenia ubrań na lewą stronę; Światowy Dzień 

Życzliwości i Pozdrowień; Dzień bez przeklinania; Dzień krawata,  Światowy Dzień 

Pluszowego Misia, Dzień Wegetarianizmu, 

 Poczta Walentynowa, 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

 8 marca – Dzień Kobiet, 

 Pierwszy Dzień Wiosny, 

 Dzień sukienki, 

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 

 Dzień Unii Europejskiej, 

 Dzień otwarty dla Szkół Podstawowych, 

 Dzień Dziecka. 

Promocja szkoły      

1.  Gala Mikserów – nagradzanie najbardziej charakterystycznych osobowości w szkole. 
2. W  2014-2015  gimnazjum realizowało lekcje otwarte dla rodziców. Odbyły się lekcje:    
historii, j. niemieckiego i chemii. 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 będziemy je kontynuować.  
3. Dzień otwarty dla szóstoklasistów, i ich rodziców- pokaz osiągnięć uczniów, promocja 
projektu z języka polskiego. 
4.  Na boisku Orlik rozgrywana była Liga Orlika-  mecze piłki  nożnej drużyn amatorskich.   
5. Szkoła  przystąpiła do programu „Lepsza Szkoła”- program ogólnopolski badający 
efektywność nauczania historii i przygotowanie do egzaminów zewnętrznych- efekt – wynik 
 z historii na egzaminie gimnazjalnym znacznie wyższy od powiatu.  
6. Uczniowie gimnazjum włączyli się w akcje wolontariatu m. in. świąteczne zbiórki żywności.   
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 7. Dla środowiska lokalnego przy współpracy z  Muzeum Romantyzmu  młodzież 
przygotowała  dzień krzewienia kultury chrześcijańskiej w ramach Tugodnia Kultury 
Chrześcijańskiej.  
10. W gimnazjum w ramach promocji działalności placówki wydawana jest szkolna gazeta 
„Mikser”. Dociera ona do środowiska lokalnego,  opisuje j wszystkie ważniejsze 
przedsięwzięcia i działania szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie 
1. Promocja szkoły  

a) Gazetka szkolna „Supełek”; 

b) Szkolna strona internetowa; 

c) Opublikowano 2 artykuły w „Gazecie Opinogórskiej”; 

d) Imprezy szkolne organizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, np. 

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

e) Szkolne projekty: „Jasełka szkolne”,„Odkrywamy talenty”, „Miniatury teatralne”; 

f) „Szkolne powitanie jesieni” – warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców; 

g) Warsztaty artystyczno – kulinarne dla rodziców: „Mikołajkowe pierniczki”; 

h) Udział szkoły w akcjach społecznych:      

 Zbiórka baterii i nakrętek, 

 Sprzątanie Świata, 

 Klub Bezpiecznego Puchatka, 

 akcje charytatywne: „Góra Grosza” oraz „Pomoc dla Nepalu”. 

2. Osiągnięcia 

a) Szkoła uczestniczyła w  ogólnopolskim programie „Aktywna Edukacja”. Program 

miał na celu  doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz wdrażanie do praktyki 

szkolnej aktywnych metod nauczania opartych o zastosowanie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych. Specjalistyczne szkolenia ukończyło sześciu 

nauczycieli. W wewnątrzszkolnym doskonaleniu uczestniczyli wszyscy. 

Przedsięwzięcia wdrażane w szkole w ramach programu pozwoliły na zauważalne 

podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie stosowania TiK w edukacji. Potwierdziły 

to badania prowadzone w ramach ewaluacji wewnętrznej. Po zrealizowaniu w/w 

programu szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Gotowej na TIK potwierdzający, że 

nauczyciele wiedzą jakiego sprzętu informatycznego potrzebują i jak będą go 

wykorzystywać w nauczaniu i uczeniu się uczniów. 

b) W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego wszyscy nauczyciele zostali 

przeszkoleni z zasad stosowania oceniania kształtującego.  Ocenianie kształtujące jest 

metodą, która pozwala na znaczne podniesienie efektów kształcenia. Nauczyciele 

rozpoczęli wdrażanie tej metody na lekcjach. 

c) Wprowadzono dziennik elektroniczny. 

d) W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa w ramach powiatowego projektu 

„eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie 

ciechanowskim”. Projekt ten jest skierowany do środowiska lokalnego. 

e) Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu 

unijnego: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 

f) Szkoła prowadzi działania promujące zdrowy styl życia: 

 cykliczne imprezy sportowe takie jak np.: biegi przełajowe, udział  

w turnieju piłki nożnej o puchar premiera, 
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 projekt: „Nie” – dopalaczom i przemocy.( w ramch tego projektu 

odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów, ich rodziców oraz 

nauczycieli), 

 projekty „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Trzymaj formę” (projekty 

realizowane we współpracy z Sanepidem). 

 

   

 Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej:  
1. Szkoła za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa 

mazowieckiego została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 

Struzika medalem pamiątkowym PRO MAZOWIA;  

2. Szkoła otrzymała od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska Certyfikat Społecznie 

Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2014/2015; 

3. Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego za zaangażowanie i czynny udział  

w X edycji Konkursu – zbiórka makulatury; 

4. Dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega - 2014”; 

5. Podziękowanie za pomoc rzeczową przekazaną schronisku dla bezdomnych zwierząt  

w Pawłowie i uczestnictwo w „Mikołajkach – 2014”; 

6. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej 

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

„Świetlik”; 

7. Dyplom za zorganizowanie lokalnych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”; 

8. Studium Prawa Europejskiego przyznało szkole tytuł „Biblioteki przyjaznej uczniowi”; 

9. Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał  certyfikat „Szkoły gotowej na TIK”. 

 

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej    

1. Współorganizowanie przez szkołę letniego wypoczynku z UKS Opią 2008 w formie 

kolonii sportowych oraz z Krajową Izbą Rolniczą półkolonii dla dzieci rolników. 

2. Szkoła pozyskała od sponsorów tablicę interaktywną i laptop.  

 

Ponadto promocja szkół odbywa się na bieżąco na stronach internetowych oraz 

poprzez cyklicznie  zamieszczane artykuły w prasie lokalnej 

 


