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|. SIEÓ SZKÓŁ
Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2001012011 funkcjonowały
3 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej wraz z filiąwe Władysławowie ,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,
- Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej,
oraz Gimnazjum w Opinogórze Górnej.

||. LICZBA uczmów | KADRA w SZKOŁACH

W roku szkolnym 2010/2011 do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało
łącznie 525 uczniów oraz 66 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie
stanowiło 591 dzieci:

- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej (łącznie z filią
we Władysławowie) -248, wtym filia we Władysławowie -26 uczniów,

- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej -89 uczniów,
— w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie -76 uczniów,
— w Gimnazjum w Opinogórze Górnej -178 uczniów.
W szkołach podstawowych było 28 oddziałów, w których średnia liczba dzieci

wynosiła 15 osób. Natomiast w gimnazjum było 8 oddziałów, a średnia liczba
uczniów w klasie wynosiła 22.

W gminie średnia liczba dzieci w oddziale stanowiła 16 osób.
W szkołach zatrudnionych było łącznie 69 nauczycieli, wtym:
- 51 osób na pełnym etacie,
- 18 osób w niepełnym wymiarze zajęć,
Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:
- 45 nauczycieli dyplomowanych,
- 15 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych,
- 1 nauczyciel stażysta .
W obsłudze i administracji szkół zatrudnionych jest 16 osób w tym

13 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnione, ztego:
- w administracji - 2 osoby,



— w obsłudze - 14 osób.

III. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Z POCHODNYMI

Wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oświacie
w roku szkolnym 2010/2011 wyniosły 3 934 573 zł, wtym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 3 513 553 zł., co stanowi 89,3% ogółu
wynagrodzeń,

- wynagrodzenia dla pracowników administracji — 78 012 zł ,
— wynagrodzenia dla pracowników obsługi - 342 898 zł
Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie

przedstawia się następująco:
- nauczyciel dyplomowany — 4 579 zł + dod. socjalne 314 zł = 4 893 zł
- nauczyciel mianowany — 3 868 zł + dod. socjalne 27? zł = 3 945 zł
- nauczyciel kontraktowy — 3 202 zł + dod. socjalne 250 zł = 3 452 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 248 695 złotych.

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 średnioroczne] 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, była to kwota 11 010 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 2010/2011 na ten cel wynosiła
11 705 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 6 lat, oraz tma 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
ponadgimnazjalne], tj. w Zasadniczej Szkole Zawodowej odbywa naukę zawodu
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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 2010 r. wyniosło 119 168,89 zł.

Z dofinansowania skorzystało 17 pracodawców, którzy wyszkolili 19
pracowników młodocianych z terenu naszej gminy.

Cykl trwania nauki wyszkolenia młodocianego pracownika trwał, w zależności
od wybranego zawodu 24 lub 36 m-cy,

vu. DOWOŻENIE uczmów

Gmina organizuje dowóz uczniów do szkół poprzez :
- dowożenie własnym autobusem szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej

w Kołaczkowie i Opinogórze Górnej - łączny koszt dowożenia to 96 459 zł,
w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu wyniosło
47 086zł, olej napędowy oraz remonty autobusu — 49 373 zł.

- zakup biletów szkolnych na dowóz kursowymi autobusami PKS do szkół
podstawowych i gimnazjum w obwodzie swoich szkół jak i w wyjątkowym
przypadku poza obwodem na łączną kwotę 156 528 zł.

- zawieranie umów z rodzicami na dowóz dzieci własnym samochodem, co
stanowiło kwotę 46 685 zł .
Gmina zapewniała opiekę w czasie przewozu dzieci zatrudniając



2 opiekunki. Jedna sprawowała opiekę w autobusie szkolnym, natomiast druga
zapewniała opiekę uczniom dojeżdżającym kursowymi autobusami PKS. Koszt
zatrudnienia opiekunek wyniósł 19 616 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
uczniowie niepełnosprawni zapewniony mają dojazd i opiekę w czasie dojazdu do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie na sumę 5 614 zł,
opiekunom tych uczniów zapewniamy bezpłatne karty przewozu.

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 2010/2011 nauczanie indywidualne jednego ucznia. Zatrudniony był 1
nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami.

IX. WYPRAWKA SZKOLNA

Rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz
naukę w klasach I -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 170 zł do 310 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 351 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej).

W naszej Gminie z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych
skorzystało 29 dzieci na łączną kwotę 5 736 zł:

— klasa I SP -10 uczniów,
- klasa II SP - 9 uczniów,
- klasa III SP - 4 uczniów,
- klasa | Gimnazjum - 6 uczniów.



X. STYPENDIA

W 2010r. wpłynęło 110 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
Wydano 97 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 73 210 zł i 13 decyzji odmownych.
Głównym i jedynym kryterium przyznania stypendium jest wysokość dochodu na
członka rodziny tj . kwota 351,00 zł netto.
Stypendium szkolne wypłacano na ucznia w wysokości 900,00 zł na okres 9m-cy, tj.
od 01 .09.2010r.do 31 .05.201 1r.(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 201012011 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
7674 zł, z czego:

- w Gimnazjum w Opinogórze Górnej - 2580 zł.
- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej (wraz z filią

we Władysławowie) ~ 2800 zł,
- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 1044 zł,
- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej - 1250 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 2010l2011 z pomocy skorzystało 61 uczniów. Wydano
8467 posiłków na łączną kwotę 35 796 zł.

Ponadto wszystkie szkoły w naszej gminie brały udział w akcji „Mleko
w szkole". Beneficjentami tego programu byli uczniowie tych szkół, uczęszczający
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regularnie na zajęcia w ciągu roku szkolnego. Miały one możliwość spożycia mleka
bądż przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Programem „Owoce
w szkole" objęci byli wszyscy uczniowie klas I - Ill ze szkół podstawowych w gminie.

XII. PROGRAMY UE

Od 1 stycznia 2011r. Gmina realizuje projekt „Dążymy do celu", na kwotę
596 633 zł. Projekt kontynuuje działania podjęte w poprzednim wniosku, zmierza do
wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic
w jakości usług edukacyjnych. Został on skierowany do 450-osobowej grupy dzieci

ze szkół znajdujących się na terenie gminy.
W związku z tym zorganizowanych zostało 6 grup zajęć języka angielskiego

w wymiarze 60 godz. oraz 6 grup w wymiarze 60 godz., 6 grup zajęć języka
angielskiego zakończone egzaminem TELC w wymiarze 120 godz., 4 grupy zajęć
informatyki w wymiarze 60 godz.. 3 grupy zajęć informatyki zakończonych
egzaminem ECCC w wymiarze 120 godz., 31 grup zajęć wyrównujących w wymiarze
3090dz., 12 grup zajęć rozszerzających z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych w wymiarze 60 godz., warsztaty psychologiczne 10 godz. — 3 grupy,
zajęcia korekcyjne-kompensacyjne 90 godz.- 4 grupy. Certyfikaty z zajęć 120-
godzinnych z języka angielskiego jak i informatyki są honorowane na terenie całej
Unii Europejskiej. Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 30 czerwca
2012 r.

W okresie 15.03.2011 - 14.07.2011 realizowany był projekt „ Wielki teatr
małych aktorów", na kwotę 49 939 zł. Skierowany do 45 dzieci ze szkół
podstawowych w Opinogórze Górnej i Kołaczkowie. Przewidziane były zajęcia
w szkolnych warsztatach w wymiarze 48 godzin , 6 godzin pracy z profesjonalnymi
twórcami teatru (aktorami, suflerami, itp.), 6 godzin odbioru sztuk oraz kurs radzenia
sobie ze stresem.

XIII. INWESTYCJE w SZKOŁACH
W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum w Opinogórze Górnej na

okoliczność nadania szkole imienia wymalowane korytarz łączący budynek szkoły
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z halą sportową i holl na piętrze, przygotowano ściany pod popiersie patrona oraz
odnowiono elewację przy wejściu głównym do budynku. .

W Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej naprawiono murek przy wejściu
do świetlicy i kotłowni, wymalowano niektóre pomieszczenia w szkole macierzystej
i tilialnej, wyremontowano piece w szkole filialnej. Napraw i remontów dokonano za
ogólną kwotę około 7 000 zł. Ponadto z funduszy Rady Rodziców dokonano
rozbudowy monitoringu wizyjnego o kolejne 2 kamery, zakupiono wykładzinę do Sali
oddziału przedszkolnego, zakupiono sprzęt radiowo-telewizyjny — łączna kwota to
około 3000 zł.

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej rozbudowano i wyremontowano
salę komputerową, położono panele na podłodze w jednej Sali lekcyjnej oraz
odnowiono część elewacji wewnętrznej budynku szkoły.

W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie dokonano częściowej naprawy
ogrodzenia szkolnego — koszt 8953 zł, zakupiono meble szkolne za kwotę 3209 zł,
wykonano remont podłogi w oddziale przedszkolnym za 1876 zł oraz wymieniono
drabinki gimnastyczne na Sali gimnastycznej za 1391 zł.

XIV. SPRAWDZIANY | EGZAMINY

W kwietniu 2011r. w szkołach podstawowych przeprowadzono sprawdzian na
koniec szóstej klasy. Ze sprawdzianu można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Średnia ilość uzyskanych punktów w szkołach podstawowych w gminie Opinogóra
Górna wyniosła 25,37 (w roku szkolnym 2009/2010 — 21,20) podczas, gdy
w powiecie wskażnik ten wyniósł 23,47 w województwie 25,96, a w kraju 25,27.

Wyniki sprawdzianu dla poszczególnych szkół przedstawiają się następująco :
- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie — uzyskano wynik 24,18 pkt.,
- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej — 32,33 pkt.,
- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej -22,61 pkt.,
W Szkołach Podstawowych w: Kołaczkowie, Opinogórze Górnej uczniowie

uzyskali wyniki sprawdzianu wyższe od poprzedniego roku szkolnego odpowiednio
o 1,93; 0,83; a w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej średnia ilość punktów
uzyskanych w roku szkolnym 2010/2011 była wyższa aż o 10,24pkt. od



poprzedniego roku szkolnego. W skali staninowej szkoła uzyskała wynik najwyższy,
jako jedna z czterech procent szkół w kraju.

W kwietniu 2011r. uczniowie klas III gimnazjum przystąpili do egzaminu
gimnazjalnego z części humanistycznej, matematyczno—przyrodniczej i językowe]
(i. angielski). Za każdą z trzech części egzaminu uczeń mógł uzyskać maksymalnie
50pm.

W części humanistycznej uzyskano wynik 24,24 punktu na jednego ucznia -
nastąpił spadek w stosunku do poprzedniego roku szkolnego (30,31) . Uzyskany
wynik byłjednak wyższy od wyniku powiatu ciechanowskiego o 0,03 pkt.

W części matematyczno—przyrodniczej uzyskano wynik 23,45pkt. (w ubiegłym
roku szkolnym 24,28 pkt.) Jest to wynik wyższy od średniej powiatu 0 1,09 pkt.

W części językowej wynik z egzaminu gimnazjalnego wyniósł 23,91 pkt.
(w ubiegłym roku szkolnym - 26.50 pkt.),wyższy od uzyskanego w roku szkolnym
2008/2009 0 1,89 pkt.), co jest wynikiem niższym od wyniku powiatu 0 0,60.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowuje i publikuje na swojej stronie .
trzyletni wskażnik EWD dla wszystkich szkół gimnazjalnych w kraju. Określają one
pozycje szkoły w 4 obszarach:

Szkoła wspierająca, szkoła sukcesu, szkoła wymagająca pomocy i szkoła
niewykorzystanych możliwości.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego naszych uczniów w latach 2008-2010 są wysokie
i sytuują naszą szkołę w obszarach: szkoła sukcesu i szkoła wspierająca.
Wyniki te nie uwzględniają potencjału uczniów ale pokazują efektywność pracy
nauczycieli w procesie edukacyjnym.
Średni wynik z części humanistycznej i matematyczno—przyrodniczej był wyższy niż
wynik powiatu.
Na 12 gimnazjów wiejskich w powiecie ciechanowskim zajęliśmy:
- z części humanistycznej III miejsce
- z części matematyczno-przyrodniczej IV miejsce
— z języka angielskiego rownież IV miejsce.
Mając na uwadze powyższe dane wnioskować należy, iż praca gimnazjum
przebiegała właściwie i efektywnie a wyniki egzaminu są zadowalające.
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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. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej brali udział
w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej i zajęli II i III miejsce.
W ogólnopolskim konkursie ALBUS 2011 z matematyki uczniowie zdobyli 1 dyplom
laureata i 3 dyplomy wyróżnienia.

W konkursie matematycznym „Liga zadaniowa" jedna uczennica zajęła III miejsce,
a dwóch uczniów zdobyło wyróżnienia w rejonie Ciechanów.

Jeden uczeń zajął I w Ogólnokrajowym Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie
na wsi” (etap gminny), uczennica zajęła II miejsce w edycji międzyszkolnego
konkursu multimedialnego „Jan Paweł II — nasz autorytet" oraz dwóch uczniów
zdobyło wyróżnienia w powiatowym konkursie plastycznym pt. „ Kolorowy świat
zwierząt Brzechwy i Tuwima".

W Gminnym Konkursie Piosenki „Rozśpiewana Nutka" uczniowie zajęli l i III
miejsce.

Ponadto szkoła brała udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczeństwa, za
które otrzymała wiele dyplomów.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wystosował podziękowania za
udział w konkursie „Zbiórka Makulatury".
Na adres szkoły przysłano też 2 dyplomy z Ministerstwa Sportu i Rekreacji dla
Wójta Gminy Opinogóra Górna Stanisława Wieteski i nauczycielki Barbary
Goździewskiej za udział i wspieranie akcji Polska Biega 2011.

Za sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie należy uznać
wysoki wynik w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów.
Szkoła zajęła II miejsce w konkursie KRUS „Bezpiecznie na wsi”.

Uczniowie otrzymywali również nagrody w konkursach plastycznych
i muzycznych organizowanych przez GOK w Opinogórze Górnej.

W Powiatowym Konkursie „Młodzież zapobiega pożarom" szkoła zajęła
2 miejsce indywidualne.
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Wiele sukcesów odniosła w roku 20101201 1 Szkoła Podstawowa
w Opinogórze Górnej.

Uczniowie klas III, ze sprawdzianu CKE uzyskali wysokie wyniki, przekroczyły
średnie dla województwie.

Troje uczniów wzięło udział w konkursie biblijnym na etapie dekanalnym. Dwoje
z nich zakwalifikowało się do etapu diecezjalnego, w którym jeden uczeń zajął

6 miejsce.

Uczniowie brali udział w konkursie „Kangur matematyczny". Jedna z uczennic
otrzymała wyróżnienie.

Cztery uczennice z klas szóstych brały udział w konkursie polonistycznym
zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jedna zakwalifikowała się
do etapu rejonowego.

Ponadto wzięli udział w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi”.
Uczennica klasy VI 3 zajęła I miejsce na szczeblu gminnym i zakwalifikowała się do
etapu powiatowego, w którym zajęła III miejsce.

Uczniowie tej szkoły zajęli VI miejsce w sportowej klasyfikacji szkół
podstawowych w powiecie ciechanowskim:

1. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Indywidualnych Biegach
Przełajowych-pięcioro uczniów zakwalifikowało się do Mistrzostw Rejonu,

2. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Nożnej Chłopców — 4 miejsce.
3. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt —

1 i 2 miejsce,

4.Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju Chłopców - 4 miejsce.
Sukcesy gimnazjalistów w konkursach i olimpiadach:

1. XIX Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, etap powiatowy -
wyróżnienie,

2. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego — wyróżnienie,
3. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka" - wyróżnienie,
4. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt — I miejsce,
5. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców — I miejsce,
6. Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt — II miejsce, awans do Igrzysk

Mazowsza,

7. Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców — V miejsce
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B. Igrzyska Mazowsza w Piłce Siatkowej Dziewcząt — 12 miejsce,
9. Turniej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego

w Ciechanowie - III miejsce dziewcząt,
10. Gminny Konkurs na kartkę i ozdobę świąteczną — nagrody i wyróżnienia.

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

1. 11 uzdolnionych uczniów gimnazjum na 57 z powiatu zakwalifikowało się do
Młodzieżowej Akademii Umiejętności. Uczniowie ci od lutego 2011 r. uczestniczą
w trzysemestralnych kursach o specjalizacjach matematyczno-fizycznych,
chemicznych i informatycznych w ciechanowskim „Krasiniaku" .
2. 19 uczniów wraz z nauczycielką języka rosyjskiego współpracuje ze szkołą
w Rosji w miejscowości Wierchniekolcow. Uczniowie przygotowują prezentacje
o szkołach, przekazują sobie drogą mailową i pocztową korespondencje, szkolne
gazetki, zdjęcia z przedsięwzięć szkolnych. Łączą przyjemne z pożytecznym —
nawiązują nowe przyjaźnie jednocześnie doskonaląc język obcy.
3. W listopadzie 2011 r. zorganizowano turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich
o Puchar Wójta Gminy Opinogóra. Wzięło w nim udział 11 drużyn z powiatu

ciechanowskiego oraz drużyny z Makowa Maz. ! Różana.
4. W 2011 r. gimnazjum było organizatorem rejonowego turnieju z zakresu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gościliśmy 23 drużyny z kilku okolicznych
powiatów.
5. W czemcu gimnazjum zrealizowało przedsięwzięcie nadania szkole imienia.
W uroczystości uczestniczył biskup płocki oraz liczne grono gości ( władze
samorządowe, politycy, dyrektorzy instytucji państwowych, rodzice, absolwenci).
Uroczystość została pochlebnie opisana w lokalnej prasie oraz nadawano audycję
radiową KRC poświęconą uroczystości.
6. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność chóru szkolnego w Szkole
Podstawowej w Opinogórze. Chór wystąpił podczas konferencji zorganizowanej
przez MSCDN w Ciechanowie dla nauczycieli z terenu Mazowsza. Uświetnił też
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uroczystość kościelną poświęconą beatyfikacji Jana Pawła II. Często urozmaica
okolicznościowe imprezy organizowane przez Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Górnej.

7. We wszystkich szkołach w ramach promocji działalności placówek wydawana jest
gazeta szkolna. Dociera ona do środowiska lokalnego.
8. Promocja szkół odbywa się na bieżąco na stronie internetowej oraz poprzez
artykuły w prasie lokalnej.

na r Stanisłr n' Wieteska
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