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|. suać SZKÓŁ

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2009/2010
funkcjonowały 4 szkoły podstawowe:

0 Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej wraz z filią we Władysławowie,

. Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,

' Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej,

. Szkoła Podstawowa w Dzboniu,
oraz Gimnazjum w Opinogórze Górnej.

II. LICZBA UCZNIÓW I KADRA W SZKOŁACH

W roku szkolnym 2009/2010 do szkół podstawowych i gimnazjum
uczęszczało łącznie 548 uczniów oraz 98 dzieci do oddziałów przedszkolnych,
co łącznie stanowiło 646 dzieci:

— w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej (łącznie z filią
we Władysławowie) — 242, w tym filia we Władysławowie - 25 uczniów,

— w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej — 86 uczniów,
— w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie — 78 uczniów,
— w Szkole Podstawowej w Dzboniu — 42 uczniów,
— w Gimnazjum w Opinogórze Górnej — 198 uczniów.
W szkołach podstawowych były 34 oddziały, w których średnia liczba dzieci

wynosiła 13 osób. Natomiast w gimnazjum było 9 oddziałów, a średnia liczba
uczniów w klasie wynosiła 22.

W Gminie średnia liczba dzieci w oddziale stanowiła 15 osób.
W szkołach zatrudnionych było łącznie 77 nauczycieli, w tym:

— 60 osób na pełnym etacie,
— 17 osób w niepełnym wymiarze zajęć,
Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:

— 47 nauczycieli dyplomowanych,
— 15 nauczycieli mianowanych,
— 11 nauczycieli kontraktowych,
—- 4 nauczycieli stażystów.
W obsłudze i administracji szkół zatrudnionych jest 17 osób w tym

14 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnione, ztego:
— w administracji — 2 osoby,
— w obsłudze — 15 osób.
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III. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Z POCHODNYMI

Wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych W oświacie
w roku szkolnym 2009/2010 wyniosły 3 768 840 zł, w tym:

— wynagrodzenia dla nauczycieli — 3 384 438 zł., co stanowi 89,8% ogółu
wynagrodzeń,

— wynagrodzenia dla pracowników administracji — 70 188 zł,
-— wynagrodzenia dla pracowników obsługi — 314 214 zł.
Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie

przedstawia się następująco:
— nauczyciel dyplomowany— 3 801 zł + dod. socjalne 308 zł = 4 109 zł
— nauczyciel mianowany — 2 918 zł + dod. socjalne 259 zł = 3 177 zł
— nauczyciel kontraktowy — 2 443 zł + dod. socjalne 228 zł = 2 671 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 273 738 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 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 musiała wypłacić jednorazowy dodatek
uzupełniający, była to kwota 139 430 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 2009/2010 na ten cel wynosiła

13 434 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 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
ponadgimnazjalne], 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 2009r. wyniosło
67878,46zł.

Z dofinansowania skorzystało 6 pracodawców, którzy wyszkolili
10 pracowników młodocianych z terenu naszej gminy.

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

vn. 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 93 635 zł,
w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu wyniosło
47 302 zł, olej napędowy oraz remonty autobusu — 46 333 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 166 645 zł.

- zawieranie umów z rodzicami na dowóz dzieci własnym samochodem,
co stanowiło kwotę 42 510 zł.
Gmina zapewniała opiekę w czasie przewozu dzieci zatrudniając

3 opiekunki. Jedna sprawowała opiekę w autobusie szkolnym, natomiast
2 pozostałe zapewniały opiekę uczniom dojeżdżającym kursowymi autobusami
PKS. Koszt zatrudnienia opiekunek wyniósł 15 574 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 6 296 zł, opiekunom tych uczniów zapewniamy
bezpłatne ka rty 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 2009/2010 nauczanie indywidualne jednego
ucznia. Zatrudniony był 1 nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami.

IX. WYPRAWKA SZKOLNA

Rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz
naukę w klasach l — III szkoły podstawowej przyznane zostało dofinansowanie
na zakup podręczników szkolnych. Udzielenie tej pomocy było możliwe dzięki
„Rządowemu programowi pomocy uczniom w 2009r. — Wyprawka szkolna".
Wynosiła ona w zależności od klasy do której uczeń uczęszcza od 150 zł
do 280 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 37 dzieci na łączną kwotę 6 971 zł:

— klasa ISP — 15 uczniów,
— klasa II SP—4 uczniów,
— klasa III SP —8 uczniów,
— klasa | Gimnazjum — 10 uczniów.

)(. STYPENDIA

W 2009r. Wpłynęło 100 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
Wydano 93 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 75 800 zł i 7 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 810,00 zł na okres
9 m-cy, tj. od 01.09.2009r. do 31.05.2010r. (90,00 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
@ 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 2009/2010 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 6 592 zł, z czego:

— w Gimnazjum w Opinogórze Górnej # 3100 zł,
— w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej (wraz z filią

we Władysławowie) —- 2020 zł,
— w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie — 610 zł,
— w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej — 550 zł,
— w Szkole Podstawowej w Dzboniu — 312 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 2009/2010 z pomocy skorzystało 117
uczniów. Wydano 12 676 posiłków na łączną kwotę 55 373 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

Od 2 lutego do 31 grudnia 2009r. Gmina realizowała projekt „Wiedza
naszym atutem", na kwotę 530 605 zł. Projekt zmierzał 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 290 osobowej grupy dzieci ze
szkół znajdujących się na terenie gminy, dla 180 dzieci szkół podstawowych
znajdujących się w Opinogórze Górnej, Kołaczkowie, Dzboniu, Woli
Wierzbowskiej oraz do Gimnazjum w Opinogórze Górnej.

W związku z tym zorganizowanych zostało 5 grup zajęć języka angielskiego
w wymiarze 60 godz. oraz 6 grup w wymiarze 120 godz., jedna grupa zajęć
informatyki w wymiarze 60 godz., 4 grupy zajęć informatyki zakończonych



egzaminem ECDL w wymiarze 120 godz., 5 grup zajęć wyrównujących
w wymiarze 30 godz., 6 grup zajęć rozszerzających z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych w wymiarze 60 godz. Certyfikaty z języka
angielskiego jak i informatyki są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.
Jesteśmy jedną z czterech gmin z powiatu ciechanowskiego, której udało się
pozyskać środki na realizacje ww. działania.

W okresie 01.02.2010 — 31.12.2010 realizowany jest projekt „Dziecko
widzem i aktorem”, na kwotę 49 654,00 zł. Skierowany do 45 dzieci ze szkół
podstawowych w Opinogórze Górnej i Woli Wierzbowskiej. Przewidziane były
zajęcia w szkolnych warsztatach w wymiarze 48 godzin 6 godzin pracy
z profesjonalnymi twórcami teatru (aktorami, suflerami, itp.) oraz kurs radzenia
sobie ze stresem.

Od lutego 2010r. Gmina realizuje projekt „Edukacja bez porażek”, na kwotę
615 906,00 zł. Projekt został skierowany do 470 osobowej grupy dzieci ze szkół
znajdujących się na terenie gminy Opinogóra Górna. Stworzonych zostało
6 grup zajęć języka angielskiego w wymiarze 60 godz., 6 grup zajęć języka
angielskiego zakończone egzaminem TELC w wymiarze 120 godzin,
4 grupy zajęć informatyki w wymiarze 60 godzin, 9 grup zajęć informatyki
zakończonych egzaminem ECDL w wymiarze 120 godzin, 31 grup zajęć
wyrównujących w wymiarze 30 godz. (po 5 osób w grupie), 12 grup zajęć
rozszerzających z przedmiotów matematyczno — przyrodniczych w wymiarze
60 godz. Pozostałe grupy liczyć będą po 10 osób.

W Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej napisano program i pozyskano
7000,00 zł na organizację obozu sportowego dla grupy 24 uczniów z klasy
sportowej i najlepszych uczniów zajmujących czołowe miejsca w zawodach
sportowych. W szkole realizowano program „Śpiewające Polska" na kwotę
1 612,00 zł.

XIII. INWESTYCJE W SZKOŁACH

W roku szkolnym 2009/2010 w Gimnazjum w Opinogórze Górnej
wymieniono wykładzinę podłogową w pracowni ze względu na bardzo zły stan
poprzedniej. Na ten cel wydano kwotę 2 257,00 zł. Dodatkowo rozbudowano
monitoring na terenie szkoły i wokół budynku — podłączono 9 kamer, co
stwarza możliwość rozbudowania sieci po wybudowaniu boiska Orlik. Kwota,
jaką wydano na ten cel wyniosła 6 824,00 zł.



Przy Szkole Podstawowej we Władysławowie założono plac zabaw.
Inwestycja 0 wartości 6000,00 zł została zrealizowana ze środków funduszu
wiejskiego.

Przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej wybudowano również
parking.

'

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej ocieplono strop oraz część
elewacji zewnętrznych budynku szkoły, dokonano remontu budynku
gospodarczego oraz konserwacji części elewacji wewnętrznej.

W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie zainstalowano monitoring wizyjny
składający się z czterech kamer — dwie obserwują teren szkolny, dwie szkolne
korytarze. Monitoring przyczynił się do poprawy sytuacji wychowawczej
w szkole. Zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.

W okresie wakacyjnym przeprowadzono drobne remonty w szkołach.
Remonty przeprowadzono ze środków samorządu i ze środków
pozabudżetowych pozyska nych przez dyrektorów szkół.

Rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Opinogórze
Górnej wymalowali trzy klasy lekcyjne. Za dzierżawę pomieszczenia za sklepik
szkoła uzyskuje 2500,00 zł rocznie. W roku szkolnym 2009/2010 Rada
Rodziców zakupiła nagrody dla uczniów za łączną kwotę 2 000,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie wykonano malowanie w dwóch
pomieszczeniach. W ramach programu „Radosna szkoła” sala lekcyjna
przeznaczona dla klasy pierwszej została wyposażona w pomoce naukowe
o wartości 6000,00 zł. Poza tym do klasy tej zakupiono meble szkolne za
3 200,00 zł. Zakupiony został komplet do prezentacji (komputer przenośny +
projektor) za sumę 3 500,00 zł.

W Gimnazjum w Opinogórze Górnej wymalowano 2 pracownie, na łączny
koszt 1 142,00 zł. Ponadto wyposażono bibliotekę szkolną w lektury, słowniki
i książki —4 336,00 zł.

XIV. SPRAWDZIANY | EGZAMINY

W kwietniu 2010r. 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 21,20 (w roku szkolnym 2008/2009 —



19,96) podczas, gdy w powiecie wskaźnik ten wyniósł 22,18, w województwie
25,58, a w kraju 24,56.

Wyniki Sprawdzianu dla poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:
— w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - uzyskano wynik 22,25 pkt.,
— w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej — 22,09 pkt.,
— w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej — 21,75 pkt.,
— w Szkole Podstawowej w Dzboniu — 17,22 pkt.
W Szkołach Podstawowych w: Kołaczkowie, Opinogórze Górnej i Woli

Wierzbowskiej uczniowie uzyskali wyniki sprawdzianu wyższe od poprzedniego
roku szkolnego odpowiednio o 0,58; 2,52; 2,59, jedynie w Szkole Podstawowej
w Dzboniu średnia ilość punktów uzyskanych w roku szkolnym 2009/2010 była
niższa o 4,11 pkt. od poprzedniego roku szkolnego.

W kwietniu 2010r. 71 uczniów klas III gimnazjum przystąpiło do egzaminu
gimnazjalnego z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej
i językowej (j. angielski). Za każdą z trzech części egzaminu uczeń mógł uzyskać
maksymalnie 50 pkt.

W części humanistycznej uzyskano wynik 30,31 punktu na jednego ucznia —
nastąpił spadek w stosunku do poprzedniego roku szkolnego o około 1 punkt
(31,35). Uzyskany wynik jest niższy od krajowego tylko o 0,03 pkt. i wyższy od
wyniku powiatu ciechanowskiego o 0,95 pkt.

W części matematyczno-przyrodniczej uzyskano wynik 24,28 pkt.
(w ubiegłym roku szkolnym 24,64 pkt.) Jest to wynik wyższy od średniej
powiatu 0 0,91 pkt., 0 0,68 niższy od średniej woj. mazowieckiego i o 0,38
wyższy od średniej kraju.

W części językowej wynik z egzaminu gimnazjalnego wyniósł 26,5 pkt.
(wynik wyższy od uzyskanego w roku szkolnym 2008/2009 0 1,89 pkt.),
co jest wynikiem niższym od wyniku powiatu 0 1,76 i wyniku wojewódzkiego o
4,02. Porównując wynik z ubiegłorocznym wyraźnie widać poprawę
w umiejętnościach językowych uczniów.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie powołała do każdej ze szkół
obserwatorów, których zadaniem było czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Funkcję tę pełnili wskazani
przez Wójta pracownicy Gminy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna stworzyła metodę EWD, czyli edukacyjna
wartość dodana, która to pozwala na podstawie wyników egzaminu



gimnazjalnego określić efektywność nauczania w danej szkole niezależnie od
czynników indywidualnych (zdolności ucznia) i społecznych (kapitał kulturowy
rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej). Mimo, że szkoła może mieć wysokie
wyniki surowe egzaminu, może to nie być efektem pracy nauczycieli, lecz
czynników indywidualnych i społecznych, iodwrotnie — szkoła może mieć niskie
wyniki egzaminu (praca w trudnych środowiskach), a wysoką efektywność
nauczania.

Gimnazjum w Opinogórze Górnej w obu częściach egzaminu jest w 70%
szkołą wspierającą ucznia i w 30% szkołą sukcesu. Są to bardzo dobre wyniki
w porównaniu z innymi gimnazjami wiejskimi.

Po dokonaniu analizy pracy szkoły na podstawie EWD wyniki egzaminu
w 2010r. przedstawiają się następująco: wartość EWD dla części
humanistycznej wynosi 0,4, co oznacza, że efektywność nauczania jest na
poziomie średnim w porównaniu do szkół gimnazjalnych w Polsce. Wartość
EWD dla części matematyczno —p rzyrodniczej wyniosła 1,5, co oznacza, że
efektywność nauczania jest na wysokim poziomie. Na tak wysoki wynik EWD
dla przedmiotów matematyczno — przyrodniczych miały wpływ dodatkowe
zajęcia z tych przedmiotów w ramach projektu unijnego Kapitał Ludzki. Takich
zajęć z przedmiotów humanistycznych nie było.

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.

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.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej brali udział
w Konkursie Wiedzy Pożarniczej i zajęli:

. I i II miejsce na szczeblu gminnym,

. I i II miejsce na szczeblu powiatowym,

. V miejsce na szczeblu wojewódzkim.



Otrzymano 5 nagród | rzędu w konkursie plastycznym „Kapłan w moim

życiu” organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

w Ciechanowie.
Jeden uczeń klasy V otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie

„Kangur Matematyczny".
.

W Gminnym Konkursie Plastycznym o tematyce wielkanocnej szkoła

otrzymała 2 nagrody i 9 wyróżnień.
Marszałek Województwa Mazowieckiego wystosował podziękowania za

udział w konkursie „Zbiórka Makulatury”.
II nagroda w konkursie regionalnym Tygodnika Ciechanowskiego „Zostań

przyjacielem ptaków”.
28 i 30 miejsce w skali kraju dwóch uczennic w ogólnopolskim konkursie

języka polskiego OLIMPUS.
Dyplom laureata (dwóch uczniów) i wyróżnienie (jeden uczeń)

w ogólnopolskim konkursie Matematycznym ALBUS.

Osiemdziesiąt procent uczniów przystępujących do egzaminu

międzynarodowego z języka angielskiego TELC zdało egzamin na poziomie A1.

Za sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie należy uznać wysoki

wynik w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasistów.
Dziesięciu uczniów tej szkoły uzyskało międzynarodowy certyfikat językowy

TELC, potwierdzający znajomośćjęzyka angielskiego na poziomie A1.

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” brało udział

12 uczniów, a 3 z nich otrzymało wyróżnienie.
W Konkursie pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży

Pożarnej: „Wiatr, wypadek, ogień, woda — strażak zawsze rękę poda" uczniowie
SP zajęli pierwsze 3 miejsca na szczeblu gminnym oraz 1 miejsce na szczeblu

powiatowym.
Pierwszym i trzecim miejscem mogą pochwalić się uczniowie w konkursie

zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Jak

bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie", zaś w konkursie „Biblioteka
— słowa, dźwięki, obrazy” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Opinogórze Górnej uczniowie zajęli 3 pierwsze miejsca.
Uczniowie otrzymywali również nagrody w konkursach plastycznych

organizowanych przez GOK w Opinogórze Górnej.



W gminnym konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom"
szkolna drużyna zajęła 2 miejsce.

Chór szkolny ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej zajął 3 miejsce
podczas przeglądu chórów w ramach realizacji programu Narodowego Centrum
Kultury „Śpiewające Polska”.

'

Uczniowie klasy II zajęli 4 miejsce w międzyszkolnym ciechanowskim
konkursie „Kubuś Puchatek ijego przyjaciele”.

W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ziemi Ciechanowskiej udział wzięli
uczniowie klasy VI i zajęli 9 miejsce.

Uczniowie tej szkoły zajmowali również czołowe miejsca w konkursach
organizowanych przez GOK w Opinogórze Górnej.

Do sukcesów sportowych uczniów tej szkoły zaliczyć należy zajęcie I miejsca
w powiecie ciechanowskim w mistrzostwach mini piłki siatkowej dziewcząt oraz
II miejsce w powiecie w mistrzostwach mini piłki siatkowej chłopców.

Uczennica szkoły zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału olimpiady
młodzieży w biegu przełajowym i zajęła 34 miejsce.

SP zajęła szóste miejsce w powiecie w ogólnej klasyfikacji szkół
podstawowych za dokonania w sporcie.

Klasa sportowa — drużyna chłopców zajęła 4 miejsce w Mistrzostwach Ligii
Okręgowej żaków rocznik 1999.

Chłopcy ze szkoły zajęli IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Ciechanowskiego w Unihokeju.

Szkoła zajęła IV miejsce w X Karnawałowym Turnieju Nauczycieli
i Pracowników Oświaty w Piłkę Siatkową.
Sukcesy gimnazjalistów w konkursach i olimpiadach:

12, 13 i 14 miejsce w kraju w Ogólnopolskim konkursie wiedzy o II wojnie
światowej.

III miejsce w powiatowym konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”.
I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Bądż rozsądny — powiedz

nie!”.
I miejsce w powiatowym konkursie „Wiem jak unikać wirusa HIV”.
II miejsce w powiatowym konkursie PCK, XVIII ogólnopolska olimpiada

promocji zdrowia.
Powiatowe indywidualne biegi przełajowe — awans 6 uczniów do zawodów

rejonowych.



I miejsce drużyny dziewcząt i II miejsce drużyny chłopców w powiatowych
mistrzostwach piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

Udział uczennicy w powiatowym konkursie polonistycznym organizowanym
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, uczennica uzyskała 62 % punktów.

Finalistka w konkursie przyrodniczym organizowanym przez I LO
w Ciechanowie.

I miejsce w powiatowym konkursie polonistycznym zorganizowanym przez
I LO w Ciechanowie.

17 miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie polonistycznym Olimpus.
IV i V miejsce w kraju w Ogólnopolskim konkursie wiedzy o Janie Pawle II.
Konkursy wewnątrzszkolne organizowane z inicjatywy nauczycieli: konkurs

ekologiczny „Przedmioty z odpadów", najciekawsza chemiczna lub fizyczna
prezentacja multimedialna, drzewo genealogiczne mojej rodziny, szkolny
konkurs z zakresu ekologii i ochrony środowiska, konkurs geograficzny „Polska",

konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna”, konkurs z ]. rosyjskiego

„Zaproszenie”, konkurs kultury amerykańskiej i angielskiej, konkurs regionalny
— Makieta Pałacu Krasińskich, zawody o puchar Dyrektora Szkoły w piłce
siatkowej dziewcząt i chłopców.

II miejsce dla drużyny z gimnazjum w międzyszkolnym konkursie dla szkół
z gminy Opinogóra Górna.

xw. PROMOCJA SZKOŁY w ŚRODOWISKU LOKALNYM — PREZENTACJA
POTENCJAŁU TWÓRCZEGO uczmów:

1. 10 listopada 2009r.na terenie gimnazjum w Opinogórze Górnej we
współpracy z WORD zorganizowano powiatowy konkurs „Bezpieczna
droga do szkoły", w którym wzięły udział szkoły podstawowe
i gimnazja z powiatu. Uczniowie Gimnazjum w Opinogórze Górnej
zaprezentowali uczestnikom konkursu część artystyczną. W zamian za
dobrą organizację imprezy szkoła pozyskała środki finansowe z WORD
w wysokości 500 zł, za które zakupiono dobrej jakości rakiety do
badmintona i lotki dla uczniów.

2. 22 maja 2010r. w gimnazjum odbyła się uroczystość dla środowiska
lokalnego „Dzień Europejski", w czasie którego rodzice i zaproszeni
goście mogli zobaczyć potencjał artystyczny uczniów, wystawę prac



„Pałac Krasińskich”, prezentację multimedialną „Nasze miejscowości”
oraz skosztować przysmaków przygotowanych przez rodziców.
16 czerwca 2010r. w gimnazjum odbyła się uroczystość z okazji
XX—Iecia Samorządu Gminnego. Uczniowie zaprezentowali wówczas
część artystyczną promując w ten sposób swoje możliwości na forum
społeczności lokalnej.
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