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|. SIEć SZKÓŁ

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 20011/2012
funkcjonowały 3 szkoły podstawowe:

' Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej wraz z filią we Władysławowie ,
' 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 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało
495 uczniów oraz 95 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie stanowiło 590
dzieci:

- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej ( łącznie z filią we
Władysławowie) - 258, wtym filia we Władysławowie - 20 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej - 88 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 77 uczniów,
- w Gimnazjum w Opinogórze Górnej -167 uczniów.
W szkołach podstawowych było 29 oddziałów, w których średnia liczba dzieci

wynosiła 15 osób. Natomiast w gimnazjum było 8 oddziałów, a średnia liczba
uczniów w klasie wynosiła 21.
W gminie średnia liczba dzieci w oddziale stanowiła 16 osób.

W szkołach zatrudnionych było łącznie 63 nauczycieli, w tym:
- 52 osób na pełnym etacie,
- 11 osób w niepełnym wymiarze zajęć,
Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:
- 47 nauczycieli dyplomowanych,
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 3 nauczycieli kontraktowych,
- 2 nauczycieli stażystów .
W obsłudze i administracji szkół zatrudnionych było 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 2011/2012 wyniosły 4 082 209 zł, wtym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 3 639 426 zł., co stanowi 89,15% ogółu
wynagrodzeń,

- wynagrodzenia dla pracowników administracji - 94 286 zł ,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi - 348 497 zł.
Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie

przedstawia się następująco:
- nauczyciel dyplomowany - 4 958 zł + dod. socjalne 339 zł = 5 297 zł,
- nauczyciel mianowany - 4 030 zł + dod. socjalne 304 zł = 4 334 zł,
- nauczyciel kontraktowy - 3 495 zł + dod. socjalne 265 zł = 3 760 zł ,
- nauczyciel stażysta - 2 643 zł + dod. Socjalne 245 zł = 2 888 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 264 057 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 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 15 428 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 2012/2012 na ten cel wynosiła

17 905 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
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 2011 r. wyniosło 64 570,58 zł.
Z dofinansowania skorzystało 8 pracodawców, którzy wyszkolili

9 pracowników młodocianych z terenu naszej gminy.
Cykl trwania nauki wyszkolenia młodocianego pracownika tnivał, 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 99 177 zł,

w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu wyniosło

48 2282ł, olej napędowy oraz remonty autobusu — 50 949 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 133 543 zł.
- zawieranie umów z rodzicami na dowóz dzieci własnym samochodem, co

stanowiło kwotę 43 290 zł .
- zawieranie umów z rodzicami na dowóz dzieci z orzeczeniami do szkół

w Ciechanowie — 8 762 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
5



opiekunek wyniósł 17 941 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 7 842 zł, opiekunom
tych uczniów zapewniamy bezpłatne karty przewozu.
Łączny koszt dowożenia uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wyniósł 311 327 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 2011/2012 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

„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, 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 31 dzieci na łączną kwotę 6 450 zł:
- klasa I SP - 7 uczniów,
- klasa II SP - 11 uczniów,
- klasa III SP - 7 uczniów,
- klasa | Gimnazjum - 6 uczniów.

X. STYPENDIA



W 2011r. wpłynęło 102 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano
99 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 83 900 zł i 3 decyzje odmowne. 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 .09.201 1r.do 31 .05.2012r.(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 2011/2012 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

7 100 zł, z czego:
- w Gimnazjum w Opinogórze Górnej - 2020 zł,
- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej (wraz z filią we Władysławowie)

- 2950 zł,
- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 1100 zł,
- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej - 1030 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 2011/2012 z pomocy skorzystało 45 uczniów. Wydano

8 409 posiłków na łączną kwotę 22 714 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 1 października 2011r. do 30 czerwca 2012 r. Gmina realizowała 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
30godz., 12 grup zajęć rozszerzających z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych w wymiarze 60 godz., warsztaty psychologiczne 10 godz. — 3 grupy,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 90 godz.- 4 grupy. Certyfikaty z zajęć 120-
godzinnych z języka angielskiego jak i informatyki są honorowane na terenie całej
Unii Europejskiej.

XIII. INWESTYCJE W SZKOŁACH

W roku szkolnym 2011I2012 w Gimnazjum w Opinogórze Górnej dokonano
naprawy dachu na części budynku za kwotę 20 558,43 zł, wymieniono wykładzinę
podłogową wjednej z pracowni oraz wymalowano jedną klasę i dwie toalety. .

W Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej wyremontowano łazienki
szkolne — koszt 4 900 zł, wymalowano korytarz i niektóre sale lekcyjne
oraz zakupiono meble szkolne za kwotę 5 300 zł.

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej położono panele na podłodze

w dwóch salach lekcyjnych oraz wyrównano płytę boiska szkolnego, posiano trawę
i zakupiono nowe bramki. Łącznie wydatkowano 8 300 zł.

W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie wymalowano salę gimnastyczną
i bibliotekę oraz wyremontowano podłogę w bibliotece szkolne za łączną kwotę

2 600 zł.



XIV. SPRAWDZIANY | EGZAMINY

W kwietniu 2012 roku w szkołach podstawowych przeprowadzono sprawdzian

na koniec szóstej klasy. Ze sprawdzianu można było uzyskać maksymalnie 40
punktów. Warto podkreślić, że oceny prac dokonywali nauczyciele spoza szkoły.
Średnia ilość uzyskanych punktów w szkołach podstawowych w gminie Opinogóra
Górna wyniosła 22,39. Wskaźnik ten w powiecie wyniósł 20,66, w województwie

23,87, a w kraju 22,75 pkt.
Najwyższy wynik uzyskała w naszej gminie Szkoła Podstawowa w Woli

Wierzbowskiej — 25,83 pkt. Wynik sprawdzianu w Opinogórze Górnej wyniósł 21,03,
a w Kołaczkowie - 20,30 pkt.

Porównując wyniki z ubiegłorocznymi (25,37 pkt.), widać spadek średniej ilości

uzyskanych punktów z egzaminu. Wyniki sprawdzianu są ważnym źródłem wiedzy

o pracy szkoły, ale nie jedynym. Na pewno sprawdza on kompetencje uczniów, ale

o końcowym sukcesie edukacyjnym decyduje wiele czynników. Bywa, że jeden

rocznik jest bardziej zdolny, ambitny i chętny do pracy, a drugi mniej.
Również w kwietniu 2012 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum 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 64,2 , z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie — 57,1. W powiecie ciechanowskim uczniowie uzyskali z tych
przedmiotów średnio 61 .7% i 57,9% a w województwie mazowieckim 66,9% i 62,7% .
2 części matematycznej uczniowie w naszej gminie uzyskali 40,1% (w powiecie —

44,2% , w województwie - 50,4% ). Z części przyrodniczej średni wynik procentowy
w naszej gminie wyniósł 46,8 , w powiecie — 48,3 a w województwie — 65,6. Egzamin

z języka obcego uczniowie pisali z języka angielskiego na poziomie podstawowym

i uzyskali w naszej gminie 70,8% ( w powiecie 58,7% a w województwie 65,6% ) oraz
na poziomie rozszerzonym i uzyskali wynik 53,4% ( w powiecie — 40,1%
a w województwie - 48,1%). Część uczniów pisała egzamin z języka rosyjskiego na
poziomie podstawowym i uzyskała wynik 72,2% ( w powiecie — 73,5%
a w województwie — 64,1 %).
Trudno porównać wyniki egzaminu gimnazjalnego z ubiegłorocznymi, ponieważ
w ubiegłym roku były podane w punktach a w tym roku w procentach. Jednak można
mieć satysfakcję z wyników osiągniętych przez naszych uczniów z języka



angielskiego, ponieważ są one wyższe od średnich wyników zarówno w powiecie
ciechanowskim jak również w województwie mazowieckim.

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 odnieśli
następujące sukcesy :

14 miejsce w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym;
. nagrody książkowe dla 3 uczniów w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel

miś”;
. 10 uczniów zdobyło dyplomy uznania w Ogólnopolskim Konkursie „Pingwin”

z języka angielskiego;
. 9 uczniów zdało Europejski Egzamin z języka angielskiego — TELC na

poziomieA 1;
o I miejsce uczennicy w finale Powiatowego Konkursu „Bezpieczna droga do

szkoły” (kategoria dziewczęta);
o III miejsce ucznia w finale Powiatowego Konkursu „Bezpieczna droga do

szkoły” (kategoria chłopcy);
. drużynowo VI miejsce w Powiatowym XXXV Ogólnopolskim Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
. 1 dyplom laureata, 2 dyplomy wyróżnienia i 10 dyplomów uznania w konkursie

polonistycznym ALBUS 2012;
o 6 dyplomów uznania w konkursie matematycznym ALBUS 2012;

Ponadto szkoła brała udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz
społeczeństwa, za które otrzymała dyplomy:

. Od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska Certyfikat Społecznie
Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2011/2012;

. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas
ogólnopolskiej akcji Góra Grosza”;

. Certyfikat uczestnictwa w próbnym sprawdzianie szóstoklasisty
i trzecioklasisty;

. Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego za zaangażowanie
i czynny udział w VI” edycji Konkursu — zbiórka makulatury ( zebrano
1310 kg makulatury) ;

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

. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu
Edukacyjno—Terapeutycznego ORTOGRAFFITI ;

0 Minister Edukacji Narodowej przyznał1 nauczycielce medal Komisji
Edukacji Narodowej.
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Za sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie należy uznać

. wysoki wynik w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów,

. Bezpiecznie na wsi — czy upadek to przypadek - konkurs plastyczny
, o bezpieczeństwie 1 i 2 miejsce w kategorii młodszej oraz 2 i 3 miejsce

w kategorii dzieci starszych, na szczeblu gminnym,
[ . Gminny konkurs wiedzy pożarniczej - 1 miejsce drużynowo, 2 i 3 miejsce

indywidualnie,
› Świat bajek Janusza Korczaka — konkurs organizowany prze Powiatową

Bibliotekę Publiczną — wyróżnienie indywidualne,
. Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych organizowanych przez

GOK w Opinogórze.

Wiele sukcesów odniosła Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej.
Zawody sportowe:

Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Siatkowej chłopców — II miejsce
Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Siatkowej dziewcząt — I miejsce
Mistrzostwa Rejonu w Piłce Siatkowej Dziewcząt — III miejsce
Mistrzostwa Mazowsza w Piłce Siatkowej dziewcząt „ Kinder” w Bieżuniu,
Mistrzostwa Mazowsza w Piłce Siatkowej dziewcząt „ Kinder” Lesznowola,

Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt „Ostrołęka Cup”,. — IV miejsce
Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Halowej Piłce Nożnej chłopców,
Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt,
Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych
dziewcząt i chłopców,

. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju dziewcząt — V miejsce

. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju chłopców — III miejsce
Sukcesy w konkursach :

I miejsce w gminie i powiecie - Klaudia Myc uczennica klasy IV a - konkurs
organizowany przez KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi — czy upadek to przypadek?" -
opiekun Grażyna Bajgier.

Szkolną laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego
organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty została Weronika
Cieślińska uczennica klasy VI a ( na etapie rejonowym uzyskała bardzo wysoki

1 wynik) - opiekun Mariola Chojnowska.
.
„._

__..——:———.—

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego — „ KLIO 2012”

Test wiedzv

- Sylwia Jakubowska ucz. Kl. V — I miejsce w szkole; VI miejsce w kraju.

- Weronika Cieślińska i Małgorzata Pikus — II miejsce w szkole; XI miejsce w kraju.
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Konkurs prac plastvcznvch

- Patryk Jackowski — I miejsce w szkole

Konkurs fotograficzny

Alan Kwiatkowski — I miejsce w szkole.

Osiągnięcia gimnazjalistów w konkursach i turniejach
zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012:

XX Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia (organizator PCK)
, etap rejonowy, II miejsce Natalia Goździewska ( nagroda rzeczowa),

Rejonowy etap konkursu polonistycznego MKO ( organizator Mazowieckie
Kuratorium Oświaty) - wysoki wynik Katarzyny Olczak,

Powiatowy etap konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” (organizator WORD,
Urząd marszałkowski):

I miejsce Karolina Wożniak (nagroda - rower górski)

" miejsce Marta Baranowska ( nagroda - aparat cyfrowy)

Powiatowy konkurs „Anioły, aniołki, aniołeczki” (organizator PCKiSz
Ciechanów) - I miejsce Natalia Goździewska ( nagroda rzeczowa),

Powiatowy konkurs „Najładniejsza Marzanna" (organizator PCKiSz
Ciechanów) - I miejsce dla grupy z klasy llla ( nagroda rzeczowa),

Powiatowy konkurs „Pisanki, kraszanki, palmy” (organizator PCKiSz
Ciechanów) - I miejsce dla grupy z klas III (nagroda rzeczowa),

Powiatowy konkurs „Przyroda 2012”(organizator LO nr 1 w Ciechanowie)-
II miejsce Adrian Guszkowski, (nagroda - książka i dodatkowe punkty przy
rekrutacji do LO Nr 1 w Ciechanowie),

Powiatowy konkurs „Życie i twórczość Adama Mickiewicza” (organizator LO
Nr 2 w Ciechanowie - I miejsce Katarzyna Olczak ( nagroda- książka i punkty
przy rekrutacji do LO Nr 2 w Ciechanowie),

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” :

etap powiatowy - I miejsce Kinga Kuczyńska

II miejsce Lidia Kakowska

etap wojewódzki - V miejsce Kinga Kuczyńska,

Powiatowy konkurs recytatorski (organizator LO Nr 1 w Ciechanowie) —
awans do II etapu Sylwia Zygnerska (finałowa dziesiątka),
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. l Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej UE - XIII miejsce na
59 uczestników dla Kingi Kuczyńskiej ,

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt — II miejsce,

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców — II miejsce,

Gminny konkurs „Boże narodzenie w tradycji polskiej”- nagrody
i wyróżnienia.

xvr. PROMOCJA SZKOŁY w ŚRODOWISKU LOKALNYM - PREZENTACJA
POTENCJAŁU TWÓRCZEGO uczmów:

1. Dwie uczennice gimnazjum były zdobywczyniami stypendium Marszałka ,
realizowały roczny projekt z zakresu biologii. Rezultaty projektu przedstawiane były
na forum szkoły, opisane w gazecie.

2. W roku 2011/201220stały wprowadzone w życie szkoły lekcje otwarte dla
rodziców. Odbyły się lekcje: języka polskiego, języka angielskiego, edukacji dla
bezpieczeństwa. Celem takich działań było pokazanie rodzicom różnorodności metod
i form pracy oraz funkcjonowanie dzieci w zespole klasowym, relacje z rówieśnikami

i nauczycielem. Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców,
dlatego będą kontynuowane.

3. 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.

4. W grudniu 2011 r. została organizowana uroczystość otwarcia kompleksu boisk
Orlik 2012.

5. Od kwietnia do czenNca na boisku Orlik rozgrywana była Liga Orlika - mecze
piłki nożnej drużyn amatorskich o Puchar Wójta Gminy Opinogóra. Wzięło w nim
udział 12 drużyn z gmin Opinogóra i Ciechanów. Zainteresowanie było bardzo duże.

6. W lutym 2012 r. gimnazjum było organizatorem choinki z PCK . Gościło 160
dzieci z trzech ościennych gmin.

7. W lutym nasi gimnazjaliści wystąpili przed szerokim gronem publiczności
z montażem słowno - muzycznym na zaproszenie Dyrektora Muzeum Romantyzmu

z okazji 200 rocznicy urodzin poety.

8. W maju na okoliczność Nocy Muzeów nasi gimnazjaliści prezentowali się
w strojach ludowych i epokowych w Muzeum Romantyzmu.
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9. W czenrvcu 2012 r. zrealizowaliśmy przedsięwzięcie obchodów Dnia Patrona -
uroczystość środowiskową dla władz gminy, przedstawicieli lokalnych instytucji,
rodziców i uczniów. Uroczystość została opisana w prasie lokalnej.

10. We wszystkich szkołach w ramach promocji działalności placówki wydawana jest
gazeta szkolna. Dociera ona do środowiska lokalnego, opisuje wszystkie ważniejsze
przedsięwzięcia i działania szkoły.

11. Promocja szkół odbywa się na bieżąco na stronach internetowych szkół. Szkolni
administratorzy systematycznie zamieszczają informacje o zrealizowanych
działaniach szkół zaopatrzone zdjęciami. Stronę odwiedzają rodzice — śledzą efekty
pracy szkół.

12. Promocja szkół odbywa się cyklicznie poprzez artykuły w prasie lokalnej.
Nauczyciele redagują artykuły do Tygodnika ciechanowskiego, Extra Ciechanów,
Czasu Ciechanowa i do Gazety Opinogórskiej.
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