INFORMACJA WÓJTA GMINY
O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
(Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym wynika
z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

Opinogóra Górna, 18 października 2017 r.

I.

SIEĆ SZKÓŁ

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2016/2017 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 2016/2017 do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało łącznie
462 uczniów oraz 126 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie stanowiło 588
dzieci:
- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej - 177 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej - 58 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie - 57 uczniów,
- w Gimnazjum w Opinogórze Górnej - 170 uczniów.
W szkołach podstawowych utworzono 21 oddziałów, w których średnia liczba dzieci
wynosiła 14. Natomiast w gimnazjum było 8 oddziałów, a średnia liczba uczniów w
klasie wynosiła 21.
W gminie średnia liczba dzieci w oddziale stanowiła 16 uczniów.
W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych.
W szkołach zatrudnionych było łącznie 65 nauczycieli, w tym:
- 51 osób na pełnym etacie,
- 14 osób w niepełnym wymiarze zajęć,
Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:
- 53 nauczycieli dyplomowanych,
- 6 nauczycieli mianowanych.
- 3 nauczycieli kontraktowych
- 3 nauczycieli stażystów
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 wyniosły 4 404 166 zł, w tym:
- wynagrodzenia dla nauczycieli – 3 845 256 zł, co stanowi 87,31% ogółu
wynagrodzeń,
- wynagrodzenia dla pracowników administracji – 127 207 zł
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 431 703 zł
Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie
przedstawia się następująco:
- nauczyciel dyplomowany – 5 321 zł + dod. socjalne 351 zł = 5 672 zł
- nauczyciel mianowany - 4 301 zł + dod. socjalne 289 zł = 4 590 zł
- nauczyciel kontraktowy – 3 031 zł + dod. socjalne 263 = 3 294 zł
- nauczyciel stażysta – 2 718 zł + dod. socjalne 257 = 2 975 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 225 600,64 złotych.
Nauczycielom,

którzy

nie

osiągnęli

średniego

wynagrodzenia

na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z przepisami gmina musiała
wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający. W tym roku wypłacono nauczycielom
kontraktowym – 3 923,68 zł, nauczycielom stażystom – 9 148,44 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

2016/2017

na

ten

cel

wynosiła

27 786 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 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, 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
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.

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

pracodawcom

kosztów

przygotowania

zawodowego

młodocianych pracowników oraz nauki zawodu w 2016 r. wyniosło 90 964,28 zł.
Z dofinansowania skorzystało 12 pracodawców, którzy wyszkolili 12 pracowników
młodocianych z terenu naszej gminy.

Nauka wyszkolenia młodocianego pracownika trwa 36 miesięcy, a przyuczenie
do wykonywania określonej pracy - w zależności od wymaganego cyklu.
VII. DOWOŻENIE UCZNIÓW
Gmina organizuje dowóz uczniów do szkół poprzez :
- zakup biletów szkolnych na dowóz kursowymi autobusami PKS do szkół
podstawowych i gimnazjum w obwodzie swoich szkół na łączną kwotę 83 429,63 zł
- zawieranie umów z rodzicami na dowóz dzieci własnym samochodem, co stanowiło
kwotę 61 554,12 zł. Umowa ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym
na dowóz ucznia niepełnosprawnego – 4 984 zł.
Gmina zapewniała opiekę w czasie przewozu dzieci zatrudniając 3 opiekunki, które
zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym kursowymi autobusami PKS. Koszt
zatrudnienia opiekunek wyniósł 44 600,29 zł.
Łączny koszt dowożenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wyniósł 194 568,04 zł.

VIII. NAUCZNIE INDYWIDUALNE
W gminie zaistniała potrzeba zorganizowania nauczania indywidualnego dla 1 ucznia.

IX. STYPENDIA
W roku szkolnym 2016/2017 r. wpłynęło 38 wniosków o przyznanie stypendium
szkolnego na łączną kwotę 33 500 zł. Głównym i jedynym kryterium przyznania
stypendium jest wysokość dochodu na członka rodziny, tj. kwota 514,00 zł netto.
Stypendium szkolne wypłacano na ucznia w wysokości 1 000,00 zł na okres 10
miesięcy, tj. od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. (100,00 zł miesięcznie).
Wypłata świadczenia nastąpiła na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków
na ucznia. Faktury mogły dokumentować wyłącznie zakupy o charakterze
edukacyjnym, a w szczególności: podręczniki, książki pomocnicze (np.: słowniki,
ćwiczenia), artykuły i przybory szkolne, tornister, strój i obuwie na zajęcia wychowania
fizycznego.
W roku szkolnym 2016/2017 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
7 580 zł, z czego:

- w Gimnazjum w Opinogórze Górnej – 2 430 zł
- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej – 3 000 zł
- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej – 1 600 zł
- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie – 550 zł.
X. 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 2016/2017 z pomocy skorzystało 45 uczniów. Wydano
3 153 posiłków na łączną kwotę 17 164 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.

XI. PROGRAMY UE
W roku szkolnym 2016/2017 nie były realizowane programy unijne w szkołach.
XII. INWESTYCJE W SZKOŁACH
W okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej zostały
wymienione wszystkie okna drewniane na trzyszybowe okna z PVC, o znacznie
lepszym współczynniku przenikania ciepła, za kwotę 163 811,19 zł. Ponadto
wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej.
W ramach zadania wymieniono poszycie dachu z eternitowego na blachodachówkę
oraz wykonano nową instalację odgromową, dokończono termoizolację ścian,
wykonano bezpieczne przyłącze elektryczne (tzw. „typu fińskiego”), wymieniono
instalację centralnego ogrzewania i wykonano remont elewacji wewnętrznych
w łazienkach szkolnych. Łączna wartość prac remontowych wyniosła 282 892,17 zł.

XIII. SPRAWDZIANY I EGZAMINY
W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło
49 uczniów klas III. Gimnazjaliści pisali egzamin z :
- historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego,
- przedmiotów przyrodniczych (chemii, geografii, biologii, fizyki) i matematyki,
- języka obcego do wyboru: język rosyjski podstawowy, j. niemiecki podstawowy lub
język angielski podstawowy i rozszerzony.
Średnie wyniki procentowe poszczególnych klas i szkoły na tle powiatu, województwa
i kraju przedstawia poniższa tabela:
wyniki

j. polski

historia

przyrod
niczy

matematyka

język
angielski
podstaw.

język
angielski
rozszerz.

język
niemiecki

język
rosyjski

Szkoła

72,8

58,9

51,4

49,8

58,0

38,6

60,4

73,1

Powiat

66,3

55,8

49,7

44,0

62,3

41,2

55,8

60,7

Województwo

72,4

61,8

54,9

50,9

71,1

53,2

54,3

57,7

Kraj

69

59

52

47

67

brak
danych

54

60

Wyżej od powiatu, województwa i kraju
Wyżej od powiatu
Wyżej od powiatu i kraju
Niżej od powiatu
W tym roku szkolnym ze względu na reformę prawa oświatowego w szkołach
podstawowych sprawdzian nie odbył się.
XIV. SUKCESY UCZNIÓW NA SZCZEBLU PONADGMINNYM
Uczniowie naszych szkół aktywnie uczestniczą w licznych konkursach przeglądach
organizowanych
ponadgminnym.

na

szczeblu

gminnym

i

osiągają

sukcesy

na

szczeblu

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej

W

„Młodzież

konkursie

zapobiega

pożarom”

na

szczeblu

gminnym

I miejsce zdobyła drużyna z klasy VI: Aleksandra Baranowska, Kacper Franckiewicz,
Kinga Goździewska, Adam Goździewski, Anastazja Mosakowska, Patrycja Purzycka.
Uczennica Kinga Goździewska w tym samym konkursie zajęła III miejsce
indywidualnie.
 W konkursie „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”
na szczeblu rejonowym I miejsce zajęła uczennica klasy VI - Aleksandra
Baranowska, III miejsce zajęła Renata Szarlak – uczennica klasy VB, wyróżnienie
otrzymał uczeń klasy IV – Radosław Pingielski.
 W konkursie plastycznym „Wiosna w Opinogórze”, zorganizowanym przez Muzeum
Romantyzmu, I miejsce indywidualnie zajął uczeń klasy VB Łukasz Gostkowski.
 W

konkursie

„Wydajemy

własną

książkę”

w

kategorii

klas

IV-VI

-

I miejsce na etapie wojewódzkim zajęli uczniowie klasy VI: Kacper Franckiewicz
oraz Adam Goździewski. W tym samym konkursie na etapie powiatowym
wyróżnienie otrzymały uczennice: Aleksandra Baranowska z klasy VI oraz Gabriela
Brzozowska uczennica klasy IIIa.
 W Międzygminnym Konkursie Czytelniczym „Lubimy czytać” w kategorii klas II-III
uczeń klasy IIIa – Patryk Mosakowski – zajął I miejsce, uczennica Julia Nałęcz
zajęła III miejsce, a Zuzanna Osiecka otrzymała wyróżnienie.


W IX Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „English Song 2017” - Daria
Piotrowska z klasy VB otrzymała wyróżnienie.



Klasa

IIIa

ze

Sprawdzianu

Kompetencji

Trzecioklasisty

z

Operonem

z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej uzyskała bardzo wysoki
średni wynik 75%.
 Klasa VI z tego samego sprawdzianu z języka polskiego uzyskała taki sam wynik –
75%.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje chór szkolny pod dyrygenturą pani Elżbiety
Grzejdy, który w tym roku szkolnym dwa razy pięknie zaprezentował się
w Oranżerii podczas imprez środowiskowych.
Na scenie w oranżerii mogliśmy też podziwiać uczniów klas trzecich, którzy
przygotowali wzruszającą uroczystość dla swoich babć i dziadków. Zaś uczniowie

klas

drugich

wyśpiewały,

wytańczyły

i

wypowiedziały

najpiękniejsze

podziękowania dla swoich rodziców.
Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie
Szkoła brała udział w:
1) w 2 Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 2 miejsce drużynowo, na szczeblu gminnym
 2 miejsce indywidualnie na szczeblu gminnym
 udział w zawodach powiatowych;
2)

w Międzygminnym Konkursie Czytelniczym „Lubimy czytać” – II miejsce
indywidualnie;

3) w konkursach plastycznych organizowanych przez GOK w Opinogórze Górnej.

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
Szkoła uczestniczyła:
 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej
ALBUS 2017: z matematyki jeden uczeń zdobył dyplom laureata, jeden dyplom
wyróżnienia i 14 dyplom uznania; z j. polskiego 14 uczniów zdobyło dyplom
uznania;
 w ogólnopolskim konkursie „Synapsik” klas I-III 3 uczniów zdobyło dyplom
wyróżnienia i 6 dyplom uznania;
 jeden uczeń zajął II miejsce, a jedna uczennica III w etapie powiatowym VII-go
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki
chemiczne to nie zabawa” zorganizowanego przez KRUS;
 uczeń szkoły zajął I miejsce w eliminacjach gminnych i powtórzył wygraną na
szczeblu powiatowym w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”; był uczestnikiem tego konkursu na szczeblu wojewódzkim;
 w XVI Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Nutka 2016”
uczennica kl. IV zajęła II miejsce, a uczennica kl. V otrzymała wyróżnienie.
Ponadto szkoła brała udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczeństwa za
które otrzymała dyplomy i certyfikaty:
 dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega - 2017”;

 podziękowanie za pomoc rzeczową przekazaną schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Pawłowie i uczestnictwo w „Mikołajkach – 2016”;
 podziękowania i wyrazy uznania za wkład podczas ogólnopolskiej akcji Góra
Grosza” oraz na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Świetlik”.;
 dyplom za zorganizowanie lokalnych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu
2017”;
 dyrektor i szkoła otrzymali wyróżnienie certyfikatem potwierdzającym najwyższą
jakość oferowanych usług edukacyjnych;
 szkoła za promowanie koleżeńskich zachowań i udział w kampanii społecznej „Bądź
kumplem, nie dokuczaj” otrzymała Certyfikat Klubu Kumpli;
 Akademia Bezpiecznego Puchatka nadała szkole certyfikat potwierdzający udział
w VIII edycji programu w roku szkolnym 2016/2017.

Gimnazjum w Opinogórze Górnej

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w:
1) Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy I miejsce Anna
Trętowska;
2) Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap powiatowy III
miejsce drużynowe;
3) Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy II miejsce Piotr
Dąbrowski;
4) Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Krasiniak 2017 (konkurs powiatowy):
konkurs geograficzny II miejsce Daniel Leśnikowski
konkurs historyczny – II miejsce Krystian Guszkowski
konkurs matematyczno–fizyczny III miejsce Hubert Kaczorek
5) Powiatowym Konkurs Pisanki, Kraszanki, Palmy – I miejsce Julia Spejna;
6) Powiatowym Konkurs Najładniejsza Marzanna – I miejsce Julia Przybyłek;
7) Powiatowym Konkurs „Historia wiecznie żywa” – II miejsce drużynowe;
8) Powiatowym konkurs Anioły, Aniołki, Aniołeczki – I miejsce drużynowe;
9) Powiatowym konkurs „Bezpieczna droga – pewna przyszłość” – III miejsce Kinga
Miklaszewska.

OSIĄGNIĘCIA I INICJATYWY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
1) VIII miejsce na Mazowszu drużyny siatkarek;
2) II miejsce drużyny siatkarek w Turnieju o Pucha Starosty Ciechanowskiego;
3) I miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego
w Piłce Siatkowej;
4) I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Rejonu w piłce siatkowej;
5) srebrny medal drużyny siatkarek w II Ciechanowskiej Młodzieżowej Lidze Piłki
Siatkowej;
6) I miejsce w rejonie i V w województwie w biegach przełajowych sztafet męskich;
7) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta- organizatorem było gimnazjum, turniej
skierowany do drużyn amatorskich z województwa mazowieckiego;
8) Turniej Piłki Siatkowej o przechodni puchar dyrektora szkoły;
9) Szkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej;
10) IV Liga Orlika- turniej piłkarski dla drużyn amatorskich.
OSIĄGNIĘCIA I INICJATYWY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Siatkowej
dziewcząt.



I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej dziewcząt.



17 miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w Piłce Siatkowej dziewcząt (238
startujących drużyn).

XV. PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM – PREZENTACJA
POTENCJAŁU TWÓRCZEGO UCZNIÓW
Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
1. W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano lekcje otwarte dla rodziców. 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.
2. Uczniowie włączyli się w akcje wolontariatu, m. in. świąteczne zbiórki, żywności.
Szlachetna paczka, Góra grosza, Zbieraj korki - ratuj życie, zbiórka karmy dla
zwierząt w schronisku.

3. Dla środowiska lokalnego przy współpracy z Muzeum Romantyzmu uczniowie
przygotowali dzień krzewienia kultury chrześcijańskiej w ramach Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej. Dla publiczności lokalnej odbył się montaż słowno-muzyczny pt.
„Oblicza Miłości chrześcijańskiej”.
4. W oranżerii odbył się koncert kolęd w wykonaniu szkolnego chóru i montaż
słowno – muzyczny: „Chwała na wysokości”.
5. Dzień Babci I Dziadka – uroczystość w Oranżerii.
6. Dzień Mamy i Taty – 7 czerwca odbył się w Oranżerii Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze Górnej.
7. Promocja szkoły odbywa się cyklicznie poprzez artykuły w prasie lokalnej. W szkole
funkcjonuje zespół do spraw promocji - nauczyciele redagują artykuły do Gazety
Opinogórskiej.
8. Formą promocji szkoły są wszystkie osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatu,
województwa.
9. Promocja szkoły odbywa się na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Szkolny
administrator systematycznie zamieszcza informacje o zrealizowanych działaniach
szkoły zaopatrzone zdjęciami. Stronę odwiedzają rodzice – śledzą efekty pracy
szkoły.
Udział w projektach i programach
1. Realizacja Szkolnego Planu Rozwoju Czytelnictwa.
2. Realizacja innowacji pedagogicznej w oddziale przedszkolnym „Bajkoterapia
w przedszkolu - sposobem na rozwiązywanie trudności emocjonalno – społecznych
dzieci”.
3. Udział w kampanii Urzędu Marszałkowskiego „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.
4. Realizowany był program dla wszystkich uczniów „Szklanka mleka” promujący
zdrowe odżywianie prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego.
5. Festyn z okazji Dnia Dziecka, na którym podsumowano realizację programu „Nie
palę, nie piję, nie biorę” – wystawiono dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III
przedstawienie Czerwony kapturek- szlachetne zdrowie i dla uczniów klas IV- VI
Sąd nad papierosem, spotkanie z pracownikiem Sanepidu, wystawa plakatów,
haseł antynikotynowych i promujących zdrowy tryb życia.

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie

1. Szkolna strona internetowa.
2. Imprezy szkolne organizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, np.
„Andrzejki”, „ Zabawa Choinkowa” „Rodzinny Dzień Sportu”.
3. Szkolne projekty: „Jasełka szkolne”, „Odkrywamy talenty”.
4. „Szkolne powitanie jesieni” – warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców.
5. Udział szkoły w akcjach społecznych:
 zbiórka baterii i nakrętek,
 sprzątanie Świata,
 Klub Bezpiecznego Puchatka,
 akcje charytatywne: „Góra Grosza”.
6. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie Szkoła z Klasą 2.0. Celem
projektu było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie aktywnych
metod nauczania, stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Praca odbywała się na zajęciach lekcyjnych,
dodatkowych

zajęciach pozalekcyjnych

oraz na dedykowanej platformie

internetowej.

Wszelkie

koordynowane

działania

były

i

oceniane

przez

zewnętrznych moderatorów. W ramach programu zostało zrealizowanych
kilkanaście

projektów edukacyjnych, na przykład: „Zakładamy zielony kącik

w przedszkolu”, „Kulinarne inspiracje”, „Podróże po Europie”, „Kwiatki na rabatki”,
„Zaprzyjaźnij się z drzewami”. Projekty w ramach programu były realizowane we
wszystkich oddziałach, często w grupach międzyoddziałowych. Jeden z projektów
był poświęcony wyborowi patrona szkoły. Jego rezultatem był wybór kandydatki
na patrona szkoły – Marii Konopnickiej.
Program został wysoko oceniony. Szkoła po raz drugi uzyskała certyfikat „Szkoły
z Klasą 2.0”
7. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa w ramach powiatowego projektu
„eIntegracja

–

Przeciwdziałanie

wykluczeniu

cyfrowemu

w

powiecie

ciechanowskim”. Projekt ten jest skierowany do środowiska lokalnego.
8. Kontynuowano

zajęcia

z

programowania

w

klasach

I-III

(lekcyjne

i pozalekcyjne) w ramach ogólnopolskich programów: „Mistrzowie kodowania”
oraz „Koduj z klasą”.
9. Szkoła prowadzi działania promujące zdrowy styl życia.

10. Cykliczne imprezy sportowe takie jak np.: biegi przełajowe.
11. Projekt: „Świeć przykładem i chroń Ziemię” – celem było podniesienie
świadomości ekologicznej uczniów i ich rodziców.
12. Projekty „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Trzymaj formę” (projekty realizowane
we współpracy z Sanepidem).
13. Projekt – „Moje drugie śniadanie – dietetyczne, zdrowe, kolorowe” (w szkole
wprowadzono zwyczaj wspólnego spożywania drugiego śniadania)
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej
Szkoła brała udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczeństwa, za które
otrzymała dyplomy, certyfikaty i medale:
1) Certyfikat S od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska Społecznie Zaangażowanej
Placówki w roku szkolnym 2015/2016 za udział w ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY.
2) Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego za zaangażowanie i czynny udział
w XI edycji Konkursu – zbiórka makulatury.
3) Dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega - 2014”.
4) Podziękowanie za pomoc rzeczową przekazaną schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Pawłowie i uczestnictwo w „Mikołajkach – 2015”.
5) Podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej akcji
Góra

Grosza”

oraz

na

rzecz

Fundacji

Pomocy

Dzieciom

i

Młodzieży

Niepełnosprawnej „Świetlik”.
6) Dyplom za zorganizowanie lokalnych obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”.
7) Certyfikat „Bezpiecznej placówki oświatowej” przyznany przez IBM .
8) Certyfikat Placówki respektującej potrzeby sensoryczne dzieci oraz podziękowanie
za udział w etapie powiatowym Piosenki o Zdrowiu 2016.
Gimnazjum w Opinogórze Górnej
Przedsięwzięcia edukacyjne
1. Roczny projekt konkursowy- Najwyższa frekwencja.
2. Realizacja innowacji pedagogicznej „W objęciach sztuki” i kontynuacja innowacji
z języka polskiego „Aby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa…” oraz
z matematyki „Matematyka to mózgu gimnastyka”.

3. Przygotowanie uroczystości środowiskowej „Szkolny wernisaż”.
4. Dzień otwarty dla uczniów klas VI z gminy Opinogóra – prezentacja projektu
edukacyjnego.
5. Realizacja projektu „Szkoła promująca zdrowie”- drugi rok realizacji i ubiegania się
o certyfikat.
6. Udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam”.
7. Udział w ogólnopolskiej akcji „Prawa Dziecka”- wyróżnienie gimnazjum przez
Rzecznika Praw Dziecka.
8. E- twinning – projekt krajowy we współpracy z Gimnazjum w Jaworzu pt.
„Doświadczenie to lepsze uczenie się”- projekt z biologii.

Działalność samorządu szkolnego
ROZWIJANIE INICJATYW UCZNIOWSKICH
1. Organizowanie konkursów:
1) Konkurs na najładniej udekorowana klasę z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
2) Konkurs ,,Najwyższa frekwencja klasy w I i II semestrze roku szkolnego
2015/2016”.
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
Organizowanie imprez okolicznościowych i jednodniowych:
Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki,
Dyskoteki szkolne, 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 walentynkowa, 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 roku szkolnym 2013/1014 gimnazjum realizowało ogólnopolski projekt „Szkoła
odkrywców talentów”. Po realizacji rocznych działań szkoła uzyskała certyfikat.
Dzięki otrzymanemu tytułowi każdego roku atrakcyjne działania są promowane na
ogólnopolskiej stronie ORE w zakładce dobre praktyki.
3. W 2015-2016 zrealizowano lekcje otwarte dla rodziców. Odbyły się lekcje: godzina
wychowawcza, j. niemiecki, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, j. angielski.
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.
4. Dzień otwarty dla szóstoklasistów i ich rodziców - pokaz osiągnięć uczniów,
promocja projektu edukacyjnego.
5. Na boisku Orlik rozgrywana była Liga Orlika -

mecze piłki nożnej drużyn

amatorskich.
6. Szkoła przystąpiła do programu „Lepsza Szkoła”- program ogólnopolski badający
efektywność nauczania historii i przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
7. Uczniowie Gimnazjum włączyli się w akcje wolontariatu, m.in. świąteczne zbiórki
żywności.
8. Dla środowiska lokalnego przy współpracy z Muzeum Romantyzmu młodzież
przygotowała dzień krzewienia kultury chrześcijańskiej w ramach Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej. Dla publiczności lokalnej w parku odbyła się inscenizacja
początków chrześcijaństwa w Polsce.
9. Dla społeczności lokalnej w Oranżerii wystawiliśmy Jasełka.
10. Przygotowaliśmy imprezę środowiskową „Szkolny wernisaż”- promocja talentów
uczniowskich i podsumowanie innowacji pedagogicznej.
11. Osiągnięcie 4 miejsca w Polsce w konkursie „Finansoaktywni. Misja- Budżet” .
Promocja szkoły na stronie finansooaktywnych.

12. W gimnazjum w ramach promocji działalności placówki wydawana była szkolna
gazeta „Mikser”. Dociera ona do środowiska lokalnego, opisywane są w niej
wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia i działania szkoły.
13. Promocja szkoły odbywa się na bieżąco na stronie internetowej gimnazjum
www.gimopinogóra.pl.

Szkolny

administrator

systematycznie

zamieszcza

informacje o zrealizowanych działaniach szkoły zaopatrzone zdjęciami. Stronę
odwiedzają rodzice – śledzą efekty pracy gimnazjum.
14. Promocja szkoły odbywa się

cyklicznie

poprzez artykuły w prasie lokalnej.

W szkole funkcjonuje zespół do spraw promocji - nauczyciele redagują artykuły do
Tygodnika Ciechanowskiego i do Gazety Opinogórskiej.
15. Formą promocji szkoły są wszystkie osiągnięcia w konkursach na szczeblu
powiatu, województwa i kraju oraz działania w ramach e-twinning.

