
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY  

O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH                                               

W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA                                  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

(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 2019 r. poz.1148,1680, 1681 i 1818) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinogóra Górna, 30 października 2019 r. 



 

I. SIEĆ SZKÓŁ  

 

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowały  

3 szkoły podstawowe:  

• Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej,  

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie,  

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

 

II. LICZBA UCZNIÓW I KADRA W SZKOŁACH  

Lp. Rok szkolny 

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 
liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podstawowa   

w Opinogórze 

Górnej 

14 250 33 28 12 38 44 23 42 30 

Oddziały 

gimnazjalne 
3 61 - - 61 - - - - - 

2.  Szkoła 

Podstawowa    

w Kołaczkowie 

8 65 6 9 6 12 12 10 6 4 

3. Szkoła 

Podstawowa    

w Woli 

Wierzbowskiej  

8 78 11 6 7 8 14 13 9 10 

Razem 33 454 50 43 86 58 70 46 57 44 

 

Lp. Oddziały „O” L .wychowanków 

2018/2019 

L. oddziałów 

2018/2019 

1. SP w Opinogórze Górnej 64 3 

2. SP w Kołaczkowie 24 2 

3. SP w Woli Wierzbowskiej 41 2 

Razem: 129 7 

 

W roku szkolnym 2018/2019  do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 454 

uczniów oraz 129 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie stanowiło 583 dzieci:  

- w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej  -  311 

uczniów, w tym 61 uczniów w klasach gimnazjalnych, 

- w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej -  78 

uczniów, 

- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie - 65 uczniów. 

  



W szkołach podstawowych utworzono 33 oddziały, w tym 3 oddziały gimnazjalne 

w których średnia liczba dzieci w oddziałach wynosiła 14, natomiast w klasach 

gimnazjalnych 20.  

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych. 

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosiła 18. 

 

Kadra pedagogiczna 

Szkoły Podstawowe 

2018/2019 

 

Stopień awansu zawodowego 
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SP w Opinogórze Górnej  0,45 0 2 1 29,45 32,90 

SP w Kołaczkowie  0 0 1,22 0,67 11,05 12,94 

SP w Woli Wierzbowskiej  0 1 1 0,22 11,07 13,29 

Razem 0,45       1 4,22 1,89 51,57 59,13 

 

 

W szkołach zatrudnionych było łącznie 66 nauczycieli, w tym: 

 - 53 osoby w pełnym wymiarze,  

 - 13 osób w niepełnym wymiarze zajęć,  

Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:  

 - 56 nauczycieli dyplomowanych, 

 - 3 nauczycieli mianowanych, 

 - 5 nauczycieli kontraktowych, 

 - 2 nauczycieli stażystów. 

W obsłudze i administracji szkół zatrudnionych jest 16 osób, w tym 14 

pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnione, z tego:  

- w administracji - 3 osoby, 

- w obsłudze - 13 osób.  

 

 

 

 

 



III. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Z POCHODNYMI  

 

Wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oświacie w roku 

szkolnym 2018/2019 wyniosły 5 128 624 zł, w tym:  

 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 4 513 876 zł, co stanowi 88,01% ogółu 

   wynagrodzeń,  

 - wynagrodzenia dla pracowników administracji – 151 743 zł, 

 - wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 463 005 zł.  

Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie 

przedstawia się następująco:  

 - nauczyciel dyplomowany – 5 520 zł + dod. socjalne 343 zł = 5 863 zł,  

 - nauczyciel mianowany  - 4 434 zł + dod. socjalne 292 zł = 4 726 zł,  

- nauczyciel kontraktowy – 3 210 zł + dod. socjalne 257 = 3 467 zł, 

- nauczyciel stażysta – 2 871 zł + dod. socjalne 250 = 3 121 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.  Dodatek ten wraz     

z pochodnymi został wypłacony na łączną kwotę 268 350,65 złotych.  

 Nauczycielom, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami gmina zobowiązana była wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający.      

W tym roku wypłacono nauczycielom stażystom – 6 372,28 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 2018/2019 na ten cel wynosiła 

 20 008 zł. 



  Kwota dofinansowania zwrotu czesnego wynosi 50% wpłaty. Zwrot czesnego 

następuje w formie decyzji, którą 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 2018 r. wyniosło 31 909,76 zł.               

Z dofinansowania skorzystało 6 pracodawców, którzy wyszkolili 5 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 :  

- zawarcie umowy z prywatnym przewoźnikiem na dowóz dzieci do szkół  

podstawowych  na łączną kwotę 86 169,76 zł,   

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

kwotę 70 241,12 zł. Umowa ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym  

na dowóz ucznia niepełnosprawnego – 4 368 zł. 

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

zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym autobusami. Koszt zatrudnienia opiekunek 

wyniósł 58 138,94 zł. 

Łączny koszt dowożenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wyniósł 218 917,82 zł. 

 

VIII. NAUCZNIE INDYWIDUALNE  

W gminie zaistniała potrzeba zorganizowania nauczania indywidualnego dla  

1 ucznia. 

  

IX. STYPENDIA  

 

 W roku szkolnym 2018/2019  wpłynęło 30 wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego na łączną kwotę 30 000 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 01.09.2018 r. do 30.06.2019 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 2018/2019 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  

10 844 zł, z czego:  

- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej – 7 000 zł  

- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej – 2 500 zł  

- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie – 1 344 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 2018/2019 z pomocy skorzystało 36 uczniów. Wydano  

3 714 posiłków na łączną kwotę 23 110 zł.  

Wszystkie szkoły w naszej gminie brały udział w "Programie dla szkół” – którym objęte 

były dzieci z klas I-V, regularnie nieodpłatnie korzystały w ramach programu z mleka, 

porcji warzyw i owoców. Ponadto szkoły w Opinogórze Górnej i Woli Wierzbowskiej 

realizowały we współpracy z PCK roczny projekt „Żółty talerz”, gwarantujący  

codziennie bezpłatny, ciepły posiłek 46 uczniom.  

 

XI. PROGRAMY UE  

W roku szkolnym 2018/2019 w naszych szkołach nie były realizowane projekty z UE.  

XII. INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH  

 W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie wykonano obudowy grzejników                 

w salach lekcyjnych i na szkolnym korytarzu na kwotę 15 000,00 zł.   

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej wykonano remont i malowanie 

dwóch klas i pokoju nauczycielskiego oraz zakupiono szafki wszystko za kwotę 

6 475,11 zł.     

W Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej wykonano termomodernizację 

budynku szkoły, na zadanie te podpisano umowę z wykonawcą na kwotę   

1 228 758,16 zł. 

XIII. SPRAWDZIANY I EGZAMINY  

 W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło                 

59 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  

i wos 
przyrod

niczy   

matematyka język 

angielski 

podstaw. 

język  

angielski 

rozszerz. 

język 

niemiecki 

Szkoła 

 
59 54 48 45 52 34 62 

Powiat 

 
61 56 47 41 64 47 44 

Woje-

wództwo 

 

66 62 52 47 73 58 50 

Kraj 

 
63 59 49 43 68 53 51 

 

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły podstawowe pisały egzamin 

ósmoklasisty. 

W Szkole Podstawowej Opinogórze Górnej do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 30 

uczniów. 

wyniki j. polski matematyka j. angielski 
 

Szkoła 64 40 45 

Gmina  65 42 42 

Powiat 61 40 53 

Województwo 67 50 64 

Kraj 63 45 59 

 
Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 
 

1. Organizacja zajęć specjalistycznych: 

1) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne indywidualne i grupowe w wymiarze 

1 godziny tygodniowo, wsparciem objęto 73 uczniów,  na realizację zgodnie  

z potrzebami przeznaczono 21 godzin tygodniowo; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla 4 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno- 

pedagogicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla ucznia; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla 2 dzieci z oddziałów przedszkolnych w wymiarze  

1 godziny tygodniowo na dziecko; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, indywidualne 

 w wymiarze 1 godziny tygodniowo; 

5) zajęcia logopedyczne dla 38 dzieci (10 grup) w wymiarze 1godziny tygodniowo 

dla grupy. 

2. Organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz rozwijających:  

1) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego i matematyki; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-10-2019&qplikid=4186#P4186A7


2) zajęcia rozwijające z j. polskiego i matematyki; 

3) szkolenie sportowe w ramach 3 klas sportowych (po 6 godzin na klasę); 

4) zajęcia kreatywności dla klas I-III w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

3. Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, orientacji 

 i preorientacji zawodowej w tym realizacja Planu Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego, warsztaty z pracownikami Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej. 

4.  Przeprowadzenie wśród wszystkich uczniów testu preferencji 

sensorycznych: wyłonienie wzrokowców, słuchowców, kinestetyków- 

dostosowywanie metod i form pracy na lekcji oraz technik uczenia się. 

5. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości 

ucznia.  

6. Wdrożenie szkolnego planu pracy z uczniem o niskim potencjale na 

 języku polskim i języku angielskim. 

 

W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie egzamin ósmoklasisty pisało 4 uczniów. 

wyniki j. polski matematyka j. angielski 
 

Szkoła 61 35 43 

Gmina 65 42 42 

Powiat 61 40 53 

Województwo 67 50 64 

Kraj 63 45 59 

 

Z czterech osób piszących egzamin ósmoklasisty trzy były objęte pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną. Uczestniczyły w zajęciach korekcyjno - 

kompensacyjnych. Dwie z nich skorzystały z dostosowań warunków pisania egzaminu 

 

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 

10 uczniów. 

wyniki j. polski matematyka j. angielski 
 

Szkoła 72 51 35 

Gmina  65 42 42 

Powiat 61 40 53 

Województwo 67 50 64 

Kraj 63 45 59 

 



   Na egzaminie ósmoklasisty:  z języka polskiego  uczniowie uzyskali średni wynik 72% 

i był on wyższy od ogólnopolskiego o 9%, od wojewódzkiego o 5%, od powiatowego   

o 11%, od gminnego o  7%;  z matematyki uczniowie uzyskali średni wynik 51% i był 

on wyższy od ogólnopolskiego o 6%, od wojewódzkiego o 1,%, od powiatowego              

o 11%, od gminnego o 9%; z języka angielskiego wynik był zdecydowanie niższy od 

ogólnopolskiego, wojewódzkiego i powiatowego i niższy od gminnego o 7% dlatego 

też na posiedzeniu w dniu 30.08.2019 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej     

im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej podjęła uchwałę o przyjęciu do 

realizacji programu naprawczego w zakresie tej edukacji. Jego realizację rozpoczęto  

2 września 2019 roku. 

 

XIV. NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej 

W roku szkolnym 2018-2019 MKO przeprowadziło w szkole ewaluację zewnętrzną  

w zakresie dwóch obszarów: 

1) procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; 

2) zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

Z przeprowadzonej w ciągu 5 dni ewaluacji pracy szkoły wizytatorzy Kuratorium 

Oświaty wysoko ocenili pracę szkoły. Sporządzony raport z ewaluacji wskazuje 

następujące wnioski: 

1) zespołowe działania nauczycieli w zakresie planowania, realizowania  

i modyfikowania procesów edukacyjnych i rozwiązywania problemów, a także 

dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów sprzyja ich 

rozwojowi; 

2) organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych 

dziedzin wiedzy, wyzwala ich aktywność i zaangażowanie w zajęcia lekcyjne; 

3) atmosfera sprzyjająca uczeniu, stosowany przez nauczycieli sposób oceniania                       

i kierowane informacje zwrotne motywują uczniów do dalszej nauki; 

4) podejmowane przez dyrektora działania dotyczące zarządzania odpowiadają 

potrzebom szkoły oraz służą zapewnieniu odpowiednich warunków uczenia się   

 i nauczania; 



5) w szkole diagnozuje się zagrożenia sytuacjami niebezpiecznymi i opracowuje 

odpowiednie procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie 

W ramach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty została 

przeprowadzona kontrola doraźna w związku z oceną pracy dyrektora szkoły. Kontrola 

wykazała drobne nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji oraz  

w przestrzeganiu kompetencji rady pedagogicznej. Nieprawidłowości te zostały 

wyeliminowane. Dyrektor otrzymał bardzo dobrą ocenę pracy zawodowej. 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej 

Szkoła była w tym roku szkolnym kontrolowana, zarówno przez organ prowadzący, jak 

i nadzorujący. Owe kontrole nie wykazały jakichkolwiek uchybień, nie było żadnych 

zaleceń pokontrolnych, a dyrektor szkoły otrzymał najwyższą ocenę – ocenę 

wyróżniającą. 

 

 

XV. SUKCESY UCZNIÓW NA SZCZEBLU PONADGMINNYM 

  

Uczniowie naszych szkół aktywnie uczestniczą w licznych konkursach przeglądach 

organizowanych na szczeblu gminnym i osiągają sukcesy na szczeblu 

ponadgminnym.  

  

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej 

 

 Tytuł finalisty konkursu historycznego organizowanego przez Mazowieckie 

Kuratorium Oświaty. 

 Sukces szkoły w ogólnopolskim projekcie historycznym, uzyskanie tytułu Szkoła 

Niepodległej 

  Olimpiada wiedzy i umiejętności – Krasiniak 2019 – konkurs powiatowy III 

miejsce uczeń klasy III wśród gimnazjalistów, II miejsce wśród ośmioklasistów 

uczennica kl. VIII. 

 Wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkursie wydajemy własną książkę.  

 W konkursie regionalnym pn. ”Niepodległa bohaterowie i miejsca pamięci  – 

uczeń klasy VIII  otrzymał II nagrodę. 



 Konkurs bezpiecznie na wsi „maszyna pracuje a dziecko obserwuje” laureaci 

konkursu uczniowie klas I, II, VI i VII.  

 Regionalny konkurs matematyczny w akademickim  liceum V miejsce 

uczennica klasy VIII. 

 W powiatowym konkursie wydajemy własną książkę uczennice zdobyły I, II i III 

nagrodę w kategorii literackiej oraz I nagrodę w kategorii plastycznej  

i dodatkowo tytuł „Złotej książki”. 

 I miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł w regionalnym konkursie „Choinka         

w szkole” organizowanym przez GRUPĘ CEDROB. 

 Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 500 zł w regionalnym konkursie – kosz 

wielkanocny z pisankami organizowanego przez CERDOB.  

 

 

Konkursy gminne 

 „Bitwa na głosy o złotą nutę”-  trzyetapowy konkurs wokalny – zwycięzcami 

uczniowie szkoły. 

 Konkurs plastyczny – Nasza piękna Opinogóra - najlepsze prace  stanowią 

ilustracje do gminnego kalendarza. 

 

OSIĄGNIĘCIA I INICJATYWY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Osiągnięcia sportowe 

 VI miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 

 II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach powiatu ciechanowskiego w Halowej Piłce 

Nożnej. 

 I miejsce w powiecie, II miejsce w rejonie i awans do Finału Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. 

 

Inicjatywy sportowe 

 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta - turniej skierowany do drużyn 

amatorskich z  województwa mazowieckiego. 

 Turniej Piłki Siatkowej o przechodni puchar dyrektora szkoły.  



 Szkolny Turniej  Halowej Piłki Nożnej. 

 Liga Orlika - turniej piłkarski dla drużyn amatorskich. 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie 

Szkoła brała udział w: 

1) w  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej: 

  1 miejsce drużynowo, na szczeblu gminnym, 

  2 i 3  miejsce indywidualnie na szczeblu gminnym, 

  2 miejsce indywidualnie w eliminacjach powiatowych, 

  udział w eliminacjach wojewódzkich; 

2)  wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpieczny uczeń w drodze 

do szkoły”; 

3)  3 wyróżnienia w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej 

Szkoła uczestniczyła:  

 w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

uczeń zajął I miejsce na szczeblu powiatu; 

 W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Galileo 2019” 2 uczennice 

zdobyły dyplom laureata,  a 3 uczennice wyróżnienia; 

 w ogólnopolskim konkursie Matematycznym „Albus 2019” - 15 uczniów zdobyło 

dyplom uznania. 

 
 

XV. PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM – PREZENTACJA 

POTENCJAŁU TWÓRCZEGO UCZNIÓW 

 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej 

1.   Gala Mikserów – nagradzanie najbardziej charakterystycznych osobowości  

      w szkole. 

2. Uroczystość środowiskowa Opinogórski Krasiniak dla Niepodległej – nadanie szkole 

imienia Zygmunta Krasińskiego. 

3. Środowiskowy koncert chóru Magiczny świat Walta Disnaya. 



 4. Prowadzenie lekcji otwartych  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,  dlatego będą kontynuowane. 

5.   Prężnie działający Klub Wolontariusza - przygotowywanie paczek dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców gminy, stała współpraca z Domem Kombatanta - 

cykliczne występy i koncerty dzieci na rzecz podopiecznych Domu Złotej Jesieni.  

6.  W ramach promocji działalności placówki wydawane szkolne gazety „Mikser”  

i „Maluch”. Docierała ona do środowiska lokalnego,  opisywano w niej wszystkie 

ważniejsze przedsięwzięcia i działania szkoły. 

 

7. Promocja szkoły odbywa się na bieżąco na stronie internetowej  

www.spopinogora.edupage.org. Szkolny administrator  systematycznie  zamieszcza 

informacje o zrealizowanych działaniach szkoły zaopatrzone zdjęciami.  Stronę 

odwiedzają  rodzice – śledzą efekty pracy.  

8. Promocja szkoły odbywa się  cyklicznie  poprzez artykuły w prasie lokalnej.         . 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie 

1. Imprezy szkolne organizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, np.  

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

2. Z okazji obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zrealizowano 

projekt „Godność, Wolność, Niepodległość” dofinansowany przez MEN. W ramach 

projektu odbyły się dwie imprezy środowiskowe oraz edukacyjna wycieczka 

historyczna  „Śladami Marszałka”. 

3. Szkolne projekty: „Jasełka szkolne”, „Odkrywamy talenty”.  

4. Udział szkoły w akcjach społecznych: 

 zbiórka baterii i nakrętek 

 sprzątanie Świata 

 Klub Bezpiecznego Puchatka 

 akcje charytatywne: „Góra Grosza”. 

http://www.spopinogora.edupage.org/


5. Zorganizowanie stoiska informacyjnego na pikniku wojskowym w Pałukach- 

promocja Jubileuszu szkoły.   

6. Kontynuowano działania promocyjne związane z przygotowaniem szkoły do      

obchodów  100– lecia oraz nadania imienia Marii Konopnickiej.  

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. Szkoła prowadzi działania promujące zdrowy styl życia: 

 cykliczne imprezy sportowe takie jak np.: biegi przełajowe,  

 projekty realizowane wspólnie z Sanepidem jak np. „Nie pal przy mnie proszę”, 

„Trzymaj formę”.  

9. Szkolna strona internetowa – na stronie zamieszczone są dokumenty szkolne,       

relacje z wydarzeń, imprez szkolnych oraz dokumentacja fotograficzna. 

10. Kronika szkolna – w kronice gromadzone są dyplomy, certyfikaty oraz wycinki             

z gazet lokalnych, w których opisywane są wydarzenia ze szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej  

Do sukcesów szkoły należy zaliczyć udział uczniów w 4 innowacjach  pedagogicznych 

realizowanych na wszystkich poziomach edukacyjnych, licznych działaniach 

wolontariackich. 

Szkoła brała udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczeństwa, za które 

otrzymała dyplomy i certyfikaty :  

 we współpracy  UNICEF Polska szkoła otrzymała kolejny tytuł „Szkoły 

społecznie zaangażowanej”, 

 podziękowanie za pomoc rzeczową przekazaną schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w Pawłowie i uczestnictwo w ramach „Świąteczna paka dla psiaka”. 

 


