
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY  

O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH                                               

W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA                                  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

(Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym wynika 
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Opinogóra Górna, 29 października 2020 r. 



 

I. SIEĆ SZKÓŁ  

 

Na terenie gminy Opinogóra Górna w roku szkolnym 2019/2020 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 

2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 
liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podstawowa   

w Opinogórze 

Górnej 

14 248 31 35 26 12 36 43 24 41 

2.  Szkoła 

Podstawowa    

w Kołaczkowie 

8 69 9 7 8 6 11 12 10 6 

3. Szkoła 

Podstawowa    

w Woli 

Wierzbowskiej  

8 84 17 10 6 7 8 14 13 9 

Razem 30 401 57 52 40 25 55 69 47 36 

 

Lp. Oddziały „O” L .wychowanków 

2019/2020 

L. oddziałów 

2019/2020 

1. SP w Opinogórze Górnej 84 4 

2. SP w Kołaczkowie 24 2 

3. SP w Woli Wierzbowskiej 34 2 

Razem: 142 8 

 

W roku szkolnym 2019/2020  do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 401 

uczniów oraz 142 dzieci do oddziałów przedszkolnych, co łącznie stanowiło 543 dzieci:  

- w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej  -  248 

uczniów, , 

- w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej -  84 

uczniów, 

- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie - 69 uczniów. 

  



W szkołach podstawowych utworzono 30 oddziałów, w których średnia liczba dzieci w 

oddziałach wynosiła 13.  

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach funkcjonowało 8 oddziałów przedszkolnych. 

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosiła 18. 

 

Kadra pedagogiczna 

Szkoły Podstawowe 

2019/2020 

 

Stopień awansu zawodowego 
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SP w Opinogórze Górnej  0 0,32 3 0,89 26,22 30,43 

SP w Kołaczkowie  0 0 1 0,67 11,21 12,88 

SP w Woli Wierzbowskiej  0 1 1 0,22 10,89 13,11 

Razem      0       1,32 5 1,78 48,32 56,42 

 

 

W szkołach zatrudnionych było łącznie 64 nauczycieli, w tym: 

 - 50 osób w pełnym wymiarze,  

 - 14 osób w niepełnym wymiarze zajęć,  

Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było:  

 - 54 nauczycieli dyplomowanych, 

 - 3 nauczycieli mianowanych, 

 - 5 nauczycieli kontraktowych, 

 - 2 nauczycieli stażystów. 

W obsłudze i administracji szkół zatrudnionych jest 18 osób, w tym 14 

pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnione, z tego:  

- w administracji - 4 osoby, 

- w obsłudze - 14 osób.  

 

 

 

 

 

 



III. WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Z POCHODNYMI  

 

Wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oświacie w roku 

szkolnym 2019/2020 wyniosły 5 962 171 zł, w tym:  

 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 5 197 707 zł, co stanowi 87,18% ogółu 

   wynagrodzeń,  

 - wynagrodzenia dla pracowników administracji – 178 844 zł, 

 - wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 585 620 zł.  

Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie wynagrodzenie 

przedstawia się następująco:  

 - nauczyciel dyplomowany – 6 120 zł + dod. socjalne 375 zł = 6 495 zł,  

 - nauczyciel mianowany  - 5 005 zł + dod. socjalne 315 zł = 5 320 zł,  

- nauczyciel kontraktowy – 3 514 zł + dod. socjalne 276 = 3 790 zł, 

- nauczyciel stażysta – 3 103 zł + dod. socjalne 266  = 3 369 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 304 519,13 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 – 531,72 zł. 

  

IV. DOSKONALENIE ZAWODOWE  

 

 Gmina corocznie zabezpiecza w budżecie środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w wysokości 0,8% 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 2019/2020 na ten cel wynosiła 

 12 919,00 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 2019 r. wyniosło 42 316,80zł.               

Z dofinansowania skorzystało 6 pracodawców, którzy wyszkolili 6 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 68 801,67 zł,   

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

kwotę 46 454,08 zł.  

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

zapewniają opiekę uczniom dojeżdżającym autobusami. Koszt zatrudnienia opiekunek 

wyniósł 38 798,72 zł. 

Łączny koszt dowożenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wyniósł 154 054,47 zł. 

 

VIII. NAUCZNIE INDYWIDUALNE  

W gminie zaistniała potrzeba zorganizowania nauczania indywidualnego dla  

1 ucznia. 

  

IX. STYPENDIA  

 

 W roku szkolnym 2019/2020  wpłynęło 22 wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego na łączną kwotę 22 000 zł. Głównym i jedynym kryterium przyznania 

stypendium jest wysokość dochodu na członka rodziny, tj. kwota 528,00 zł netto.  

Stypendium szkolne wypłacano na ucznia w wysokości 1 000,00 zł na okres 10 

miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 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 2019/2020 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  

10 690 zł, z czego:  

- w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej – 6 990 zł  

- w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej – 2 500 zł  

- w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie – 1 200 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 2019/2020 z pomocy skorzystało 38 uczniów. Wydano  

2 362 posiłki na łączną kwotę 16 071,00 zł.  

 

XI. PROGRAMY UE  

W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich szkołach realizowany był projekt pn. 

”Młodzi kompetentni- zajęcia dla młodzieży szkolnej” na łączną kwotę 1 029 687,72 zł 

z tego 977 666,52 zł ze środków UE, natomiast 52 021,20 zł wkład własny .  

Celem głównym projektu jest podniesienie u 253 uczniów ze szkół podstawowych     z 

terenu gminy kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności  niezbędnych 

na rynku pracy. 

Projekt obejmuje: 

 Zajęcia rozwijające: z: j. angielskiego, informatyki, zajęcia przyrodnicze, fizyka, 

robotyka z przedsiębiorczością, zajęcia z kreatywności i szybkiego uczenia się; 

 Zajęcia wyrównujące: z matematyki, j. angielskiego, zajęcia matematyczno-

przyrodnicze; 

 Pozostały rodzaj wsparcia: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia 

rewalidacyjne- indywidualne dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.  

Wsparciem zostało objętych również 28 nauczycieli. 

Uczniowie zostali wyposażeni w materiały ćwiczeniowe i podręczniki. 

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej z projektu otrzymała: 

- komputery wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej, 

- zestawy klocków do nauki robotyki, 

- doposażenie do pracowni matematyczno-przyrodniczej, 

- pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie została wyposażona w: 

- wielkoformatowe monitory, 



- komputery przenośne, 

- wyposażenie pracowni matematycznej, 

- pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 

Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej otrzymała: 

- monitor interaktywny, 

- wyposażenie pracowni językowej, 

- pomoce naukowe do pracowni matematycznej, 

- pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowany był również projekt pn. „Przedszkole marzeń 

w Opinogórze Górnej”. Celem tego projektu jest wzrost dostępności do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej w gminie Opinogóra Górna, poprzez stworzenie 

dodatkowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich w Szkole 

Podstawowej im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej. W ramach projektu 

sfinansowana została bieżąca działalność 20 miejsc. Zatrudniony został nauczyciel 

wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela. Wydłużony został również czas 

otwarcia oddziału przedszkolnego co wiązało się z zatrudnieniem dodatkowego 

nauczyciela. Zorganizowano dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 40 

przedszkolaków. Sala nowoutworzonego oddziału została wyposażona w meble, 

pomoce naukowe oraz zabawki. Wartość projektu 240 980,00zł  z tego 

dofinansowanie z UE 192 763,80 zł, wkład własny 48 216,20 zł.  

 

XII. INWESTYCJE I REMONTY W SZKOŁACH  

 W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie nie prowadzono inwestycji i remontów. 

Wykonano jedynie drobne prace konserwatorskie- malowanie sali gimnastycznej oraz 

łazienek. Na materiały wydano 316,00 zł.   

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej wykonano remont i malowanie 

ścian holu na I piętrze i jednej klasy wszystko za kwotę 1 442,46 zł. Wykonano także 

projekt na budowę sali gimnastycznej.    



W Szkole Podstawowej im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej  zakupiono 

pełne wyposażenie do dwóch nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych (meble, 

dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki), koszt inwestycji wyniósł  35 103 zł. 

XIII. SPRAWDZIANY I EGZAMINY  

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły podstawowe pisały egzamin 

ósmoklasisty. 

W Szkole Podstawowej Opinogórze Górnej do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 40 

uczniów. 

wyniki j. polski matematyka j. angielski 
 

Szkoła 64 44 36 

Gmina  62,44 45,49 37,35 

Powiat 56,22 40,61 46,73 

Województwo 62,1 50,6 59,32 

Kraj 59 46 54 

 
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 68 uczniów,  na realizację zgodnie  

z potrzebami przeznaczono 21 godzin tygodniowo; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla 5 uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno- 

pedagogicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla ucznia; 

3) zajęcia logopedyczne dla 40 dzieci (10 grup po 4 uczniów) w wymiarze 1godziny 

tygodniowo dla grupy. 

2. Organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz rozwijających:  

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

2) zajęcia rozwijające z j. polskiego i matematyki; 

3) szkolenie sportowe w ramach  klasy sportowej ( 6 godzin w oddziale); 

4) zajęcia dziennikarskie rozwijające kompetencje z zakresu j. polskiego dla klas I 

i III oraz VIII w wymiarze 1 godziny w każdym oddziale (wydawanie gazet 

Maluch i Mikser) 

5) zajęcia teatralne dla klas VI  w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo na oddział. 

6) zajęcia rozwijające z matematyki – realizacja innowacji pedagogicznych           z 

zakresu matematyki (rozwijanie kompetencji kluczowych):  

„Origami- rozwija i bawi” dla klas II w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

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


„Stosujemy arytmetykę mentalną”- wykorzystanie japońskich sorobanów         w 

liczeniu, innowacja w klasie V w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

„Usprawnianie przez działanie” dla klas VII w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

7) Zajęcia w ramach projektu unijnego Młodzi kompetentni (zajęcia rozwijające     i 

wyrównujące z j. angielskiego, z matematyki, zajęcia rozwijające z przyrody, 

zajęcia rozwijające z informatyki, koło szachowe, zajęcia robotyki i rozwijające 

kreatywność 

3. Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, orientacji 

 i preorientacji zawodowej w tym realizacja Planu Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego. 

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 zgodnie z zaleceniami opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz na podstawie IPET. 

 

W Szkole Podstawowej w Kołaczkowie egzamin ósmoklasisty pisało 5 uczniów. 

wyniki j. polski matematyka j. angielski 
 

Szkoła 56,0 50,2 38,4 

Gmina 62,44 45,49 37,35 

Powiat 56,22 40,61 46,73 

Województwo 62,1 50,6 59,32 

Kraj 59 46 54 

 

Z pięciu osób piszących egzamin ósmoklasisty trzy były objęte pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną. Uczestniczyły w zajęciach korekcyjno - 

kompensacyjnych. Skorzystały z dostosowań warunków pisania egzaminu 

 

W Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 

9 uczniów. 

 

wyniki j. polski matematyka j. angielski 
 

Szkoła 58 51 42 

Gmina  62,44 45,49 37,35 

Powiat 56,22 40,61 46,73 

Województwo 62,1 50,6 59,32 



Kraj 59 46 54 

 

 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli 

Wierzbowskiej podjęła uchwałę o przyjęciu do realizacji programu naprawczego w 

zakresie tej edukacji.  

 

XIV. NADZÓR PEDAGOGICZNY 

 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej 

W roku szkolnym 2019-2020 w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły 

prowadził kontrolę w zakresie realizacji podstawy programowej, prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania, świadczenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, przestrzegania szkolnych procedur. 

Zespół nauczycieli przeprowadził ewaluację wewnętrzną w zakresie ustalenia 

przyczyn absencji uczniów w szkole oraz podejmowanych przez szkołę działań           w 

celu poprawy frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Dyrektor prowadził wspomaganie nauczycieli w formie organizacji szkoleń i narad, 

instruktażu po obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli, dofinansowaniu lub 

finansowaniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Dyrektor prowadził również monitorowanie w zakresie wykorzystania zalecanych 

warunków do realizacji podstawy programowej, rozwijania kompetencji kluczowych, 

poziomu nauczania języka angielskiego w szkole. 

Wnioski z nadzoru oraz sposób ich wykorzystania w celu podnoszenia jakości pracy 

szkoły były przedstawione radzie pedagogicznej dwa razy w roku. 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie 

W ramach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty została 

przeprowadzona 1 kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. Kontrola 

potwierdziła wykonanie wszystkich zaleceń. Nie stwierdzono żadnych  

nieprawidłowości.  

        Wewnętrzny nadzór pedagogiczny był prowadzony zgodnie z planem.  Monitoring 



oraz zaplanowane kontrole potwierdziły, że szkoła pracuje zgodnie           z 

obowiązującym prawem oświatowym.. 

Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyła się zaplanowana ewaluacja 

wewnętrzna. Odbyła się natomiast ewaluacja efektywności zdalnego nauczania. 

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego zostały wykorzystane do planowania pracy 

szkoły w bieżącym roku.. 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej 

Nadzór pedagogiczny był prowadzony zgodnie z planem. Na koniec zostały 

sformułowane wnioski, które są wdrażane w roku szkolnym 2020/2021.  

 

 

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 

 

 Rejonowy dwuetapowy konkurs przedmiotowy dla klas VIII Liga zadaniowa 

Krasiniak 2020: 

Sekcja biologiczna – III miejsce 

Sekcja społeczno-historyczna – I miejsce i dwa równorzędne miejsca III 

Sekcja polonistyczno-artystyczna – II i III miejsce 

Sekcja matematyczno-informatyczna – I miejsce 

Sekcja językowa (j. angielski) – II miejsce 

 Rejonowy konkurs dla przedszkoli pod patronatem Prezydenta miasta 

Ciechanów „Baśnie, bajki, bajeczki” – I nagroda dla oddziału 4 latków za 

książkę „Ciekawski miś”, 3 wyróżnienia 

  Certyfikat dla szkoły za roczny ogólnopolski projekt Kreatywny przedszkolak.  

 Ogólnopolski konkurs informatyczny „Bezpieczny Internet- działajmy razem”-

.wyróżnienie dla ucznia klasy VI. 



 Wojewódzki Turniej Szachowy – II miejsce w powiecie i XII w województwie (na 

73 finalistów powiatów z województwa mazowieckiego) dla uczennicy klasy II. 

 Powiatowy konkurs plastyczny organizowany przez Starostwo Ciechanów 

„Smart-uzależnieni na drodze zagrożeni”- dwa wyróżnienia  

 Powiatowy konkurs organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w 

Ciechanowie „Komputer ogranicza moją wolność” – II miejsce i dwa 

wyróżnienia. 

 Powiatowy etap Konkursu KRUS Bezpiecznie na wsi – cztery wyróżnienia 

 Powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową „Choinka dla Zygmunta i 

Elizy” – wyróżnienie 

 Powiatowy konkurs artystyczny „Młody architekt Opinogóra” 

W kategorii przedszkola-nagroda główna dla oddziału 6 latków 

W kategorii klas IV-VIII – nagroda główna dla klasy V 

Nagroda specjalna dla klasy VI.  

 

Konkursy gminne 

 „Pisanki, kraszanki, palmy”   

W kategorii przedszkolaki – dwie III nagrody i 3 wyróżnienia 

W kategorii klas I-III  dwie I nagrody, dwie II i wyróżnienie 

 Konkurs plastyczny – „Leśne zwierzątko” dla klas I–III – 3 wyróżnienia   

 Konkurs wokalny „Rozśpiewana nutka” 

W kategorii przedszkoli 2 wyróżnienia 

W kategorii klas  I-III II i III nagroda, wyróżnienie 

 Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II” - nagroda 

 

OSIĄGNIĘCIA I INICJATYWY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Osiągnięcia sportowe 

 I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach powiatu ciechanowskiego w Halowej Piłce 

Nożnej. 

 

Inicjatywy sportowe 



 Turniej Piłki Siatkowej o przechodni puchar dyrektora szkoły.  

 Szkolny Turniej  Halowej Piłki Nożnej. 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie 

Szkoła brała udział w: 

1) w  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej: 

  2 miejsce drużynowo, na szczeblu gminnym, 

  2 i 3  miejsce indywidualnie na szczeblu gminnym, 

  eliminacje powiatowe się nie odbyły. 

2)  w powiatowym konkursie plastycznym „Smart- uzależnieni, na drodze zagrożeni”- 

1 i 2 miejsce indywidualnie. 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej 

Konkursy gminne 

 I miejsce w eliminacjach gminnych w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

 III nagroda w Gminnym Konkursie „Boże Narodzenia w tradycji polskiej” 

Szkoła uczestniczyła:  

 w „Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” -  1 uczennica otrzymała 

stypendium naukowe i 1 nauczyciel został wyróżniony tytułem laureata i 

nagrodą konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020”; 

 w konkursie piosenki angielskiej English Song 2019 uczennica zajęła I miejsce 

na terenie powiatu ciechanowskiego; 

 w ogólnopolskim teście Ortograficznym 2 uczniów zdobyło dyplom laureata a 7 

dyplom uznania” 

 w konkursie plastycznym na szczeblu powiatowym „Bezpiecznie na wsi: nie 

ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” – 1 uczeń laureat; 

 w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „ZUCH 2020” – 1 uczeń laureat, 

2 dyplom uznania. 

 

XVI. 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. 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. 

3. Realizacja projektu we współpracy z edukatorem Banku żywności Eko-misja, 

utworzenie szkolnego klubu niemarnowania. 

4.  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. 

5. E-twinning: realizacja projektów bliźniaczych z innymi szkołami: 

Przedszkolaki w świecie bajek – projekt realizowany wspólnie z przedszkolem             z 

Gorzowa Wielkopolskiego 

Matematyka smyka – projekt realizowany wspólnie z Przedszkolami z Świętoszowa, 

Poznania i Torunia 

6. Realizacja innowacji pedagogicznych; 

Z zakresu języka polskiego – „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie” 

Z zakresu przedmiotów przyrodniczych „Nie taka chemia i fizyka straszna jak ją 

malują”. 

7. Realizacja programu „Szkoła promująca zdrowie” – II rok realizacji w celu uzyskania 

certyfikatu krajowego (szkoła certyfikatem wojewódzkim). 

8. Realizacja szkolnego planu rozwoju czytelnictwa – podejmowania działań 

czytelniczych promowanych na stronie szkoły. 

9. Cykliczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka – promocja działań na 

stronie szkoły.  



10. 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.  

11. Promocja szkoły odbywa się  cyklicznie  poprzez artykuły w prasie lokalnej na 

portalu ciechanowinaczej.       . 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kołaczkowie 

1. Najważniejszym wydarzeniem promującym szkołę były obchody 100-lecia szkoły 

oraz nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej. Uroczystość odbyła się 11 

października 2019 r. miała charakter imprezy środowiskowej, w której brało udział 

wielu zaproszonych gości i która była świętem lokalnej społeczności. 

2. Imprezy szkolne organizowane we współpracy ze środowiskiem, w których 

uczestniczyli przedstawiciele środowiska lokalnego:101 rocznica odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, szkolna Wigilia, „Choinka szkolna” . W drugim półroczu 

organizacja takich imprez została zawieszona. 

3. Udział szkoły w programie „Aktywna tablica” W ramach tego programu szkoła 

otrzymała 3 monitory interaktywne oraz nawiązała współpracę z pozostałymi szkołami 

w gminie. W wyniku tej współpracy opracowano wiele wspólnych rozwiązań 

metodycznych, które były publikowane w mediach społecznościowych.  

4. Udział szkoły w akcjach społecznych: 

 zbiórka baterii i nakrętek 

 Klub Bezpiecznego Puchatka 

 akcje charytatywne: „Góra Grosza”. 

5. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa w ramach powiatowego projektu    

„eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie       

ciechanowskim”.  Projekt ten jest skierowany do środowiska lokalnego  

6. Udział uczniów w konkursach plastycznych i artystycznych: 

 gminny konkurs „Kartka z Kalendarza”, 

 konkurs plastyczny „Boże Narodzenie w tradycji polskiej”, 

 konkurs o Janie Pawle II (1 nagroda oraz 5 wyróżnień), 

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


 konkurs organizowany przez KRUS „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy 

zwierzęta znasz i szanujesz”, 

 konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną „Z książką za pan 

brat” (1, 2 i 4 miejsce indywidualnie) 

7. 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”.  

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

relacje z wydarzeń, imprez szkolnych oraz dokumentacja fotograficzna. 

9. 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 :  

 Samorząd Uczniowski zdobył certyfikat w ogólnopolskim konkursie Lider 

Samorządu Uczniowskiego”, 

 podziękowanie za pomoc rzeczową przekazaną schronisku dla bezdomnych 

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

 podziękowanie za udział w Światowym Dniu Pluszowego Misia; 

 certyfikat w Europejskim Tygodniu Kodowania czyli #CodeWeek2019; 

 jako partner Programu B&N (BEZPIECZNI-NIECHRONIENI)  w kampanii 

profilaktycznej pod hasłem „Kierowco! Nie polujmy na ZEBRACH” 


