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Informacja
o stanie wykonania zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Ojrzeń w roku szkolnym 2014/2015
Obowiązek

przedstawienia

przez

organ

wykonawczy

jednostki

samorządu

terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organowi stanowiącemu
wynika z zapisów art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.).

Część I. Charakterystyka szkół w Gminie Ojrzeń.
Na terenie gminy Ojrzeń w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowały 3 szkoły
podstawowe i 2 gimnazja. Nie funkcjonowało żadne przedszkole ani szkoła średnia.
Od 1 kwietnia 2013 roku funkcjonują dwa zespoły szkół. Zespół Szkół w Kraszewie, który
tworzą Gimnazjum w Kraszewie i Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie
oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Młocku, który tworzą Gimnazjum im. Marii
Konopnickiej w Młocku i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku. Organizacja
sieci szkół i ich obwodów w pełni zapewnia wykonanie obowiązku szkolnego przez dzieci
i młodzież z terenu Gminy Ojrzeń.

I.1 Charakterystykę szkół podstawowych i gimnazjów przedstawiają
poniższe tabele:
Tabela nr 1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolny 2014/2015

Nazwa szkoły

Liczba uczniów w
roku szkolny
2014/2015

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2014/2015

Szkoła Podstawowa w Kraszewie

89

6

Szkoła Podstawowa w Młocku

120

7

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu

89

6

Razem szkoły podstawowe

298

19

Gimnazjum w Kraszewie

82

5

Gimnazjum w Młocku

59

3

Razem gimnazja

141

8

Ogółem

439

27

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marzec 2015roku.
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Tabela nr 2. Wychowanie przedszkolne.

Wyszczególnienie
Oddział „0” przy ZS w Młocku
Oddział „0” przy ZS w
Kraszewie
Oddział „0” w SP w Ojrzeniu

Liczba dzieci w roku szkolnym
2014/2015
27 (w tym 8 poniżej ,,0”)
22 ( w tym 4 poniżej ,,0”)
45 ( w tym 20 poniżej ,,0”)
94 w tym 32 poniżej ,,0''

Razem

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2015 roku.

Do wszystkich typów szkół w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 439 uczniów w
27 oddziałach.
- W szkołach podstawowych na jeden oddział przypadało 15,68 ucznia.
- W gimnazjach 17,63 ucznia.
- Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 94 dzieci w 5 oddziałach.
- W oddziałach przedszkolnych na jeden oddział przypadało 18,8 ucznia.
- Łącznie do wszystkich szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi uczęszczało 533 uczniów w
32 oddziałach.
Tabela nr 3. Ogólna struktura zatrudnieniowa nauczycieli.

Zatrudnienie

Pełny wymiar

Niepełny
wymiar
OGÓŁEM

liczba
w
tym
etatu
X

Ogółem Bez
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
stopnia
51

0

2

6

8

35

12

0

1

5

2

4

5,81

0,00

0,22

3,63

0,39

1,57

56,81

0,00

2,22

9,63

8,39

36,57

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2015 roku.
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Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach, dla których Gmina Ojrzeń jest
organem prowadzącym zatrudnionych było 63 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty - to
56,81 etatu. Stanowi to, że w Gminie Ojrzeń na jednego nauczyciela pełnozatrudnionego
przypada 8,46 ucznia.
Średnie wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Ojrzeń kształtowały się poniżej
ustawowego poziomu w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Najwyższe kwoty
dopłat do średnich wynagrodzeń dotyczyły nauczycieli dyplomowanych. Koszty dopłat do
średnich wynagrodzeń dla nauczycieli wyniosły 138 516,76 zł.
Tabela nr 4. Kwoty dopłat do ustawowej średniej wynagrodzenia nauczycieli w
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku budżetowym 2014.
Kwota wypłacona
nauczycielom

Kwota różnicy

2

Kwota wynikająca ze
średniej należnej
nauczycielom
3

4

5

1

Stażysta

32 022,64

36 307,00

- 4 284,36

2

Kontraktowy

271 864,82

302 737,95

- 30 873,13

3

Mianowany

386 311,04

385 384,74

+ 926,30

4

Dyplomowany

2 159 681,95

2 263 967,95

- 104 285,57

5

Razem

2 849 880,45

2 988 397,21

138 516,76

Lp.

Stopnie awansu
zawodowego

1

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń - Sprawozdanie do RIO - 2015.

Dla porównania kwota wynagrodzeń wypłaconych nauczycielom w roku budżetowym
2013 i 2014 oraz dopłaty do tych wynagrodzeń prezentuje poniższa tabela.
Tabela nr 5. Kwoty wypłacone na wynagrodzenia dla nauczycieli w latach budżetowych
2012 i 2013
Kwota wynikająca ze
Kwota wypłacona
Rok
średniej należnej
Kwota różnicy
nauczycielom
nauczycielom
Rok
2013

3.266.472,01

3.240.546,31

25 925,70

Rok
2014

2 849 880,45

2 988397,21

138 516,71

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń - Sprawozdanie do RIO - 2015.

Z zaprezentowanej powyżej tabeli wynika, że wynagrodzenia otrzymane przez
nauczycieli należne za pracę w 2014 roku zmniejszyły się w stosunku do wynagrodzeń z 2013
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roku o kwotę – 416 591,56 zł, co stanowi spadek na wynagrodzeniach o 14,62 % wynikający
racjonalnej z polityki kadrowej w szkołach.

1. 2. Bezpieczeństwo w szkołach
W roku szkolny 2014/2015 na terenie szkół nie zanotowano żadnego przypadku, który można
by zakwalifikować jako wypadek. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw. Uczniowie
otoczeni są stała opieką podczas oczekiwania na autobus szkolny. Wychowawcy zawarli
kontrakty z wychowankami dotyczące zachowań, kontaktów z rówieśnikami. W szkole
właściwie oznakowano drogi ewakuacyjne. Rozwieszone są instrukcje w sali gimnastycznej,
na boisku szkolnym i placu zabaw o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń. Na
bieżąco prowadzone są ankiety wśród uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa. Ponadto
tematy w zakresie bezpieczeństwa poruszane są na godzinach wychowawczych i innych
zajęciach edukacyjnych. Przestrzegane są przepisy w zakresie BHP, na bieżąco są prowadzone
przeglądy techniczne budynków szkolnych oraz ich otoczenia. Szkoły w Młocku i Kraszewie
objęte są monitoringiem wizyjnym. W trosce o bezpieczeństwo przeprowadzono działania
profilaktyczne skierowane do uczniów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
bezpiecznego wypoczynku zimowego w ramach akcji „Bezpieczne ferie” oraz wypoczynku
letniego w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2015.”

I.

3. Pomoc materialna dla uczniów
W ramach programów rządowych i innych form wsparcia wielu uczniów uzyskało

pomoc finansową lub rzeczową.
- Dożywianiem objęto –uczniów w tym na podstawie decyzji 99 i 47 na własny koszt.
- „Owoce i warzywa w szkole” – 214 uczniów.
-„Wyprawka szkolna – pomoc finansowa na zakup podręczników w ramach programu
otrzymało - 61 uczniów.
-Pomoc o charakterze socjalnym - w ramach stypendium szkolnego pomoc finansową
otrzymało - 175 uczniów.
-Dowożenie (zadanie własne gminy) – z dowożenia korzystało łącznie -276 uczniów w tym
– autobusami szkolnymi dowożonych było 267 uczniów –
(bilety miesięczne)
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autobusami PKS – 9 uczniów

I. 4. Inwestycje i remonty bieżące w szkołach
1.4.1. Zespół Szkół w Mocku:
1. Wymiana okien w salach lekcyjnych, na korytarzach, w bibliotece szkolnej –
razem 19 szt.
2. Wymiana wykładziny podłogowej w dwóch salach lekcyjnych.
3. Malowanie ścianach i sufitów w pomieszczeniach szkolnych.
4. Drobne prace remontowo-budowlane ( gipsowanie, szpachlowanie, przycieranie,
wypełnianie ubytków po odpadających tynkach itp. ).

1.4.2. Zespół Szkół w Kraszewie
1. Wymiana dwóch okien w łazience gimnazjum dziewcząt i chłopców,
2. Wymiana wykładziny w sali nr 3 gimnazjum i nr 2 szkoły podstawowej,
3. Malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej,
4. Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego.

1.4.3.Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu:
1. Pomalowano wszystkie pomieszczenia szkolne.
2. Dokonano drobnych napraw w budynku szkoły.

5. Ogólne koszty funkcjonowania szkół na terenie Gminy Ojrzeń w
roku budżetowym 2014 w porównaniu do roku 2013:

I.

Tabela nr 6: Struktura wydatków w oświacie
Rok

Wydatki ogółem

Subwencja

Środki
zewnętrzne

Środki własne gminy

2013

6.173.085,72 zł

4.093.284,00 zł

311.653,50 zł

1.345.840,40 zł

2014

5.767.874,78 zł

3.900.797,00 zł

683.426,15 zł

1.183.651,63 zł

Analizując dane zawarte w tabeli należy stwierdzić, że środki własne gminy
wydatkowane

na

oświatę

w

roku

2014

zmniejszyły

się

o

kwotę

162 188,77 zł w stosunku do roku 2013, co stanowi spadek w zaangażowaniu środków
własnych gminy o 12,05 %. Natomiast środki pozyskane z zewnątrz wzrosły o 371 772,65 zł
co stanowi wzrost o 9,5 %.
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Część II. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu w szkołach
podstawowych.
II.1. Egzamin gimnazjalny:
1. Część humanistyczna podzielona na j. polski oraz historię i WOS.
2. Część matematyczno-przyrodnicza podzielona na nauki przyrodnicze i matematykę.
3. Część językowa w zależności od zdawanego języka.
Wszystkie części podzielone były na poziom podstawowy i poziom rozszerzony.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjum
w Kraszewie i Młocku – gmina Ojrzeń.
Objaśnienia do tabel:
GH - część humanistyczna; GH-P – język polski; GH-H – historia i WOS.
GMP – część matematyczno-przyrodnicza; GM-M – matematyka; GM-P – przed. przyrodnicze.
Część z języka obcego: GA- j. angielski, GN- j. niemiecki, GR – j. rosyjski
( P - poziom podstawowy, R – poziom rozszerzony).

Poniżej zaprezentowane zostały średnie wyniki procentowe uzyskana przez Gimnazjum
w Młocku i Kraszewie w stosunku do średniej gminnej oraz średniej powiatowej.
Tabela nr 6. Gimnazjum w Młocku
Arkusz
Standar
dowy

Część
GH
GMP
Język obcy

Wynik szkoły
60,7
69,5

Zakres
GH-P
GH-H
GM-M
GM-P
GA-P

48,1
49,7
55,6

GA-R

28,7

Tabela nr 7. Gimnazjum w Kraszewie
Arkusz

Część

standar
dowy

GH
GMP
Język obcy

Zakres
GH-P
GH-H

Wynik szkoły
56,6
56,9

GM-M
GM-P
GA-P
GA-R

48,1
49,7
50,3
28,3
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Tabela nr 8. Średnie wyniki procentowe dla gminy Ojrzeń
Arkusz

Część
Zakres

Języki obce

GH
GMP
GH-P GH-H GM-M GM-P

GA-P

GA-R

58,2
61,8
47,0
49,1
52,4
28,4
standardowy
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2015.

Tabela nr 9. Średnie wyniki procentowe dla powiatu
Część
GH
GMP
Języki obce
Zakres
GH-P GH-H GM-M GM-P
GA-P
GA-R
Arkusz
58,5
60,5
45,2
48,0
60,4
39,7
standardowy
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2015.

II.2. Sprawdzian w szkołach podstawowych:
Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i
umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i
umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub
przyrodniczym. Drugą częścią sprawdzianu był test z wybranego przez ucznia języka obcego.
Tabela nr 10. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2014/2015
Część

Część druga

standardowy

Część
pierwsza

Arkusz

Język polski
i
matematyka

Język
angielski

Przedmiot

SP w
Kraszewie

SP w
Ojrzeniu

SP w
Młocku

Gmina

Powiat

Język polski

60,8

73,5

75,5

69,4

70,2

matematyka

35,5

65,8

65,0

54,0

55,6

Ogółem

48,5

69,9

70,4

62,0

63,1

Język
angielski

50,9

82,0

67,7

65,0

73,0

Ogółem

50,9

82,0

67,7

65,0

73,0

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w roku
2015.

Dane zawarte w tabeli nr 10 w formie graficznej zaprezentowano na wykresie nr 1.
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Wykres nr 1. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w porównaniu do średniej
gminy i powiatu.

I część sprawdzianu
II część sprawdzianu

SP w Kraszewie

SP Mojrzeń

SP Młock

Gmina

Powiat

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w
roku 2014/2015.

Z zaprezentowanych

danych

dotyczących

wyników

sprawdzianu

w

szkołach

podstawowych wynika, że powyżej średniej zarówno dla gminy jak i dla powiatu uzyskało
wynik SP w Ojrzeniu i Młocka. Poniżej średniej powiatu i gminy uzyskało wynik SP w
Kraszewie.

II. 3. Skala staninowa
Aby umożliwić porównanie średnich wyników uzyskanych przez szkoły Centralna
Komisja Egzaminacyjna przygotowała skale staninowe. Korzystając z tabeli można odnaleźć
przedział, w którym mieści się średni wynik szkoły w porównaniu ze średnimi wynikami szkół
w Polsce.

2.3.1.Gimnazja
W polu białym zaznaczono wyniki tegoroczne, w polu szarym dla porównania wyniki roku
poprzedniego.
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Część humanistyczna
Tabela nr 11. Skala staninowa dla egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Numer i nazwa
wyniku w skali
staninowej

1
najniższy

2
Bardzo
niski

32-44

45-54

skala

Gimnazjum w
Kraszewie
Gimnazjum w
Młocku

X

3
niski
55-58

4
niżej
średni
59-61

5
średni
62-64

6
wyżej
średni
65-67

7
wysoki
68-71

8
bardzo
wysoki

9
najwyższy

72-78

79-94

X
X

X

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w 2015 r.

Tabela nr 12. Skala staninowa dla części z zakresu j. polskiego
Numer i nazwa
wyniku w skali
staninowej
Skala

1
najniższy
23-37

2
Bardzo
niski
38-51

3
niski
52-56

4
niżej
średni
57-59

5
średni
60-62

6
wyżej
średni

7
wysoki

63-65

66-69

8
bardzo
wysoki
70-76

9
najwyższy
77-90

Gimnazjum w
X
X
Kraszewie
Gimnazjum w
XX
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2015r.

Część matematyczno-przyrodnicza
Tabela nr 13. Skala staninowa dla części z zakresu przedmiotów przyrodniczych
Numer i nazwa
2
4
6
8
1
3
5
7
9
wyniku w skali
Bardzo
niżej
wyżej
bardzo
najniższy
niski
średni
wysoki
najwyższy
staninowej
niski
średni
średni
wysoki
23-32
33-39
40-43
44-46 47-49
50-52
53-56
57-66
67-93
Skala
Gimnazjum w
XX
Kraszewie
Gimnazjum w
X
X
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2015r.

Tabela nr 14. Skala staninowa dla części z zakresu matematyki
Numer i nazwa
2
4
6
8
1
3
5
7
9
wyniku w skali
Bardzo
niżej
wyżej
bardzo
najniższy
niski
średni
wysoki
najwyższy
staninowej
niski
średni
średni
wysoki
15-23
24-34
35-40
41-44
45-48 49-53
54-59
60-71
72-93
Skala
Gimnazjum w
X
X
Kraszewie
Gimnazjum w
X
X
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2015 r..
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Część językowa
Tabela nr 15. Skala staninowa dla części z zakresu języka angielskiego na poziomie
podstawowym
Numer i nazwa
2
4
6
8
1
3
5
7
9
wyniku w skali
Bardzo
niżej
wyżej
bardzo
najniższy
niski
średni
wysoki
najwyższy
staninowej
niski
średni
średni
wysoki
26-38
39-49
50-55
56-60
61-66
67-72
73-80
81-91
92-100
Skala
Gimnazjum w
X
X
Kraszewie
Gimnazjum w
XX
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2015r.

Z powyższych danych zawartych w tabelach można zaobserwować, że Gimnazjum w
Młocku i Kraszewie we wszystkich zaprezentowanych częściach egzaminu uzyskało wyniki
w skali od niski do średni. W porównaniu do roku poprzedniego można zauważyć, że nie
odnotowano znaczącej poprawy w osiągniętych wynikach.

2.3.2. Szkoły podstawowe
Kolorem szarym zaznaczono wyniki tegoroczne. W polach białych dla porównania
wyniki z poprzedniego roku szkolnego.
Tabela nr 16. Skala staninowa dla pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty

Numer i nazwa
wyniku w skali
staninowej

1
najniższy

2
Bardzo
niski

3
niski

4
niżej
średni

5
średni

6
wyżej
średni

7
wysoki

8
bardzo
wysoki

9
najwyższy

Skala

23-51

52-56

57-60

61-63

64-66

67-70

71-74

75-79

80-96

SP w
Kraszewie

X

SP
w Młocku

X

SP
w Ojrzeniu

X

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w 2015r.
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Tabela nr 17. Skala staninowa dla drugiej części sprawdzianu szóstoklasisty

Numer i nazwa
wyniku w skali
staninowej

1
najniższy

2
Bardzo
niski

3
niski

4
niżej
średni

5
średni

6
wyżej
średni

7
wysoki

8
bardzo
wysoki

9
najwyższy

Skala

18-59

60-64

65-69

70-73

74-78

79-82

83-86

87-91

92-100

SP w
Kraszewie

X

SP
w Młocku

X

SP
w Ojrzeniu

X

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w 2015r

Wyniki uzyskane przez szkoły podstawowe w gminie Ojrzeń zawierały się w skali od najniższy
do wyżej średni .W pierwszej części sprawdzianu najlepszy wynik uzyskały szkoły
podstawowe w Ojrzeniu i Młocku. Biorąc pod uwagę drugą część sprawdzianu – język
angielski najlepszy wynik uzyskała Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu.
Biorąc pod uwagę na fakt, że tegoroczny sprawdzian była nową formą sprawdzenia
wiedzy wśród uczniów klas szóstych, uczniowie z terenu naszej gminy uzyskali nienajgorsze
wyniki.
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ZAŁĄCZNIK
Opracowania własne poszczególnych szkół dotyczące
osiągnięć w roku szkolnym 2014/2015 w dziedzinach:
sport, konkursy, programy rządowe i inne
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Zespół Szkół w Kraszewie
1. Osiągnięcia sportowe, olimpiady, konkursy i inne.
Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Konkurs wielkanocny

Szkolny

Konkurs wielkanocny
Powiat
Konkurs plastyczny „ Świat baśni Hansa
Powiat
Chrystiana Andersena” zorganizowany przez
bibliotekę powiatową w Ciechanowie.

Ilość
uczniów
22
5
10

osiągnięcia
2 nagrody
Dyplomy
Uczestnictwo
Nagroda
indywidualna;
Wyróżnienie dla
grupy.

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów

osiągnięcia

„Ozdoby bożonarodzeniowe”

szkolny

14

wyróżnienia

„Anioły, Anioły, Aniołeczki”
PCKiSZ w Ciechanowie

powiatowy 2

-

„Szopka
Bożonarodzeniowa
i
karta
świąteczną” - PCKiSZ w Ciechanowie
powiatowy 3

-

„Pisanki, kraszanki, palmy” - PCKiSZ w
Ciechanowie
powiatowy 4

-

Konkurs
postać

plastyczny

„Ulubiona

bajkowa klasowy

Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny”

klasowy

Konkurs pięknego czytania

klasowy

14

21

I miejsce –
Michał Damięcki
II miejsce –
Amelia Fabiszewska
III miejsce –
Julia Krzywnicka
wszyscy uczniowie
otrzymali książeczki
I miejsce –
Julia Krzywnicka
II miejsce –
Oliwia Giżyńska
III miejsce –
Amelia Fabiszewska

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów

osiągnięcia

Konkurs „ Świąteczna bombka”

Szkolny

5

wyróżnienie
Artur Łukasiewicz

Konkurs „ Karta Bożonarodzeniowa”
zorganizowany przez PCKiS w
Ciechanowie

Powiatowy 1

brak

Konkurs „ Pisanki, kraszanki, palmy…”
(PCKiSZ w Ciechanowie)

Powiatowy 3

brak

Konkurs „ Ozdoby Wielkanocne- palma,
jajko, stroik, zajączek, baranek”

Szkolny

1

wyróżnienie

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

osiągnięcia

Konkurs plastyczny „Ilustracja do mojej
ulubionej książki”

szkolny

Ilość
uczniów
7

Konkurs plastyczny „Świąteczna bombka” szkolny

8

Konkurs plastyczny PCKiSz w
Ciechanowie „Karta świąteczna”

powiatowy 3

Konkurs pięknego czytania

klasowy

12

Konkurs recytatorski

klasowy

12

Konkurs na najstaranniejszy zeszyt ucznia klasowy
klasy III

13

Konkurs recytatorski poezji J. Tuwima i J
Brzechwy

7

szkolny

15

Wyróżnienia:
Zuzanna Delura,
Patrycja Wiśniewska
I miejsce:
Aleksandra Dębska i
Wiktoria Stokowska
Pozostali uczestnicy
– dyplomy za udział.
I miejsce – Jakub
Sosnowski
II miejsce – Zuzanna
Delura
I miejsce – Patrycja
Wiśniewska
II miejsce – Jakub
Usiądek
III miejsce – Jakub
Sosnowski
Laureaci: Aleksandra
Dębska, Zuzanna
Delura
Laureaci : Patrycja
Wiśniewska,
Zuzanna Delura,
Mateusz Delura,
Jakub Usiądek,
Wiktoria Stokowska,

„Pisanki, kraszanki, Palmy..” konkurs
plastyczny PCKiSz w Ciechanowie

powiatowy 5

„Ozdoby wielkanocne – palma, jajko,
zajączek, baranek”

szkolny

Maja Ujazdowska,
Jakub Krajczyński,
Aleksandra Dębska
-

5

Dyplomy i nagrody
główne zdobyli:
III miejsce - Jakub
Krajczyński,
Wyróżnienia – Maja
Ujazdowska,
Patrycja Wiśniewska,
Natalia Topczewska

Zasięg

Rodzaj konkursu (nazwa)

Ilość
uczniów
Powiatowy
4

osiągnięcia

szkolny

I,II,III miejsce

Udział

Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
organizowany przez CKiSZ w Ciechanowie
Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii”
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Zasięg

Ilość
uczniów
Powiatowy
4

osiągnięcia

Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii”

Szkolny

4

Adam Brzuska II,
Jarosław Olszewski
III miejsce

Konkurs Przedmiotowy MKO

Szkolny

10

Brak

Powiatowy Konkurs Poetycki „Romantyczne Powiatowy
Inspiracje”

4

Maja Domińska II
miejsce

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i
Prozy Romantycznej w Opinogórze

1

Maja Kirzyc wyróżnienie

Rodzaj konkursu (nazwa)
Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
organizowany przez PCKiSz w Ciechanowie

Rodzaj konkursu (nazwa)
Klasa VI
Konkurs Szkolny Mistrz Ortografii

Powiatowy

Zasięg
szkolny

Powiatowy Konkurs Recytatorski
Poezji Polskiej

szkolny/
powiatowy

Konkurs Książki Naszych Marzeń

ogólnopolski
16

Ilość uczniów
5

4
(Faustyna
Zbrzeska
przeszła do

brak

osiągnięcia
Weronika
Krajczyńska miejsce
Brak

Brak

I

Klasa II a
Konkurs Szkolny Mistrz Ortografii

etapu
powiatowego)
1
Weronika
Komorowska - I
miejsce
3
Julia Opolska wyróżnienie

szkolny

XIII Powiatowy Konkurs
Recytatorski Poezji Polskiej

powiatowy

II Powiatowy Konkurs Poezji
Polskiej

powiatowy

Agata Powirtowska –
II miejsce
Julia Dzielińska wyróżnienie

4

1

Agata Powirtowska II miejsce
Weronika
Komorowska – III
miejsce
Brak

1

Brak

3
Konkurs Książki Naszych Marzeń
Konkurs dla gimnazjalistów w ZS nr
2 w Ciechanowie (życie i twórczość
Adama Mickiewicza)

ogólnopolski
powiatowy

szkolny

Konkurs Przedmiotowy MKO dla
uczniów woj. mazowieckiego

3
Brak

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów
Szkolny 4

osiągnięcia

szkolny 4

Żaden uczeń nie
zakwalifikował się do
etapu powiatu

1 Konkurs historyczny

Konkurs wos

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów

Żaden uczeń nie
zakwalifikował się do
etapu powiatu

osiągnięcia
-

Konkurs na plakat promujący naukę języków szkolny 3
obcych

17

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów

Konkurs Matematyczny dla uczniów
Gimnazjum - MKO

Etap
3
szkolny

Żaden uczeń nie
zakwalifikował się do
następnego etapu

Międzynarodowy konkurs matematyczny
PANGEA

Etap
21
szkolny

Uczniowie przystąpili
do niego po raz I i
nikt nie
zakwalifikował się
dalej

Ilość
uczniów

osiągnięcia

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

osiągnięcia

Konkurs przedmiotowy MKO

wojewódzki

7

brak

Kangur matematyczny

międzynarodowy

7

brak

Pangea- konkurs matematyczny

międzynarodowy

19

brak

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów

osiągnięcia

Konkurs chemiczny
Konkurs biologiczny
Rodzaj konkursu (nazwa)

Szkolny
Szkolny
Zasięg

2
7
Ilość
uczniów

brak
brak
osiągnięcia

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

POWIAT 10

MISTRZOSTWA EUROPY 2015 W
BERLINIE KYOKUSHIN KARATE

1

2 MIEJSCE
ARKADIUSZ
KRUPIŃSKI
3 MIEJSCE
WERONIKA
KRZYWNICKA

MISTRZOSTWA POWIATU W
POWIAT 8
18

2 MIEJSCE

UNIHOKEJU DZIEWCZĄT SKOŁA
PODSTAWOWA
MISTRZOSTWA POWIATU W
HALOWEJ
PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT SKOŁA
PODSTAWOWA

POWIAT 8

2 MIEJSCE

GMINA

6

3 MIEJSCE

POWIAT 8

3 MIEJSCE

POWIAT 8

1 MIEJSCE

REJON

3 MIEJSCE

GMINNY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
MISTRZOSTWA POWIATU W
UNIHOKEJU CHŁOPCÓW - GIMNAZJUM
MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE
NOŻNEJ CHŁOPCÓW- GIMNAZJUM
8

MISTRZOSTWA REJONU W PIŁCE
NOŻNEJ CHŁOPCÓW- GIMNAZJUM

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów
10

„Karta świąteczna i szopka
bożonarodzeniowa” CKiSz (konkurs
plastyczny)
……………………………………………
.
„Pisanki, kraszanki, palmy” CKiSz
(konkurs plastyczny)
……………………………………………
..
„Świat baśni Hansa Christiana Andersena”
Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Ciechanowie (plastyczny)
……………………………………………
.
„Moja rodzina” – GOPS w Ojrzeniu
(plastyczny)

Powiatow
y

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

Ilość
uczniów

Osiągnięcia

Konkurs fizyczny

Pierwszy
etap

5

Brak osiągnięć

Rodzaj konkursu (nazwa)

Zasięg

…………
…………. …
Powiatow 8
y
…………..
…………. 1
Powiatow
y
…………..
18
………….
Gminny
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Ilość
uczniów

osiągnięcia
Brak
…………………….
Brak
……………………
…
Brak
……………………
…
Anna Feder – II
miejsce

osiągnięcia

ogólnopolski 2
Konkurs „Świadomy uczeń – zdrowy
dorosły”
Rodzaj konkursu (nazwa)
Konkurs geograficzny

Zasięg

Ilość
uczniów
szkolny 7

Marek Biliński
wyróżnienie (8 osób
na Polskę)
osiągnięcia
udział

4. Udział w programach rządowych i innych.
Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
- uczniowie mogą zaprezentować swoje prace
Prezentacja prac plastycznych społeczności szkolnej;
dzieci
w
„Galerii - wzrasta motywacja dzieci do poszukiwania ciekawych
przedszkolaków”
rozwiązań i estetycznego wykonywania prac;
- rodzice mają możliwość oglądania osiągnięć i
postępów w dziedzinie plastyki u swojego dziecka;
- prace plastyczne są dekoracją korytarza szkolnego.
Akcja dokarmiania ptaków.

-uczniowie
uczą
się
systematyczności,
odpowiedzialności za podjęte zobowiązania;
- dzieci poznają gatunki ptaków zimujących w Polsce.

Udział w części artystycznej
„ II Festynu Rodzinnego”

- dzieci zaprezentowały swoje umiejętności podczas
występów artystycznych w czasie akademii szkolnej. - integracja społeczności szkolnej podczas wspólnego
Organizacja wycieczki dla przedsięwzięcia.
dzieci i ich rodziców do
Warszawy
- poznanie stolicy kraju;
- poznanie zabytków; oraz zabudowy wielkomiejskiej
- zwiedzanie ZOO; poznanie zwierząt egzotycznych;
- oglądanie filmu w kinie 6 – D
- zabawy ruchowe w „Kolorado;
- wizyta na lotnisku w Modlinie;
- integracja środowiska : dzieci – rodzice - szkoła.

Realizowane programy,
podejmowane działania

Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
uczniowie, szkoła)

„Zdrowie to nasz skarb”

Uczniowie poznają zasady higieny, zdrowego trybu życia,
posiedli zdolność dokonywania wyboru zachowań
właściwych dla zdrowia własnego i innych.

„Program ekologiczny dla
klas I-III”

Rozumieją konieczność ochrony środowiska i podejmują
działania (sprzątanie świata, dokarmianie zwierząt w zimie).
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„Ratujemy i uczymy
ratować”

Poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, telefony
alarmowe, uczą się ratować życie ludzkie poprzez
ćwiczenia, wzywanie pomocy.

„Bezpieczeństwo ruchu
drogowego dla klas I-III”

Poznają zasady przechodzenia przez jezdnię i stosują je
w praktyce. Poznają konsekwencje wypadków i sposoby
zapobiegania im.

„Owoce w szkole”

Uczniowie zmieniają nawyki żywieniowe poprzez
zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej
diecie, poznają wartości odżywcze warzyw i owoców.

Program wychowawczy
szkoły. Program
profilaktyczny szkoły

Zgodnie z założeniami wspomnianych programów.

„Klub bezpiecznego
Puchatka”

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym - wzięli udział w Teście
Bezpieczeństwa, który odbył się w listopadzie 2014 r.,
otrzymali książeczki do uzupełnienia pt. ,,Dołącz do
Klubu Bezpiecznego Puchatka”, obejrzały filmy
edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, rodzice otrzymali
broszury informacyjne, przy współpracy z Komendą
Policji w Ciechanowie zorganizowano spotkanie
edukacyjne z przedstawicielami Policji, organizowane
były konkursy plastyczne oraz wystawy na korytarzu
szkolnym.

Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
Uczniowie zmieniają nawyki żywieniowe poprzez
„Owoce w szkole”
zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej
diecie, poznają wartości odżywcze warzyw i owoców.
Wykształcenie postawy obrony przed biernym paleniem.
Uświadomienie dzieciom szkodliwości biernego palenia.
Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne
„ Nie pal przy mnie, proszę” zdrowie.
Program edukacji
antytytoniowej

„Program ekologiczny dla Wzbudzanie
zainteresowań
przyrodniczych.
klas I-III”
Uświadamianie
potrzeby
segregowania
śmieci.
Rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu i
wykorzystania surowców wtórnych. Pomoc zwierzętom w
okresie zimy. Nawyk czystości i troski o środowisko.
„Bezpieczeństwo
ruchu Uczniowie znają zasady przechodzenia przez jezdnię i
drogowego dla klas I-III”
stosują je w praktyce. Bezpiecznie poruszają się po drogach
rowerem. Znają konsekwencje wypadków oraz wiedzą, w
jaki sposób można im zapobiec.
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„Ratujemy
ratować”

i

uczymy Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy,
uczyli się, jak ratować ludzkie życie i zdrowie. Utrwalenie
numerów alarmowych.

Program
wychowawczy Zgodnie z założeniami wspomnianych programów.
szkoły,
Program
profilaktyczny szkoły

Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
Program „Owoce w szkole”

Uświadomienie zdrowego trybu odżywiania. Poznanie
składników odżywczych i ich funkcji w organizmie. Zapoznanie
uczniów z piramidą żywieniową i pojęciem dietetyka.
Uświadomienie, jakie są wartości odżywcze warzyw i owoców,
i jaki mają wpływ na nasze zdrowie.

„Program ekologiczny dla klas Wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych. Uświadamianie
I-III”
potrzeby segregowania śmieci. Rozpowszechnianie wiedzy na
temat
recyklingu
i
wykorzystania
surowców
wtórnych(sprzątanie świata). Pomoc zwierzętom w okresie
zimy. Nawyk czystości i troski o środowisko.
„Bezpieczeństwo
ruchu Poznanie zasad przechodzenia przez jezdnię i stosowanie ich w
drogowego dla klas I-III”
praktyce.
„Zdrowie to nasz skarb”

Uczniowie poznają zasady higieny, zdrowego trybu życia, uczą
się dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia
własnego i innych. Biorą udział w spotkaniu z pielęgniarką,
fluoryzacji.

„Ratujemy i uczymy ratować”

Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy - telefony
alarmowe, wzywanie pomocy, czynności ratujące życie
(ćwiczenia).

Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
 Systematyczne sprawdzanie wiedzy, możliwość
Projekt edukacyjny „Lepsza
porównania wyników osiągniętych przez klasę i
Szkoła” organizowany przez
poszczególnych uczniów z wynikami
GWO
ogólnopolskimi.
Uroczystość z okazji Święta
Niepodległości

Wigilie klasowe, Mikołajki
Śniadanie wielkanocne



Rozbudzanie przynależności narodowej oraz
uczuć patriotycznych.



Podkreślanie mocnych stron uczniów.




Zwiększanie poczucia własnej wartości.
Wzmacnianie więzi rówieśniczych i rodzinnych.
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Współpraca i zaangażowanie rodziców w sprawy
szkoły i klasy.
Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
 Systematyczne sprawdzanie wiedzy, możliwość
Projekt edukacyjny „Lepsza
porównania wyników osiągniętych przez klasę i
Szkoła” organizowany przez
poszczególnych uczniów z wynikami
GWO
ogólnopolskimi.
Współtworzenie filmu pt.
„Książki naszych marzeń”
Przygotowanie inscenizacji :
„Oskar i Pani Róża”,
„Pożegnania i powroty”
Współorganizacja:
- spotkania z poetką p.
Janiną
Janakakos
–
Szymańską,
wycieczki
do
Warszawy,/29.10.2014r./
- wyjazdu do PCKiSz w
Ciechanowie na spektakle:
„Kolumbowie”
/12.03.2015r/,
„Wspomnienia narkomanki”
/19.03.2015r./



Rozwijanie zainteresowań dzieci;



Poszerzanie zdolności uczniów, uspołecznianie;
ukulturalnianie.



Rozbudzanie wrażliwości i zdolności
artystycznych uczniów.
Podkreślanie mocnych stron uczniów.








Zwiększanie poczucia własnej wartości.
Rozbudzanie przynależności narodowej oraz
uczuć patriotycznych.
Zachęcanie do twórczej aktywności i współpracy
w grupie
Wpajanie uczniom zasad postępowania, które służą
dobru ogółu.
Eliminacje niewłaściwych zachowań.

Przeprowadzenie próbnych
egzaminów gimnazjalnych z
języka
polskiego,
opracowanie
analizy
wyników oraz rekomendacji
po próbnych egzaminach
gimnazjalnych.
Współtworzenie
raportu
ewaluacji
wewnętrznej
dotyczącej
respektowania
norm
społecznych
w
gimnazjum.

Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
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- udział w projekcie
LEPSZA SZKOŁA

Uczniowie po każdym dziale pisali test kompetencji.
Istnieje również możliwość porównania wyników
uczniów z wynikami osiągniętymi w innych szkołach,
które uczestniczą w projekcie.

Organizacja/współorganizacja
konkursów:
- ortograficznego Szkolny Mistrz
Ortografii
- recytatorskiego (etap szkolny –
Powiatowy
Konkurs
Poezji
Polskiej

- rozwijanie zainteresowań i wyobraźni uczniów
- zachęcanie do twórczej aktywności
- promocja uczniów uzdolnionych, a także
promowanie szkoły

przygotowanie
gazetek - rozwijanie zainteresowań,
tematycznych
(wspólnie
z - uczniowie uczą się współpracy, utożsamiają się ze
uczniami)
szkołą i całą społecznością szkolną
- organizacja/ współorganizacja
apeli:
 Dzień Edukacji Narodowej
 11 listopada Narodowe
Święto Niepodległości
 3 maja Święto Konstytucji
 Apel z okazji zakończenia
nauki
w
szkole
podstawowej

- kształtowanie poczucia tożsamości
kulturowej i narodowej;
- kształtowanie postawy patriotycznej
- pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej
- uczniowie uczą się szacunku dla narodowej
przeszłości i tradycji;
- uczniowie uczą się współpracy w grupie
i
odpowiedzialności za podejmowane
działania;

Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
Program
Szkoły

Wychowawczy kształtowanie właściwych postaw,zachowania, integracja
zespołu klasowego

Program Profilaktyki

przeciwdziałanie agresji i przemocy, nauka zdrowego
odżywiania oraz trybu życia

Dzień Języków Obcych

kształtowanie motywacji wewnętrznej oraz pobudzanie
zainteresowania językami obcymi

Festyn Rodzinny

aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja rodziców,
dzieci, szkoły
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Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
Organizacja
konkursów Rozwijanie zainteresowań matematycznych
matematycznych
„Kangur
Matematyczny”, „Pangea”
Organizacja
konkursu Rozwijanie zainteresowań i talentów manualnych
„Bożonarodzeniowa ozdoba”
wśród uczniów.
Organizacja dwóch próbnych
sprawdzianów
szóstoklasisty,
sprawdzanie prac w części
matematycznej,
opracowanie
analizy wyników sprawdzianów
oraz rekomendacji po próbnym
sprawdzianie

Przygotowanie
uczniów
do
sprawdzianu
szóstoklasisty,
oswojenie
z
nową
formułą
sprawdzianu, uzyskiwanie przez uczniów lepszych
wyników z egzaminów zewnętrznych.

Prowadzenie dokumentacji
szkolnej.
Opracowanie dokumentów
szkolnych:
1. Strategia działań
wychowawczych,
zapobiegawczych i
interwencyjnych wobec dzieci i
młodzieży zagrożonej
uzależnieniem w Zespole Szkół
w Kraszewie
2. Szkolny program profilaktyki
Zespołu Szkół w Kraszewie na
rok szkolny 2014/2015
Praca w zespole matematyczno
przyrodniczym

Sprawne funkcjonowanie szkoły, realizowanie jej
zadań statutowych;

Opieka
nad
Uczniowskim

Samorządem Rozwijanie samorządności wśród uczniów, uczenie
odpowiedzialności za szkołę jako wspólne dobro

25

Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
Trzymaj formę

-zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i
aktywności fizycznej na zdrowie,
-pogłębianie wiedzy w zakresie zbilansowanej diety i
aktywności fizycznej
-kształtowanie nawyków i zachowań związanych z
prawidłowym
żywieniem,
odpowiednią
jakością
zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną

Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane działania
uczniowie, szkoła)
Dzięki uczestniczeniu w przygotowaniu apeli uczniowie:
Współudział w realizacji
 poznają polską historię, tradycje, zwyczaje i
apeli szkolnych:
obyczaje;
 z okazji
Dnia
 poznają literaturę
oraz repertuar muzyczny
Edukacji Narodowej
związany tematycznie z danymi uroczystościami;
 z okazji Rocznicy
 uczą się odpowiedzialności za wspólne dzieło,
Odzyskania
podejmowania decyzji; przydzielania sobie zadań i
Niepodległości
funkcji;
(występ w szkole
 ćwiczą empatię;
oraz w kościele);
 rozwijają talenty recytatorskie i wokalne;
 Jasełka Szkolne;
 mają możliwość zaprezentowania umiejętności
 Koncert kolęd i
nabytych poza szkołą (np. gra na gitarze)
pastorałek;
 z okazji rocznicy
Śmierci Jana Pawła
II (występ w szkole
oraz w kościele);
 z okazji rocznicy
Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
 z
okazji
Dnia
Rodziny
(przygotowanie
dekoracji)
 z okazji zakończenia
klasy VI
Przygotowanie wspólnie z
uczniami klasy I gimnazjum
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przedstawienia pt. „Smerfy”
adresowanego do uczniów
klas
0-III
szkoły
podstawowej
Realizacja we współpracy z
P.
Pedagog
programu
„Unplugged”
Zapoznanie z materiałami
edukacyjnymi e pt „Handel
ludźmi”.
………………………….
Program profilaktyki oraz
Program
wychowawczy
szkoły.
…………………………….

Przeprowadzono szereg lekcji, których celem było
przeciwdziałanie uzależnieniom, budowanie poczucia
własnej wartości oraz asertywności.

…………………………………………………………..
Zgodnie z założeniami programów.

…………………………………………………………….
Rozwijanie zainteresowań dzieci; poszerzanie ich
Opieka
nad
uczniami
wiedzy na temat otaczającego świata; kształcenie
podczas
wyjazdu
na
odpowiedzialności za siebie i innych; uspołecznianie;
lodowisko do Płońska;
ukulturalnianie.
Opieka
nad
uczniami
podczas
wyjazdu
na
przedstawienie do Centrum
Kultury
i
Sztuki
w
Ciechanowie;
Organizacja wypoczynku w
Gospodarstwie
Agroturystycznym
w
Żochach (dla uczniów klas
IV – VI szkoły podstawowej
oraz I gimnazjum)
Realizowane
programy, Efekty (co dzięki realizacji danego działania uzyskali
podejmowane
działania/ uczniowie, szkoła)
projekty.
Udział w
Rajdzie Rowerowym
26.05.2015r.

Aktywne spędzanie czasu
Możliwość obserwacji przyrody w naturalnym środowisku
Zapoznanie z procesem utylizacji i segregacji odpadów
Współdziałanie w grupie

Współudział
w Efektywne spędzanie czasu wolnego
organizacji ,,Dnia Rodziny” Wzmacnianie więzi rodzinnych
01.06.2015r.
Zorganizowanie wycieczki
turystyczno- krajoznawczej
do Trójmiasta i Malborka
15.06.2015-16.06.2015r.

Poznanie zabytków architektury i osobliwości Trójmiasta i
Malborka
Poznanie krajobrazu nadmorskiego
Zapoznanie z florą i fauną Bałtyku
Kształcenie umiejętności kulturalnego spędzania czasu w
grupie
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5. Działalność opiekuńcza szkoły.
- opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej,
- dyżury w przerwach międzylekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć,
- prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej,
- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań poprzez koła przedmiotowe – artystyczne, historyczne,
techniczne, szkolne koło sportowe,
- tworzenie optymalnych warunków rozwoju ucznia,
- spotkania z pedagogiem szkolnym,
- opieka podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych, jak również podczas udziału w akcjach
społecznych, charytatywnych, min. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

6. Imprezy kulturalno-oświatowe i turystyczne.
- Uczestnictwo w uroczystościach ku czci Św. Stanisława Kostki w Rostkowie,
- Zwiedzanie Sejmu i Senatu w Warszawie,
- Wyjazd na lodowisko do Płońska,
- Uczestnictwo w spektaklu „Czarodziejskie słowa” w CKiS w Ciechanowie,
- Wyjazd do Ciechanowa na spektakl „ Kolumbowie”,
- Uczestnictwo w spektaklu „Wspomnienie narkomanki” w CKiS w Ciechanowie,
- Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik oraz uczestnictwo w musicalu „Księżniczka Sara” w
Teatrze Rampa,
- Przedszkolaki zwiedzają Warszawę,
- wyjazd klas I-II oraz III-IV Szkoły Podstawowej na basen,
- wycieczka do Łodzi – Manufaktura, warsztaty filmowe, zwiedzanie miasta,
- wycieczka do Trójmiasta,
- wyjazd do Żoch - integracja oraz promowanie zdrowego stylu życia.
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Zespół Szkół w Młocku
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w unihokeju chłopców Szkół

1.

Podstawowych


z klasy IV – Wyrzykowski Kacper



z klasy V - Adamiak Jakub, Giżyński Jakub, Majewski Adrian, Wojciechowski
Mateusz



z klasy VI – Demkowski Bartosz, Mucha Mariusz, Bugajewski Mikołaj,
Głowacki Tomasz

2.

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w unihokeju
dziewcząt Szkół Podstawowych


z klasy V – Karpińska Sylwia, Perkowska Klaudia, Podlecka Milena,
Wyrzykowska Kinga, Trzepanowska Aleksandra



z klasy VI – Marcysiak Aleksandra, Małecka Maja, Sadkowska Katarzyna,
Perkowska Justyna, Stojak Monika, Kowalewska Izabela

3.

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w unihokeju
dziewcząt Gimnazjum


z klasy I – Ignaczak Milena, Niedzielska Klaudia



z klasy III – Sztolsztener Maja, Zmudczyńska Natalia, Majewska Klaudia,
Walczewska Natalia, Bugajewska Anita, Wiśniewska Martyna.

4.

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego

w

Indywidualnych Biegach Przełajowych w kategorii Szkół Podstawowych


Klaudia Perkowska z klasy V



Monika Stojak z klasy VI

5. W Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Indywidualnych Biegach
Przełajowych w kategorii Gimnazjum


I miejsce Stojak Mateusz z klasy I



II miejsce Perkowski Daniel z klasy III



III miejsce Pawłowski Adrian z klasy III

6. I miejsce w Turnieju Orlika o Puchar Premiera – etap Gminny


z klasy IV – Wyrzykowski Kacper, Chylicki Krzysztof



z klasy V - Adamiak Jakub, Giżyński Jakub, Majewski Adrian, Wojciechowski
Mateusz
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z klasy VI – Demkowski Bartosz, Mucha Mariusz, Bugajewski Mikołaj,
Głowacki Tomasz

7. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu dziewcząt w minisiatkówce
Udział uczniów w konkursach
1. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Patriotycznej „Myśląc Ojczyzna” Ciechanów
2014r. Uczennica klasy I – Małgorzata Brzezińska zajęła II miejsce w kategorii
gimnazjum.
2. XIII Powiatowy Konkurs Poezji Romantycznej organizowany przez Powiatowe
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Małgorzata Brzezińska (kl. I gimnazjum)
zajęła III miejsce w kategorii „Turniej recytatorski”.
3. Przedmiotowy konkurs z języka niemieckiego - szkolny etap konkursu odbył się 30
października 2014 r. Uczestniczyło w nim 3 uczniów klas

II i III

gimnazjum. Żaden z nich nie przeszedł do etapu rejonowego.
4. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND –
uczestniczyło w nim 11 uczniów klas I – III gimnazjum. Najlepszy
wynik uzyskał Adam Antoszkiewicz z klasy II
5. Mistrz tabliczki mnożenie - dla uczniów klasy IV, brało udział
14uczniów.
I miejsce - tytuł mistrza - Chylicki Krzysztof
II miejsce - tytuł wicemistrza - Delura Maja
6. Rachmistrz - dla uczniów klasy 5. Brało udział 13 uczniów.
wyniki:
I miejsce : Głowacka Wiktoria i Wyrzykowska Kinga
II miejsce : Królikowska Julia
III miejsce : Budek Klaudia
7. Olimpiada matematyczna dla uczniów klasy 6 - konkurs kuratoryjny. Udział w
etapie szkolnym 4 uczniów. Najlepiej w tym etapie wypadł Głowacki Tomasz.
8. Szopka Bożonarodzeniowa-etap szkolny –prace wyróżnione :
1. Julia Królikowska i Klaudia Budek -V
2.Piotr Sadkowski - V
3.Hubert Rzepliński –III
9. Piotr Sadkowski -nagroda w konkursie na szczeblu powiatu
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10. II Karta świąteczna – etap szkolny -prace wyróżnione:
1.Bartosz Kamiński –I B
2.Piotr Sadkowski -V
3. Izabela Kowalewska –VI
11. II Wieloetapowy Konkurs Czytelniczy ( literacko-plastyczny )- Organizatorzy: Urszula
Olszewska , Renata Ostaszewska, Bożena Szczecińska
Zwycięzcy po trzech etapach:
( KATEGORIA KLAS II-III )
1. Julia Bober –II
2. Julia Ostaszewska – II
3. Oliwia Stawińska - II
( KATEGORIA KLAS IV-VI )
1. Michał Lewandowski –VI
12. II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej wyróżnienie dla Małgorzaty
Brzezińskiej i Piotra Sadkowskiego
13. XXIX Konkurs Plastyczny " Pisanki, Kraszanki, Palmy", nagrody
kategorii „PALMY” otrzymali:
Piotr Sadkowski –klasa V
Zuzanna Sadkowska - klasa I G
Adam Antoszkiewicz, Łukasz Kiempczyński, Łukasz Radecki – klasa II G.
14. Paulina Sabalska zajęła III miejsce w konkursie „Życie i pontyfikat Jana
Pawła II” zorganizowanym przez Akcję Katolicką parafii św. Józefa
w Ciechanowie
15. W konkursie plastycznym "Świat baśni Hansa Chrystiana Andersena"
nagrody otrzymali : Julia Ostaszewska – kl. II, Maja Delura – kl. IV,
wyróżnienia : Alicja Wyrzykowska - kl. I, Julia Bober – kl. II., Krzysztof
Chylicki – kl. IV
16. W Gminnym Konkursie Plastycznym dla klas VI portret dobrej rodziny na
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w

temat MOJA RODZINA nagrody otrzymały:
Aleksandra Marcysiak - I miejsce;
Maja Małecka - II miejsce;
Monika Stojak , Izabella Kowalewska – III miejsca.

Udział w programach rządowych i innych.
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Młocku w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyła w
następujących programach:
1. „Wyprawka szkolna”.
2. „Szklanka mleka”.
3. „Owoce w szkole”
4. „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program profilktyczny
5. „Nie pal przy mnie proszę!” – program profilaktyczny
6. „Trzymaj formę” – program profilaktyczny
Działalność opiekuńcza szkoły.
W roku szkolnym 2014/2015 działała świetlica szkolna spełniająca głównie funkcję
opiekuńczą. Do świetlicy szkolnej uczęszczały dzieci z klas I- VI. Szkoły Podstawowej i klasy
I – III Gimnazjum. Zapewniano im opiekę podczas godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
jak również podczas oczekiwania na autobus szkolny.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Młocku byli objęci dożywianiem z
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Ponadto dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej zostali objęci dofinansowaniem do wycieczek szkolnych.
Imprezy kulturalno – oświatowe i turystyczne
Imprezy ogólnoszkolne
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
2.Msza święta w kościele parafialnym w Malużynie
3. „Sprzątanie świata”.
4. Otrzęsiny klas I Gimnazjum
5. "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie" – Dzień Papieski
6. Prelekcja przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji
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w Ciechanowie na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
7. Bal jesienny – ognisko z kiełbaskami, dyskoteka.
8.Uroczysty apel z okazji Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie klasy I.
9. Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
10. Wieczór andrzejkowy, dyskoteka ostatkowa.
11. Mikołajkowy turniej sportowy.
12.„Nie było miejsca dla ciebie….” – jasełka bożenarodzeniowe.
13. Wizyta duszpasterska.
14. Występy artystyczne grupy "Rekonstrukto"
15. Powitanie wiosny
16. Projekcja filmu z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
17. Dzień Ziemi
18. Dzień rodziny
19. Bal gimnazjalny
20. Bal szóstoklasistów
21. Szkolny Festiwal Projektów
22. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
Zorganizowane akcje w szkole
1.Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”.
2. Kiermasze ciast, frytek itp. – zysk ze sprzedaży został przeznaczony na potrzeby klasy.
3. „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” – zbiórka karmy dla zwierząt.
4. „Świąteczna paczka” – zbiórka żywości dla rodzin potrzebujących z naszej szkoły.
5. Kiermasz ozdób świątecznych – pieniądze ze sprzedaży przekazane na Samorząd
Uczniowski
6. „Wielkanocna paczka” – zbiórka żywości dla rodzin potrzebujących z naszej
Wycieczki i wyjazdy
1.
Wyjazd do Malużyna na uroczystą Mszę świętą.
2.

Wycieczka integracyjna przedszkolaków do Płońska do krainy zabaw.

4.

Wycieczka integracyjna klasy I gimnazjum do Torunia.

5.

Wyjazd do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

a)

kl. I – III na przestawienie „Dorotka po drugiej stronie tęczy”

b)

kl. IV – VI na przedstawienie pt. „Pan Kleks”

c)

kl. I – III Gimnazjum na spektakl „Zemsta”

6.

Wycieczka do Warszawy.
33

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne.

I.

 Konkurs recytatorski-I miejsce CKiSz w Ciechanowie
 Konkurs Polonistyczny „ Z ortografią na co dzień”- I miejsce etap szkolny.


Wojewódzki Konkurs Matematyczny –wyróżnienie.



Międzynarodowy Konkurs „Kangur” – wyróżnienie,

 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – I miejsce szczebel gminny.
 Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- II miejsce szczebel
powiatowy.

 Rejonowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- VI miejsce
 Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna” organizowany przez CKiSz
w Ciechanowie –wyróżnienie.

 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ojrzeń-I miejsce indywidualnie i w
każdej grupie wiekowej.

 IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska-II miejsce.
 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych XII miejsce.
● Jasełka w CKiSz Ciechanów- III miejsce.
● Konkurs Biblijny w Sońsku (etap dekanalny)-IV miejsce
● Międzyszkolny konkurs recytatorskim „Poeci – Dzieciom” zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Sochocinie-II miejsce oraz wyróżnienie
● Konkurs recytatorski w CKIS w Ciechanowie „ Opowiem Ci bajkę wierszem i prozą-II
miejsce oraz wyróżnienie
● Szkolny konkurs recytatorski –I miejsce etap szkolny.
● Konkurs plastyczny ,,Pisanki, kraszanki, palmy” na szczeblu powiatuwyróżnienie
●Szopki Bożonarodzeniowe CKiSz Ciechanów-dwa wyróżnienia
● Anioły aniołki, aniołeczki w CKiSz Ciechanów- dwa wyróżnienia.
●Powiatowy Przegląd Piosenki Młodzieżowej- wyróżnienie
●Piosenka o zdrowiu CKiSz – I miejsce etap powiatowy
● Festiwal Piosenki o Zdrowiu CKiSz Siedlce –III miejsce etap wojewódzki.
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Udział:
● Ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez straż pożarną.
● Organizacja Dnia Papieskiego i udział w konkursie biblijnym na etapie dekanalnym.
● Udział w konkursach przedmiotowych Kuratora Oświaty.

 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Halowej Piłce Nożnej (chłopcy)-udział.
 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Halowej Piłce Nożnej

(

dziewczęta)-udział.

 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju (chłopcy)- udział.
 Konkurs plastyczny ZWiK Ciechanów- udział.
 Powiatowy Przegląd Piosenki Młodzieżowej –udział.
 Festyn promujący zdrowy styl życia- SSE Ciechanów.
 Udział w spotkaniu promującym muzykę żywą w TWP „Ciechanów-„Zagrajmy razem”.
II

Inne działania szkół.
W szkole są tworzone warunki samorządnego działania uczniów. Aktywnie pracuje

Samorząd Uczniowski, który jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych, imprez o
zasięgu środowiskowym, np. choinka noworoczna, jasełka, występy na szczeblu gminnym,
powiatowym. Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w akcjach „Sprzątanie Świata”,”
Góra Grosza”. W ramach akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” prowadzą zbiórkę
pieniężną na rzecz nieuleczalnie chorego dziecka. Zebraną kwotę 1801,50zł przekazali na
wskazane konto .
Szkoła prowadzi szeroką działalność turystyczno – krajoznawczą.

 Wycieczka integracyjna uczniów klas IV-VI do Warszawy połączona z pobytem w
polskim radiu.

 Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Zakopanego.
 Wycieczka turystyczno – krajoznawcza klas I-III do Olsztyna.
 Wycieczka turystyczno – krajoznawcza klas III – VI SP do Torunia.
 Wycieczka turystyczno – krajoznawcza klas I-III do Warszawy.
 Wycieczka do Siedlec –Festiwal Piosenki o Zdrowiu
 Wycieczka do CKiSz Ciechanów –spotkanie zespołów instrumentalnych.
● Wycieczka do CKiSz Ciechanów-teatr muzyczny „ W tajemniczej krainie,” „ Alicja po
drugiej stronie tęczy”.
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● Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Płocka.
● Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Łodzi
● Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Torunia
● Wyjazd integracyjny uczniów szkół podstawowych z Ojrzenia i Kraszewa do Czerwińska
„ Misterium Męki Pańskiej”.
Ponadto na bieżąco organizowano:.
1. Spotkania z policjantem – pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych i wakacji.
2. Spotkania z pielęgniarką – pogadanki na temat zdrowego stylu życia .
3.

Spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

4.

Przeglądy techniczne budynku szkolnego oraz otoczenia szkoły w zakresie
bezpieczeństwa.

5. Realizacja programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, programu
wychowawczego i profilaktycznego.
6. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
7. Przestrzeganie przepisów w zakresie BHP
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