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Informacja 

o stanie wykonania zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Ojrzeń w roku szkolnym 2010-2011 

  

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 

1991roku o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 z późn. zm.). 
 

Część I 

Charakterystyka szkół w Gminie Ojrzeń. 

 

Na terenie gminy Ojrzeń w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowały 4 szkoły 

podstawowe i 2 gimnazja. Nie funkcjonowało żadne przedszkole ani szkoła 

średnia.  

Organizacja sieci szkół i ich obwodów w pełni zapewnia wykonanie 

obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Ojrzeń. 

  

1. Charakterystykę szkół podstawowych i gimnazjów przedstawiają poniższe 

tabele: 
 

Tabela 1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 

szkolnym 2010/2011. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2011 roku. 

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów w 

roku szkolny 

2010/2011 

Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 

2010/2011 

 

Szkoła Podstawowa w Kraszewie 91 6 

Szkoła Podstawowa w Luberadzu 34 6 

Szkoła Podstawowa w Młocku 85 6 

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 73 6 

Razem szkoły podstawowe 283 24 

Gimnazjum w Kraszewie 98 6 

Gimnazjum w Młocku 95 6 

Razem gimnazja 193 12 

Ogółem 476 36 
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Tabela 2. Wychowanie przedszkolne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2011 roku.  

 

- Do wszystkich typów szkół w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 476 

uczniów w 36 oddziałach. 

- W szkołach podstawowych na jeden oddział przypadało 12 uczniów.  

- W gimnazjach 16 uczniów. 

- Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 71 dzieci w czterech oddziałach.  

- W oddziałach przedszkolnych na jeden oddział przypadało 18 uczniów. 

- Łącznie do wszystkich szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi uczęszczało 

547 uczniów w 40 oddziałach. 

 Należy nadmienić, iż dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat stanowią 

15,2% całej populacji mieszkańców gminy. 
 

Tabela nr 3. Ogólna struktura zatrudnieniowa nauczycieli. 

 
Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2011 roku. 

 

 

Łącznie w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach, dla których Gmina 

Ojrzeń jest organem prowadzącym zatrudnionych było 85 nauczycieli, w 

przeliczeniu na pełne etaty, to 66,98 etatu. Stanowi to, że w Gminie Ojrzeń na 

jednego nauczyciela pełnozatrudnionego przypada niespełna 8 uczniów.  

Wyszczególnienie Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2010/2011 

Oddział „0” przy SP w Luberadzu 5 

Oddział „0” przy ZS w Młocku 22 

Oddział „0” przy ZS w Kraszewie 13 

Oddział „0” przy ZPO w Ojrzeniu 31 

Razem 71 

(w tym 19  

poniżej „0”) 

Zatrudnienie 

 

Ogółem Bez 

stopnia 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Pełny wymiar 56 0 2 10 4 40 

Niepełny 

wymiar 

 

liczba 
29 0 4 6 5 14 

w 

tym 

etatu 

10,98 0,00 0,61 2,11 2,45 5,91 

OGÓŁEM X 66,98 0,00 2,61 12,11 6,45 45,81 
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Powyższe wskaźniki sugerują, iż niezbyt liczne klasy powinny skutkować 

lepszym kontaktem ucznia z nauczycielem, a to z kolei powinno przełożyć się 

na wyższy poziom nauczania. Praktyka jest jednak inna, statystyczna mniejsza 

liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela nie przekłada się w Gminie 

Ojrzeń na wyniki w nauce. Z drugiej zaś strony powoduje wysokie koszty 

utrzymania tych szkół, gdzie głównym czynnikiem generowania tych kosztów 

są wynagrodzenia dla nauczycieli, które w roku budżetowym 2010
1
 wyniosły 

nieco ponad 2 910tys.zł. 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Ojrzeń kształtowały się 

poniżej ustawowego poziomu w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, za wyjątkiem nauczycieli kontraktowych, które wynosiły nieco 

powyżej średniej. Najwyższe kwoty dopłat do średnich wynagrodzeń dotyczyły 

nauczycieli dyplomowanych i wyniosły nieco ponad 60tys.zł. 

 
Tabela nr 4. Kwoty dopłat do ustawowej średniej wynagrodzenia nauczycieli w 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego: 

 
Lp. Stopnie awansu 

zawodowego 

Kwota wynikająca ze 

średniej należnej 

nauczycielom 

Kwota wypłacona 

nauczycielom 

Kwota 

różnicy 

1 2 3 4 5 

1 Stażysta 55 543,30 54 514,68 - 1 028,62 

2 Kontraktowy 337 651,44 340 012,89 2 361,45 

3 Mianowany 352 372, 61 348 102,83 - 4 269,78 

4 Dyplomowany 2 227 575,66 2 167 403,21 - 60 172,45 

5 Razem 2 973 143,01 2 910 033,61 63 109,40 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń - Sprawozdanie do RIO styczeń 2011. 

 

 

2. Bezpieczeństwo w szkołach 

W roku szkolnym 2010/2011 na terenie szkół nie zanotowano żadnego 

wypadku. Przestrzegane są przepisy w zakresie BHP, na bieżąco są prowadzone 

przeglądy techniczne budynków szkolnych oraz ich otoczenia. Nauczyciele 

pełnili dyżury i prowadzili zajęcia opiekuńczo świetlicowe. Uczniowie podczas 

godzin wolnych od zajęć dydaktycznych bezpiecznie spędzali czas w świetlicy 

szkolnej. Zapewniano również opiekę uczniom oczekującym na autobus 

szkolny. 

                                                 
1
 Wynagrodzenie dla nauczycieli obliczane jest na podstawie wypłat wynagrodzeń w roku budżetowym w tym 

przypadku 2010 roku, dlatego wpływ na średnie wynagrodzenie nauczycieli mają zarobki z połowy roku 

szkolnego 2009/2010 i połowy roku 2010/2011 
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W trosce o bezpieczeństwo dzieci systematycznie przeprowadzano 

pogadanki i rozmowy dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią - na temat 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań w czasie ferii 

zimowych i wakacji.  

W szkole nie występowały zagrożenia w postaci agresji, cierpień 

fizycznych, przestępstw, wydarzeń przeciwko zdrowiu i mieniu oraz używania 

narkotyków czy innych używek.   
 

3. Pomoc materialna dla uczniów 

W ramach programów rządowych i innych form wsparcia wielu uczniów 

uzyskało pomoc finansową lub rzeczową. 

- Dożywianiem objęto – 180 uczniów.    

-„Szklanka Mleka” wszyscy chętni uczniowie otrzymują nieodpłatnie porcję 

mleka dziennie. 

- „Owoce i warzywa w szkole” – 135 uczniów. 

-„Wyprawka szkolna – pomoc finansowa na zakup podręczników w ramach 

programu otrzymało 64 uczniów. 

-Pomoc o charakterze socjalnym - w ramach stypendium szkolnego pomoc 

finansową otrzymało 159 uczniów. 

-Dowożenie (zadanie własne gminy) – z dowożenia korzystało łącznie 311 

uczniów w tym – autobusami szkolnymi dowożonych było 237 uczniów – 

autobusami PKS – 74 uczniów (bilety miesięczne). 
 

4. Inwestycje i remonty bieżące w szkołach 

 

4.1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mocku: 

1. Modernizacja oddziału przedszkolnego: sala, szatnia, łazienka. 

2. Wymiana okien w 9 salach. 

3. Wymiana wykładziny podłogowej w dwóch salach lekcyjnych. 

4. Naprawa dachu nad oddziałem przedszkolnym. 

5. Odnowa sali gimnastycznej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz 

malowanie ścian. 

6. Wymiana terakoty na schodach przy wejściu do szkoły podstawowej. 

 

4.2. Szkoła w Luberadzu:  

1. Pomalowanie dwóch klas lekcyjnych, holu, szatni i klatki schodowej.  

2. Odświeżenie ścian w gabinecie dyrektora i w pokoju nauczycielskim. 

3. Pomalowanie farbą olejną ławek i krzeseł uczniowskich. 

4. Pomalowane farbą olejną ogrodzenia wokół szkoły. 

 

4.3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kraszewie: 

1. Układanie kostki przed szkołą. 

2. Malowanie pomieszczeń szkoły. 
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3. Modernizacja oddziału „0” z zapleczem sanitarnym. 

4. Malowanie ogrodzenia przed szkołą. 

5. Wymiana wykładziny w kl. II 

6. Wymiana klamek do drzwi. 

7. Zakup materiałów do wykonania ławek przed budynkiem szkoły 

8. Wymiana okna w stołówce szkolnej. 

9. Zakup telewizora i DVD do pracowni humanistycznej. 

10. Wykonanie 2 kabin prysznicowych. 

11. Zakup i montaż drzwi wejściowych do punktu bibliotecznego. 

12. Zakup sprzętu sportowego do uprawiania sztuk walki i gier zespołowych. 

13. Zakup i montaż kamer w łazienkach gimnazjum. 

14. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

 

4.4.Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu:  
1. Budowa biblioteki i szatni. 

2. Malowanie pomieszczeń szkolnych. 

3. Wymiana podłogi w klasie lekcyjnej.  

4. Przebudowa holu (wymiana drzwi, okien). 

 

4.5. Ogólne koszty funkcjonowania szkół na terenie Gminy Ojrzeń w roku 

budżetowym 2010 wyniosły: 

 

- Wydatki ogółem - 5 271 261zł w tym wynagrodzenia dla nauczycieli –  

2 973 143,01zł, co stanowi 56% wydatków i 78% subwencji. 

- Subwencja - 3 793 604zł, co stanowi 72% wydatków. 

- Koszty gminy – 1 477 657zł, co stanowi 28% wydatków. 

- Ogólny koszt utrzymania jednego ucznia z oddziałami przedszkolnymi – 

9 637zł. 

- Ogólny koszt utrzymania jednego oddziału 131 781zł. 
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Część II.  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu w szkołach podstawowych. 

  

1. Egzamin gimnazjalny: 

 

Egzamin odbywał się w trzech częściach: humanistyczna, matematyczno 

– przyrodnicza i językowa. 
 

Tabela nr 5. Wyniki w części humanistycznej. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2011. 

 

 

Tabela nr 6. Wyniki w części matematyczno-przyrodnicze. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2011. 

 

 

Dane zawarte w tabeli nr 5 i 6 prezentuje poniższy wykres. 
 

Wykres nr 1. Wyniki w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w 

porównaniu do średniej gminy i powiatu.                

0

5

10

15

20

25

30

Hum. Mat.-przyr.

Gimnazjum w Młocku

Gimnazjum w Kraszewie

Gmina

Powiat

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2011. 

Średni wynik Czytanie Tworzenie Średnia dla arkusza 

 Powiat 14,80 9,42 24,21 

Gmina 15,00 9,19 24,19 

Gimnazjum w 

Młocku 
16,81 10,39 27,19 

Gimnazjum w 

Kraszewie 

13,53 

 

8,21 

 

21,74 

 

Średni 

wynik 

Stosowanie  

wiedzy 

Umiejętne 

stosowanie 

terminów 

Wskazywanie Wyszukiwanie 
Średnia dla 

arkusza 

Powiat 2,45 7,50 6,56 5,86 22,36 

Gmina 2,51 7,38 6,06 6,00 21,94 

Gimnazjum 

w Młocku 
2,37 6,45 5,42 4,68 25.65 

Gimnazjum 

w Kraszewie 
2,68 8,52 6,84 7,61 18,92 
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Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w części humanistycznej 

egzaminu powyżej średniej gminnej i powiatowej uzyskało wynik Gimnazjum 

w Młocku, natomiast Gimnazjum w Kraszewie w obu przypadkach znalazło się 

zdecydowanie poniżej tych średnich. Również średnia gminna jest nieznacznie 

niższa od średniej powiatowej. 

Identyczną sytuację obserwujemy w części egzaminu matematyczno-

przyrodniczego dotyczącą wyników obu gimnazjów. 
 

 

Tabela nr 7. Wyniki w części językowej. 

 

Język obcy Nazwa szkoły Średnie liczby punktów 

  

Odbiór 

tekstu 

słuchanego 

Odbiór 

tekstu 

czytanego 

Reagowanie 

językowe 

Dla 

arkusza 

j. angielski 
Gimnazjum w 

Kraszewie 
5,24 7,89 8,61 21,74 

j. angielski 
Gimnazjum w 

Młocku 
4,83 11 11 26,83 

 Dla gminy 5,11 8,89 9,38 23,38 

 Dla powiatu 5,18 9,03 10,29 24,50 

j.  

niemiecki 

Gimnazjum w 

Młocku 
5,54 8,62 9,38 23,54 

 Dla gminy 5,54 8,62,  9,38 23,54 

 Dla powiatu 5,73 10,82 11,81 28,36 
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2011. 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych powyżej, dotyczących egzaminu 

z j. angielskiego, Gimnazjum w Młocku osiągnęło wyższy wynik niż średnia dla 

gminy i średnia dla powiatu. Natomiast Gimnazjum w Kraszewie uzyskało 

wynik niższy od tych średnich. 

Z j. niemieckiego Gimnazjum w Młocku uzyskało wynik niższy od 

średniej dla powiatu. 

 

 

2. Sprawdzian w szkołach podstawowych: 

 

Sprawdzian miał na celu zbadanie 5-ciu umiejętności uczniów. Wyniki 

przedstawia tabela nr 8. 
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Tabela nr 8. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych. 

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

roku 2011. 

 

 

Dane zawarte w tabeli nr 8 w formie graficznej zaprezentowano na 

wykresie nr 2. 
 

Wykres nr 2. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w porównaniu do średniej 

gminy i powiatu. 
 

0

5

10

15

20

25

30

Powiat

Gmina

SP Luberadz

SP Młock

SP Kraszewo

SP Ojrzeń

       
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w szkołach 

podstawowych w roku 2011. 

Średni 

wynik 
Czytanie Pisanie Rozumowanie 

Wykorzystanie 

wiedzy w praktyce 

Korzystanie z 

informacji 

Średnia dla 

arkusza 

Powiat 8,06 5,14 4,67 3,42 2,18 23,47 

Gmina 8,07 5,320 4,61 3,46 2,17 23,50 

SP w Młocku 8,63 6,75 5,31 4,5 2,19 27,38 

SP w 

Luberadz 
8,67 4,83 3,50 2,17 2,50 21,67 

SP w 

Kraszewie 
7,40 3,40 4,40 2,93 2,33 20,47 

SP w 

Ojrzeniu 
7,78 5,67 4,44 3,33 1,67 22,89 
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 Z zaprezentowanych danych dotyczących wyników sprawdzianu w szkołach 

podstawowych wynika, że powyżej średniej zarówno dla gminy jak i dla 

powiatu uzyskała wynik jedynie SP w Młocku. Pozostałe szkoły uzyskały wynik 

niższy od średniej powiatu i gminy. Najniższy wynik uzyskała SP w Kraszewie.  

 

 

3. Skala staninowa dla wyników szkól w kraju z uwzględnieniem 

wyniku szkół z terenu Gminy Ojrzeń. 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała skalę staninową 

średnich wyników szkół w kraju, która określa, w jakim przedziale mieści się 

średni wynik danej szkoły. 

 

 

3.1. Gimnazja: 
 

Tabela nr 9. Skala staninowa dla części humanistycznej. 
Numer i nazwa 

wyniku w skali 

staninowej 

1 

najniższy 

2 

Bardz

o niski 

3 

niski 

4 

niżej 

średni 

5 

średni 

6 

wyżej 

średni 

7 

wysoki 

8 

bardzo 

wysoki 

9 

najwyższy 

Skala 6,7-13,3 
13,4-

19,9 

20-

22,1 

22,2-

24 

24,1-

25,8 

25,9-

27,6 

27,7-

30,1 
30,2-34 34,1-43,8 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
  X       

Gimnazjum w 

Młocku 
     X    

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w 2011r. 

 

 

 

Tabela nr 10. Skala staninowa dla części matematyczno przyrodniczej. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2011r. 

 

 

Dane zaprezentowane w powyższych tabelach nr 9 i 10 wskazują, że 

według skali staninowej Gimnazjum w Kraszewie uzyskało w obu częściach 

egzaminu wynik na poziomie niskim. Natomiast Gimnazjum w Młocku w części 

humanistycznej - wyżej średni a matematyczno-przyrodniczej – wysoki. 

 

 

Numer i nazwa 

wyniku w skali 

staninowej 

1 

najniższy 

2 

Bardz

o niski 

3 

niski 

4 

niżej 

średni 

5 

średni 

6 

wyżej 

średni 

7 

wysoki 

8 

bardzo 

wysoki 

9 

najwyższy 

Skala 6,9-13,2 
13,3-

18,7 

18,8-

20,6 

20,7-

22,2 

22,3-

23,9 

24-

25,5 

25,6-

27,9 
28-32,9 33-46,9 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
  X       

Gimnazjum w 

Młocku 
      X   
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3.2. Szkoły podstawowe: 

 
 

Tabela nr 11. Skala staninowa dla szkół podstawowych. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w 2011r. 

  

Według zaprezentowanych powyżej wyników na skali staninowej szkoły 

w Ojrzeniu i Luberadzu uzyskały wynik niski, w Kraszewie niżej średniej, a 

szkoła w Młocku uzyskała wynik wysoki.  

 

Dla porównania poniżej zaprezentowano wyniki szkół z terenu Gminy 

Ojrzeń z trzech ostatnich lat. 
 

 

Wykres Nr 3. Wyniki dla gimnazjów – część humanistyczna w roku szkolnym 

2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 i 2009/2010. 
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Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w latach 

2009, 2010 i 2011 

 

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 8,8-19,7 
19,8-

21,4 

21,5-

22,8 

22,9-

24,2 

24,3- 

25,6 

25,7-

26,9 

27,0-

28,4 

28,5-

30,2 
30,3-37,0 

SP w 

Kraszewie 
 X        

SP  

w Młocku 
      X   

SP w 

Luberadzu 
  X       

SP  

w Ojrzeniu 
  X       
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Wykres Nr 4. Wyniki w skali staninowej dla gimnazjów – część matematyczno-

przyrodnicza w roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 i 

2009/2010. 
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Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych  latach 

2009, 2010 i 2011 

 

Jak wskazują powyższe wykresy w obu częściach egzaminu 

gimnazjalnego zanotowano niższy poziom uzyskanych punktów przez 

poszczególne gimnazja w roku szkolnym 20010/2011 w stosunku do roku 

2009/2010 i 2008/2009. 
 

Wykres Nr 5. Wyniki w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 w 

stosunku do roku szkolnego 2009/2010 i 2008/2009 
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Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki ze sprawdzianu w szkołach 

podstawowych w latach 2009, 2010, 2011 
 

Z wyników, które uzyskały szkoły podstawowe możemy zaobserwować, 

iż znaczący wzrost w roku szkolnym 2010/2011w w stosunku do roku 

2009/2010 zanotowały SP w Młocku, Ojrzeniu i Kraszewie. SP w Luberadzu 

utrzymała wynik z roku 2009/2010. 
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Z powyższego zestawienia wynika, że w badanym okresie najlepsze 

wyniki uzyskuje SP w Młocku a najgorsze SP w Kraszewie. 

 

 

 

 

Część III  

Osiągnięcia poszczególnych szkół w dziedzinach: sport, konkursy, 

programy rządowe oraz inne działania podejmowane przez szkoły w roku 

szkolnym 2010/2011 

 

Uczniowie uczestniczyli w imprezach sportowych oraz różnorodnych 

konkursach i te formy aktywności są rozwinięte na bardzo wysokim poziomie. 

Świadczą o tym wysokie lokaty zajmowane w turniejach chociażby o randze 

powiatowej.  

Uczniowie otrzymali wiele nagród i wyróżnień indywidualnych, jak również i 

dla szkół, które reprezentowali w konkursach.  

Wysoką aktywność w szkołach możemy zaobserwować w organizowaniu 

przez nie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystycznym. 

 Nauczyciele i uczniowie uczestniczą także w programach rządowych 

mających na celu działania profilaktyczne i wychowawcze dla dzieci i 

młodzieży.  

 

Osiągnięcie poszczególnych szkół przestawia poniższe zestawienie.
2
 

 

1. Szkoła Podstawowa w Młocku 

 

Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne: 

Sportowe: 

1. Powiatowe mistrzostwa w siatkówce chłopców - II miejsce 

2. Powiatowe mistrzostwa w unihokeju chłopców - II miejsce 

3. Powiatowe mistrzostwa w unihokeju dziewcząt - III miejsce 

4. Powiatowe mistrzostwa w biegach przełajowych - Mateusz Stojak 

     II miejsce. 

 

Konkursy: 

1. Konkurs plastyczny - „Narkotyki to nie dla mnie” 

2. Konkurs ekologiczny Marszałka Województwa mazowieckiego   

3. Konkurs CKiSZ w Ciechanowie - Karta świąteczna 

4. Konkurs – „Powódź, pożar dniem czy nocą, strażak przyjdzie Ci z 

pomocą” 

                                                 
2
 Na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne szkoły. 
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5. Konkurs KRUS – „Bezpiecznie na wsi” 

6. Konkurs wiedzy o regionie – „ Ciechanów i okolice” 

7. Konkurs wiedzy biblijnej – „Ewangelista Łukasz i jego ewangelia” 

 

Imprezy ogólnoszkolne: 

1. Andrzejki  

2. Jesienna dyskoteka 

3. Pożegnanie karnawału 

4. Sprzątanie świata 

5. Przedsięwzięcie związane z listopadowymi świętami 

6. Powitanie wiosny 

7. Wielkanocne śniadanie 

8. Dzień dziecka 

 

Udział w programach rządowych i innych: 

1. „Wyprawka szkolna”. 

2. „Szklanka mleka”. 

3. „Owoce w szkole” 

4. „Radosna szkoła” 

5. „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów gminy  

      Ojrzeń” 

 

Działalność opiekuńcza szkoły: 

Działa świetlica szkolna spełniająca głównie funkcję opiekuńczą. Do 

świetlicy szkolnej uczęszczały dzieci z klas 0-VI. Zapewniano im opiekę 

podczas godzin wolnych od zajęć dydaktycznych jak również podczas 

oczekiwania na autobus szkolny. Uczniowie szkoły podstawowej 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: 

Wycieczki: 

1. Trójmiasto – wycieczka trzydniowa 

2. Wyjazd na koncert „Dar serca” 

3. Wycieczka jednodniowa do Warszawy 

 

2. Gimnazjum w Młocku 

 

Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne 

 

Sportowe: 

I miejsce zawody powiatowe w unihokeju chłopców, 
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III miejsce zawody rejonowe w unihokeju chłopców, 

III miejsce zawody powiatowe w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt, 

IV miejsce zawody powiatowe w piłce nożnej chłopców.   

Konkursy: 

J polski: 

- tytuł finalisty w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym 

- zakwalifikowanie się uczennicy do rejonowego konkursu przedmiotowego 

- II miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim 

- tytuł laureata w konkursie tematycznym zorganizowanym przez ZSZ nr 2 w 

Ciechanowie. 

Matematyka 

Awans do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki. 

Opieka nad stypendystą A. Wrońskim, stypendium ufundowane przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Chemia 

- tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z chemii organizowanym przez 

kuratorium oświaty , 

- tytuł laureata w konkursie chemicznym dla gimnazjalistów organizowany 

przez ZS nr 2 w Ciechanowie. 

Historia 

I i II miejsce w konkursie Wiedzy o Regionie organizowanym przez Centrum 

Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

 

Udział w programach rządowych i innych 

1. „Wiem, umiem, potrafię…”  

2. „Zagrajmy o sukces”  

3. Szklanka mleka 

 

Działalność opiekuńcza szkoły 

1. Współpraca z Fundacją 

- przeprowadzono akcję pomoc dla Michała (Fundacja na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Niewidomych ,,Pomóż i Ty” – sprzedaż wśród uczniów 

cegiełek) 

2. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie 

- w klasach I-III realizowano programy: ,,Trzymaj Formę”, ,,Znajdź właściwe 

rozwiązanie” – w ramach programów odbyły się pogadanki na temat zasad 

zdrowego odżywiania, asertywności, szkodliwości nikotyny.  

3. Konkurs wiedzy o uzależnieniach pod hasłem ,,Życie bez uzależnień zdrowe i 

przyjemne” 

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 – kierowanie uczniów na badania,  

- objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną (arkusze obserwacji, 

karty indywidualnych potrzeb ucznia) 
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6. Współpraca z rodzicami i Radą Rodziców 

- zebrania, rozmowy indywidualne 

- pomoc w przygotowaniu Balu Karnawałowego, Dnia Dziecka, Balu 

Gimnazjalnego 

7. Współpraca z Sądem Rodzinnym w Ciechanowie  

- przygotowanie opinii o uczniach (postępy w nauce, frekwencja, zachowanie, 

kontakty rodziców ze szkołą) 

- współpraca z kuratorami społecznymi 

8. Udział uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych: 

- Otrzęsiny klas I , Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Bal karnawałowy 

9. Promocja zdrowia: 

- konkursy plastyczne o tematyce zdrowotnej, pogadanki z uczniami, kiermasze 

zdrowej żywności, ankiety, gazetki ścienne 

10. W ramach działalności PCK zorganizowano szkolenie dla uczniów z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, odbyły się również pogadanki na temat zdrowia i 

bezpieczeństwa 

11. Monitorowanie frekwencji wśród uczniów – miesięczne zestawienia  

 

Imprezy kulturalno – oświatowe i turystyczne: 

1. Wycieczka integracyjna do Warszawy dla uczniów klas I.  

2. Otrzęsiny. 

3. Dzień Edukacji Narodowej – uroczysty apel 

4. Święto Niepodległości- uroczysty apel 

5. W świecie saksofonów - lekcja muzyki / występy grupy muzyków / 

6. „Życie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne” – konkurs gimnazjalny 

7. Dzień Patrona – uroczyste obchody 

8. „Oddajmy pokłon Jezusowi” – wspólna uroczystość wigilijna 

9. Zapusty. 

10. Koncert Łódzkiego Duetu Akordeonowego 

11. „Wolność, Naród, Ojczyzna” – uroczysty apel z okazji 3 Maja 

12. Bal gimnazjalny 

13. Dzień Dziecka 

14. Wycieczka krajoznawcza do Wrocławia 

15. Szkolny Festiwal Projektów – Szkolny Festiwal Projektów Edukacyjnych 

 

 

3. Szkoła Podstawowa w Luberadzu: 

 

Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne. 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie dla 

uczniów. 

 III miejsce w kategorii szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego  

     w akcji pod hasłem „Gorączka Złota”.  



17 

 

 Powiatowy konkurs plastyczny „Kolorowy świat zwierząt Brzechwy i 

Tuwima” - wyróżnienia 

 Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna” organizowany 

przez CKiSz w Ciechanowie – nagrody dla uczniów. 

 Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – I miejsce dla 

uczniów VI klasy. 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi” (etap gminny – 

III miejsce.  

 Ogólnopolski Konkurs j. niemieckiego „Deutschfreund 2010” 

wyróżnienie. 

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego – I miejsce. 

 Nagrody w konkursie plastycznym z języka angielskiego „Zmieniamy 

świat na lepsze z Zabadellą.” 

 II Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ojrzeń – III 

miejsce. 

  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Powódź, pożar dniem i nocą – straż 

przychodzi ci z pomocą” (etap gminny) – I miejsce. 

 

Inne działania szkoły 

1) Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wiem, umiem, potrafię” 

– kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń.   

2) Wycieczka turystyczno-krajoznawczą Gniezno – Biskupin – Kruszwica 

3) Pozyskano stoliki i krzesła uczniowskie do trzech klas lekcyjnych.  

4) Aktywny Samorząd Uczniowski, który był współorganizatorem wielu 

uroczystości i imprez szkolnych.  Uczniowie szkoły podstawowej 

uczestniczyli w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Gorączka Złota”, itp. 

 

Programy rządowe: 

1. „Szklanka Mleka” 

2. ,,Owoce w szkole”. 

3. ,,Wyprawka szkolna” 

 

4. Szkoła Podstawowa w Kraszewie 

 

Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne: 

 

Szkolne: 

 Plastyczne: 

- „Alkohol szkodzi zdrowiu”; 

-Konkurs na najładniejszą Marzannę; 

- „Ziemia – nasze wspólne dobro”; 

- „Narkotykom stop” 
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- „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE” 

 Językowe: 

- „Mistrz Ortografii” 

- „Na najpiękniejszą baśń” 

- „English Poety for Kids” 

Powiatowe: 

 Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Ciechanów – 5 awansów do 

mistrzostw regionu; 

 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w piłce nożnej; 

 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w halowej piłce nożnej – IV 

miejsce  chłopcy, VI – dziewczęta; 

 Turniej Unihokeja Dziewcząt – Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego – 

II miejsce 

 Turniej Unihokeja Chłopców – Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego – 

III miejsce 

 „Karta świąteczna i szopka bożonarodzeniowa” – konkurs plastyczny 

organizowany przez CKiSz w Ciechanowie 

Międzypowiatowe: 

 Konkurs recytatorski „English Poety for Kids” w Gumowie – II miejsce i 

wyróżnienie 

 Konkurs Języka Angielskiego organizowany w naszej szkole – III miejsce 

Wojewódzkie: 

 Konkurs Ekologiczny organizowany przez Urząd Marszałkowski – 2 

wyróżnienia 

 Konkurs plastyczny: „Ptaki mazowieckich łąk, pól i terenów podmokłych 

(LOP) – 1 nagroda 

 VII Edycja Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych – 

hasło reklamowe 

 Konkurs plastyczny; „Grzyb – jadalny czy trujący?” (LOP) 

Ogólnopolskie: 

 XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek: „Nasze wieczne 

kolędowanie” Niepokalanów 2011 

 Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox” – 1 wyróżnienie 

 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – 1 wyróżnienie 

 Konkurs plastyczny: „Pożar, powódź, dniem czy nocą straż pożarna ci 

pomocą” – 1 wyróżnienie na etapie gminnym 

 „Człowiek, Ziemia, Kosmos” 

 „Bezpiecznie na wsi” – konkurs plastyczny organizowany przez KRUS 

we współpracy z Urzędem Gminy- 3 wyróżnienia na etapie gminnym 
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Inne działania szkoły 

 Organizacja akcji: „Gorączka złota PCK”, zbiórka plastikowych kapsli w 

celu wspomagania chorych dzieci, zbiórka zabawek w ramach akcji PCK; 

 Organizacja wycieczek do Płocka i do Warszawy, wyjazdów do Kina 

Łydynia na seanse; 

 Organizacja akcji „Sprzątanie świata”, wyjazd uczniów do oczyszczalni w 

Komorach Dąbrownych; 

 Organizacja imprez szkolnych: 

- apeli okolicznościowych, Jasełek, seansów kinowych, spotkań z ciekawymi 

osobami, np. cyrkowcy 

 realizacja programów profilaktycznych: 

- „Zdrowie to nasz skarb” 

- „Program ekologiczny” 

- „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” 

- „Ratujemy i uczymy ratować” 

- „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” 

- „Nie pal przy mnie proszę” 

- „Zapobieganie wypadkom dzieci  na wsi” 

 realizacja innych programów: 

- „Lepsza szkoła” 

- Program Teatru Szkolnego” 

 Pogadanka z udziałem policjanta oraz przedstawiciela PCK dla rodziców: 

„Dopalacze – niebezpieczeństwo prowadzące do śmierci”; 

 Program edukacyjny „Wiem, umiem, potrafię - kompleksowe wsparcie 

uczniów szkół Gminy Ojrzeń” współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. 

 Współpraca z organizacjami, instytucjami: Urzędem Gminy, Policją, 

KRUS Ciechanów, PCK oraz proboszczem tutejszej parafii. 

 

Działalność opiekuńcza szkoły: 

1. organizacja zajęć świetlicowych; 

2. dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych na korytarzach,    

          stołówce, przy autobusie; 

3. opieka nad uczniami podczas wyjść do Kościoła 

 

Programy rządowe: 

1. „Szklanka Mleka 

2. „Owoce w szkole” 

3. „Wyprawka szkolna” 
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4. Gimnazjum w Kraszewie 

 

Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne: 

 

Ogólnopolskie konkursu przedmiotowe eliminacje szkolne: 

1. konkurs chemiczny - uczestnictwo, 

2. konkurs polonistyczny -uczestnictwo 

3. konkurs fizyczny - uczestnictwo, 

4. konkurs biologiczny - uczestnictwo, 

5. konkurs matematyczny - uczestnictwo, 

6. konkurs geograficzny - uczestnictwo, 

7. konkurs historyczny – uczestnictwo 

 

Sportowe: 

1. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Nożnej – dziewczęta - II 

miejsce. 

2. Powiatowe Biegi Przełajowe –IV miejsce. 

3. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego - unihokej dziewcząt 2011- II 

miejsce. 

4. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego - unihokej chłopców 2011- III 

miejsce. 

Konkursy pozaszkolne: 

1. Konkurs ładnego pisania – uczestnictwo 

2. Konkurs literacki ,,Nie rzucimy ziemi…” z okazji 100 ej rocznicy śmierci 

Marii Konopnickiej pod patronatem starosty ciechanowskiego - 

uczestnictwo, 

3. Konkurs fotograficzny ,, Świetlne spektakle natury”, zorganizowany 

przez Akademię Podlaską, Instytut Biologii w Siedlcach w ramach XII 

Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach- uczestnictwo, 

4. Konkurs ekologiczny dla gimnazjalistów ,,Przyroda Mazowsza” 

organizowany przez Urząd Marszałkowski – nagroda, 

5. Konkurs plastyczny,, Ptaki mazowieckich pól, łąk i terenów podmokłych” 

– uczestnictwo,  

6. IX Rejonowy Konkurs Poezji Romantycznej w Ciechanowie – 

uczestnictwo, 

7. Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – I miejsce, 

8. LVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe w 

kategorii recytacja/gimnazjum – nagroda, 

9. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- III miejsce, 

10.  Konkurs recytatorski z cyklu Słowa Bliskie Młodym pod hasłem. ,,Słowa 

Szymborskiej i Miłosza”, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Ciechanowie – uczestnictwo, 
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11.  Rejonowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Płocku- finaliści etapu 

rejonowego, 

12.  ,,Powódź, pożar dniem i nocą, straż przychodzi ci z pomocą” – etap 

powiatowy – wyróżnienie, 

13.  Plamy, pisanki, kraszanki – CkiS Ciechanów - nagroda, 

14.  Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX – uczestnictwo, 

15.  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur”- wyróżnienie, 

 

Konkursy szkolne: 

1. Szkolny konkurs literacki na legendę o stópce Pana Jezusa –  

 plastyczne: 

- Dopalaczom i narkotykom NIE , 

- konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej;  

- konkurs o tematyce antyalkoholowej, 

- konkurs pod hasłem „Rok 2010 – Rokiem Chopina”: 

- konkurs  Mistrza Ortografii w Gimnazjum 

 

Wycieczki, imprezy kulturalne: 

1. Wycieczka do Opinogóry; 

2. Wycieczka do Białowieży; 

3. Wyjazd do CKiS w Ciechanowie – spektakl Dziady, cz. 2; 

4. Wyjazd do CKiS w Ciechanowie – spektakl Kolumbowie. 

5. Dzień Języków Obcych. 

6. Występ ukraińskiej grupy cyrkowej SZOK. 

7. Spektakl „Świętoszek”, zaprezentowany przez Teatr „Forma” z 

Białegostoku.  

8. Projekcja filmów: „Folwark zwierzęcy” oraz „Syzyfowe prace”. 

 

Imprezy i uroczystości szkolne: 

1. Udział uczniów w uroczystościach ku czci św. Stanisława Kostki w 

Przasnyszu i Rostkowie. 

2. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

3. Apel z okazji Święta Niepodległości. 

4. Jasełka. 

5. Apel z okazji Dnia Ziemi. 

6. Apel w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II. 

7. Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

8. Program artystyczny na 11 listopada „Żeby Polska była Polską” oraz 

występ chóru szkolnego podczas bierzmowania w kościele parafialnym. 
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Akcje: 

- „Sprzątanie Świata”,  

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,  

- „Góra Grosza”. 

 

Realizacja programów, projektów 

1. Konferencja „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE” 

2. Program „Trzymaj formę” – uczniowie klasy II realizowali projekt pt. 

„Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba”. 

3. Program edukacyjny „Wiem, umiem, potrafię - kompleksowe wsparcie 

uczniów szkół Gminy Ojrzeń” współfinansowany z funduszy Unii 

Europejskiej. 

4.Działania prowadzone w ramach działalności Szkolnego Koła PCK, LOP-

u, Samorządu Uczniowskiego, zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

5. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 

 

Osiągnięcia sportowe, udział w olimpiadach, konkursach i inne 

  

● Występ w Nowej Wsi z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej  

● Występ w Straży OSP – Kraszewo z okazji podsumowania PWOW. 

● Występ w Centrum Kultury i Sztuki – Ciechanów  

    - jasełka - wyróżnienie. 

 ● Kolędowanie – repertuar muzyczny:  

    - sesja w Urzędzie Gminy Ojrzeń 

    - Kościół parafialny w Kraszewie  

● Udział w XXX Przeglądzie Przebierańców Zapustnych Mazowieckie Zapusty                    

   2011 – 6 marca 2011. 

● 19 kwiecień – Udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i         

    Młodzieżowej – Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

● 11 czerwca – występ na boisku w Kraszewie z okazji ,,Biegu przełajowego  

    Paryż Ojrzeń – Kraków. 

● 28 czerwca – występ w Kościele z okazji Dożynek Gminno Parafialnych 

● Wyróżnienie w V edycji konkursu ,,Zaadoptuj kasztanowca” organizowanym  

    przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   

   Warszawie i Redakcji ,,Tygodnika Ciechanowskiego” 

● Udział w programie ,,Trzymaj formę” organizowanym przez Powiatową    

   Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ciechanowie. 

● Udział w konkursie recytatorskim organizowany przez Szkołę Podstawową w  

   Sochocinie ,,Poeci dzieciom” – zdobycie II i III miejsca. 

● Konkurs plastyczny – Urząd Gminy pt. ,,Powódź, pożar – dniem i nocą – straż  
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   przychodzi ci z pomocą.  

● Konkursy plastyczne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w  

   Ciechanowie tematycznie związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.  

● Udział w: Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur” . 

● Zorganizowanie na godzinach kartowych zajęć przygotowujących do karty  

   rowerowej (15 osób zdało egzamin z karty rowerowej) 

● Udział w Gminnym Turnieju Ruchu Drogowego. 

● Udział w turnieju w UNIHOKA w Ciechanowie 

● Organizacja, udział i zajęcie I miejsca w II turnieju gminnym w tenisa  

   stołowego (zwycięstwa indywidualne i zespołowe) 

● Bardzo dobry wynik ucznia kl. VI w Ogólnopolskim Konkursie języka  

   angielskiego ,,FOX”. 

● zajęcie II-go miejsca w międzynarodowym konkursie języka angielskiego w  

   Kraszewie 

 

Uczestnictwo w programach rządowych: 

1. „Szklanka Mleka”  

2. „Wyprawka szkolna” 

3. „Owoce w szkole”  

4. Program edukacyjny „Wiem, umiem, potrafię - kompleksowe wsparcie 

uczniów szkół Gminy Ojrzeń” współfinansowany z funduszy Unii 

Europejskiej. 

 

 

 


