Informacja
o stanie wykonania zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez
gminę Ojrzeń w roku szkolnym 2008/2009
I.

Podstawa prawna.

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 ze zm.).
II. Informacje ogólne.
Na terenie gminy Ojrzeń w roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowały 4
szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Nie funkcjonowało żadne przedszkole ani
szkoła średnia.
Łącznie do wszystkich typów szkół w roku szkolnym 2008/2009
uczęszczało 605 uczniów, z tego 80 to dzieci w wieku przedszkolnym.
Zatrudnionych w pełnym etacie było 62 nauczycieli.
● Charakterystykę szkół podstawowych i gimnazjów przedstawią poniższe
tabele.
Tabela 1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku
szkolnym 2008/2009.
Nazwa szkoły
Liczba uczniów w Liczba oddziałów
roku szkolny
w roku szkolnym
2008/2009
2008/2009
Szkoła Podstawowa w Kraszewie

127

7 (w tym „0”)

Szkoła Podstawowa w Luberadzu

45

7 (w tym „0”)

Szkoła Podstawowa w Młocku

123

7 (w tym „0”)

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu

99

7 (w tym „0”)

Razem szkoły podstawowe

394

28

Gimnazjum w Kraszewie

110

6

Gimnazjum w Młocku

101

6

Razem gimnazja

211

12

Ogółem

605

40

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na 31 marca 2009 roku.
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Tabela 2. Wychowanie przedszkolne.
Wyszczególnienie
Oddział „0” przy SP w Luberadzu
Oddział „0” przy ZS w Młocku
Oddział „0” przy ZS w Kraszewie
Oddział „0” przy ZPO w Ojrzeniu

Razem

Liczba dzieci w
roku szkolnym
2008/2009
6
25
21
28
(w tym 14 dzieci
poniżej „0”)
80

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na 31 marca 2009 roku.

Z powyższych danych wynika, że na terenie gminy Ojrzeń w szkołach
podstawowych na jeden oddział przypada 14 uczniów w województwie 18
uczniów. W gimnazjum 17,5 ucznia - w województwie 22 uczniów.
Biorąc pod uwagę uczniów ze wszystkich szkół w gminie Ojrzeń na
jednego nauczyciela pełnozatrudnionego przypada niespełna 10 uczniów.
Powyższe wskaźniki kształtują się korzystnie dla gminy Ojrzeń.
Należałoby się spodziewać lepszego kontaktu ucznia z nauczycielem, co
powinno skutkować wyższym poziomem nauczania. Praktyka jest jednak inna.
Przeprowadzona analiza wykazała, iż mniejsza liczba uczniów na jednego
nauczyciela nie przekłada się w gminie Ojrzeń na wyniki w nauce. Z drugiej zaś
strony powoduje generowanie wysokich kosztów utrzymania tych szkół.
Tabela nr 3. Ogólna struktura zatrudnieniowa nauczycieli.
Zatrudnienie

Pełny wymiar

Niepełny
wymiar

liczba
w
tym
etatu

Ogółem Bez
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
stopnia
62

0

8

0

3,10

0,00

3

10

11

38

0

3

3

2

0,00

1,05

1,55

0,50

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na 31 marca 2009 roku.
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III. Wyniki ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i
egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum.
Kolejnym elementem analizy stanu szkolnictwa w gminie Ojrzeń są
wyniki ze sprawdzianu w klasie szóstej i egzaminów w gimnazjum na koniec
roku szkolnego 2008/2009.
● Analiza wyników z egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin odbywał się w trzech częściach: humanistyczna, matematyczno
– przyrodnicza i językowa.
Tabela nr 4. Wyniki w części humanistycznej.
Średni wynik
Powiat
Gmina
Gimnazjum w
Młocku
Gimnazjum w
Kraszewie

Czytanie
18,21
19,99

Tworzenie
12,40
12,57

Średnia dla arkusza
30,61
32,56

21,84

13,94

35,78

18,50

11,48

29,98

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2008/2009.

Tabela nr 5. Wyniki w części matematyczno-przyrodnicze.
Średni
wynik

Stosowanie
wiedzy

Powiat
Gmina
Gimnazjum
w Młocku
Gimnazjum
w Kraszewie

2,81
2,44

Umiejętne
stosowanie
terminów
7,27
7,92

2,97
2.03

Wskazywanie Wyszukiwanie

Średnia dla
arkusza

7,54
8,06

7,93
8,38

25,54
26,79

8,84

8,97

8,56

29,34

7,18

7,33

8,23

24,75

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2008/2009.

Dane zawarte w tabeli nr 4 i 5 prezentuje poniższy wykres.
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Wykres nr 1. Wyniki w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w
porównaniu do średniej gminy i powiatu.
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Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku
szkolnym 2008/2009.

Tabela nr 6. Wyniki w części językowej.
Język obcy

Nazwa szkoły
Odbiór
tekstu
słuchanego

j. angielski
j. angielski
j.
niemiecki

Gimnazjum w
Kraszewie
Gimnazjum w
Młocku
Dla gminy
Gimnazjum w
Młocku
Dla gminy

Średnie liczby punktów
Odbiór
Reagowanie
tekstu
językowe
czytanego

Dla
arkusza

5,68

9,68

10,75

26,10

6,21

11,79

9,93

27,93

5,81

10,22

10,54

26,57

8,83

10,06

12,61

31,50

8,83

10,06

12,61

31,50

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2008/2009.

Jak wynika z zaprezentowanych powyżej danych, Gimnazjum w Zespole
Szkół w Młocku osiągnęło w każdej części egzaminu wyniki wyższe od średniej
zarówno w gminie jak i w powiecie. Poniżej tych wyników i to we wszystkich
częściach egzaminu uzyskało Gimnazjum w Zespole Szkół w Kraszewie.
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IV. Analiza wyników sprawdzianu w Szkołach Podstawowych.
Sprawdzian miał na celu zbadanie 5 umiejętności uczniów.
Tabela nr 7. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych.
Średni
wynik

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce

Korzystanie z
informacji

Średnia dla
arkusza

Powiat

7,35

4,73

3,30

3,27

2,24

20,89

Gmina

7,86

5,61

3,29

3,64

2,36

22,75

SP w Młocku

8,57

6,14

3,48

4,14

2,57

24,90

SP w
Luberadz

8,25

4,25

1,75

3,00

2,00

19,25

SP w
Kraszewie

6,91

5,04

2,57

2,83

2,04

19,39

ZPO w
Ojrzeniu

8,50

6,50

5,63

5,00

2,88

28,50

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w
roku szkolnym 2008/2009.

Dane zawarte w tabeli nr 7 w formie graficznej zaprezentowano na
wykresie nr 2.
Wykres nr 2. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w porównaniu do
średniej gminy i powiatu.
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Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2008/2009.
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Z zaprezentowanych danych dotyczących wyników sprawdzianu w
szkołach podstawowych wynika, że powyżej średniej zarówno dla gminy jak i
dla powiatu wynik uzyskały: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Młocku
oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Ojrzeniu. Pod
kreską znalazły się: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kraszewie oraz
Szkoła Podstawowa w Luberadzu. Ta ostatnia uzyskała najsłabszy wynik wśród
szkół z terenu gminy Ojrzeń.
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała także skalę staninową
średnich wyników szkół w kraju, która określa, w jakim przedziale mieści się
średni wynik danej szkoły.
● Skala staninowa dla wyników szkól w kraju z uwzględnieniem wyniku
szkół z terenu gminy Ojrzeń.
● Gimnazja.
Tabela nr 8. Skala staninowa dla części humanistycznej.
Numer i nazwa
wyniku w skali
staninowej

1
najniższy
10,620,7

2
Bardzo
niski
20,827,2

3
niski
27,329,1

4
niżej
średni
29,230,6

5
średni
30,732,1

6
wyżej
średni
32,233,6

7
wysoki
33,735,8

8
bardzo
wysoki
35,939,2

9
najwyższy
39,345,3

Gimnazjum w
29,98
Kraszewie
Gimnazjum w
35,78
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2008/2009.

Tabela nr 9. Skala staninowa dla części matematyczno przyrodniczej.
Numer i nazwa
wyniku w skali
staninowej

1
najniższy
8,8 –
14,3

2
Bardzo
niski
14,420,3

3
niski
20,422,6

4
niżej
średni
22,724,4

5
średni
24,526,2

6
wyżej
średni
26,328,2

7
wysoki
28,331,0

8
bardzo
wysoki
31,137,1

9
najwyższy
37,246,5

Gimnazjum w
24,75
Kraszewie
Gimnazjum w
29,34
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2008/2009.

Dane zaprezentowane w powyższych tabelach nr 8 i 9 wskazują, że
według skali staninowej w części humanistycznej Gimnazjum w Kraszewie
uzyskało wynik na poziomie niżej średniej, a w części matematycznoprzyrodniczej na poziomie średnim, natomiast Gimnazjum w Młocku w obydwu
częściach egzaminu uzyskało na poziomie wysokim.
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● Szkoły podstawowe.
Tabela nr 10. Skala staninowa dla szkól podstawowych.
Numer i nazwa
wyniku w skali
staninowej

1
najniższy
7,917,0

2
Bardzo
niski
17,118,7

3
niski
18,820,0

4
niżej
średni
20,121,3

5
średni
21,422,7

6
wyżej
średni
22,824,1

7
wysoki
24,225,6

8
bardzo
wysoki
25,727,7

9
najwyższy
27,835,7

SP w
19,39
Kraszewie
SP
24,90
w Młocku
SP w
19,25
Luberadzu
ZPO w
28,50
Ojrzeniu
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2008/2009.

Według zaprezentowanych powyżej wyników skali staninowej szkoły
podstawowe z terenu gminy Ojrzeń uzyskały wyniki: SP w Kraszewie i SP w
Luberadzu na poziomie niskim, SP w Młocku na poziomie wysokim, natomiast
SP w Ojrzeniu uzyskała wynik w skali najwyższy. Należy zaznaczyć, iż wynik
uzyskany przez SP w Ojrzeniu plasuje ją nie tylko na pierwszym miejscu wśród
szkół z terenu gminy Ojrzeń, ale i na drugim wśród wszystkich szkół
podstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego.

V.

Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne.

● Aktywność w imprezach sportowych oraz konkursach jest w szkołach na
bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym wysokie miejsca zajmowane w
turniejach o randze powiatowej np. piłki siatkowej, unihokeja czy biegach
przełajowych.
● Otrzymali także wiele nagród i wyróżnień indywidualnych i dla szkół, które
reprezentowali.
● Wysoką aktywność w szkołach możemy zaobserwować również w
organizowaniu przez szkoły imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i
turystycznym.
Zespół Szkół w Młocku.
Udział:
● Konkurs plastyczny „Przyroda Twój przyjaciel” – wyróżnienie,
 Mistrzostwa Powiatu w unihokeju – I miejsce uczniowie szkoły
podstawowej,
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 Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Szkół Gimnazjalnych – III
miejsce dziewcząt gimnazjum,
 Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Szkół Gimnazjalnych – III miejsce
dziewcząt gimnazjum,
 XI Edycja Turnieju Coca-Cola Cup 2009 – uczniowie gimnazjum
zakwalifikowali się do Finału Mazowieckiego,
 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Piłce Siatkowej – III miejsce
chłopców gimnazjum,
 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju – III miejsce
chłopców gimnazjum i VI miejsce chłopców ze szkoły podstawowej,
 II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie – I miejsce w kat.
gimnazjalista dla Adriana Wrońskiego kl. I b,
 Konkurs Historyczny „II Wojna Światowa na Mazowszu Północnym we
wspomnieniach” – II miejsce w kat. gimnazja,
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienia dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
 Konkurs Matematyczny „Liga zadaniowa” wyróżnienie dla uczniów
gimnazjum
 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie „Diel Net Masters” –
wyróżnienie dla szkoły,
 Konkurs języków obcych „English Deutsh” – wyróżnienia uczniów,
 Konkurs „Zostań przyjacielem Ptaków” – nagroda III dla uczniów szkoły
podstawowej,
 Konkurs Plastyczny „Przyroda Twój przyjaciel” z tematem wiodącym
„ Zwierzęta chronione Mazowsza” ogłoszony przez Zarząd Okręgu LOP
w Płocku i Zarząd Okręgu płocko-włocławskiego PZW w Płocku,
nagroda dla uczennicy szkoły podstawowej,
 II Konkurs Powiatowy Wiedzy o Regionie „Ciechanów i okolice” – III
miejsce dla uczennicy ze szkoły podstawowej,
 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Historia legendą malowana” – nagrody
dla dwóch uczennic z gimnazjum,
 Matematyczny Konkurs „Kangurek” – nagroda dla ucznia klasy II szkoły
podstawowej,
 Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – wyróżnienie
dla uczniów gimnazjum,
 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w Opinogórze – II miejsce
dziewcząt z gimnazjum,
 II Edycja Biegów Sztafetowych o Puchar Wójta Gminy Ojrzeń – I
miejsce szkoły podstawowej,
 Turniej „Piłkarskie Środy” – II miejsce chłopców z gimnazjum,
 Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna” organizowany
przez CKiSz w Ciechanowie – nagrody dla uczennic szkoły podstawowej,
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 Konkurs historyczny „Krąg” wyróżnienia dla uczniów
 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko Planeta” – wyróżnienie dla
grupy uczniów gimnazjum,
 Multimedialny Konkurs „Dyplomacja i Sprawy Międzynarodowe”
organizowany przez Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, wyróżnienie
 Ogólnopolski Konkurs j. niemieckiego „Deutshfreund”, wyróżnienie
 Konkurs prac pisemnych na temat „Globalizacja – szanse i zagrożenia” –
laureaci, uczniowie gimnazjum wzięli udział w obradach Sejmu,
Szkoła Podstawowa w Luberadzu.
Udział:
● Zajęcie IV miejsca w biegu sztafetowym „Biegać każdy może”.
● I miejsce w kategorii szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego w akcji
„Gorączka Złota”.
● Dyplom za udział w etapie powiatowym wojewódzkiego konkursu
plastycznego pt.„ Zęby myj, radośnie żyj”.
● Nagrody w powiatowych konkursach plastycznych organizowanych przez
Centrum Kultury i Sztuki.
● Nagrody za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Tęcza”.
● Udział w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanym przez
WORD w Ciechanowie.
● Zajęcie III miejsca w I Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej.
● Nagrody w konkursie plastycznym z języka angielskiego „Moja przygoda z
Zabadellą” .
Zespół Szkół w Kraszewie.
Udział:
● Międzynarodowy konkurs matematyczny ,, Kangur”.
● Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Klęska-powódź czy huragan - straż
pożarna Ci pomaga”.
● Konkurs plastyczny ,, Pisanki, kraszanki , palmy” na szczeblu powiatu.
● Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego ,,FOX”
● Organizacja Dnia Papieskiego i udział w konkursie biblijnym na etapie
dekanalnym.
● Konkurs języka angielskiego OLIMPUS
● Udział w konkursie ,, EKO-PLANETA”
● Udział w konkursach przedmiotowych Kuratora Oświaty.
● Gimnazjum 4 miejsce piłka nożna dziewcząt , mistrzostwa powiatu .
● II i III miejsce w mistrzostwach powiatu - biegi przełajowe.
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● II miejsce turniej piłki nożnej dziewcząt.
● Udział w turnieju ogólnopolskim Coca-Cola Cup
Zespół Placówek Oświatowych w Ojrzeniu.
Udział:
● Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur”. Jeden z uczniów
uzyskał wynik bardzo dobry.
● Uczniowie klasy V i VI brali udział w powiatowym Turnieju Ruchu
Drogowego, w którym zajęli II miejsce, co pozwoliło brać udział w wyższym
etapie tj. Regionalnym Turnieju Ruchu Drogowego.
● W klasie IV wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych
przygotowujących do karty rowerowej, które były zakończone egzaminem.
● Uczniowie klas III-VI uczestniczyli w akcji „Zaadoptuj kasztanowca”,
organizowanej przez Tygodnik Ciechanowski, Wydział Ochrony Środowiska i
Delegaturę Mazowiecką. Oprócz działań praktycznych uczniowie wykonywali
prace plastyczne dotyczące tego tematu. Za udział w konkursie otrzymali
wyróżnienie i nagrodę pieniężną – 400 zł.
● Uczennica klasy trzeciej zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie
recytatorskim „Poeci – Dzieciom” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową
w Sochocinie. Wzięła także udział w konkursie recytatorskim „Opowiem Ci
bajkę wierszem lub prozą” zorganizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki
w Ciechanowie, gdzie również zajęła I miejsce.
● Uczeń klasy trzeciej zajął II miejsce w międzyszkolnym konkursie
plastycznym „KLĘSKA, POWÓDŹ CZY HURAGAN – STRAŻ POŻARNA CI
POMAGA”.
● W roku szkolny 2008/2009 szkoły uczestniczyły w realizacji Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społeczne. W
ramach tego programu sfinansowane zostały następujące usługi dla dzieci i
młodzieży:
1. Szkoła w Młocku - Ferie zimowe oraz zajęcia pozalekcyjne.
2. Szkoła w Luberadzu – Dzień Matki połączony z Dniem Dziecka
3. Szkoła w Kraszewie – Dzień Dziecka połączony z Dniem
Sportu.
4. Szkoła w Ojrzeniu – Zajęcia pozalekcyjne oraz festyn sportowy
pod nazwą „ Każdy biegać może”
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Inne działania szkół.
● W Zespole Szkół w Młocku realizowana jest innowacja pedagogiczna
dotycząca utworzenia klas integracyjnych w szkole podstawowej - klasy II i V
SA z oddziałami integracyjnymi. W szkole funkcjonuje również oddział
sportowy w klasie VI.
W szkołach Zespołu Szkół w Młocku są tworzone warunki samorządnego
działania uczniów. Aktywnie pracuje Samorząd Uczniowski, który jest
współorganizatorem wielu akcji charytatywnych, imprez o zasięgu
środowiskowym, np. choinka noworoczna, jasełka. Młodzież gimnazjum oraz
uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w akcjach „Sprzątanie Świata”,
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Dar serca”. W ramach
przedsięwzięcia „Biegaj z nami” zorganizowano dla mieszkańców Młocka i
okolicznych wsi bezpłatne badania medyczne. W tradycję szkół w Młocku
wpisała się Gala Szkolna, podczas której uczniowie prezentują swoje
umiejętności artystyczne dla rodziców i społeczności lokalnej. Ponadto w
szkole organizuje się:
 „Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom” – impreza czytelnicza dla klas
I-III,
 III Edycja Szkolnego Festiwalu Nauki,
 Impreza Sportowa „Polska Biega”, szkoła gościła olimpijczyków
Sebastiana Chmarę i Pawła Januszewskiego, II Edycja biegów
sztafetowych dla szkół podstawowych z naszego regionu, I miejsce
szkoły,
 Współpraca z fundacją „Dar serca” i udział uczniów szkoły w koncercie
charytatywnym w Warszawie podsumowującym akcję zbiórki pieniędzy
dla dzieci dotkniętych chorobą i kalectwem,
 Gala Szkolna – występy artystyczne dla rodziców
 „Bal Karnawałowy” połączony z konkursem na najciekawszy strój,
 Redagowanie Gazety Szkolnej i strony WWW
 Impreza Czytelnicza „100 lat Ani z Zielonego Wzgórza” ,
 Cykl spotkań „Rozmowy o życiu” - Samorząd Szkolny zaprasza
ciekawych ludzi, którzy opowiadają uczniom najciekawsze fragmenty
własnych biografii wplecione w historię regionu.
Szkoła prowadzi szeroką działalność turystyczno – krajoznawczą.
Corocznie odbywają się wycieczki w pewnej części dotowane ze środków
otrzymanych z pracy Spółdzielni Uczniowskiej (sklepik szkolny).
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Jednocześnie szkoła stara się organizować wyjazdy dofinansowywane
jako forma nagrody dla uczniów, np. za wzorową frekwencję. W roku
szkolnym 2008/2009 zorganizowano:
 Wycieczka integracyjna uczniów klas I gimnazjum do Warszawy
połączona z pobytem w parlamencie.
 Udział uczniów klasy V i VI w Regionalnym Zjeździe Mazowieckim
Szkolnych Klubów Europejskich w ramach projektu „Europa z
klimatem”,
 Wycieczka turystyczno – krajoznawcza na trasie Wrocław – Kudowa
Zdrój – Praga – Aderspach,
 Wycieczka turystyczno – krajoznawcza klas I-III do Olsztyna,
 Wycieczka turystyczno – krajoznawcza klas IV – VI SP do Warszawy,
● Szkoła Podstawowa w Luberadzu zorganizowała:
1. Spotkania z policjantem – pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego, bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych i wakacji.
2. Przeglądy techniczne budynku szkolnego oraz otoczenia szkoły w zakresie
bezpieczeństwa.
3. Realizacja programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, programu
wychowawczego i profilaktycznego.
4. Szkolenie inspektora BHP z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
5. Przestrzeganie przepisów w zakresie BHP
6. Dyżury nauczycieli na przerwach oraz w oczekiwaniu na autobus szkolny po
skończonych zajęciach.
6. Przestrzeganie regulaminów na wycieczkach.
7. Właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
8. Instrukcje w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i placu zabaw o
zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń.
9. Pogadanki z uczniami, nauczycielami i rodzicami na temat zapobiegania
zakażeniom wirusem grypy – A/H1N1.
10. Ankiety rozprowadzane wśród uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa.
11. Tematy w zakresie bezpieczeństwa poruszane na godzinach
wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych.
12. Zorganizowanie w dniu 08.06.2009r. egzaminu na kartę rowerową (9
uczniów) i motorowerową (4 uczniów).
● W Zespole Placówek Oświatowych w Ojrzeniu zorganizowano w wakacje
półkolonie letnie w ramach organizowania dzieciom czasu wolnego.
Nauczyciele i pracownicy zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu starają
się pozyskiwać środki na rzecz placówki. Co roku organizowany jest bal
sylwestrowy dla chętnych osób. Współpracuje z księgarnią w Ciechanowie,
dzięki czemu otrzymuje prowizję z tytułu sprzedaży książek, wynajmuje halę
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sportową oraz doraźnie pomieszczenia szkolne na różnego rodzaju pokazy. Stara
się również pozyskiwać sponsorów. Uzyskane pieniądze przeznacza na cele
statutowe szkoły, np. zakup mebli, malowanie pomieszczeń szkolnych i
niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sportowe. Co roku ze środków
wypracowanych przez pracowników organizuje dla dzieci półkolonie letnie,
dzięki którym uczniowie mają możliwość zobaczenia wielu ciekawych miejsc,
przeżycia niezapomnianych chwil i atrakcyjnie spędzić wolny czas.
● Zespół Szkół w Kraszewie pozyskał od sponsorów: 2 stoły do tenisa, 4
materace, 3 keybordy, 7 ławek i 1 tablicę.
VI. Inwestycje.
Szkoła w Mocku:
1. Remont dachu: wymiana pokrycia, obróbka blacharska, wymurowanie
kominów wentylacyjnych, wymiana i montaż rynien.
2. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego.
Szkoła w Luberadzu:
1. Odświeżanie farbami olejnymi urządzeń sportowych na placu zabaw i

boisku szkolnym.
Szkoła w Kraszewie:
Cyklinowanie podłogi sali gimnastycznej.
Wymiana wykładziny w holu w gimnazjum.
Wykonanie instalacji odgromowej.
Ukończenie naprawy dachu ( ułożenie papy termozgrzewalnej).
Wymiana stolarki okiennej w stołówce szkolnej (1 okno).
Zakup mebli: stolików, krzeseł, szafek do stołówki szkolnej.
Malowanie sal lekcyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
korytarzy.
8. Ogrodzenie całego terenu szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoła w Ojrzeniu:
1. Termomodernizacja placówki.
- docieplenie dachu oraz wymiana pokrycia dachowego,
- docieplenie ścian, tynki zewnętrzne,
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- wymiana ogrzewania oraz pieca CO,
- wymiana brakujących okien i drzwi.

VII. Bezpieczeństwo.
W roku szkolny 2008/2009 na terenie szkół nie zanotowano żadnego
przypadku, który można by zakwalifikować, jako wypadek.
W szkołach w Młocku i Kraszewie zainstalowano monitoring wizyjny, który
pozwala na śledzenie zachowań uczniów zarówno w szkole oraz w jej otoczeniu, co
znacznie wpłynęło na poprawę zachowań uczniów. Także w drodze uczniów do szkoły
i ze szkoły do domów w autobusach szkolnych towarzyszą im opiekunki, co sprawia,
że dowożenie uczniów jest bezpieczne1.

VIII. Programy rządowe.
W ramach programów rządowych wielu uczniów uzyskało pomoc
finansową lub rzeczową.
● Dożywianie – 268 uczniów.
● Ponadto w ramach rządowego programu „Szklanka Mleka” uczniowie
otrzymują nieodpłatnie porcję 0,25l mleka dziennie.
● Wyprawka szkolna – 61 uczniów.
● Pomoc o charakterze socjalnym w ramach stypendium szkolnego – 191
uczniów.
IX. Zadania własne gminy.
● Dowożenie.
Z dowożenia do szkół w roku szkolnym 2008/2009 korzystało łącznie 363
uczniów w tym – autobusami szkolnymi dowożonych było 280 uczniów –
autobusami PKS – 83 uczniów.

1

Dane zawarte w punktach V – VII przygotowano na podstawie informacji dyrektorów szkół.
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