Informacja
o stanie wykonania zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Ojrzeń w roku szkolnym 2009-2010
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 z późn. zm.).
II.

Charakterystyka szkół w Gminie Ojrzeń.

Na terenie gminy Ojrzeń w roku szkolnym 2009/2010 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.
Charakterystykę szkół podstawowych i gimnazjów przedstawiają poniższe
tabele:
Tabela 1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku
szkolnym 2009/2010.
Nazwa szkoły
Liczba uczniów w Liczba oddziałów
roku szkolny
w roku szkolnym
2009/2010
2009/2010
Szkoła Podstawowa w Kraszewie

99

6

Szkoła Podstawowa w Luberadzu

37

6

Szkoła Podstawowa w Młocku

97

6

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu

74

6

Razem szkoły podstawowe

307

24

Gimnazjum w Kraszewie

95

6

Gimnazjum w Młocku

97

6

Razem gimnazja

192

12

Ogółem

499

38

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2010 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
2009/2010
7 (w tym 2 dzieci
poniżej „0”)
24
11
25
(w tym 13 dzieci
poniżej „0”)
67

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 20010
roku.

Łącznie do wszystkich typów szkół w roku szkolnym 2009/2010
uczęszczało 566 uczniów. W szkołach podstawowych na jeden oddział
przypadało 12,79 ucznia, w gimnazjach 16 uczniów, w oddziałach
przedszkolnych 16,75 ucznia.

Zatrudnienie

Pełny wymiar

Ogółem Bez
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
stopnia
58

0

1

11

19
0
liczba
2
3
w
tym
6,61
0,00
1,22
0,89
etatu
Tabela nr 3. Ogólna struktura zatrudnieniowa nauczycieli.

Niepełny
wymiar

10

36

2

12

0,89

3,61

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2010 roku.

Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach, dla których Gmina
Ojrzeń jest organem prowadzącym zatrudnionych było 77 nauczycieli, w
przeliczeniu na pełne etaty, to 64,61 etatu. Stanowi to, że w Gminie Ojrzeń na
jednego nauczyciela pełnozatrudnionego przypada niespełna 9 uczniów.
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
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są wynagrodzenia dla nauczycieli, które w omawianym okresie wyniosły –
4.194.534,93zł.
Należy nadmienić, iż średnie wynagrodzenia nauczycieli w Gminie
Ojrzeń kształtowały się na ustawowym poziomie w poszczególnych stopniach
awansu zawodowego, co zaowocowało praktycznie brakiem dopłat do
wynagrodzeń dla nauczycieli na koniec 2009 roku.1
Kwota dopłaty do ustawowej średniej wynagrodzenia jakie powinni
otrzymywać nauczyciele w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
wyniosła tylko 890,64 zł i dotyczyła jedynie stopnia awansu zawodowego –
stażysta.
● Bezpieczeństwo w szkołach
W roku szkolny 2009/2010 na terenie szkół nie zanotowano żadnego
incydentu, który można by zakwalifikować, jako wypadek. W szkołach są
przestrzegane przepisy BHP. Systematycznie prowadzone są przeglądy
techniczne budynków szkolnych oraz otoczenia szkoły wraz z przeglądami
placów zabaw.
W szkołach realizowane są dyżury nauczycieli w czasie przerw
międzylekcyjnych. Także w drodze uczniów do szkoły i ze szkoły do domów w
autobusach szkolnych towarzyszą im opiekunki, co sprawia, że dowożenie
uczniów jest w pełni bezpieczne.
Prowadzone są pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz bezpiecznych zachowań w czasie ferii letnich i zimowych.
W szkołach w Młocku i Kraszewie funkcjonuje monitoring wizyjny, który
znacząco wpływa na poprawę zachowań uczniów zarówno w szkole jak i w jej
otoczeniu.
● Pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów

W ramach programów rządowych i innych form wsparcia wielu uczniów
uzyskało pomoc finansową lub rzeczową.
- Dożywianiem objęto 180 uczniów. Ponadto dodatkowo w Zespole Szkół w
Młocku 35 uczniów zostało objętych dożywianiem w ramach Programu z
„Fundacji Maciuś”
- „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 80 uczniów.

1

Wynagrodzenie dla nauczycieli obliczane jest na podstawie wypłat wynagrodzeń w roku budżetowym, dlatego
wpływ na średnie wynagrodzenie nauczycieli mają zarobki z połowy roku szkolnego 2008/2009 i połowy roku
2009/2010
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- Pomoc o charakterze socjalnym - w ramach stypendium szkolnego pomoc
finansową otrzymało 190 uczniów- wypłacona uczniom kwota to …..
- Dowożenie (zadanie własne gminy) – z dowożenia korzystało łącznie 336
uczniów w tym – autobusami szkolnymi dowożonych było 260 uczniów –
autobusami PKS – 76 uczniów.
● Inwestycje i remonty w szkołach
Szkoła w Mocku:
1. Budowa stołówki wraz z kuchnią.
2. Pomalowano 3 sale lekcyjne.
3. Drobne naprawy w całym budynku.
Szkoła w Luberadzu:
1. Pomalowano 4 sale lekcyjne.
2. Położono nową podłogę w jednej klasie.
3. Zrobiono chodnik przed wejściem do szkoły.
4. Zakup zabawek w ramach Programu „Radosna szkoła”.
Szkoła w Kraszewie:
1. Ogrodzenie całego terenu szkoły i boiska szkolnego.
2. Wymiana wykładziny w klasie lekcyjnej.
3. Ułożenie kostki wokół boiska szkolnego,
4. Budowa instalacji wodno - kanalizacyjnej od boiska szkolnego.
5. Budowa dwóch natrysków przy szatniach Szkoły Podstawowej
6. Malowanie ogrodzenia szkoły.
7. Malowanie sal lekcyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
korytarzy i drzwi.
Szkoła w Ojrzeniu:
1. Malowanie całej szkoły.
2. Odświeżenie farbami olejnymi urządzeń sportowych na placu zabaw.
3. Położenie podłóg w dwóch klasach.
4. Zakup mebli do trzech klas.
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III.

Wyniki egzaminu
podstawowych.

gimnazjalnego

i

sprawdzianu

w

szkołach

Kolejnym elementem analizy stanu szkolnictwa w Gminie Ojrzeń są
wyniki ze sprawdzianu w klasie szóstej i egzaminów w gimnazjum na koniec
roku szkolnego 2009/2010. W poniższych tabelach dokonano analizy tych
wyników.
● Egzamin gimnazjalny:
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
17,73
17,97

Tworzenie
11,63
13,07

Średnia dla arkusza
29,36
31,03

18,48

14,35

32,84

17,37

11,59

28,96

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

Tabela nr 5. Wyniki w części matematyczno-przyrodnicze.
Umiejętne
Średni
Stosowanie
Średnia dla
stosowanie Wskazywanie Wyszukiwanie
wynik
wiedzy
arkusza
terminów
Powiat
2,77
5,96
6,24
8,40
23,37
Gmina
2,67
6,10
5,76
8,43
22,97
Gimnazjum
2,58
6,81
6,39
8,97
24,75
w Młocku
Gimnazjum
2,78
5,04
7,81
20,93
w Kraszewie
5,30
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2009/2010.

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 2009/2010.

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. Średnia gminna jest też nieznacznie
wyższa od średniej powiatowej.
Identyczną sytuację obserwujemy w części egzaminu matematycznoprzyrodniczego dotycząca wyników obu gimnazjów, z tym, że tu średni wynik
dla gminy jest nieco niższy do średniej powiatowej,

Tabela nr 6. Wyniki w części językowej.
Język obcy

j. angielski
j. angielski

j.
niemiecki

Nazwa szkoły

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

Średnie liczby punktów
Odbiór
Odbiór
Reagowanie
tekstu
tekstu
językowe
słuchanego czytanego

Dla
arkusza

5,12

9,42

10,36

24,90

6,33

10,33

10,40

27,07

5,55
6,67

9,76
10,37

10,38
11,22

25,69
28,26

5,38

11,31

8,38

25,06

5,38
6,71

11,31
13,16

8,38
11,74

25,6
31,60

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2009/2010.
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Jak wynika z danych zaprezentowanych powyżej, dotyczących egzaminu
z j. angielskiego, Gimnazjum w Młocku osiągnęło wyższy wynik niż średnia dla
gminy i niższy od średniej dla powiatu. Natomiast Gimnazjum w Kraszewie
uzyskało wynik w obu przypadkach niższy od tych średnich.
Z j. niemieckiego Gimnazjum w Mocku uzyskało wynik niższy od
średniej dla powiatu.
● 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

7,07

4,70

4,69

3,55

2,16

22,18

Gmina

6,87

4,31

4,16

3,39

2,02

20,75

SP w Młocku

7,36

4,77

4,50

3,91

1,95

22,50

SP w
Luberadz

6,88

5,25

4,38

3,38

2,25

22,13

3,33

4,06

3,06

4,31

3,62

3,00

SP w
Kraszewie
SP w
Ojrzeniu

6,39

6,69

2,11

2,02

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w
roku szkolnym 2009/2010.

Dane zawarte w tabeli nr 7 w formie graficznej zaprezentowano na
wykresie nr 2.
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18,94

19,46

Wykres nr 2. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w porównaniu do
średniej gminy i powiatu.
19,46 18,94

SP w Ojrzeniu
SP Kraszewo

22,13 22,5

SP Luberadz
SP Młock

20,75

Gmina

22,18

Powiat
0

5
22,18

10
20,75

15
22,5

22,13

20
18,94

25

19,46

\Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki sprawdzianu w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2009/2010.

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. Nieznacznie pod kreską w
stosunku do średniej powiatu znalazła się: SP w Luberadzu, ale uzyskała wynik
lepszy od średniej dla gminy, a Szkoły Podstawowe w Kraszewie i Ojrzeniu
uzyskały wyniki poniżej średniej zarówno dla powiatu jak i dla gminy.
● 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.
● Gimnazja:
Tabela nr 8. Skala staninowa dla części humanistycznej.
Numer i nazwa
2
4
6
8
1
3
5
7
9
wyniku w skali
Bardz
niżej
wyżej
bardzo
najniższy
niski
średni
wysoki
najwyższy
staninowej
o niski
średni
średni
wysoki
Skala
0-13
14-19 20-24
25-29 30-33
34-37 38-40
41-43
44-50
Gimnazjum w
28,96
Kraszewie
Gimnazjum w
32,84
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2009/2010.
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Tabela nr 9. Skala staninowa dla części matematyczno przyrodniczej.
Numer i nazwa
2
4
6
8
1
3
5
7
9
wyniku w skali
Bardz
niżej
wyżej
bardzo
najniższy
niski
średni
wysoki
najwyższy
staninowej
o niski
średni
średni
wysoki
Skala
0-9
10-12 13-16
17-20
21-25
26-31
32-37
38-42
43-50
Gimnazjum w
20,93
Kraszewie
Gimnazjum w
24,74
Młocku
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2009/2010.

Dane zaprezentowane w powyższych tabelach nr 8 i 9 wskazują, że
według skali staninowej Gimnazjum w Kraszewie uzyskało w obu częściach
egzaminu wynik na poziomie niżej średni, a Gimnazjum w Młocku również w
obu częściach wynik średni.
● Szkoły podstawowe:
Tabela nr 10. Skala staninowa dla szkół podstawowych.
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

0-9

10-13

14-17

18-22

23-27

28-31

32-34

35-37

38-40

SP w
Kraszewie

18,94

SP
w Młocku

22,50

SP w
Luberadzu

22,13

SP
19,46
w Ojrzeniu
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym
2009/2010.

Według zaprezentowanych powyżej wyników na skali staninowej
wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Ojrzeń uzyskały wyniki niżej
średniej, chociaż poszczególne ich wyniki znacząco się różnią.
Dla porównania poniżej zaprezentowano wyniki szkół z terenu Gminy
Ojrzeń w skali staninowej z dwóch ostatnich lat.
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Wykres Nr 3. Wyniki w skali stanikowej dla gimnazjów – część humanistyczna w
roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do roku szkolnego 2008/2009.
40
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Gim. Młock

Gim. Kraszewo

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku
szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Wykres Nr 3. Wyniki w skali stanikowej dla gimnazjów – część matematycznoprzyrodnicza w roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do roku szkolnego
2008/2009.
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Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku
szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Jak wskazują powyższe wykresy w obu częściach egzaminu
gimnazjalnego zanotowano niższy poziom uzyskanych punktach przez
poszczególne gimnazja w roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do roku
szkolnego 2008/2009.
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Wykres Nr 5. Wyniki w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 w
stosunku do roku szkolnego 2008/2009.
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Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki ze sprawdzianu w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010

Podobną sytuację notujemy wśród wyników, które uzyskały szkoły
podstawowe. Z powyższego wykresu wynika, że wzrost w uzyskanych punktach
zanotowała jedynie SP w Luberadzu w pozostałych szkołach podstawowych
nastąpił spadek uzyskanych punktów w roku szkolnym 2009/2010 w stosunku
do roku szkolnego 2008/2009.

IV.

Osiągnięcia poszczególnych szkół w dziedzinach sport, konkursy,
programy rządowe i inne w roku szkolnym 2009/2010

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.
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● Osiągnięcie poszczególnych szkół przestawia poniższe zestawienie.2
Zespół Szkół w Młocku:
Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Młocku biorą udział i
zdobywają wyróżnienia i nagrody w konkursach:
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. IIb,
Konkurs Historyczny „II Wojna Światowa na Mazowszu Północnym we
wspomnieniach” – II miejsce w kat. gimnazja,
Konkurs Matematyczny „Liga zadaniowa” wyróżnienie dla uczniów
gimnazjum,
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie „DielNet Masters” –
wyróżnienie dla szkoły,
Matematyczny Konkurs „Kangurek” – nagroda dla ucznia klasy II szkoły
podstawowej,
Ogólnopolski konkurs j. niemieckiego DEUTSCHFREUND 2009 – 22
miejsce w województwie mazowieckim dla Mateusza Adamiaka.
Gimnazjalny konkurs języka niemieckiego organizowany przez NKJO w
Ciechanowie,
Konkurs języka angielskiego organizowany przez Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie,
Konkurs Logia 10 organizowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej
i zastosowań Komputerów w Warszawie,
Konkurs matematyczny zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w
Ciechanowie – uczennica gimnazjum awansowała do finału konkursu,
Ogólnopolski Konkurs Internetowy „Poznawaj Polskę”,
Mistrzostwa Powiatu w mini piłce siatkowej – II miejsce,
Mistrzostwa Powiatu w piłce halowej gimnazjum – V miejsce,
Konkurs plastyczny „Klęska, powódź czy huragan straż pożarna ci
pomaga” – wyróżnienia dla uczniów gimnazjum,
Konkurs Wiedzy o Ciechanowie i Okolicach organizowany przez CKiSz
w Ciechanowie – II miejsce dla uczennicy szkoły podstawowej,
Konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” – I miejsce dla uczennicy
szkoły podstawowej,

2

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne szkoły.
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Konkurs ,, Wiatr , wypadek, ogień woda – strażak zawsze rękę poda”- III
miejsce w województwie mazowieckim dla uczennicy szkoły
podstawowej,
Konkurs „Francja, jaką znam”- II miejsce dla uczennicy szkoły
podstawowej
Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – wyróżnienie dla
uczennicy gimnazjum,
Konkurs Recytatorski zorganizowany przez ZS nr 2 w Ciechanowie I i II
miejsce dla uczniów gimnazjum,
Konkurs o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – II miejsce dla
uczennicy gimnazjum,
Konkurs języka niemieckiego „Sprachdoktor”– III miejsce w
województwie dla ucznia gimnazjum,
III Konkurs Wiedzy o Regionie organizowanym przez CKiSz w
Ciechanowie – I miejsce dla ucznia gimnazjum,
Konkurs „Poznawaj Polskę” organizowanym przez Fundację
Wspomagania Wsi – uczennica gimnazjum zakwalifikowała się do finału
Konkurs plastyczny ,, Sercem malowane” – wyróżnienia,
Konkurs ,,Kłamstwo, milczenie, prawda” organizowany przez Instytut
Pamięci Narodowej – wyróżnienie,
Konkurs ,,Jak bezpiecznie pomagam w gospodarstwie” – wyróżnienie
Mistrzostwa Powiatu Unihokej dziewcząt szkół podstawowych – I
miejsce,
Mistrzostwa Powiatu Piłka Siatkowa dziewcząt szkół gimnazjalnych – III
miejsce,
Mistrzostwa Powiatu Piłka nożna dziewcząt szkół gimnazjalnych – III
miejsce,
Rejon Ciechanowa biegi przełajowe – I miejsce,
Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w piłce nożnej chłopców – III
miejsce dla szkoły podstawowej,
XII Edycja Turnieju Piłki Nożnej Coca – Cola Cup 2009 – uczniowie
gimnazjum zakwalifikowali się do drugiej rundy eliminacyjnej,
Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej oraz piłce siatkowej – V miejsce dla
uczniów gimnazjum,
Konkurs „Zostań przyjacielem ptaków”- wyróżnienie,
Konkurs „Obserwacje ptaków z podwórka – ptaki obok nas” –
wyróżnienie dla uczennicy szkoły podstawowej,
VI konkurs „Zbiórka makulatury” pod patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego – wyróżnienia.
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Udział w programach rządowych i innych
Nauczyciele Zespołu Szkół w Młocku realizują wiele własnych programów
nauczania. Wszyscy uczniowie są uczestnikami działań profilaktycznych i
wychowawczych. Programy wychowawcze i profilaktyki określają kryteria
efektywności tych działań oraz formy i sposoby ewaluacji:
„Jesteśmy bezpieczni na drodze”, adresowany dla uczniów najmłodszych,
„Jesteśmy wolni” - profilaktyka uzależnień,
„Program Edukacji Zdrowotnej”, dla klas I-III
„ABC Teatru”, dla klas I-IV
Program „Przyjaciele Zippiego”- kształtujący i rozwijający zdolności
psychospołeczne u małych dzieci, uczy różnorodnych sposobów radzenia
sobie z trudnościami, doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Wdrożenie tego programu było niezbędne w oddziale integracyjnym klasy
II.
Program „Trzymaj formę” z uczniami klas V-VI szkoły podstawowej i IIII gimnazjum,
Program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” – uczniowie klasy III,
Uczeń Adrian Wroński, na wniosek szkoły, został objęty od kolejnego
roku szkolnego Regionalnym programem Stypendialnym dla uczniów
szczególnie
uzdolnionych
w
województwie
Mazowieckim
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Krajowych Środków Publicznych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Zespół Szkół w Młocku współpracuje z Agencją Rynku Rolnego Oddział
Terenowy w Warszawie. Szkoła korzysta z programu „Szklanka mleka” dla
uczniów oraz z programu „Owoce w szkole”.
Działalność opiekuńcza szkoły
Nauczyciele wychowawcy rozpoznają środowisko domowe uczniów poprzez
wywiady z rodzicami oraz kontakt z GOPS w Ojrzeniu. Szkoły zapewniają
uczniom potrzebującym opiekę w formie:
Organizowanie dożywiania dofinansowywanego przez GOPS – 60
uczniów,
Współpraca z TPD – pomoc żywnościowa dla rodzin uczniów,
Dofinansowania dożywiania ze środków pozyskanych z Polskiej Fundacji
Pomocy Dzieciom „Maciuś” – 25 uczniów,
Zapewnienie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły
– 29 osób,
Zapewnienie opieki świetlicowej,
Stypendia socjalne,
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Objęcie wszystkich uczniów ubezpieczeniem NW,
Uczniowie Zespołu Szkół mają zapewnioną opiekę w trakcie lekcji,
przerw i zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele dyżurują podczas przerw.
Plany dyżurów są zgodne z potrzebami każdej ze szkół. Godziny pracy
biblioteki zaspokajają potrzeby uczniów. Zasady bezpieczeństwa są
omawiane z uczniami na godzinach wychowawczych oraz na godzinach z
przedmiotów nauczania. Zainstalowano monitoring wizyjny, co podnosi
poczucie bezpieczeństwa uczniów. Uczniowie czują się w szkole
bezpiecznie. Szkoła realizuje programy edukacyjne zewnętrzne i własne
dotyczące bezpieczeństwa uczniów: „Szkoła bez przemocy”, „Stop – żyj
bezpiecznie”. Szkoła współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, organizuje spektakle profilaktyczne, konkursy
i akcje. Do działań profilaktycznych włączani są również rodzice. W
szkole działa koordynator do spraw bezpieczeństwa.
Imprezy kulturalno – oświatowe i turystyczne
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”, „Góra Grosza”. 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.
IV Edycja Szkolnego Festiwalu Nauki,
„Bal Karnawałowy” połączony z konkursem na najciekawszy strój.
Redagowanie Gazety Szkolnej i strony WWW.
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) – 6.100,70 zł.
W roku szkolnym 2009/2010 zorganizowano:
Wycieczka integracyjna uczniów klas I gimnazjum do Warszawy.
Wycieczka turystyczno – krajoznawcza na trasie Szczecin- MiędzyzdrojeŚwinoujście – Ahlbeck – Kamień Pomorski.
Wycieczka turystyczno – krajoznawcza klas 0-III do Torunia.
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Wyjazd uczniów szkoły podstawowej do Sarnowej Góry w ramach
obchodów Dnia Dziecka.
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów szkoła
podejmuje działania:
- w roku szkolnym 2009/2010 szkoła realizowała innowację pedagogiczną
dotyczącą utworzenia klas integracyjnych w szkole podstawowej. Oddział klasy
II i klasy V były oddziałami integracyjnymi (wpis do rejestru innowacji i
eksperymentów Kuratorium Oświaty w Warszawie, nr 4/2005).
Jednocześnie w szkole podstawowej funkcjonował oddział sportowy - klasa VI.
Szkoła Podstawowa w Luberadzu:
Osiągnięcia sportowe, konkursy i inne.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie dla
uczniów.
Ogólnopolska Olimpiada Przyrodniczo - Ekologiczna „OLIMPUS” –
I nagroda dla ucznia kl. IV i wyróżnienia dla grupy uczniów.
I miejsce w kategorii szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego
w akcji pod hasłem „Gorączka Złota”.
Konkurs „Zostań przyjacielem ptaków” – certyfikat dla oddziału
przedszkolnego.
Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna” organizowany
przez CKiSz w Ciechanowie – nagrody dla uczniów.
Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – II miejsce dla
uczniów VI klasy.
Udział w II Konkursie Powiatowym Wiedzy o Regionie „Ciechanów i
okolice.”
Ogólnopolski Konkurs j. niemieckiego „Deutschfreund 2009”
wyróżnienie.
Nagroda za zajęcie III miejsca w Konkursie Plastycznym „Francja, jaką
znam” ogłoszonym podczas „IV Biegu przełajowego Kraków – Ojrzeń –
Paryż”.
Zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz
ortografii”.
Nagrody w konkursie plastycznym z języka angielskiego „Zmieniamy
świat na lepsze z Zabadellą”.
Zajęcie II i III miejsca w konkursie biblijnym „Ewangelista Mateusz i
jego ewangelia” na etapie dekanalnym w Ciechanowie.
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Udział w konkursach przedmiotowych (przyrodniczym) Kuratora
Oświaty.
Udział uczniów z klas II-III w konkursie recytatorskim „Opowiem Ci
bajkę wierszem lub prozą” zorganizowanym przez Centrum Kultury i
Sztuki w Ciechanowie.
Udział uczniów w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
,,Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda”.
Zajęcie III miejsca w I Mazowieckim Konkursie Plastycznym „Jak
bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”.
Inne działania szkoły
W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Luberadzu uczestniczyła
w realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program
Integracji Społecznej:
1. Usługa - Świetlice wielofunkcyjne dla dzieci, młodzieży, osób starszych
oraz ich rodzin,
2. Usługa – Gminny Dzień Dziecka zorganizowany w ,,Krainie Westernu’’
w Sarnowej Górze.
Szkoła Podstawowa w Luberadzu w roku szkolnym 2009/2010
zorganizowała:
1. Wycieczkę turystyczno – krajoznawczą klas ,,O’’ – VI do Torunia.
2. Pozyskała od sponsorów zestaw map kartograficznych.
3. Rada Rodziców zorganizowała bal karnawałowy pozyskując fundusze na
rzecz szkoły.
Ponadto w szkole działał aktywnie Samorząd Uczniowski, który był
współorganizatorem wielu uroczystości i imprez szkolnych. Uczniowie szkoły
podstawowej uczestniczyli w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Gorączka Złota”,
itp.
Programy rządowe
W ramach programów rządowych wielu uczniów uzyskało pomoc
finansową lub rzeczową:





Dożywianie refundowane przez GOPS w Ojrzeniu – 22 uczniów.
Dożywianie dofinansowane przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom
„Maciuś”- 10 uczniów.
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w programie „Szklanka Mleka”
Uczniowie klas I-III uczestniczyli od lutego 2010r. w programie „Owoce w
szkole”.
Dofinansowano zakup podręczników w ramach Rządowego programu
„Wyprawka szkolna” dla 11 uczniów z klas I-III
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Pomoc o charakterze socjalnym w ramach stypendium szkolnego dla 8
uczniów.

Zespół Szkół w Kraszewie:
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur” Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum – wyróżnienia.
Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Klęska-powódź czy huragan - straż
pożarna Ci pomaga”- wyróżnienia na szczeblu gminnym.
Powiatowy konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” – III miejsce gimnazjum
Indywidualny powiatowy konkurs wiedzy pożarniczej – IV miejsce szkoła
podstawowa, II miejsce gimnazjum.
Konkurs plastyczny ,,Pisanki, kraszanki, palmy” na szczeblu powiatu
- wyróżnienia.
Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego ,,FOX” Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum – wyróżnienia.
Organizacja Dnia Papieskiego i udział w konkursie biblijnym na etapie
dekanalnym.
Udział w konkursie języka angielskiego OLIMPUS.
Udział w konkursie „EKO-PLANETA”.
Udział w konkursach przedmiotowych Kuratora Oświaty - szkoła
podstawowa i gimnazjum – 1 uczennica gimnazjum finalistką III etapu
w Konkursie Chemicznym.
II miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej dziewcząt.
Udział w turnieju ogólnopolskim Coca-Cola Cup.
III miejsce w mistrzostwach powiatu ciechanowskiego w halowej piłce
nożnej dziewcząt.
II miejsce w mistrzostwach powiatu ciechanowskiego w unihokeju
dziewcząt.
IV miejsce w mistrzostwach powiatu ciechanowskiego w unihokeju
chłopców.
III miejsce w biegu sztafetowym „Biegać każdy może”.
Udział w przeprowadzeniu akcji: „Gorączka złota”.
Udział w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Tomik Literacki Młodych
Autorów.
I miejsce Mikołajkowy w turnieju halowej piłki nożnej chłopców w
Sochocinie.
II miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt
gimnazjum rocznik 1994.
III miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych chłopców
Gimnazjum.
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II miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych rocznik
1993.
II miejsce w mistrzostwach powiatu ciechanowskiego piłki nożnej dziewcząt.
III miejsce w mistrzostwach powiatu ciechanowskiego w piłce halowej
dziewcząt.
Organizacja I gminnego turnieju tenisa stołowego.
Organizacja IV biegu przełajowego Kraków – Ojrzeń – Paryż.
Udział w gminnym Dniu Dziecka w Sarnowej Górze.
Udział Szkoły Podstawowej w programie PPWOW Świetlice wiejskie (Szkółka Piłkarska).
Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie” w szkole podstawowej
i „Jak radzić sobie w zagrożeniach nikotynizmem” – gimnazjum.
Program „Słońce na drodze”.
Program „Ratujemy i uczymy ratować”.
Program ekologiczny dla klas I – III.
Program „Owoce w szkole”.
Program „Góra grosza”.
Konkurs „Zwierzęta z moich bajek”.
Pomniki przyrody w mojej gminie.
Program zapobieganie wypadkom dzieci na wsi.
Program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”.
Program „Trzymaj formę”.
Program Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej – „20 lat wspólnie”.
„Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.
Konkurs recytatorski „English Poetry For Kids”.
Konkurs recytatorski “Słowo o Szopenie”.
Konkurs „Sztuka dialogu”.
Gminny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”.
III miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych
Szkoła Podstawowa.
II miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych
Gimnazjum Nr 1.
II Rajd Rowerowy LOP – Ciechanów.
III miejsce uczennicy gimnazjum w Konkursie „Pozwólmy ptakom mieszkać
obok nas -obserwacja ptaków z podwórka” (szkoła podstawowa i
gimnazjum).
III miejsce uczennicy gimnazjum w województwie mazowieckim VII edycji
konkursu ekologicznego.
Laureat VII Gimnazjalnej Olimpiady Ekologicznej w Płocku.
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Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu:
Osiągnięcia sportowe, udział w olimpiadach, konkursach
1. Organizacja i zajęcie I miejsca w gminnym turnieju tenisa stołowego,

2. Udział w meczu w piłkę nożną podczas otwarcia boiska szkolnego w
Kraszewie,
3. Udział uczniów kl. III-IV w rozgrywkach w piłkę nożną w UKS Kraszewo,
4. Dwa wyróżnienia w konkursie plastycznym: „Wiatr, wypadek, ogień, wodastrażak zawsze rękę poda”,
- Wyróżnienie dla ucznia klasy VI na etapie powiatowym,
5. Udział w konkursie plastycznym: „Ratujmy kasztanowce”, „Pisanki
Wielkanocne”, „Karta i szopka Bożenarodzeniowa”,
6. Wyróżnienie w konkursie „Zaadoptuj kasztanowca” zorganizowanym przez
Redakcje Tygodnika Ciechanowskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
7.Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę”
organizowanym przez główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie „Polska
Federacja Produktów Żywności”,
8. Realizacja programu promującego zasady zdrowego odżywiania i aktywność
fizyczną wśród dzieci szkolnych i ich rodziców,
10.Konkursy recytatorskie:
- W Sochocinie „Poeci Dzieciom” – zajęcie III miejsca oraz wyróżnienie dla
uczniów kl. III,
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – 4 wyróżnienia dla dzieci z
oddziału przedszkolnego oraz kl. III,
- 5 osób z klas IV-V reprezentowało naszą szkołę w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim Poezji Romantycznej w CKiSz w Ciechanowie. Zajęcie II
miejsca przez uczennicę klasy IV,
11. Konkursy muzyczne:
- Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Centrum Kultury i
Sztuki w Ciechanowie.
Uczeń z oddziału przedszkolnego-III miejsce,
Dwie uczennice z klasy III egzekwo – II miejsce,
Uczeń z klasy IV- III miejsce,
Wyróżnienie dla dwóch uczennic z klasy I i III,
12. Udział w konkursie „Bezpieczna Droga do Szkoły” w Opinogórze – I
miejsce dla ucznia kl. VI,
13. Konkurs w CKiSz w Ciechanowie pt. „Szopki Bożenarodzeniowe” –
nagroda dla dwóch uczennic z klasy V,
14.Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wynik bardzo dobry
uzyskał uczeń kl. V,
15.Gminny Turniej Ruchu Drogowego – I miejsce uzyskała drużyna z kl. VI,
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16. Powiatowy Turniej Ruchu Drogowego w Ciechanowie – III miejsce.
Uczestnictwo w programach rządowych
1.W ramach uczestnictwa w programach PPWOW-PIS zorganizowane zostały
półkolonie letnie pod nazwą „Ojrzeński dzieciniec” w miesiącu lipcu dla
dzieci z terenu Gminy Ojrzeń. Dodatkowe środki pozyskano z programu
ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz
organizacji festynu rodzinnego w Ojrzeniu. Od czerwca do 30 sierpnia 2010
roku w ramach programu PPWOW-PIS zorganizowana została świetlica
wielopokoleniowa skupiająca dzieci, młodzież i ludzi starszych. W ramach tej
świetlicy na podbudowie wcześniej istniejącej grupy wokalno-muzycznej
„Nutki” utworzony został zespół ludowy „Ojrzeniacy”. Ubrany w regionalne
stroje kontro prezentował szkołę na:
Dożynkach Gminno-Parafialnych 2010 w Kraszewie,
Podsumowaniu Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów
Wiejskich w Kraszewie,
Na spotkaniach świetlicy wielopokoleniowej starsi uczestnicy zajmowali się:
Haftem
Robieniem na drutach,
Malowaniem obrazów na płótnie farbami olejnymi,
Tworzeniem kompozycji kwiatowych,
Wykonywaniem ozdób z krepiny i bibuły,
Dekoracją sceny przed występami zespołu „Ojrzeniacy”.
2. Od lutego 2009r. wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w programie
„Szklanka mleka” (100 osób) oraz Owoce i Warzywa w szkole kl I-III (35
osób).
3.W ramach rządowego programu dofinansowano zakup podręczników dla 8
uczniów z klas I–III.
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