
1 

 

 

 

ROA.4424.22.2012 

 

 

  

Informacja 
o stanie wykonania zadań oświatowych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Ojrzeń 

w roku szkolnym 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ojrzeń, 2012r. 



2 

 

Informacja 

o stanie wykonania zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Ojrzeń w roku szkolnym 2011-2012 

  

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 2011/2012 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. 

  

I. 1. Charakterystykę szkół podstawowych i gimnazjów przedstawiają 

poniższe tabele: 
 

 

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

szkolnym 2011/2012. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2012 roku. 

 

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów w 

roku szkolny 

2011/2012 

Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 

2012/2011 

 

Szkoła Podstawowa w Kraszewie 93 6 

Szkoła Podstawowa w Luberadzu 30 6 

Szkoła Podstawowa w Młocku 79 6 

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 85 6 

Razem szkoły podstawowe 287 24 

Gimnazjum w Kraszewie 85 5 

Gimnazjum w Młocku 86 6 

Razem gimnazja 171 11 

Ogółem 458 35 



3 

 

Tabela nr 2. Wychowanie przedszkolne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2012 roku.  

 

- Do wszystkich typów szkół w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 458 

uczniów w 35 oddziałach. 

- W szkołach podstawowych na jeden oddział przypadało 11,95 ucznia.  

- W gimnazjach 15,54 ucznia. 

- Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 79 dzieci w 4 oddziałach.  

- W oddziałach przedszkolnych na jeden oddział przypadało 19,75 ucznia. 

- Łącznie do wszystkich szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi uczęszczało 

537 uczniów w 39 oddziałach. 

  
Tabela nr 3. Ogólna struktura zatrudnieniowa nauczycieli. 

 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń. System Informacji Oświatowej spis na dzień 31 marca 2012 roku. 

 

 

Łącznie w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach, dla których Gmina 

Ojrzeń jest organem prowadzącym zatrudnionych było 78 nauczycieli, w 

przeliczeniu na pełne etaty - to 64,45 etatu. Stanowi to, że w Gminie Ojrzeń na 

jednego nauczyciela pełnozatrudnionego przypada 8,33 ucznia.  

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 

Wyszczególnienie Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2011/2012 

Oddział „0” przy SP w Luberadzu 11 

Oddział „0” przy ZS w Młocku 25 (15) 

Oddział „0” przy ZS w Kraszewie 14 

Oddział „0” przy ZPO w Ojrzeniu 29 (16) 

Razem 79 

(w tym 31  

poniżej „0”) 

Zatrudnienie 

 

Ogółem Bez 

stopnia 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Pełny wymiar 54 0 0 10 6 38 

Niepełny 

wymiar 

 

liczba 
24 0 3 5 6 10 

w 

tym 

etatu 

10,45 0,00 2,11 2,33 2,40 3,61 

OGÓŁEM 
X 

 
64,45 0,00 2,11 12,33 8,40 41,61 
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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 2011
1
 wyniosły 

nieco ponad 3.319 tys. zł. 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Ojrzeń kształtowały się 

poniżej ustawowego poziomu w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. Najwyższe kwoty dopłat do średnich wynagrodzeń dotyczyły 

nauczycieli dyplomowanych. Koszty dopłat do średnich wynagrodzeń dla 

nauczycieli wyniosły blisko 86 tys. zł. 

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

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku budżetowym 2011. 

 
Lp. Stopnie awansu 

zawodowego 

Kwota wynikająca ze 

średniej należnej 

nauczycielom 

Kwota wypłacona 

nauczycielom 

Kwota 

różnicy 

1 2 3 4 5 

1 Stażysta 62.443,85 50.039,89 12.403,96 

2 Kontraktowy 429.903,39 404.093,94 25.809,45 

3 Mianowany 268.824,28 267.684,20 1.140,08 

4 Dyplomowany 2.558.589,76 2.511.958,24 46.631,52 

5 Razem 3.319.761,28 3.233.776,27 85.985,01 

Źródło: Urząd Gminy Ojrzeń - Sprawozdanie do RIO styczeń 2012. 

 

Dla porównania kwota na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2010 

wynosiła nieco powyżej 2 973 tys. zł. w tym dopłaty do średniego 

wynagrodzenia nieco ponad 63 tys. zł. 
 

Tabela nr 5. Kwoty wypłacone na wynagrodzenia dla nauczycieli w latach budżetowych 

2010 i 2011 

 

Rok Kwota wynikająca ze 

średniej należnej 

nauczycielom 

Kwota wypłacona 

nauczycielom 

Kwota 

różnicy 

Rok 

2011 

3.319.761,28 3.233.776,27 85.985,01 

Rok 

2010 

2 973.143,01 2.910.033,61 63.109,40 

 

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

przypadku 2011 roku, dlatego wpływ na średnie wynagrodzenie nauczycieli mają zarobki z połowy roku 

szkolnego 2010/2011 i połowy roku 2011/2012 
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Z zaprezentowanej powyżej tabeli wynika, że wynagrodzenia dla 

nauczycieli wypłacone w 2011 roku wzrosły do wynagrodzeń wypłaconych w 

2010 koku o kwotę - 346.618,27zł, co stanowi wzrost na wynagrodzenia o 

10,02% 

 

I. 2. Bezpieczeństwo w szkołach 

W roku szkolnym 2011/2012 na terenie szkół nie zanotowano żadnego 

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

przeglądy techniczne budynków szkolnych oraz ich otoczenia. Gimnazjum w 

Młocku i Kraszewie objęte są monitoringiem wizyjnym.  

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. W trosce o bezpieczeństwo przeprowadzono 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów na temat bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym, bezpiecznego wypoczynku zimowego w ramach akcji 

„Bezpieczne ferie” oraz  wypoczynku letniego w ramach akcji „Bezpieczne 

wakacje 2012.”  

Szkoły nie zgłaszały zagrożeń w postaci agresji, cierpień fizycznych, 

przestępstw, wydarzeń przeciwko zdrowiu i mieniu oraz używania narkotyków, 

czy innych używek.  

Jedyny zgłoszony przypadek wandalizmu miał miejsce na terenie szkoły 

w Młocku. Uszkodzono lampy oświetleniowe oraz zaśmiecanie terenu szkoły 

butelkami po piwie. Także dwóch uczniów z Gimnazjum w Młocku spożywało 

alkohol, co zostało zgłoszone tutejszej policji.  
 

I. 3. Pomoc materialna dla uczniów 

W ramach programów rządowych i innych form wsparcia wielu uczniów 

uzyskało pomoc finansową lub rzeczową. 

- Dożywianiem objęto – 208 uczniów.    

-„Szklanka Mleka” wszyscy chętni uczniowie otrzymują nieodpłatnie porcję 

mleka dziennie. 

- „Owoce i warzywa w szkole” – 150 uczniów. 

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

programu otrzymało 61 uczniów. 

-Pomoc o charakterze socjalnym - w ramach stypendium szkolnego pomoc 

finansową otrzymało  138 uczniów. 

-Dowożenie (zadanie własne gminy) – z dowożenia korzystało łącznie 307  

uczniów w tym – autobusami szkolnymi dowożonych było 210 uczniów – 

autobusami PKS – 97 uczniów (bilety miesięczne). 
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I. 4. Inwestycje i remonty bieżące w szkołach 

 

1.4.1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mocku: 

 

1. Zakup stolików do oddziału przedszkolnego. 

 

1.4.2. Szkoła w Luberadzu: 

 

      1. Malowanie dwóch sal lekcyjnych.  

 

1.4.3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kraszewie: 

Brak  

 

1.4.4.Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu:  

 

1. Dobudowa pomieszczenia na pracownie komputerową i szatnię. 
 

 

I. 5. Ogólne koszty funkcjonowania szkół na terenie Gminy Ojrzeń w 

roku budżetowym 2011 wyniosły: 

 

- Wydatki ogółem – 5.761.527,29 zł (wzrost do roku poprzedniego o 8,5 %) 

- w tym wynagrodzenia dla nauczycieli – 3.319.761,28 zł, co stanowi 57,6 % 

wydatków ogółem i 88 % subwencji - wzrost do poprzedniego roku o 1,6% i 

10%) 

- Subwencja – 3.771.426,00 zł, co stanowi 65,45 % wydatków ( spadek do roku 

poprzedniego o 6,55%) 

- Koszty gminy – 1.990.101,29 zł, co stanowi 34,55 % wydatków (wzrost w 

stosunku do roku poprzedniego o 6,55%) 

- Ogólny koszt utrzymania jednego ucznia z oddziałami przedszkolnymi – 

10.729,10zł (wzrost do roku poprzedniego o 10%). 

- Ogólny koszt utrzymania jednego oddziału 147.731,46 zł.(wzrost  do roku 

poprzedniego o 11%) 
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Część II. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu w szkołach 

podstawowych. 

  

II.1. Egzamin gimnazjalnyhbj thfc: 

 

Egzamin gimnazjalny w roku 2012 odbywał się na innych zasadach niż w 

latach poprzednich i podzielony był na trzy części:  

1. Część humanistyczna podzielona na  j. polski oraz historię i WOS. 

2. Część matematyczno-przyrodnicza podzielona na nauki przyrodnicze i 

matematykę. 

3. Część językowa w zależności od zdawanego języka. 

Wszystkie części podzielone były na poziom podstawowy i poziom 

rozszerzony.  

 
Objaśnienia do tabel: 

 

GH - część humanistyczna; GH-P – język polski; GH-H – historia i WOS. 

 

GMP – część matematyczno-przyrodnicza; GM-M – matematyka; GM-P – przed. przyrodnicze. 

 

Część z języka obcego: GA- j. angielski, GN- j. niemiecki, GR – j. rosyjski  

 

( P - poziom podstawowy, R – poziom rozszerzony). 

 
 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjum w 

Kraszewie i Młocku – gmina Ojrzeń 

Tabela nr 6. Gimnazjum w Młocku 

Arkusz Część Zakres Wynik szkoły 

 

st
an

d
ar

d
o

w
y
 GH 

GH-P 67,3 

GH-H 63,6 

GMP 
GM-M 49,4 

GM-P 52,2 

Język obcy 

GA-P 66,0 

GA-R 44,5 

GN-P 67,4 

GN-R 31,3 

 

Tabela nr 7. Gimnazjum w Kraszewie 

Arkusz Część Zakres Wynik szkoły 

 

st
an

d
ar

d
o

w
y
 GH 

GH-P 55,6 

GH-H 43,2 

GMP 
GM-M 37,9 

GM-P 45,0 

Język obcy 

GA-P 56,2 

GA-R 31,6 

GR-P 73,1 

GR-R 58,0 
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Tabela nr 8. Średnie wyniki procentowe dla gminy Ojrzeń 

Arkusz 

Część GH GMP Język obcy 

Zakres GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R GR-P GR-R 

standardowy  61,6 53,5 43,8 48,7 60,5 37,3 67,4 31,3 73,1 58,0 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2012. 

 

 

Tabela nr 9. Średnie wyniki procentowe dla powiatu 

Arkusz 

Część GH GMP Język obcy 

Zakres GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R GR-P GR-R 

standardowy  61,7 57,9 44,2 48,3 58,7 40,1 67,4 31,3 73,1 58,0 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku 2012. 

 

Z przedstawionych danych wynika, że we wszystkich częściach egzaminu 

powyżej średniej lub równej średniej w gminie i powiecie uzyskało wynik 

Gimnazjum w Młocku, natomiast Gimnazjum w Kraszewie we wszystkich 

częściach poniżej tych średnich lub równą tych średnich Również średnia 

gminna jest nieznacznie niższa od średniej powiatowej. 
 

 

II.2. Sprawdzian w szkołach podstawowych: 

 

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

przedstawia tabela nr 10. 
 

Tabela nr 10. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych. 

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

roku 2012. 

Średni 

wynik 
Czytanie Pisanie Rozumowanie 

Wykorzystanie 

wiedzy w praktyce 

Korzystanie z 

informacji 

Średnia dla 

arkusza 

Powiat 5,82 5,55 3,67 3,02 2,59 20,66 

Gmina 5,20 5,90 3,29 4,47 2,41 20,27 

SP w Młocku 5,42 6,67 3,08 2,42 2,50 20,08 

SP w 

Luberadz 
5,75 5,50 3,25 2,50 2,25 19,25 

SP w 

Kraszewie 
5,53 4,82 2,65 2,47 2,24 17,71 

SP w 

Ojrzeniu 
4,61 6,50 4,06 5,33 2,56 23,06 
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Dane zawarte w tabeli nr 10 w formie graficznej zaprezentowano na 

wykresie nr 1. 
 

 

Wykres nr 1. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w porównaniu do średniej 

gminy i powiatu. 
 

0

5

10

15

20

25

Powiat

Gmina

SP Luberadz

SP Młock

SP Kraszewo

SP Ojrzeń

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

podstawowych w roku 2012. 

  

 

 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 Ojrzeniu. Pozostałe szkoły uzyskały 

wynik niższy od średniej powiatu i gminy.  

 
 

 

II.3. Skala staninowa 

 

Aby umożliwić porównanie średnich wyników uzyskanych przez szkoły 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała skale staninowe. Korzystając z 

tabeli można odnaleźć przedział, w którym mieści się średni wynik szkoły i 

stwierdzić czy jest on wysoki średni czy niski w porównaniu z wynikami szkół 

w Polsce. 
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2.3.1.Gimnazja 

 

Część humanistyczna 
 

Tabela nr 11. Skala staninowa dla egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w 2012r 

 

Tabela nr 12. Skala staninowa dla części z zakresu j. polskiego 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2012r. 

 

Część matematyczno-przyrodnicza 
 

Tabela nr 13. Skala staninowa dla części z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2012r. 

 
Tabela nr 14. Skala staninowa dla części z zakresu matematyki 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2012r. 

 

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 23,0-39,2 
39,3-

50,4 

50,5-

54,8 

54,9-

58,0 

58,1-

61,4 

61,5-

64,8 

64,9-

69,8 

69,9-

78,6 
78,7-95,1 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
 X        

Gimnazjum w 

Młocku 
     X    

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 17,8-37,0 
37,1-

54,3 

54,4-

59,2 

59,3-

62,6 

62,7-

66,4 

66,5-

69,8 

69,9-

74,3 

74,4-

81,4 
81,5-95,6 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
  X       

Gimnazjum w 

Młocku 
     X    

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 22,1-34,4 
34,5-

41,8 

41,9-

45,0 

45,1-

47,5 

47,6-

50,1 

50,2-

53,0 

53,1-

57,1 

57,2-

65,2 
65,3-91,0 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
  X       

Gimnazjum w 

Młocku 
     X    

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 17,0-24,6 
24,7-

34,7 

34,8-

39,6 

39,7-

43,4 

43,5-

47,6 

47,7-

52,2 

52,3-

58,6 

58,7-

70,8 
70,9-96,4 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
  X       

Gimnazjum w 

Młocku 
     X    
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Część językowa 

 
Tabela nr 15. Skala staninowa dla części z zakresu języka angielskiego na poziomie 

podstawowym 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych 2012r. 

 

Z powyższych tabel wynika, że Gimnazjum w Młocku we wszystkich 

zaprezentowanych częściach egzaminu uzyskało wynik wyżej średni. Natomiast 

wynik Gimnazjum w Kraszewie we wszystkich zaprezentowanych częściach 

egzaminu zawierał się od bardzo niski do niżej średni w stosunku do średnich 

wyników szkół w Polsce. 
 

 

2.3.2. Szkoły podstawowe 

 
Tabela nr 16. Skala staninowa dla szkół podstawowych roku szkolnym 2011/2012 z 

uwzględnieniem wyników w roku szkolnym 2010/2011. 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – wyniki z egzaminów gimnazjalnych w 2012r. 

  

Kolorem szarym zaznaczono wyniki szkół w roku poprzednim. Oznacza 

to, że szkoła uzyskująca wynik w bieżącym roku szkolnym np. 20,8 pkt mieści 

się w staninie 4 czyli niżej średni, a ten sam wyniki w roku ubiegłym znalazłby 

się w staninie 2 czyli bardzo niski.  

Według zaprezentowanych powyżej wyników na skali staninowej Szkoła 

Podstawowa w Kraszewie w bieżącym roku szkolnym uzyskała wynik 

najsłabszy, a Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu najlepszy.  

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 24,8-38,4 
38,5-

47,2 

47,3-

52,7 

52,8-

57,5 

57,6-

62,8 

62,89-

68,6 

68,7-

77,0 

77,1-

91,2 
91,3-98,7 

Gimnazjum w 

Kraszewie 
   X      

Gimnazjum w 

Młocku 
     X    

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 5,3-17,1 
17,2-

18,8 

18,9-

20,1 

20,2-

21,4 

21,5- 

22,8 

22,9-

24,2 

24,3-

25,9 

26,0-

28,0 
28,1-36,2 

SP w 

Kraszewie 
X X        

SP  

w Młocku 
 X  X      

SP w 

Luberadzu 
X  X       

SP  

w Ojrzeniu 
   X  X    
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Wyniki uzyskane przez szkoły podstawowe zawierały się w skali od 

bardzo niski do wyżej średni w stosunku do wyników szkół podstawowych w 

Polsce. 

 

 

Część III. Osiągnięcia poszczególnych szkół w dziedzinach: sport, 

konkursy, programy rządowe oraz inne działania podejmowane przez 

szkoły w roku szkolnym 2011/2012
 

 

Zestawienia przygotowane przez poszczególne szkoły. 

 

 

III.1.Szkoła Podstawowa w Młocku 

 

Osiągnięcia sportowe, olimpiady, konkursy i inne 

 

1. Powiatowy konkurs plastyczny CKiSz  - „ Karta świąteczna i szopka    

bożonarodzeniowa ”  

 Katarzyna Kowalewska kl. IV 

2. Szkolny konkurs plastyczny - „Plastyczne interpretacje utworów Marii 

Konopnickiej” 

 Głowacki Tomasz kl. III; 

 Trzepanowska Aleksandra kl. II 

 Piotr Sadkowski kl. II 

 Izabela Wichowska kl. II 

 Milena Podlecka kl. II 

 Jakub Adamiak kl. II 

 Sylwia Karpińska kl. II 

 Anita Bugajewska kl. VI 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV 

 Anna Kocięda kl. IV 

 Krzysztof Kamiński kl. IV 

3. Powiatowy konkurs plastyczny CKiSz -  „Pisanki, kraszanki, palmy 

świąteczne” 

 Milena Podlecka kl. II 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV 

 Anita Kowalewska kl. IV 

 Izabela Kowalewska kl. III 

4. Ogólnopolski konkurs plastyczny (etap gminny) - „Jak nas widzą, tak nas 

piszą” 

 Milena Podlecka kl. IV 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV 
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 Małgorzata Brzezińska kl. IV 

5. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie 

 Mateusz Brzeziński kl. VI – I miejsce 

 Maciej Podlecki kl. VI - wyróżnienie 

 Adam Antoszkiewicz kl. VI - wyróżnienie 

6. Konkurs Recytatorski -  „Poezja Marii Konopnickiej” 

 Piotr Sadkowski kl. II – II miejsce 

7. Szkolny konkurs plastyczny - „Na ratunek Ziemi” dla klas IV-VI 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV – I miejsce 

 Stefania Smoczyńska kl. V – II miejsce 

 Małgorzata Brzezińska kl. IV- III miejsce 

 Magdalena Domańska kl. V – III miejsce 

8. Szkolny konkurs matematyczno – ekologiczny dla klas IV-VI 

                      I miejsce 

 Małgorzata Brzezińska kl. IV 

 Jakub Grączewski kl. IV 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV 

9. Szkolny konkurs niemiecko – angielski dla klas IV-VI 

                   I miejsce 

 Małgorzata Brzezińska kl. IV 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV 

 Piotr Sobczyński kl. IV 

10. Konkurs z języka niemieckiego dla klas IV-VI „Sprachoktor” 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV – I miejsce 

11. Kangur matematyczny (etap szkolny) 

 Adam Antoszkiewicz kl. V – I miejsce 

12. Konkurs matematyczny - „Mistrz tabliczki mnożenia” 

 Mateusz Rychliński kl. IV 

 Zuzanna Sadkowska kl. IV 

13. Konkurs matematyczny - „Rachmistrz” 

 Adam Antoszkiewicz kl. V 

 

Zorganizowane akcje: 

1. Sprzątanie świata 

2. Góra Grosza 

3. Szlachetna paczka 

4. W trosce o czworonogi 

5. Przyjaciele ptaków 

6. Świąteczna paczka 
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Udział w programach rządowych i innych 

 

Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku w roku szkolnym 

2011/2012 uczestniczyła w następujących programach: 

1. „Wyprawka szkolna”. 

2. „Szklanka  mleka”. 

3. „Owoce w szkole” 

4. Udział w programach zorganizowanych przez Sanepid w Ciechanowie 

tj. „ Trzymaj formę”, „Stop zakażeniom meningokowym”, „Nie pal przy 

mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

 

 

Zorganizowane akcje: 

 

1. Sprzątanie świata 

2. Góra Grosza 

3. Szlachetna paczka 

4. W trosce o czworonogi 

5. Przyjaciele ptaków 

6. Świąteczna paczka 

 

 

Działalność opiekuńcza szkoły 

 

W roku szkolnym 2011/2012 działała świetlica szkolna spełniająca głównie 

funkcję opiekuńczą. Do świetlicy szkolnej uczęszczały dzieci z klas I-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 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 

2. Msza święta w kościele parafialnym w Malużynie rozpoczynająca nowy 

rok szkolny.  

3. Ślubowanie klas I.  Dzień Nauczyciela 

4. Sprzątanie świata 

5. Bezpiecznie na drodze 

6. Święto Niepodległości 

7. Bezpieczeństwo w sieci 

8. Próbna Ewakuacja 
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9. Wróżby andrzejkowe 

10.  Mikołajkowy turniej sportowy klas  

11.  Znamy swoje prawa i obowiązki 

12.  Wigilia szkolna – Jasełka 

13.  Wizyta duszpasterska 

14.  Choinka szkolna 

15.  Dzień Patrona Szkoły 

16.  Witamy wiosnę 

17.  Wielkanocne śniadanie 

18.  Dzień Języków Obcych 

19.  Dzień Ziemi 

20.  Rocznica uchwalenia konstytucji 3-go maja 

21.  Dzień Matki 

22.  Dzień dziecka 

23.  Pożegnanie klas VI 

24. Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 

 

Wycieczki: 

1. Integracyjny wyjazd przedszkolaków do Płońska 

2. Wyjazd do Warszawy na koncert Dar serca 

3. Walentynkowy wyjazd do Ciechanowa na przedstawienie. 

4. Wyjazd przedszkolaków do gabinetu stomatologicznego w Ojrzeniu 

5. Wyjazd do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

6. Zielona Szkoła w Ośrodku wypoczynkowym w Bęsi 

7. Wycieczka do Warszawy 

8. Wyjazd Przedszkolaków do „Krainy Westernu” w Sarnowej Górze 

9. Wyjazd uczniów klas I – III na basen 

 

Zakupy pomocy dydaktycznych i eksperymenty pedagogiczne 

 

1. Plansze edukacyjne-Przyroda A3 

2. Zakup dwóch mikrofonów 

 

 

III.2. Gimnazjum w Młocku 

 

 

Osiągnięcia sportowe, olimpiady, konkursy i inne 
 

 

II miejsce w powiecie ciechanowskim dziewcząt piłka ręczna 

III miejsce w powiecie ciechanowskim chlopców piłka siatkowa 

I miejsce w powiecie ciechanowskim dziewcząt w unihokeju 
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I miejsce w powiecie ciechanowskim chłopców w unihokeju 

II miejsce w rejonie dziewcząt w unihokeju 

V miejsce w rejonie chłopców w unihokeju 

III miejsce w powiecie ciechanowskim dziewcząt w piłce nożnej 
 

I miejsce w konkursie recytatorskim organizowanym przez I LO w Ciechanowie 

III miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim poezji romantycznej ( E. 

Grzankowskiej, 

Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim poezji romantycznej ( K. 

Arcińska) 

Nagroda w Ogólnopolskim konkursie ortograficznym (G. Szadkowska)  

Zakwalifikowanie J. Sabalskiej oraz G. Szadkowsiej do II etapu rejonowego w 

konkursie przedmiotowym z języka polskiego 

III miejsce (M. Balcarek) w Gminnym konkursie recytatorskim organizowanym 

przez Gimnazjum w Młocku 

    
 

Udział w programach rządowych i innych 

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”. 

 

 

Imprezy kulturalno-oświatowe i turystyczne 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki pozalekcyjnej do Warszawy 

na spektakl „Biała bluzka”.  

Udział w organizowaniu na terenie szkoły konkursu recytatorskiego oraz 

„Dnia Patrona”.  

 

 

 

III.3. Szkoła Podstawowa w Luberadzu: 

 

Osiągnięcia sportowe, olimpiady, konkursy i inne:  

Sportowe: 

1. III Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ojrzeń               

– II miejsce. 

2. Zwycięstwo w eliminacjach na szczeblu gminnym w konkursie  

„Bezpieczna droga do szkoły.”  

 

Konkursy  

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „20 LAT Straży Pożarnej -  jak nas 

widzą tak nas malują” – I miejsce   w kat. IV – VI na szczeblu gminnym. 
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2. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy „Jersz” z języka angielskiego -  

wyróżnienie dla uczniów. 

3.  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „OLIMPUS” z przyrody – 

wyróżnienie dla uczniów. 

4. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny z języka angielskiego „Mali 

bohaterowie Sparksa” – nagrody, dyplomy. 

5. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego „Łowcy 

talentów – JERSZ” – nagroda. 

6. Powiatowy Konkurs Plastyczny  „Karta Bożonarodzeniowa” i „Karta 

Wielkanocna.” organizowany przez CKiSz w Ciechanowie – etap 

powiatowy – nagrody. 

7. II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to 

przypadek?” – trzy wyróżnienia. 

8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „TĘCZA” – barwy i cienie – nagrody              

i dyplomy. 

9. I miejsce w kategorii szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego            

w akcji charytatywnej pod hasłem „Gorączka Złota”. 

10.  Konkursy szkolne o różnej tematyce – etap szkolny – dyplomy i nagrody. 

 

 Inne: 

1. Zbiórka plastikowych kapsli w celu wspomagania chorych dzieci.  

2. Zbiórka zabawek dla dzieci potrzebujących w ramach akcji PCK 

„Gwiazdka Czerwonokrzyska”. 

3. Organizacja akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” 

 

Udział w programach rządowych i innych 

 

Rządowe: 
 

1. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna.” 
 

Inne: 

 

1. Projekt edukacyjny „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla 

uczniów Gminy Ojrzeń” współfinansowany z funduszy unijnych. 

2. Program „Doskonałe Mleko dla szkół” w ramach europejskiego 

programu dopłat do spożycia mleka w szkołach. 

3. Program „Owoce w szkole” w ramach funduszy unijnych. 

4. Programy Profilaktyczne: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, Nie pal przy mnie proszę” przy współpracy z Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie. 

5. Program profilaktyczny w klasach I-III „Ratujemy i uczymy ratować.” 
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Działalność opiekuńcza szkoły: 

 

1. Organizacja zajęć opiekuńczo-świetlicowych. 

2. Współpraca z policją i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

„SANALEX” w Ojrzeniu. 

3. Szkolenie uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

4. Rozmowy z uczniami na temat bezpieczeństwa  przy wykonywaniu prac 

w gospodarstwie rolnym.   

5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów z rodzin 

najuboższych - bezpłatne dożywianie i stypendia szkolne. 

6. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną – współpraca                 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie. 

7. Pedagogizacja uczniów i rodziców na temat: „Dopalacze – przejściowa 

moda czy realne zagrożenie”, „Ciemna strona Internetu”, czyli realne 

zagrożenia dzieci” oraz „Otwórz oczy na przemoc”. 

 

Imprezy kulturalno-oświatowe i turystyczne: 
 

Imprezy ogólnoszkolne:  

1.  Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

2.  Apel z okazji Święta Niepodległości  

3.  Andrzejki 

4.  Mikołajki 

5.  Jasełka  

6.  Choinka Noworoczna 

7.  Powitanie Wiosny 

8.  Apel z okazji Dnia Ziemi 

9.  Akademia dla uczniów i rodziców z okazji Roku Korczakowskiego 

10.  Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

11.  Dzień Języków Obcych 

12.  Akademia z okazji Dnia Matki 

13.  Dzień Dziecka – gry i zabawy ruchowe 

 

Wycieczki: 

1. Wycieczka do Ościsłowa -  porządkowanie grobów poległych żołnierzy  

     w okresie II wojny światowej. 

2. Wyjazd do Warszawy na koncert charytatywny „Dar Serca.” 

3. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Warszawy. 

 

 

 

 



19 

 

III.4. Szkoła Podstawowa w Kraszewie 

 

Osiągnięcia sportowe, olimpiady, konkursy i inne 

 

- „Karta świąteczna i szopka bożonarodzeniowa” (konkurs plastyczny 

organizowany przez PCKISz w Ciechanowie) – brak osiągnięć; 

- Konkurs plastyczny „Szkoła przyszłości”- Maja Kirzyc – I miejsce 

Natalia Sosnowska – II, Weronika Szewczyk - III; 

- III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka, 

pt.: „Całej  ziemi jednym nie można objąć uściskiem” – brak osiągnięć; 

- Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Ciechanów - II miejsce 

Natalia Gburzyńska w 2000 r, III miejsce Ilona Zembrzuska – rocznik 1999; 

- Konkursy przedmiotowe – brak osiągnięć; 

- XII Edycja Konkursu organizowanego przez Zespół Szkół w Izabelinie 

„Tomik Literacki Młodych Autorów” – brak osiągnięć; 

- Konkurs plastyczny: „Mój ulubiony bohater książki” Biblioteka szkolna - 

Wszyscy uczestnicy wyróżnieni; 

- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt 

i chłopców - II miejsce 

 Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w tenisie stołowym chłopców - II 

miejsce  

Mateusz Abramowicz, Dominik Kubiński, Patryk Włodkowski; 

- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w unihokeju dziewcząt - II 

miejsce; 

- Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w unihokeju chłopców - II 

miejsce; 

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – brak osiągnięć; 

- Konkurs języka angielskiego „Fox” - Katarzyna Karpińska – wynik 

bardzo dobry, 

Dawid Kowalski – wynik bardzo dobry, Cezary Dawid Kaniuk- wynik 

dobry; 

- Konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej w Młocku „Wokół 

twórczości Marii Konopnickiej” – brak osiągnięć; 

- Konkurs plastyczny organizowany przez KRUS  „Czy upadek to 

przypadek?” - Na etapie gminnym: I – Magdalena Szcześniak, II – Natalia 

Krajczyńska, III – Kamila Blicharska; 

- Konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” - I – Adam Brzuska, II – 

Katarzyna Karpińska, III – Jarosław Olszewski; 

- Konkurs „English Poety for Kids” - Michał Gburzyński – II miejsce, Ewa 

Grabowska – I miejsce; Maciej zarębski – III miejsce; 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “20 lat straży pożarnej – jak nas widzą, 

tak nas malują” - Karol Obrębski – wyróżniony na etapie gminnym; 

- Konkurs plastyczny „Zakładka do książki” (biblioteka) – brak osiągnięć; 
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- Konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, palmy” PCKiSZ w Ciechanowie 

- brak osiągnięć; 

- Organizacja konkursu „Kangur”. 

 

Udział w programach rządowych i innych 

 

- Program wychowawczy szkoły; 

- Przeprowadzenie wstępnej diagnozy sześciolatków i pięciolatków; 

- Organizacja spotkania z pielęgniarką: „Znaczenie higieny dla zdrowia”; 

- „Program ekologiczny dla klas I-III”; 

- Program „Owoce w szkole”; 

- Program: „Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla klas I-III”; 

- „Zdrowie to nasz skarb”; 

- „Ratujemy i uczymy ratować”; 

- Program wychowawczy szkoły, Program profilaktyczny szkoły 

- „Ratujemy i uczymy ratować” Program WOŚP; 

- „Nie pal przy mnie, proszę” program edukacji antytytoniowej; 

- „Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla klas I-III”; 

- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Gorączka złota”, zbiórka 

plastikowych korków; 

- Program Teatru Szkolnego; przedstawienia: „Duch Lasu”, „Szewczyk 

Dratewka” – kukiełkowe; 

- Program: „Zapobieganie wypadkom dzieci na wsi”; 

- Program: „Lepsza szkoła – wielki sprawdzian” GWO; 

- Redagowanie Kroniki szkolnej oraz prowadzenie Księgi protokołów; 

Praca w zespole ewaluacyjnym i zespole humanistycznym; 

- Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu polonistycznego, funkcja 

przewodniczącej komisji, opracowanie i analiza wyników; Organizacja 2 

próbnych sprawdzianów szóstoklasisty (Operon, GWO); sprawdzenie 

prac, analiza wyników; 

 

Przygotowanie apelu z okazji:  

 Dnia Edukacji Narodowej;  

 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – występ w szkole i kościele; 

 Dzień Papieski;  

 pomoc przy organizacji Jasełek (odpowiedzialność za stronę muzyczną)- 

występ w szkole i kościele; 

 z okazji Rocznicy Śmierci Jana Pawła II ( występ w szkole i kościele);  

 apel z okazji 3 Maja;   

 apel na zakończenie roku szkolnego; 
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- Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów klas IV – 

VI; 

- Organizacja Wigilii klasowej dla uczniów, mikołajek i andrzejek; 

- Prowadzenie chóru szkolnego; 

- „Program Teatru Szkolnego” w ramach Kółka Teatralnego – 

przedstawienia: „Kopciuszek”, „Kopciuszek na zawodach”, „Dzieci z 

Bullerbyn” – wersja świąteczna, „Alkoholowi mówię nie!”, „Alkohol – 

mój wróg”,  „Jaś i Małgosia”, „Wesoły skecz o tematyce zdrowotnej” - -- 

apel z okazji Dnia Nauczyciela; 

- Prowadzenie szkolnego klubu UKS Kraszewo; 

- Zajęcia dodatkowe: z ortografii i dydaktyczno – wyrównawcze; 

- Pomoc w organizacji kiermaszu ciast, jasełek.; 

- PCK – opieka nad szkolnym kołem; 

- Organizacja szkolnych konkursów kuratoryjnych: z przyrody i z 

matematyki oraz Międzynarodowego Konkursu Matematycznego; 

 

 

III.5. Gimnazjum w Kraszewie 

 

Osiągnięcia sportowe, olimpiady, konkursy i inne 
 

1. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego - piłka nożna chłopców - udział bez 

sukcesu. 

2.  Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego - piłka nożna dziewcząt - I miejsce, 

awans do Mistrzostw Rejonu Ciechanów. 

3. Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego - tenis stołowy chłopców - V miejsce. 

4. Mistrzostwa Rejonu Ciechanów - piłka nożna dziewcząt - IV miejsce. 

5. Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju i zawody pod hasłem “Bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym”. na szczeblu gminnym dziewczęta zajęły II miejsce, a 

chłopcy zostali zwycięzcami turnieju. Na szczeblu powiatowym chłopcy zajęli 

III miejsce. 

6. X Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej, zorganizowany 

przez CKiS w Ciechanowie -  bez osiągnięć. 

7.  Konkurs “Najładniejsze Anioły“, zorganizowany przez PCKiS  w 

Ciechanowie - etap szkolny. 

8. Konkurs plastyczny “Portret Aleksandra Świętochowskiego” ogłoszony przez 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie. 

9. Konkurs plastyczny “Pisanki, kraszanki, palmy”, zorganizowany przez 

PCKiS w Ciechanowie  -   wyróżnienie. 
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10. Konkurs plastyczny pod hasłem “Jak nas widzą, tak nas malują”, 

zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną -  I miejsce na szczeblu 

gminnym i wyróżnienie na szczeblu powiatowym. 

11. IX Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finaliści na etapie 

regionalnym. 

12. Kangur matematyczny -   bez osiągnięć. 

13. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem “Wokół twórczości 

Zygmunta Krasińskiego”, zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w 

Ciechanowie -  bez osiągnięć. 

14. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski “Wokół twórczości Marii 

Konopnickiej”, zorganizowany przez Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w 

Młocku -    I miejsce. 

15. Konkurs recytatorski “Różne odcienie miłości w twórczości Zygmunta 

Krasińskiego”, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w 

Ciechanowie - bez osiągnięć. 

16. Szkolny konkurs plastyczny “Wisława Szymborska - niezwykła poetka”, 

zorganizowany przez bibliotekę szkolną. 

17. Szkolny konkurs plastyczny - “Janusz Korczak - pedagog XX wieku”, 

zorganizowany przez bibliotekę szkolną. 

18.  Szkolny konkurs o tytuł Mistrza Ortografii. 

19.  Konkurs plastyczny “Zwierzęta lasu” zorganizowany przez LOP - 

wyróżnienie na etapie regionalnym. 

20.  Szkolne konkursy przedmiotowe. 

 

Udział w programach rządowych i innych 

 

1. Program wychowawczy szkoły. 

2. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy uczniów klasy I gimnazjum. 

3. Udział w projekcie unijnym “Wiem, umiem, potrafię….” 

 

Działalność opiekuńcza szkoły 

 

1. Opieka nad Samorządem Uczniowskim. 

2. Opieka nad Szkolnym Kołem Ligi Ochrony Przyrody. 

3. Opieka nad Szkolnym Kołem PCK. 

4. Opieka nad uczniami podczas wyjazdu do Warszawy. 

5. Opieka nad uczniami podczas wyjazdu do PCKiS w Ciechanowie. 

6. Opieka nad uczniami podczas wyjść do kościoła. 

7. Dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych na korytarzach. 

8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - kierowanie uczniów 

na badania. 

9. Współpraca z rodzicami i Radą Rodziców: zebrania, rozmowy indywidualne. 
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10. Udział uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych, otrzęsiny klas I, 

Wigilia szkolna, bal gimnazjalny. 

 

Imprezy kulturalno-oświatowe i turystyczne 

 

1. Wycieczka do Warszawy -  Muzeum Powstania Warszawskiego, kino. 

2. Wycieczka do Warszawy - Centrum Nauki Kopernik, Teatr Buffo. 

3. Wyjazd do PCKiS w Ciechanowie - spektakl “Pióro Mistrza Jana”. 

4.  Projekcja w szkole filmu “1920. Bitwa Warszawska” Jerzego Hoffmana. 

5.  Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

6.  Apel w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II - Dzień Papieski. 

7.  Apel z okazji Święta Niepodległości.   

8.  Jasełka. 

9.  Dzień Dziecka i Dzień Sportu. 

10. Szkolny turniej piłki siatkowej. 

11. Szkolny turniej piłki nożnej.  

12. Przygotowanie uczniów i opieka nad nimi podczas wyjazdu na konkurs 

recytatorski organizowany przez szkołę w Młocku “Wokół twórczości Marii 

Konopnickiej”. 

13. Udział uczniów w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego. 

14. Udział uczniów w IV Rajdzie Rowerowym pod hasłem “Dobra energia dla 

wszystkich”. 

15.  VI  Bieg Przełajowy Paryż- Ojrzeń - Kraków. 

16.  Zbiórka żywności dla zwierząt w schronisku w Pawłowie. 

17.  Kiermasz walentynkowy. 

 

 

III.6. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu 

 

Osiągnięcia sportowe, olimpiady, konkursy i inne 

 

 Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Ojrzeń- I miejsce 

drużynowo i indywidualnie w każdej kategorii wiekowej. 

 Konkurs. pl- „ Jak cię widzą, tak cię malują”- gmina Ojrzeń 

 Konkurs pl.- „ Świat bajek Janusza Korczaka” Biblioteka 

Pedagogiczna w Ciechanowie; 

 Konkurs pl.- „ 20 lat straży pożarnej”- gmina Ojrzeń 

 Konkurs recytatorski” Wokół twórczości  M. Konopnickiej” 

organizowany przez Szkołę Podstawową w Młocku w kategorii klas I- 

III:  I- miejsce- Jakub Jeskie ( I klasa), III miejsce- Kinga Ostrowska   

( kl. III). 

 I miejsce w kategorii zespół, I i II miejsce oraz wyróżnienie w 

kategorii indywidualnej w  Powiatowym Konkursie Recytatorskim „ 
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Opowiem ci bajkę wierszem lub prozą” organizowanym przez 

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 

 Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- I Nagroda- 

Jakub Jeskie,  

 ● Udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i         

    Młodzieżowej – Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

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

    przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   

   Warszawie i Redakcji ,,Tygodnika Ciechanowskiego” 

● Udział w programie ,,Trzymaj formę”, „ Nie pal przy mnie, proszę” , „ Znajdź 

właściwe rozwiązanie” 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  

   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- zajęcie I miejsca na etapie 

szkolnym  

● Udział w Powiatowym Turnieju Ruchu Drogowego III miejsce; 

● Udział w turnieju „ Bezpieczna Droga do szkoły”- III miejsce; 

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

   angielskiego ,,FOX”. 

●Udział w Konkursie Polonistycznym – troje uczniów zakwalifikowało się do 

etapu rejonowego w Ciechanowie 

Udział w Wojewódzkim Konkursie Matematyczny. 

 

Udział w programach rządowych i innych 

 

W ramach programów rządowych wielu uczniów uzyskało pomoc 

finansową lub rzeczową. 

 

● Dożywianie –76 uczniów. 

 

● Ponadto w ramach rządowego programu „Szklanka Mleka” uczniowie 

otrzymują nieodpłatnie porcję 0,25l mleka dziennie. 

 

● Wyprawka szkolna – 12 uczniów. 
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● Pomoc o charakterze socjalnym w ramach stypendium szkolnego –15 

   uczniów. 

 

 

Imprezy kulturalno-oświatowe i turystyczne 

Muzyka: 

1) 15. 09. 2011- Występ w Kościele- Triduum Św. Stanisława Kostki  

(oprawa liturgiczna); 

2) 13. 10. 2011 r.- Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej- 

występ w szkole; 

3) 10. 11. 2011 r. -Akademia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości – występ w szkole; 

4) 11. 11. 2011 r.- .- Akademia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości – występ w Kościele; 

5) 21. 12. 2011 r.- Jasełka szkolne; 

6) 06. 01. 2012 r. –Święto Trzech Króli- Jasełka w Kościele 

7) 14. 01. 2012- występ w szkole „ Choinka noworoczna” 

8) Styczeń 2012 r. –„ Choinka w szkole”- występ dla publiczności i 

lokalnej; 

9) Marzec 2012 r. -XXXI Przegląd Mazowieckich Zapustów w 

Jabłonowie; 

10) 19 kwiecień – Udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki   

Dziecięcej i    Młodzieżowej – Centrum Kultury i Sztuki w 

Ciechanowie 

11) Akademia- 3maja – w szkole; 

12) Akademia- 25 maja- „Dzień Matki”- w szkole. 

13) sierpień 2012 r.- Dożynki gminno- parafialne. 

 

 

 


