INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012
wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572, ze zm.)

I. Stan organizacji placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Stara Kornica była organem prowadzącym dla następujących
placówek oświatowych:
1. Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy:
- Gimnazjum w Starej Kornicy,
- Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy,
- Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy,
- Punkt Filialny w Koszelówce.
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach.
3. Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach.
Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji zatwierdzonych przez Wójta
Gminy Stara Kornica. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia
edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.
Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 (SIO wg. stanu na
31.03.2012 r. )

w tym
Wyszczególnienie

Liczba oddziałów Liczba uczniów
I

1.

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy

2. Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach

II

III IV

V

VI

9

149

18 21 16 31 31 32

6

55

11

4

12 10

9

9

3.

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

4

58

7

7

14 11 10

9

4.

Punkt Filialny w Koszelówce

6

33

6

5

4

9

Razem

25

295

42 37 46 57 54 59

Gimnazjum w Starej Kornicy

9

195

50 66 79

Ogółem

9

195

1.

5

4

1

Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych (SIO wg. stanu na 31.03.2012 r.)

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

1

Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy

4

90

Razem

4

90

1

Oddział Przedszkolny w Starych Szpakach

1

21

2

Oddział Przedszkolny w Kobylanach

1

19

3

Oddział Przedszkolny w Koszelówce

1

5

Razem

3

45

Tabela Nr 3. Zatrudnienie w szkołach (arkusz organizacji - maj 2011 r. )
Lp

1.

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa w Starej

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

razem

nauczyciele

pozostali

16

9

25

Kornicy
2.

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

10

2

12

3.

Szkoła Podstawowa w Starych

9,2

1

10,2

Punkt Filialny w Koszelówce

6,6

1

7,6

Razem

41,8

13

54,8

Gimnazjum w Starej Kornicy

20

2

22

Razem

20

2

22

Samorządowe Przedszkole w

6,5

2

8,5

6,5

2

8,5

68,3

17

85,3

Szpakach
4.

1.

1.

Starej Kornicy
Razem
OGÓŁEM
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II.

Baza do działalności oświatowej.

Każda placówka dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, świetlicą, dostępem do ksero, telefonu i internetu. Baza lokalowa jest
zróżnicowana, z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest ulepszana, w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.
Z punktu widzenia procesu dydaktycznego bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, który ma
uatrakcyjniać proces poznawania i rozumienia świata. Sytuacja placówek oświatowych z terenu gminy pod tym względem jest dobra. Od początku swojej
działalności szkoły zostały wyposażona w nowy, niezbędny sprzęt.
Tabela Nr 4. Stan bazy lokalowej oświaty. (SIO wg. stanu na 31.03.2012 r.)

Pomieszczenia (liczba)
Wyszczególnienie

W tym:
Powierzchnia
powierzchnia
nieruch.
terenów zielonych
gruntowej (w m²)
(w m²)

Sale
lekcyjne

14 820

5 500

26

Pracownie

ZPPO w Starej Kornicy

1.

2.

Szkoła Podstawowa w
Starych Szpakach

6 200

610

7

3.

Szkoła Podstawowa w
Kobylanach

49 500

43 623

6

4.

Punkt Filialny w
Koszelówce

320

120

4

Razem

70 840

49 853

43

Hale
sportowe,
sale gimn.

Biblioteka

Świetlice

Stołówki/
jadalnie

Komputerowe

Językowe

3

1

2

1

2

1

1

0

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

7

2

5

4

4

3

3

III

Koszty

Tabela Nr 5 Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych (SIO wg. stanu na 31.03.2012 r.)
Wyszczególnienie
Koszty
ogółem w zł.

Majątkowe

w tym
Wynagrodzenia z
pochodnymi
w tym
ogółem
nauczyciele

Remonty

Zobowiązania

1. ZPPO w Starej Kornicy:
Samorządowe
Przedszkole w Starej
Kornicy

374.217,55

0,00

312.375,33

269.225,40

0,00

13.648,00

Szkoła Podstawowa w
Starej Kornicy

2.367.313,37

0,00

1.679.446,51

1.337.583,28

0,00

74.742,81

Gimnazjum w Starej
Kornicy

1.452.238,24

0,00

1.216.702,67

1.165.893,59

0,00

51.541,70

1.973,25

0,00

1.973,25

1.973,25

0,00

0,00

2. Szkoła Podstawowa
w Starych Szpakach

711.384,22

0,00

534.651,86

494.288,55

31.385,98

23.277,84

3. Szkoła Podstawowa
w Kobylanach

812.206,55

0,00

623.626,30

572.395,90

21.991,98

26.260,69

Punkt Filialny w
Koszelówce

Ponadto zrealizowano następujące remonty i inwestycje:
Tabela Nr 6 Remonty i inwestycje.
Lp.

Nazwa placówki

Wyszczególnienie prac

1.

ZPPO w Starej Kornicy

Wykonanie oświetlenia placu szkoły z
materiału powierzonego

2.

ZPPO w Starej Kornicy

Naprawa instalacji elektrycznej w budynku
szkoły

3

Szkoła Podstawowa w
Starych Szpakach

Remont instalacji elektrycznej w budynku
szkoły

4

ZPPO w Starej Kornicy

Odnowienie podłóg w salach lekcyjnych

Kwota brutto
676,87 zł
1.500,00 zł
500,00 zł
3.000,00 zł
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IV Analiza wyników zewnętrznych w szkołach
Ocenianie zewnętrzne pozwala dyrektorowi szkoły na diagnozowanie osiągnięć uczniów,
monitorowanie poziomu nauczania w szkole, a także dostarcza obiektywnych i porównywalnych
informacji na temat jakości kształcenia. Udziela nauczycielom szkoły informacji niezbędnych do
zaplanowania właściwych oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności
i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może
przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy
przedmiotowe. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje tabela nr 7.
Tabela Nr 7. Poziom osiągnięć uczniów szkół podstawowych w obszarze umiejętności (czytanie,
pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce) w roku
2012 r. (OKE - wyniki sprawdzianu w szóstej kl. szkoły podstawowej)
Średnie liczby punktów
Dla
Szkoła

Szkoła

wykorzystywanie

korzystanie z

wiedzy w praktyce

informacji

3,57

3,03

2,57

19,84

5,44

2,89

1,67

2,11

18,00

5,22

4,78

3,67

3,00

2,67

19,33

5,33

5,67

3,00

2,22

2,22

18,44

10

10

8

8

4

40

czytanie

pisanie

rozumowanie

5,27

5,40

5,89

arkusza

Podstawowa w
Starej Kornicy

Szkoła
Podstawowa w
Starych Szpakach
Szkoła
Podstawowa w
Kobylanach

Punkt Filialny w
Koszelówce
maks. liczba
punktów dla
arkusza
standardowego
(S1)

W województwie mazowieckim statystyczny uczeń klasy szóstej rozwiązujący arkusz standardowy
uzyskał na sprawdzianie 23,87 punktów, co stanowi w przybliżeniu 60% punktów możliwych
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do uzyskania. Wynik średni uzyskany w powiecie łosickim 21,57 pkt. Natomiast szkoły z terenu gminy
Stara Kornica uzyskały 19,25 pkt., co daje wynik niżej średniej.
Egzamin Gimnazjalny w Gminie Stara Kornica tak jak w całej Polsce został przeprowadzony
w dniach 24, 25, 26 kwietnia 2012 roku. Do egzaminu przystąpiło 78 uczniów.
Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej, to każda
z tych części miała inną niż w poprzednich latach strukturę.
W każdej z części wyodrębniono po dwa zakresy:
– w części humanistycznej - historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski,
– w części matematyczno-przyrodniczej - przedmioty przyrodnicze i matematykę,
– w części językowej - poziom podstawowy i poziom rozszerzony zdawanych języków.
Tabela Nr 8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzone w Gimnazjum w Starej Kornicy
w 2012 r. (OKE - średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego – arkusz standardowy)*

GH

Język obcy

GMP

Rozkład wyników

GH-P

GH-H

GM-M

GM-P

GA-P

GA-R

GN-P

GN-R

dla Gimnazjum w Starej

59,2

59,8

39,3

45,0

51,8

72,0

41,7

35,0

dla powiatu łosickiego

63,8

61,0

48,3

49,8

57,5

44,1

42,0

35,0

dla województwa

66,9

62,7

50,4

51,8

65,6

48,1

56,8

40,4

Kornicy

mazowieckiego
* I. GH- część humanistyczna II. GMP- część matematyczno-przyrodnicza
- GH-P - język polski,
- GM-M – matematyka
- GH-H - historia i WOS
- GM-P - przedmioty przyrodnicze

III. Część z języka obcego
- GA- j. angielski,
- GN - j. niemiecki

P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony

Maksymalny wynik jaki mógłby uzyskać uczeń gimnazjum wynosi 100% punktów z

każdej części

egzaminu.
We wszystkich placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica nad prawidłowym
przebiegiem sprawdzianu i egzaminu

czuwali obserwatorzy zewnętrzni. Nie stwierdzono żadnych

nieprawidłowości w przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
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V Działania wspierające i motywacyjne - Konkursy, zawody, imprezy i uroczystości szkolne
(informacje przekazane przez szkoły)
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W STAREJ KORNICY:
GIMNAZJUM
Ogólnopolska akcja „Szkoła bez przemocy w gimnazjum”
Konkursy:
- rejonowy konkurs poezji C.K. Norwida; - I, II miejsce oraz plastyczny – II, III
- międzygimnazjalny konkurs recytatorski „Patriotyzm w poezji” w Starej Kornicy (II miejsce)
- powiatowy festiwal kolęd i pastorałek w Łosicach (I miejsce dla chóru szklonego)
- powiatowy konkurs recytatorski „Miedzy wierszami” w Łosicach - wyróżnienie
- konkurs BRD, turniej powiatowy (II miejsce),
- Ogólnopolski konkurs Historia Plus –„OXFORT” – laureaci
- Rejonowy konkurs olimpiada zdrowia w Łosicach (I miejsce);, Ogólnopolski IV miejsce w Warszawie
- powiatowy konkurs Piosenki o Zdrowiu w Łosicach,
- konkurs poezji śpiewanej Zaduszki Poetyckie w Łosicach – wyróżnienie;
- konkurs ogólnopolski „Wiedzy o Żubrze”- laureat
- liczne konkursy szkolne
Imprezy
- wieczór Pieśni patriotycznej w tym występ zespołu „Chodowiacy” dla społeczności lokalnej z udziałem
Wójta Gminy, księży, przedstawicieli lokalnych instytucji;
- bieg niepodległości- udział gimnazjalistów
- wieczór kolęd dla społeczności lokalnej;
- występ łosickiego chóru dla rodziców- kolędy;
- I Przegląd schol międzyparafialnych;
- udział w akcjach charytatywnych WOŚP,
- Dzień otwarty dla uczniów klas VI z terenu gminy (zasady rekrutacji do gimnazjum, zwiedzanie szkoły,
konkursy);
Zawody
DRUŻYNOWO:
Mistrzostwa powiatu dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkoatletyce
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłkarskich szóstkach
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce
III miejsce w halowym turnieju piłki nożnej w Huszlewie
III miejsce w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych - Łosice
Regionalne Igrzyska SZS
III miejsce w piłkarskich szóstkach
V miejsce drużynowo w lekkoatletyce
Regionalne zawody LZS :
I miejsce w siatkówce
VI miejsce lekkoatletyka „Szukamy talentów w środowisku wiejskim”
Siatkówka:
I miejsce w „II Turnieju z Okazji Odzyskania Niepodległości o puchar Dyrektora ZPPO”
II miejsce w turnieju „O puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kornicy”
II miejsce w turnieju „ O puchar dyrektora I LO w Łosicach”
IV miejsce w Zespole Szkół Rolniczych nr 3 w Łosicach
„W turnieju o puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Łosicach”
IV miejsce w Zespole Szkół Rolniczych nr 3 w Łosicach
„O puchar prezesa Wokasu”
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INDYWIDUALNIE:
Mistrzostwa Regionu w lekkoatletyce: -Siedlce
III miejsce J. Jakimiuk
400m
III miejsce J. Stefaniuk , R. Siwek, D. Sadowska, M. Doroszuk 4x100
IV miejsce Małgorzata Doroszuk 100m
V miejsce Julia Markowska
300m
V miejsce Roksana Siwek
skok w dal
VI miejsce Daria Sadowska
skok w dal
VI miejsce J. Jakimiuk, K. Kadłubowska, I. Wyrzykowska, J. Grzesiewicz
Sztafeta Olimpijska
Regionalne zawody LZS „Szukamy talentów w środowisku wiejskim” - Siedlce
III miejsce Julia Markowska
300m
V miejsce Justyna Jakimiuk
300m
V miejsce J. Markowska , R. Siwek, D. Sadowska, M. Doroszuk sztafeta 4x100
Powiatowa Gimnazjada w LA: - Kornica
I miejsce Małgorzata Doroszuk
100m
I miejsce Ewelina Gawłowska
skok w dal
I miejsce Joanna Warda
kula 3kg
I miejsce J. Jakimiuk, K. Łubik, M. Stefaniuk, O. Dacewicz sztafeta olimpijska
II miejsce Julia Markowska
300m
II miejsce Roksana Siwek
skok w dal
II miejsce Justyna Jakimiuk
400m
II miejsce Milena Chromiec
kula 4kg
II miejsce D. Sadowska, J. Grzesiewicz, A. Szpura, M. Doroszuk 4x100
III miejsce Martyna Stefaniuk
200m
III miejsce Daria Sadowska
skok w dal
III miejsce Anna Gasiuk
800m
III miejsce Kornelia Kafara
skok w dal
III miejsce M. Sadowska, K. Flis, K. Iwanowska, J. Markowska szt. 4x100
Indywidualne Biegi Przełajowe - szczebel powiatowy
I miejsce Aleksandra Mitura
III miejsce Julia Markowska
I miejsce Justyna Jakimiuk
W grach zespołowych szkołę reprezentowały dziewczęta:
Milena Chromiec, Martyna Stefaniuk, Daria Sadowska, Aleksandra Dacewicz, Aleksandra Szpura,
Klaudia Sadowska,Małgorzata Doroszuk, Justyna Jakimiuk, Izabela Wyrzykowska, Karolina Kafara,
Kinga Łubik. Paulina Bartoszuk, Joanna Warda, Julia Markowska, Natalia Sawczuk, Klaudia Chomiuk,
Ewelina Bartoszuk, Wioletta Kalinowska, Kornelia Flis, Maria Panasiuk, Karolina Iwanowska, Marlena
Sadowska, Aleksandra Mitura, Wiktoria Rypina, Anna Kalinowska.
Zawody drużynowe
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców
V miejsce w Mistrzostwach Regionu w LA
Zawody indywidualne
Mistrzostwa Powiatu w LA
I miejsce - sztafeta 4x100m ( Mateusz Dymidziuk, Patryk Szpura, Maciej Geresz, Karol Muszyński)
I miejsce - sztafeta 4 x100m ( Mateusz Weśniuk, Dominik Chomiuk, Piotr Dorosz, Łukasz Naumiuk)
Uroczystości szkolne
- Dzień Papieski w szkole i kościele parafialnym w Kornicy;
- Dzień Edukacji Narodowej;
- Święto Patrona szkoły, ślubowanie klas I ;
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- tradycje Świat Bożego Narodzenia –Jasełka, opłatek;
- choinka szkolna;
- apel z okazji rocznicy tragedii pod Smoleńskiem oraz zbrodni katyńskiej 1940;
- Dzień Ziemi- apel, konkursy, inscenizacja;
- akademia z okazji 3 maja ;
- Dni Oświaty Książki i Prasy ( apel, kiermasz książek, konkursy);
SZKOŁA PODSTAWOWA
Konkursy:
- szkolny konkurs poezji C.K. Norwida – I miejsce
- gminny konkurs recytatorski „Patriotyzm w poezji” organizatorzy –III miejsce
- gminny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożenarodzeniową – I miejsce.
- konkurs na przebranie karnawałowe;
- konkurs powiatowy matematyczny „Matematyka innego wymiaru” – I miejsce,
- gminny konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi” – I, II i III miejsce
- gminny konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego – II miejsce
- konkursy ogólnopolskie - „Kangur” – wyróżnienie, laureat konkursu matematycznego OXFORD,
udział w olimpiadach przedmiotowych z j. polskiego, matematyki i przyrody, konkursy plastyczne Bezpiecznie na wsi ( II miejsce w powiecie klasa I), Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż
przychodzi ci z pomocą
- liczny udział w konkursach organizowanych przez Sanepid (Trzymaj formę, Znajdź właściwe
rozwiązanie- o paleniu tytoniu,
- powiatowy turniej BRD – II miejsce
- współpraca z Nadleśnictwem w Sarnakach – prelekcje, sprzątanie lasu, lekcje terenowe
- gminny konkurs recytatorski M. Konopnickiej – III miejsce
- gminny konkurs „Plastyczne podróże z książką” dla szkół podstawowych naszej gminy
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Organizacja czwórboju LA (mistrzostwa powiatu).
- III m dziewcząt
- II m chłopców
Organizacja zawodów w mini piłce nożnej dziewcząt.
- II m dziewcząt
Organizacja zawodów w mini piłce nożnej chłopców.
- II m chłopców
Organizacja zawodów w piłce hokejowej
II m dziewczyny
II m chłopcy
Imprezy i uroczystości szkolne
 imprezy organizowane z udziałem uczniów
- dni papieskie- apel;
- akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- akademia z okazji Dnia patrona w tym ślubowanie klas I;
- apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
- apel z okazji Świąt Wielkanocnych
- akademia z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja;
- tydzień bezpieczna droga do szkoły – akcja organizowana dwa razy w roku celem bezpiecznego
poruszania się po drogach publicznych
- dni Oświaty Książki i Prasy
- dzień Dziecka i Sportu
- Dzień Ziemi - Zdrowe GO;
- Biegi niepodległościowe.
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ZESPÓŁ:
Projekty
1. „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” koordynowany przez MSCDN Siedlce
- 5 uczniów Gimnazjum uczestniczy w zajęciach matematycznych, informatycznych, przyrodniczo
chemicznych w Siedlcach.
2. „Zagrajmy o sukces” koordynowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
- liczba uczestników – dwie grupy po 15 osób ( uczniowie I i II klasy Gimnazjum)
- celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych,
sportowych, językowych, psychologiczno –pedagogicznych.
3. Półkolonie letnie– projekt finansowany przez stowarzyszenie „Tygiel Doliny Bugu” dla 40 dzieci i
młodzieży z terenu Gminy, których rodzice opłacają składkę KRUS. Celem projektu było pozytywne i
aktywne spędzenie wolnego czasu. Sierpień 2011 r.
4. Szkoła Startu do Kariery koordynowany przez MSCDN, początek realizacji marzec 2011
zakończenie marzec 2013, zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej
rozwijające uzdolnienia humanistyczne i matematyczne oraz kompetencje kluczowe i zajęcia
wyrównujące wiadomości z języka polskiego i matematyki. Ok. 30 tys. zł.
5. „Letnia Szkoła Kreatywności” – zajęcia dla 80 uczniów SP koordynowany przez MSCDN.
6. „Yangster” – zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas III gimnazjum – 60 osób
współfinansowany przez Urząd Gminy i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Imprezy środowiskowe
- wieczór pieśni patriotycznych
- wieczór kolęd dla społeczności
- choinka szkolna;
- dzień Babci i Dziadka
- dzień Rodziny;
- spotkanie dla Sekcji Emerytów;( montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży),
- prelekcje dla rodziców podczas wywiadówek szkolnych – MSCDN, Dni Otwarte raz w miesiącu.
- wizyta studyjna gości zagranicznych z 7 krajów Unii Europejskiej w ramach projektu ITTAAT
Grundtiyig, byliśmy gospodarzami festynu gminnego, gminny i powiatowy turniej straży pożarnej
- współpraca z parafią przygotowywanie prezentacji multimedialnej
Wyjazdy i wycieczki dla uczniów
Kino, lodowisko, basen, do Nadleśnictwa Sarnaki- ścieżka ekologiczna, Horodyszcze mini zoo,
Podedwórze – zajęcia artystyczne, wycieczka do Warszawy.
Akcje charytatywne
- „Góra grosza’- zbiórka pieniędzy na rodzinne domy dziecka
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- akcja zbierania zakrętek plastikowych i nalepek z herbaty lipton – pomoc dzieciom niepełnosprawny
- akcje ekologiczne – zbieranie baterii, tonerów, makulatury
Pozyskiwane fundusze:
 Nauczyciele społecznie prowadzą sklepiki szkolne, pozyskane fundusze wykorzystywane są na
zakup pomocy szkolnych, wyposażenie sal lekcyjnych, dofinansowanie do wyjazdów dla dzieci w
trudnej sytuacji materialnej, działalność Samorządu Szkolnego, na nagrody w konkursach
szkolnych,
 kiermasze – sprzedaż ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz używanych książek
(wzbogacenie wyposażenia świetlicy i biblioteki)
 lokalni sponsorzy – na nagrody w konkursach, zawodach sportowych
 wyposażenie w laptopy wypracowane z wynajmu sali gimnastycznych;
Szkoła promuje dzieci i młodzież utalentowaną podczas apeli szkolnych, spotkań z rodzicami, w
lokalnej prasie oraz na gazetkach szkolnych.
Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody pieniężne za najlepsze wyniki na poziomach
klas ufundowane przez Organ Prowadzący oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców
W zespole n – le realizowali godziny z art. 42 ust 2 Karty Nauczyciela zał. Nr 1.
Nie odnotowano kradzieży na terenie szkoły. Uczniowie czują się bezpieczni.
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Organizacje uczniowskie działające w Zespole – PCK, LOP, SU, SKS, CHÓR które aktywizują
uczniów do pracy społecznej.
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:
 ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”
 ,,Nie pal przy mnie, proszę”
 ,,Trzymaj formę”
 Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”
 ,,Szklanka mleka”
 „Owoce w szkole”
PUNKT FILIALNY W KOSZELÓWCE
KONKURSY:
1. Udział w gminnym konkursie recytatorskim w Kornicy – poezja patriotyczna (wyróżnienie);
2. I miejsce w konkursie matematycznym ,, Liczę po mistrzowsku”(w kategorii klas IV)
3. Udział w powiatowym konkursie turnieju BRD – III miejsce
4. Udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym:
II – miejsce w biegach przełajowych ;
III – miejsce w mini piłce nożnej chłopców;
III – miejsce w mini koszykówce chłopców;
IV – miejsce w mini piłce ręcznej dziewcząt;
IV – miejsce w mini piłce ręcznej chłopców;
5. III miejsce w powiatowym konkursie Języka Angielskiego w Łosicach;
6. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. ,,Ptaki cudaki”
7. Udział w gminnym konkursie recytatorskim Poezji i prozy Marii Konopnickiej w Kobylanach:
 II miejsce w kategorii klas 0
 III miejsce i wyróżnienie w kategorii klas I-III
8. III miejsce i wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Drzewko bożonarodzeniowe”
Konkursy szkolne:
1. Szkolny turniej wiedzy ,,Potyczki polonistyczne”
2. ,,Z mitologią za pan brat”
3. Konkurs gramatyczny języka angielskiego
4. Konkurs pięknego czytania z języka angielskiego
5. Konkurs wiedzy o owocach i warzywach klas IV-VI
6. Konkurs matematyczny „SUPERMATEMATYK I- go SEMESTRU”.
7. Polska – moja ojczyzna
8. Najciekawszy krajobraz, kl. 0-III
9. Konkurs NAJLEPSZY KOLEGA/KOLEŻANKA
10. Konkurs biblioteczny ,,Znajomość Kubusia Puchatka”
11. Konkurs biblioteczny ,,O kim mowa ‘’
12. Udział w okręgowym konkursie ,,Chrońmy środowisko dla przyszłych pokoleń” –I miejsce
13. Konkurs plastyczny ,, Jestem bezpieczny na drodze”;
UROCZYSTOŚCI I AKCJE OGÓLNOPOLSKIE
1. ,,Sprzątanie Świata”
2. Ślubowanie klasy I;
3. Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
4. Uroczysta akademia z okazji 11 listopada
5. ,,Dzień bez papierosa” –apel
6. Zabawa andrzejkowa i wróżby
7. Mikołajki klasowe;
8. Spotkanie opłatkowe – szkolna wigilia – Jasełka;
9. Choinka noworoczna – przedstawienia z udziałem wszystkich dzieci, zabawa taneczna;
10. Poczta Walentynkowa;
11. Bal karnawałowy ( zabawa taneczna, konkurs na najciekawsze przebranie);
12. Pierwszy Dzień Wiosny (Wycieczka nad rzekę, topienie Marzanny, gry, zabawy i konkursy);
13. Apel z okazji Dnia Ziemi ( przedstawienie pod tytułem ,,Ziemia – błękitna planeta);
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14. Ognisko integracyjne kl.0-I ( dzieci z rodzicami) Pożegnanie lata –powitanie jesieni w Parku w
Wólce Nosowskiej;
15. Uroczysta akademia z okazji 3 maja;
16. ,,Dzień Rodziny” (uroczysta akademia przygotowana dla rodziców, przez wszystkich uczniów
naszej szkoły. Gry i zabawy z rodzicami, poczęstunek);
17. Wycieczka dwudniowa w Góry Świętokrzyskie;
18. Wycieczka rowerowa ( ścieżka przyrodnicza);
19. Wycieczka do lasu kl. 0-I;
20. Wyjazd na basen do Białej Podl.
21. Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Tydzień Bezpiecznej Drogi do Szkoły”;
22. Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza”;
23. Udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”;
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:
 ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”
 ,,Nie pal przy mnie, proszę”
 ,,Trzymaj formę”
 Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”
 ,,Szklanka mleka
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W STAREJ KORNICY
Grupa 3-latków brała udział w ciągu całego roku w następujących konkursach:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zima widziana oczami dziecka" organizowany przez Samorządowe
Przedszkole Nr 5 w Krakowie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Mikołaj i jego towarzysze" organizowany przez Przedszkole Nr 6
w Tychach
II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Mój własny anioł" organizowany przez Urząd Miejski w Będzinie i
Przedszkole Miejskie Nr 11 w Będzinie
II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Witaj Wiosno" organizowanego przez Przedszkole
Miejskie Nr 124 w Łodzi
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Święto drzewa" organizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 34 im.
Jasia i Małgosi w Katowicach
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Wiosenne origami" organizowany przez Przedszkole Nr 21 w
Koszalinie
Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu
Internetowy Wielki Konkurs Ekologiczny
Konkurs Plastyczny "Zaczarowany świat w książkach" organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną im.
Heleny Radlińskiej Filia w Łosicach
Grupa 4-latków uczestniczyła w trakcie roku szkolnego w:
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Bezpieczny Przedszkolak" - Przedszkole z Katowic;
Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Jesienne drzewo" - Przedszkole z Raciborza;
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pani Wiosna", którego organizatorem było Przedszkole
z Gdańska. Oto dyplom, jaki otrzymali:
Grupa 5-latków brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pani Wiosna", którego
organizatorem było Przedszkole z Gdańska.
Grupa 6-latków uczestniczyła w Gminnym Konkursie Recytatorskim poezji i prozy Marii Konopnickiej
w Kobylanach.
W maju został przeprowadzony konkurs plastyczny „W krainie Kubusia”. Konkurs był skierowany
do wszystkich dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Starej Kornicy.
W grupie wiekowej 3,4-latki konkurs wygrali:
I miejsce – Martyna Kasjaniuk (gr.4-latków)
II miejsce – Patrycja Marciniuk (gr. 3-latków)
III miejsce – Zuzanna Romaniuk (gr. 3–latków)
W grupie wiekowej 5,6-latków konkurs wygrali:
I miejsce – Lena Staniaszek (gr.5-latków)
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II miejsce – Natalia Musiej (gr.6-latków)
III miejsce – Paweł Romaniuk (gr.6-latkow)
Dn. 15.05.2012 r. odbył się Gminny Konkurs Piosenki pod hasłem "Muzyka smyka",
w kategorii 3,4-latków I miejsce - Alicja Bujalska, II miejsce - Jakub Geresz,
III miejsce - Martyna Kasjaniuk
w kategorii 5,6-latków I miejsce - Szymon Szewczuk, II miejsce - Kacper Koźluk,
III miejsce - Karolina Kiryluk
Dnia 26 kwietnia 2012 roku w naszym przedszkolu odbył się finał Konkursu Recytatorskiego
„Wiersz o wiośnie”.
W grupie 3- i 4- latków zwyciężyli: 1Martynka Kasjaniuk 2. Gabrysia Stefaniuk 3. Zuzia Pomagruk
W grupie 5- i 6- latków laureatami zostali: 1. Agnieszka Mitura 2. Natalia Musiej 3. Natalia Kryńska
19.04.2012 r. 3-letnie dziewczyny: Zuzanna Huczko, Klaudia Kozak, Patrycja Marciniuk, Klara
Pietruczuk oraz Zuzanna Romaniuk na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu pokazały naprawdę klasę. Nie dość, że z odwagą weszły na scenę, to jeszcze pięknie
"przebojowo" zaśpiewały piosenkę reklamującą zdrowie. Każda z nich otrzymała odrobinkę słodkości,
a dla przedszkola zdobyły nagrody rzeczowe, z których wszyscy będziemy chętnie korzystać.
W dniach 28-29 listopada 2011 r. odbył się przedszkolny konkurs na „Jarzynową kukiełkę”.
I miejsce: Weronika Zadrożniak i Kornel Chudynko
II miejsce: Emilka Mitura, Natalia Musiej, Natalia Małyszko
III miejsce: Sebastian Chudynko, Maksymilian Starużyk.
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SZPAKACH:

Praca szkoły jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój uczniów, kształtowanie
pożytecznych postaw i zapewnienie bezpiecznych warunków nauki. Szkoła kładąc nacisk na rozwijanie
zainteresowań i zdolności uczniów, realizuje dwa projekty edukacyjne : Dziecięca Akademia
Przyszłości (klasy IV-VI) i Indywidualizacja nauczania dla klas I-III oraz programy własne: „Zdrowa
i bezpieczna szkoła” , „Mistrz ortografii”. Ponadto od 5 lat szkoła uczestniczy w programie „Szkoła bez
przemocy” . Uczniowie co roku biorą udział w konkursach matematycznych ” Kangur” i ” Oksford”,
konkursach przedmiotowych . Osiągają sukcesy w konkursach recytatorskich , muzycznych,
sportowych .
Osiągnięcia uczniów:
1. Uczniowie klasy III osiągnęli dobre wyniki w ogólnopolskim teście kompetencji uzyskując średnią
równą średniej krajowej.
2. wrzesień 2012 -I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych wśród dziewcząt,
- III miejsce w Rejonowych biegach Przełajowych wśród chłopców.
3. 2011/12 - III miejsce w Gminnym Turnieju w Tenisie Stołowym Chłopców
4. 2011/12 - I miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych Dziewcząt
5. I miejsce w konkursie recytatorskim im Kornela Makuszyńskiego - etap gminny
6. III miejsce w III powiatowym festiwalu kolęd i pastorałek.
7. I miejsce w gminnym konkursie matematycznym uczniów klas VI
8. I miejsce w gminnym konkursie poezji patriotycznej
9. I miejsce w konkursie recytatorskim im Marii Konopnickiej
Szkoła współdziałając z lokalnymi partnerami podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska wsi
organizując imprezy i spotkania środowiskowe. Upowszechnia podczas tych imprez idee
gospodarności, wykorzystywania wiedzy i zasad wychowania, kształtowania pożytecznych postaw i
prowadzenia zdrowego trybu życia.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLANACH:

Projekty i programy:
1.Rządowy Program „Radosna Szkoła”_ utworzenie Małego Placu Zabaw
2.Rządowy Program „Owoce w Szkole” – bezpłatne porcje owocow i warzyw dla klas I-III
3.Rządowy Program „Szklanka Mleka” – bezpłatne mleko białe w kartonikach
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Konkursy:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

I miejsce w gminnym Konkursie „Patriotyzm w Poezji
I miejsca w powiecie w trzech kategoriach w Matematycznych Mistrzostwach Polski organizowanych
przez Firmę ELITMAT w Mińsku Maz.
I miejsce w gminnym Konkursie Matematycznym klas VI w Gimnazjum w Kornicy
W gminnym Konkursie recytatorskim poezji i prozy Marii Konopnickiej
I miejsce w kategorii klas „0”
I miejsce w kategorii klas I-III
II miejsce w kategorii klas IV_VI
I i III miejsce w gminnym Konkursie recytatorskim Kornela Makuszyńskiego
IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym

Zawody sportowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II miejsce w indywidualnych powiatowych biegach przełajowych
I i III miejsce w powiatowym indywidualnym turnieju tenisa stołowego organizowanego przez Tygodnik
Siedlecki
I i II miejsce w powiecie w tenisie stołowym chłopców (drużynowo)
II miejsce w powiecie w mini piłce koszykowej (drużynowo)
I miejsce w powiecie w Mini Piłce Nożnej dziewcząt (drużynowo – klasa III)
I miejsce w regionie w Mini Piłce noznej dziewcząt (drużynowo – klasa III)
IX-XII miejsce w województwie mazowieckim w Mini Piłce noznej dziewcząt (drużynowo – klasa III)
III miejsce w powiecie w Mini Piłce Nożnej chlopców (drużynowo)
IIII miejsce w powiecie w Czwórboju L. A. chłopców (drużynowo)

VI Higiena nauczania w placówkach
Tak jak w poprzednich latach jednym z głównych zadań szkoły jest zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Tygodniowy rozkład zajęć realizowany
w szkołach wynikał z arkuszy organizacji i został sporządzony zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej uczniów (równomierne rozłożenie zajęć w ciągu tygodnia). Bezpieczeństwo dzieci w szkole
i na zajęciach poza szkołą. Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje
działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę
wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli i rodziców sprawujących opiekę na danej
imprezie. Opieka nad uczniami podczas przerw jest wystarczająca. Uczniowie podczas lekcji
wychowawczych i wychowania fizycznego zapoznani zostali z zasadami bhp obowiązującymi w szkole.
Zasady te często były przypominane na apelach szkolnych oraz przed różnymi imprezami. Wszystkie
przepisy w zakresie bhp są przestrzegane. Pomieszczenia szkolne są utrzymane w czystości
i częściowo odnowione. Szkoła wypełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki. Potwierdzają
to kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne.
VII Stan realizacji zadań oświatowych Gminy na rzecz uczniów i szkół
W roku szkolnym 2011/2012 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez Gminę Stara
Kornica środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników
i utrzymanie budynków.
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Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano
rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym
oddaleniu od szkół.
Zgodnie z dyspozycją art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie
stypendiów. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół
ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Stara Kornica. Kryterium dochodowe
uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Na powyższe
zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 44.071,30 zł. Przyznano
stypendium szkolne dla 135 uczniów.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników
w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 61 uczniów.
Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 14.490,00 zł z budżetu Wojewody
Mazowieckiego.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70 b ustawy
o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Złożono i rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek pozyskując na ten cel
środki w wysokości 4.848,46 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego .

Opracowała:
Justyna Iwaniuk – Michalik
przy współpracy ze szkołami

Zatwierdził:
Kazimierz Hawryluk
Wójt Gminy Stara Kornica
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