INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych
GMINY STARA KORNICA,
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015
(wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

Stara Kornica, październik 2015 r.

Art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,2 w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań
własnych jednostki samorządu terytorialnego.”
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz gimnazjum, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół wymaga właściwej organizacji,
zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych
w ustawie o systemie oświaty.

I. Stan organizacji placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Stara Kornica była organem prowadzącym dla następujących
placówek oświatowych:
1. Zespół 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.
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli. Dobór kadry
pedagogicznej to przede wszystkim zadanie dyrektorów szkół.
Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 (SIO wg. stanu na
31.03.2015 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

8

154

39 21 32 19 22 21

6

47

6

7 11 10 3 10

3.

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

6

50

11 10 2

6

7 14

4.

Punkt Filialny w Koszelówce

6

23

5

6

5

Razem

26

274

61 40 48 41 37 47

2

3

2

2

1.

Gimnazjum w Starej Kornicy

9

168

Ogółem

9

168

56 56 56

Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych (SIO wg. stanu na 31.03.2015 r.)

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

1

Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy

5

96

Razem

5

96

1

Oddział Przedszkolny w Starych Szpakach

1

18

2

Oddział Przedszkolny w Kobylanach

2

15

3

Oddział Przedszkolny w Koszelówce

2

6

Razem

5

39

Tabela Nr 3. Zatrudnienie w szkołach (arkusz organizacji - maj 2014 r. )
Lp

1.

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa w Starej

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

razem

nauczyciele

pozostali

16,3

10

26,3

Kornicy
2.

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

10

2

12

3.

Szkoła Podstawowa w Starych

9,88

1

10,88

Punkt Filialny w Koszelówce

6,35

1

7,35

Razem

42,53

14

56,53

Gimnazjum w Starej Kornicy

20

2

22

Razem

20

2

22

Samorządowe Przedszkole w

7,51

2

9,51

7,51

2

9,51

70,04

18

88,04

Szpakach
4.

1.

1.

Starej Kornicy
Razem
OGÓŁEM
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II.

Baza do działalności oświatowej.
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. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu
dydaktycznego. Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco doposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym : komputery, laptopy, cyfrowe
aparaty fotograficzne, tablice interaktywne i inne.
Ponadto każda placówka dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, świetlicą, dostępem do internetu.

Baza lokalowa jest

zróżnicowana, z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest ulepszana, w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. Dodatkowo
podejmowane są działania w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł, w tym udział w realizacji projektów, pomoc sponsorów i rodziców dzięki czemu możliwym jest
ciągłe doposażanie placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.
Tabela Nr 4. Stan bazy lokalowej oświaty.

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

1

1

7

2

5

4

5

4

4

III.

Koszty

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego.
Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne.
Tabela Nr 5 Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych (okres od 01.09.2014r do 31.08.2015r )
Źródła środków finansowych:
Wyszczególnienie
subwencja
oświatowa

dotacje

środki z
budżetu
gminy

Koszty ogółem
w zł

w tym:
wynagrodzenia

pozostałe
(bez
remontów)

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

-

45782,00

565640,86

611422,86

518808,71

92614,15

Szkoła Podstawowa w Starej
Kornicy

1459691,00

108808,00

479781,05

2048280,05

1476,141,01

564084,80

Punkt Filialny w Koszelówce

218006,00

9971,00

243042,77

471019,77

459510,39

11509,38

Gimnazjum w Starej Kornicy

1592390,00

10000,00

86261,00

1688651,00

1652693,31

35957,69

2. Szkoła Podstawowa
w Starych Szpakach

445490,00

19062,00

425823,17

890375,17

805097,10

80052,07

3. Szkoła Podstawowa
w Kobylanach

473926,00

50025,00

460253,00

984204,00

855059,72

129144,28

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

Nazwa placówki

Wyszczególnienie prac

Kwota brutto

1.

Szkoła Podstawowa
w Starych Szpakach

Naprawy tynków i malowanie pomieszczeń :szatni,
korytarza dolnego, łazienek uczniowskich

1.230,00 zł

Zamontowanie drzwi do sali gimnastycznej, łazienek
i szatni
pomalowanie 3 sal lekcyjnych ( nr 7 -gimnazjum, nr 23
- szkoła podstawowa oraz jednej sali w przedszkolu),
pomalowanie dolnego korytarza w całym budynku
ZPPO w Starej Kornicy,
wymiana desek na ławeczkach przy stadionie,
naprawa dachu na dachu sali gimnastycznej,
obróbka kominów wentylacyjnych na części gimnazjum
naprawa części gzymsu oraz obróbek blacharskich na
budynku przedszkola,
modernizacja monitoringu,
bieżące naprawy sprzętu oraz pomieszczeń szkolnych
malowanie trzech sal lekcyjnych
malowanie korytarzy
malowanie sali gimnastycznej
wymiana lamp oświetleniowych na korytarzach
lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej
wysypanie żwirem wjazdu na teren szkoły
zamontowanie bramki na placu zabaw

7.000,00 zł - środki
zewnętrzne

2

3

Zespół Publicznych
Placówek Oświatowych
im. Odzyskania
Niepodległości w Starej
Kornicy

Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej
w Kobylanach

21 756,37 zł

2.437,85 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 2014/2015 obrazuje tabela nr 7.
W 2015 roku uczniowie klas szóstych przystępowali do sprawdzianu przygotowanego według nowej
formuły.

Zadania

egzaminacyjne

sprawdzały

realizację

celów

kształcenia

i

treści

nauczania

zapisanych w podstawie programowej.
Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka polskiego
(11 zamkniętych i 2 otwarte) i 14 z matematyki (11 zamkniętych i 3 otwarte). Były to w większości
zadania

sprawdzające

planowanie

i

umiejętności

realizowanie

złożone,

rozwiązania.

w

tym

Wśród zadań

analizowanie
zamkniętych

i

interpretowanie

występowały:

informacji,

zadania

wyboru

wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi, zadania typu prawda-fałsz
oraz zadania na dobieranie.
Z zakresu matematyki dominowały zadania osadzone w kontekście praktycznym. Uzupełniono je rysunkami,
tabelami i wykresem. Zadania otwarte wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania.
Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 41 punktów, w tym 21 punktów
z języka polskiego i 20 punktów z matematyki.
Tabela Nr 7. Wyniki sprawdzianu w szóstej kl. szkoły podstawowej – arkusz standardowy OKE 2015 r.

Szkoła Podstawowa im. Marii

średni wynik(%)

Konopnickiej w Kobylanach

liczba uczniów

Szkoła Podstawowa w Starych

średni wynik(%)

Szpakach

liczba uczniów

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy

średni wynik(%)

część pierwsza

część druga

język polski i matematyka

język angielski

język
polski
61,1

matematyka

ogółem

67,1

64,0

język
angielski
64,9

71,9

71,5

14
71,8

75,5

14
75,5

68,4

57,6

10
63,2

82,7

10
82,7

57,0

37,5

21
47,5

70,5

21
70,5

66,5

62,6

2
64,6

75,3

2
75,3

liczba uczniów

Punkt Filialny w Koszelówce

średni wynik(%)
liczba uczniów

ogółem
64,9

Wyniki dla szkół w gminie Stara
Kornica

średni wynik(%)

Wyniki dla powiatu łosickiego

średni wynik(%)

69,0

58,4

47
63,9

73,6

47
73,6

Wyniki dla województwa
mazowieckiego

średni wynik(%)

75,6

63,8

69,8

80,4

80,4

liczba uczniów
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tak jak w całej Polsce został przeprowadzony w dniach

Egzamin Gimnazjalny w Gminie Stara Kornica

21, 22, 23 kwietnia 2015 roku. Do egzaminu przystąpiło 52 uczniów.
Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.
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 2015r.
(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

GR-P

GR-R

dla Gimnazjum w Starej

56,8

57,8

39,3

44,1

52,8

28,1

43,8

15,2

59,5

60,1

44,5

45,1

60,2

38,0

55,2

-

Kornicy
dla powiatu łosickiego

* I. GH- część humanistyczna
- GH-P - język polski,
- GH-H - historia i WOS

II. GMP- część matematyczno-przyrodnicza
- GM-M – matematyka
- GM-P - przedmioty przyrodnicze

III. Część z języka obcego
- GA- j. angielski,
- GR - j. rosyjski

P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony

Maksymalny wynik jaki mógłby uzyskać uczeń gimnazjum wynosi 100% punktów z każdej części egzaminu.

V Działania wspierające i motywacyjne - Programy, konkursy, zawody, imprezy i uroczystości
szkolne (informacje przekazane przez szkoły)
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W STAREJ
KORNICY:
1. PROJEKTY
Gimnazjum w Starej Kornicy
Uczniowie gimnazjum brali udział w następujących projektach edukacyjnych, wychowawczych i
profilaktycznych:


"Youngster" współfinansowany przez Urząd Gminy i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - zajęcia
z języka angielskiego dla uczniów klas III gimnazjum.



Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie zdolnych-3 uczennice otrzymywały
stypendia naukowe, dzięki którym rozwijały swoje uzdolnienia.



Moja Przyszłość- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ścisłych - matematyki, chemii, biologii,
doradztwa zawodowego.
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Nauka Integruje – we współpracy z Zespołem Szkół nr 3 w Łosicach.



Realizacja szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.



Chwila dla zdrowia - obudź się gimnazjalisto - promujący zdrowy styl życia



„Młodzi głosują” - projekt edukacyjny młodzieżowe prawybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy, Punkt Filialny w Koszelówce
Uczniowie brali udział w projektach edukacyjno – wychowawczych:
1. Moja Przyszłość - "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach projektu prowadzone były zajęcia z:języka angielskiego, przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych, z poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego;
2. WF z Klasą –propagujący zdrowy styl życia;
3. Półkolonie letnie dla dzieci z gminy Stara Kornica finansowane przez Stowarzyszenie "Tygiel Doliny
Bugu" – organizowane w Szkole Podstawowej w Starej Kornicy
4. Bezpieczna droga do szkoły
5. Programach profilaktycznych:
1. Znajdź właściwe rozwiązanie
2. Nie pal przy mnie, proszę
3. Trzymaj formę
6. Programach rządowych:
1. ,,Szklanka mleka”
2. „Owoce w szkole”
Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy
Dzieci uczestniczyły w następujących programach:


"Akademii Aquafresh"



"Dzieciństwo bez próchnicy", współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz przez MZ



w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury” propagującym dbałość o środowisko
naturalne



Cała Polska czyta dzieciom - program zachęcający do czytania najmłodszym dzieciom

2. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
Gimnazjum w Starej Kornicy
 Wieczór Pieśni Patriotycznej – z udziałem społeczności lokalnej;
 Bieg Niepodległości - udział gimnazjalistów;
 Wieczór kolęd dla społeczności lokalnej;
 Dzień otwarty dla uczniów klas VI z terenu gminy (zasady rekrutacji do gimnazjum, zwiedzanie szkoły,
konkursy);
 Dzień Papieski w szkole;
 Dzień Edukacji Narodowej;
 Święto Patrona szkoły, ślubowanie klas I
 Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – Jasełka, opłatek;
 Choinka szkolna;
 Apel z okazji rocznicy ZBRODNI KATYŃSKIEJ i rocznicy KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ;
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Dzień Ziemi - apel, konkursy, inscenizacja;
apel z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych;
akademia z okazji 3 Maja;
Dni Oświaty Książki i Prasy (apel, kiermasz książek, konkursy);
spotkania z przedstawicielami szkół średnich w ramach orientacji zawodowej
Happening Promujący Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016
spotkanie opłatkowe
Dni Języków Obcych
Noce w szkole integrujące gimnazjalistów

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy


















Tydzień Bezpieczna Droga do Szkoły;
Dzień Papieski;
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;
Dzień Babci i Dziadka;
Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka;
Dzień Ziemi;
Choinka noworoczna;
Święto książki – apel;
Wieczór Pieśni Patriotycznych;
Wieczór Kolęd;
Dzień Matki;
Noce w szkole;

Punkt Filialny w Koszelówce









ślubowanie
mikołajki klasowe
andrzejki
choinka szkolna – przygotowanie przedstawień
akcja „Sprzątanie Świata”
Odzyskanie Niepodległości – Święto Patrona
Dzień Edukacji Narodowej
Święto rodziny

Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy
W przedszkolu odbyły się uroczystości, imprezy jak:
 Pierwszy Dzień Wiosny - wspólny spacer z dziećmi z całego przedszkola, przedstawienie ,,Pierwszy
dzień wiosny”
 Dzień Służby Zdrowia,
 Dzień Matki,
 Dzień Dziecka,
 Dzień Otwarty,
 Choinka w przedszkolu,
 Bal Karnawałowy – bal przebierańców,
 ,,Dzień Ziemi” – przedstawienie,
 Bal Jesieni,
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Dzień Pluszowego Misia,
Andrzejki,
Wigilia klasowa,
Dzień Babci i Dziadka,
Dzień z kroplą wody,
Dzień Patrona ZPPO,
Wieczór kolęd.

Ponadto uczestniczyły w spotkaniach zorganizowanych w przedszkolu:
 z nauczycielem biblioteki – p. Małgorzatą Dacewicz,
 z panią pielęgniarką,
 z policjantem,
 z leśniczym,
 zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez szkolnego pedagoga
 zajęciach logopedycznych prowadzonych przez logopedę szkolnego
 uczęszczały na zajęcia dodatkowe – rytmikę, nauka tańca, język angielski
Dzieci uczestniczyły w licznych przedstawieniach i spektaklach teatralnych, jedno przygotowane przez ich
starszych kolegów z klasy Ib SP w Starej Kornicy. Zaprezentowały również swoje umiejętności taneczne
w pięknych strojach na Wieczorze Pieśni Patriotycznej.
3. AKCJE CHARYTATYWNE I INNE
Uczniowie ZPPO uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych oraz ekologicznych:







akcji charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych - zbiórka plastikowych nakrętek,
akcja „Góra Grosza”,
WOŚP,
zbiórka baterii do organizacji „Reba”
Ekoszkoła - zbiórka starych, zużytych telefonów,
Zbiórki folii z butli gazowych.

4. WYCIECZKI I WYJAZDY SZKOLNE
Uczniowie ZPPO mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy oraz integracji ze społecznością szkolną,
uczestnicząc w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, wyjazdach na basen. Udział w spektaklach teatralnych i
wyjazdy do kina pozwoliły na realizację podstawy programowej.
Gimnazjum w Starej Kornicy
 pięciodniowa wycieczka w Sudety,
 jednodniowa wycieczki do Ciechanowca, Siedlec, Janowa Lubelskiego „Zoom natury”,
 biwaki szkolne - „Noc w szkole”,
 wyjazdy na lodowisko - Siedlce,
 wyjazd na sztukę teatralną ,,Romeo i Julia z Caro Dance” i „Skąpiec” - Siedlce,
 wyjazd do kina - Siedlce, Biała Podlaska - film: „Bóg nie umarł”, „Kosogłos”” Miasto 44”,
 wyjazd na konkurs ,, Olimpiada o zdrowym stylu życia” - Łosice, Warszawa,
 wyjazd na konkurs recytatorski - Konstantynów, Łosice.
Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy





spektakle ,,Eko- Bartek” „Bezpieczny świat”, „Najcenniejszym darem jest przyjaźń” ,„Komputerowe
przygody Jasia”;
warsztaty telewizyjne;
spektakl teatralny w Siedlcach „Uwolnić Mikołaja”;
jednodniowe wycieczki do Parku Jurajskiego w Bałtowie, Białej Podlaskiej, Białowieży, Hołowna,
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Janowa Lubelskiego ”Zoom natury”;
3 dniowa wycieczka Malbork – Ciechocinek - Toruń – Biskupin;
wyjazd do kina w Białej Podlaskiej na film pt. ”Wielka szóstka”;
wycieczka do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik;
pokaz rycerski.

Punkt Filialny w Koszelówce




wycieczka do Warszawy
wycieczka do Białej Podlaskiej
wyjazdy na basen do Białej Podlaskiej

Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy




wyjazd do aquaparku w Siedlcach
Siedlce – sala zabaw
Jednodniowa wycieczka na Farmę Iluzji do Mościsk

5. KOŁA I ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE
Gimnazjum w Starej Kornicy





SKS – zajęcia rekreacyjno – sportowe
Sklepik szkolny – rozwijano umiejętności ekonomiczne uczniów
Samorząd Uczniowski - (Udział pocztu sztandarowego w ważnych uroczystościach szkolnych, udział
w akcjach charytatywnych)
Szkolne Koło PCK – (Olimpiada zdrowia, WOŚP, projekty: Trzymaj formę, Znajdź właściwe
rozwiązanie”)

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy








SKO – Szkolna Kasa Oszczędności (uczestniczyła w akcji „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku
Spółdzielczym”)
PCK – (Światowy Dzień Bez Tytoniu, projekty: Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie”, Światowy
Dzień Zdrowia)
LOP – (akcja „Dbajmy o naszą Ziemię, spotkanie z leśniczym)
SKS
Samorząd Uczniowski
Sklepik szkolny
Tenis

Punkt Filialny w Koszelówce





Samorząd Uczniowski
LOP
SKO
SKS

6. BEZPIECZEŃSTWO
Nasza szkoła szczególną wagę przywiązuje do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Nauczyciele pełnią
dyżury według ustalonego grafiku i harmonogramu. Bardzo pomocny jest też monitoring działający wewnątrz
szkoły, jak i na zewnątrz terenu placówki. Po skończonych zajęciach, a uczniowie szkoły podstawowej także
przed lekcjami, mogą przebywać w działających w szkole świetlicach szkolnych, które nie tylko zapewniają
opiekę, ale mają bogatą ofertę zajęć: sportowych, rozwijających zainteresowania, wyrównujących braki
edukacyjne. Zatrudnieni w szkole psycholog i pedagog prowadzą działania profilaktyczne, zapobiegające
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konfliktom rówieśniczym,

problemom wychowawczym, informują o zagrożeniach związanych z używkami,

skutkach i konsekwencjach sięgania po nie. Gimnazjaliści uczestniczyli w występie hiphopowego zespołu
„RYMcerze” – Nie zmarnuj swojego życia, spotkania

z terapeutą z Centrum Szkoleniowo - Profilaktycznego

w Kolbuszowej. Współpracujemy także z instytucjami, które wspierają nas w trudnym procesie wychowania.
Są to przede wszystkim: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łosicach, Sanepid w Łosicach, Komenda
Policji w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, kuratorzy, asystenci rodziny,
Sąd Rejonowy w Siedlcach - wydział rodzinny i nieletnich. Uczniowie dojeżdżający mają zapewniona opiekę
podczas dojazdów - opiekun w autobusie.
Działania i osiągnięcia ZPPO dokumentowane są poprzez prowadzenie:






Stron internetowych – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
Sportowej Kroniki Szkolnej – gimnazjum
Kronik Szkolnych – szkoła podstawowa, punkt filialny, gimnazjum, samorządowe przedszkole
Złotej Księgi – absolwenci gimnazjum
publikacje artykułów w prasie lokalnej tj. „Słowo Podlasia”, „Gazeta Łosicka”

7. KONKURSY
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w licznych konkursach: szkolnych, gminnych, powiatowych, regionalnych
i ogólnopolskich. Były to różnorodne konkursy: przedmiotowe, recytatorskie, plastyczne, techniczne, sportowe,
dzięki temu każdy uczeń, w zależności od posiadanych uzdolnień, mógł wziąć udział, by sprawdzić swoje
umiejętności i rywalizować z rówieśnikami. Do największych osiągnięć w tym roku szkolnym należy zaliczyć:


nagrodę 2 uczennic gimnazjum w programie Youngster, które wyjechały do Londynu na obóz językowy



uczennicę, która została finalistką XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 972- 1514 od Cedyni do Orszy



zakwalifikowanie się uczennicy do etapu okręgowego w Warszawie Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia

Poniżej tylko ważniejsze konkursy i zawody, w których udział brali uczniowie ZPPO.
GIMNAZJUM
Lp.

6.

XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 972- 1514 od Cedyni do
Orszy
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Olimpiada zdrowia
VII Powiatowy festiwal kolęd i pastorałek „Łosickie Anioły”
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
PCK- rejon
Konkurs plastyczny „Życie i twórczość C.K. Norwida”

7.
8.

Konkurs recytatorski poezji C.K. Norwida
Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus

9.

Konkurs ”Przyszłość mojej gminy”

1.

2.
3.
4.
5.

Osiągnięcia

Nazwa konkursu

GIMNAZJUM- zawody sportowe
Lp.
Nazwa konkursu
1.
Turniej o Puchar „WOKASU” w siatkówce dziewcząt
2.
Coca- Cola Cup 2015- eliminacje grupowe, piłka nożna
3.
Finał międzypowiatowej Gimnazjady LZS w siatkówce
dziewcząt
4.
Piłka nożna halowa

finalista

III miejsce
Udział
Udział
I, II, III miejsca
I, III miejsca,
2 wyróżnienia
II miejsce
II miejsce
V miejsce

Osiągnięcia
II miejsce
III miejsce
II miejsce
IV miejsce
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5.

Drużynowy tenis stołowy

6.
7.

Międzypowiatowa gimnazjada LZS w siatkówce
Tenis stołowy

8.

Turniej siatkówki dziewcząt o puchar Dyrektora ZSR Nr 3
w Łosicach
Piłka nożna
Mazowiecka Gimnazjada LZS w siatkówce
Biegi przełajowe
Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej dziewcząt
Piłka nożna
Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Łosice
Turniej o Puchar Prezesa Banku w Kornicy

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkursy
Lp.
Nazwa konkursu
1.
Eliminacje gminne XXXII Konkursu Recytatorskiego dla
dzieci im. Kornela Makuszyńskiego
2.
VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej
3.
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
4.
Powiatowy konkurs języka angielskiego
5.
VII Powiatowy festiwal kolęd i pastorałek „Łosickie Anioły”
6.
XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo
i rozwaga- tego od Ciebie każdy wymaga”
7.
Konkurs plastyczny „Las i jego mieszkańcy”
8.

Konkurs plastyczny „Życie i twórczość C.K. Norwida

9.

XXXII Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela
Makuszyńskiego
Gminna Olimpiada Wiedzy Ogólnej

10.

SZKOŁA PODSTAWOWA - zawody sportowe
Lp.
Nazwa konkurs
1.
Mistrzostwa Powiatu w czworoboju lekkoatletycznym
chłopców i dziewcząt

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Starosty
Łosickiego
Halowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej dla chłopców
Piłka nożna dziewcząt- finał powiatowy
Eliminacje do finału powiatowego w piłce nożnej chłopców

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
Lp.
Nazwa konkursu
1.
VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej
2.
XIV Przegląd Małych Form Teatralnych „Zwyczaje
Wielkanocne”

V- VIII miejsce
IX- XIV miejsce
Awans do finału LZS
Chłopcy:
I, II miejsca
Dziewczęta:
IV miejsce
II, VI miejsca
II miejsce
II miejsce
VIII miejsce
III miejsce
II miejsce
Awans do zawodów
regionalnych
I miejsce
II miejsce
Osiągnięcia
I, III, III miejsca
I, III miejsca
uczestnik
Udział
I, II, III

III miejsce,
2 wyróżnienia
I, III miejsca,
2 wyróżnienia
udział
Laureat
II miejsce
Osiągnięcia
Chłopcy :
I miejsce
Dziewczęta:
III miejsce
II miejsce
IV miejsce
II, III miejsce
IV miejsce
III miejsce

Osiągnięcia
II miejsce
I miejsce
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PUNKT FILIALNY W KOSZELÓWCE
Lp.
Nazwa konkursu
1.
Konkurs matematyczny Pangea
2.
Konkurs historyczno - literacki „Patriotyzm w poezji”

3.
5.

VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Osiągnięcia
Udział
W kategorii klas I-III
III miejsce
W kategorii klas IV-VI
III miejsce
III miejsce i wyróżnienie
-

Celem wszystkich podejmowanych przez szkołę działań jest wspieranie uczniów w ich rozwoju, motywowanie
do nauki, promowanie wartości edukacji.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SZPAKACH:
Ubiegły rok szkolny uczniowie zakończyli 100% promocją .
Klasa szósta uzyskała bardzo dobre wyniki na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym edukację
w szkole podstawowej.
Średnia z języka polskiego-71,9%
Średnia z matematyki-71,5%
Średnia z języka angielskiego-75,5%
Wyniki okazały się znacznie przewyższające średnie gminy i powiatu. Średnia z matematyki przewyższyła
średnią w województwie .( średnia w województwie 63,8%)
W ciągu całego roku szkoła uczestniczyła w wielu konkursach i zawodach.
Zdobyliśmy I miejsce w ogólnopolskim konkursie Amerigaz szkoła otrzymała w nagrodę tablety.
Ponadto uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym ”Wszystkie kolory świata” UNICEF. Uczniowie
wykonywali laleczki postaci z różnych kontynentów , które podczas aukcji zostały zakupione przez rodziny .
Zebrane pieniądze zasiliły konto UNICEF.
Kolejną akcją charytatywną było zbieranie nakrętek z przeznaczeniem na pomoc dla chorego dziecka oraz
doroczna zbiórka” Góra grosza”. Ponadto od lat w naszej szkole działa SKO. Szkoła otrzymała nagrodę
pieniężną za działalność. Dzięki temu można było wzbogacić szkolny księgozbiór. W szkole funkcjonuje
Spółdzielnia uczniowska . Dzieci uczą się mądrego gospodarowania pieniędzmi i prowadzą sklepik. Z zysku
zakupiono sprzęt sportowy. W Samorządzie Uczniowskim dzieci uczą się odpowiedzialności, samodzielności
spieszenia z pomocą potrzebującym i koleżeństwa.
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w projekcie „Akademia Przyszłości” Dzięki
licznym zajęciom w ramach tego projektu uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności a szkoła wzbogaciła się
o nowoczesne pomoce naukowe i sprzęt multimedialny.
Ponadto dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych wycieczkach i imprezach popularyzujących wiedzę oraz działania
profilaktyczne i wychowawcze. Te działania wpłynęły znacznie na poprawę bezpieczeństwa uczniów.
Uczniowie brali udział w licznych konkursach i zawodach. W 0gólnopolskim Konkursie Matematycznym
OXFORD-jeden uczeń zdobył tytuł laureata I stopnia.
W Kangurze matematycznym szkoła otrzymała wyróżnienie.
W Powiatowym Turnieju BRD – zespół uczniów zdobył I miejsce.
Jak co roku nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach recytatorskich zarówno gminnych jak
i powiatowych. Odnoszą również sukcesy w konkursach piosenki zarówno na szczeblu gminnym
i powiatowym. Zdobywają wyróżnienia na konkursach plastycznych.
W zawodach sportowych ze względu na nieliczne klasy zdobywają nagrody i wyróżnienia w rywalizacji
indywidualnej w tenisie stołowym(I i II miejsce w turnieju gminnym) , biegach(I i III miejsce w eliminacjach
gminnych) a także w piłce nożnej (IV miejsce w powiecie).
W szkole organizowane są konkursy wewnątrzszkolne promujące wiedzę z poszczególnych przedmiotów
w ramach Tygodni z Danym Przedmiotem, konkursy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie i konkurs
ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii, o tytuł Mistrza Szachowego.
Ponadto odbywa się wiele imprez integrujących szkolną społeczność propagujących zdrowy tryb życia
i zdrowe odżywianie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLANACH:
1. Konkursy
Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i kraju, osiągając
różne rezultaty. Oto najważniejsze:
1) Laureat Olimpiady Wiedzy Ogólnej w kategorii klas młodszych.
2) I, II i III miejsce w Gminny Konkursie Matematycznym Klas VI.
3) III miejsce w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” – etap gminny.
4) XII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym.
5) V miejsce w powiatowym Turnieju BRD.
6) II miejsce i wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego na szczeblu gminy.
7) W Gminny Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Marii Konopnickiej:
I miejsce w kategorii klas „O”, I i III miejsce w kategorii klas I-III i III miejsce w kategorii klas IV-VI.
8) III miejsce w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania
9) II miejsce i wyróżnienie w gminnym konkursie Patriotyzm w Poezji.
2. Zawody sportowe
na szczeblu powiatu:
1) II, III i IV miejsce w Biegach Przełajowych
2) II miejsce w mini piłce nożnej chłopców ( ½ finału)
3) II miejsce w mini piłce nożnej dziewcząt ( ½ finału)
4) III miejsce w mini piłce nożnej chłopców ( finał)
5) III miejsce w mini piłce nożnej dziewcząt ( finał)
6) trzy I miejsca i cztery II miejsca w Tenisie Stołowym – indywidualnie
7) I miejsca w Tenisie Stołowym drużynowo dziewczęta
8) I miejsca w Tenisie Stołowym drużynowo chłopcy
9) II miejsce w mini piłce nożnej chłopców – futsal
na szczeblu regionu:
1) V i VI miejsce w Tenisie Stołowym – indywidualnie
na szczeblu gminy:
1) I miejsce w mini piłce nożnej chłopców – futsal
2) II miejsce w Tenisie Stołowym
3. Zadania dyrektora szkoły
Od lipca 2015r. w ramach realizacji zadań oświatowych dyrektor prowadzi:
1) nadzór nad przestrzeganiem organizacji i funkcjonowaniem pracy szkoły,
2) sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego,
3) dokumentację w sprawie dowozu i dożywiania uczniów,
4) sprawy kadrowe,
5) sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników szkoły,
6) sprawy z awansem zawodowym,
7) sprawy związane z pomocą materialną uczniom( np. Wyprawka),
8) sprawy związane ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności dokumentów z prawem
oświatowych ,
9)zamawia i przekazuje uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji MEN,
10) opracowuje i prowadzi projekty: np. Szklanka mleka, Owoce w szkole,
11) organizuje i prowadzi sprawy remontowe
( malowanie korytarzy i sali gimnastycznej, pozyskanie sponsora i pomalowanie podłogi sali gimnastyczne,
wymiana świetlówek na korytarzach, zamontowanie bramki i wymiana piachu na placu zabaw, wysypanie
żwirem i utwardzenie drogi wjazdowej do szkoły, remont dachu na budynku gospodarczym)
12)współpracuje z Radą Gminy i Wójtem Gminy, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Policją, Sanepidem,
GOPS, pracownikami Urzędu Gminy i sąsiednimi szkołami.
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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 2014/2015 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.
Zgodnie z dyspozycją art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów
i zasiłku szkolnego. 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 stypendium szkolnego określone było w kwocie 456 zł na członka rodziny. Na powyższe zadanie
wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego i środki własne w kwocie 77.426,77 zł. Przyznano
stypendium szkolne dla 150 uczniów i 8 uczniom zasiłek szkolny.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników
w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 51 uczniów.
Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 13.600,00 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
Pierwszy rok uczniowie klas I szkół podstawowych korzystali z darmowych podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody
w wysokości 4.520,24 zł
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 2 wnioski pozyskując na ten cel środki w wysokości 16.162,00
zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego .

Opracowała:

Zatwierdził:

przy współpracy ze szkołami
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