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INFORMACJA
o stanie realizacji zadań oświatowych w
Gminie Dubicze Cerkiewne
w roku szkolnym 2016/2017
(informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, z
uwzględnieniem egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły
nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty)
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Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę, uwzględniającej potrzeby społeczności
lokalnej oraz możliwości budżetu, jest zadaniem niełatwym i złożonym ze względu na
zróżnicowanie spraw i problemów. Uwarunkowania Gminy Dubicze Cerkiewne mają bardzo
istotny wpływ tak na sieć, jak i na wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją
zadań oświatowych. Świadczą o tym między innymi proporcje nakładów finansowych na tę
sferę w stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym.
W roku szkolnym 2016/2017 na terenie gminy funkcjonowała jedna jednostka
oświatowa obejmująca szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym, gimnazjum oraz
Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zespół Szkolno - Oświatowy.
W dniu 11 stycznia 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60). Zgodnie z nią z dniem
1 września 2017 r. każdy zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum
przekształcił się z mocy ustawy w 8-letnią szkołę podstawową.
Rada Gminy Dubicze Cerkiewne w dniu 31 października 2017 r. podjęła Uchwałę nr
21.143.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno –
Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubiczach
Cerkiewnych.
Analiza demograficzna
Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na koszty
prowadzenia placówki oświatowej. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych
ważna jest dla planowania przede wszystkim przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych
wydatków na utrzymanie szkoły.
Tabela nr 1. Liczba urodzeń dzieci w poszczególnych latach
sołectwo
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Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne,
według stanu na dzień 30.11.2017 r.

Powyższy wykres i tabela zawierają dane dotyczące liczby dzieci urodzonych i
zameldowanych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w latach 2011 - 2016. Wynika z nich,
że liczba urodzeń na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się na podobnym poziomie. Wzrost
urodzeń zanotowano w 2017r.
Nie są one jednak miarodajne w stosunku do ilości dzieci będących uczniami Szkoły
Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, gdyż część dzieci jest zameldowanych na terenie
gminy, lecz zamieszkuje poza jej terenem i obowiązek szkolny spełnia w innych placówkach
oświatowych.

Oddział przedszkolny
Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017 obejmowało dzieci w wieku od
3 do 6 lat. Odział przedszkolny oprócz realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oferował swoim wychowankom ofertę zajęć dodatkowych (np. muzyczne,
plastyczne, teatralne), gdyż większość dzieci przebywa tutaj do zakończenia zajęć. Oddział
przedszkolny proponował też swoim wychowankom zajęcia dodatkowe - język angielski.
Zajęcia dodatkowe były dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz
miały na celu rozwijanie ich naturalnych umiejętności i zdolności.
Za pobyt dziecka (poniżej rocznego przygotowania przedszkolnego) w oddziale
przedszkolnym pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę. Miesięczna wysokość opłaty
uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi od 2 zł do 39 zł miesięcznie.
Przedmiotowa opłata nie obejmuje wyżywienia. Dzienna stawka za wyżywienie wynosiła 2,80
zł.( od 1września 2017r.- 3,00 zł) Pełna, miesięczna opłata za wyżywienie to maksymalnie 66
zł. W/w opłaty (za pobyt dziecka oraz za wyżywienie) ulegają zmniejszeniu za każdy dzień
nieobecności dziecka w przedszkolu.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13.08.2013 r. została udzielana gminom dotacja
celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
W roku 2016 r. gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała powyższą dotację w kwocie 21 920 zł a
na 2017 rok otrzymaliśmy 18 732 zł. Dotacja przedszkolna odciąża budżet gminy, ale nie
rekompensuje wydatków na ten cel. Przy wydatkach za rok 2016 w wysokości 139 142,58 zł dotacja stanowiła 15,75%. Obciążenie budżetu gminnego z tytułu utrzymania oddziału
przedszkolnego za 2016 rok wyniosło 117 2258 zł.
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Tabela nr 2 Wydatki na oddział przedszkolny w roku 2016

Nazwa placówki

Wynagrodzenia
brutto wraz ze
składkami ZUS
(zł)

Odpis na ZFŚŚ oraz
inne
świadczenia na rzecz
pracowników (zł)

OGÓŁEM
poniesione wydatki
139 143(zł)

Wydatki związane z
bieżącym
utrzymaniem szkół
(zł)

Wydatki w przeliczeniu
na wychowanka (zł)
Razem:
Średnia ilość dzieci 16,3

Oddział
przedszkolny

133 401

5 661

Rocznie: 8 536,00
zł/uczeń
Miesięcznie: 711,36
zł/uczeń

81

Źródło: Opracowanie własne – dane Referatu Finansowego

Wykres nr 2 Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym latach 2010 – 2017
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Stan organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum roku szkolnym 2016/2017 obrazuje
tabela nr 3.
Tabela Nr 3. Stan organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Szkoła
podstawowa
Publiczne
Gimnazjum
Ogółem

2.
3.

Liczba
oddziałów
7

Liczba
uczniów
56 + 17

0

1

2

3

4

5

6

17

5

10

10

8

10

13

3

36

-

10

14

12

10

92 + 17
oddział
przedszkolny

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych na dzień 20.06.2017 r.
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Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu
terytorialnego. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy
i inne. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest
podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie
uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich i
poszczególnych szkół, co powoduje niedoszacowanie zadań. Od kilku lat kwota subwencji
maleje, bowiem nadal spada liczba uczniów, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji
dla obszarów wiejskich nie rekompensują w pełni wysokich kosztów wynikających z niższej,
średniej liczby uczniów w oddziałach.
Dodatkowe czynniki niezależne od JST takie jak np.: regulacje płacowe, awans
zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, obowiązek dokonywania
wypłat pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania indywidualnego powodują konieczność
angażowania przez JST znaczących środków.
Tabela Nr 4 Zestawienia statystyczne dotyczące organizacji nauczania w roku szk.
2016/2017
Dane statystyczne dotyczące uczniów, nauczycieli i organizacji nauczania
– stan na 30 czerwca 2017 r.
oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa
Publiczne Gimnazjum
Liczba uczniów
17
56
36
Ilość oddziałów – 9
2010 – 3 dzieci
Kl. I – 5
Kl. I – 10
2011 – 6 dzieci
Kl. II – 10
Kl. II – 14
2012 – 6 dzieci
Kl. III – 10
Kl. III - 12
2013 – 2 dzieci
Kl. IV – 8
Kl. V – 10
Kl. VI - 13
Średnia liczba uczniów w
17
9,3
12
klasie
Liczba
uczniów 3 (obowiązek
40
29
dowożonych do szkoły dowożenia przez
autobusem szkolnym
gminę)
Razem – 72 uczniów (75,8 %)
Zmianowość szkoły
1
Nauczyciele wg stopnia kontraktowi - 1
stażyści - 1
kontraktowi - 1
awansu zawodowego
mianowani - 0
kontraktowi - 0
mianowani - 2
dyplomowani - 1
mianowani - 3
dyplomowani - 6
dyplomowani - 7
Ilość nauczycieli
2
11
9
Razem – 22 osoby
Ilość etatów nauczycieli
1,59
9,28
5,33
Razem – 16,2 etatów
Liczba godzin na zajęcia
1 godzina zajęć
1 godzina zajęć
specjalistyczne z organu
korekcyjno korekcyjno prowadzącego
kompensacyjnych
kompensacyjnych
Liczba specjalistów
brak
Biblioteka
8 godzin tygodniowo
4 godziny tygodniowo

6
Świetlica

-

11 godzin tygodniowo 16 uczniów w ciągu 3
dla uczniów kl. I – III – dni (5 godzin), co
24 osób, co stanowi stanowi 44,4% ogółu
96% uczniów
uczniów
5 godzin dla uczniów
kl. IV – VI – w ciągu 3
dni
uczęszcza
16
uczniów, co stanowi
51,6% ogółu uczniów
Pracownicy administracji i 8 (od 23 sierpnia do 22 lutego), 7 (od lutego do czerwca)
obsługi
Etaty
pracowników 1 – etat intendenta, 1 etat kucharza, 1 etat pomocy kuchennej, 2 etaty
administracyjno
- sprzątaczki, 1 etat woźnego, 1 etat opiekunki dziecięcej (wrzesień –
obsługowych
czerwiec), 1 – etat pracownika gospodarczego (od 23 sierpnia do 22
lutego)
Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 5 Wydatki na szkołę podstawową w roku 2016

Nazwa placówki

Wynagrodzenia brutto
wraz ze
składkami ZUS
(zł)

Odpis na ZFŚŚ oraz inne
świadczenia na rzecz
pracowników (zł)

Wydatki
związane z
bieżącym
utrzymaniem
szkół (zł)

OGÓŁEM
poniesione wydatki
908 857(zł)
Wydatki w przeliczeniu na ucznia/
wychowanka (zł)
Razem:
Średnia ilość dzieci 58,3

Szkoła Podstawowa

790 197

45 559

73 101

Rocznie: 15 589
zł/uczeń
Miesięcznie: 1299
zł/uczeń

Źródło: Opracowanie własne – dane Referatu Finansowego

Tabela nr 6 Wydatki na gimnazjum w roku 2016

Nazwa placówki

Wynagrodzenia
brutto wraz ze
składkami ZUS
(zł)

Odpis na ZFŚŚ oraz
inne
świadczenia na rzecz
pracowników (zł)

Wydatki związane z
bieżącym
utrzymaniem szkół
(zł)

OGÓŁEM
poniesione wydatki
399 501(zł)
Wydatki w przeliczeniu
na ucznia/ wychowanka
(zł)
Razem:
Średnia ilość dzieci 33,3

Publiczne
Gimnazjum

377 685

17 367

Źródło: Opracowanie własne – dane Referatu Finansowego

4449

Rocznie: 11997
zł/uczeń
Miesięcznie: 999
zł/uczeń
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Dodać analizę
Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że niska wartość wskaźnika (liczba dzieci
na oddział) świadczy o niskiej efektywności wykorzystania finansowych nakładów na szkoły
z budżetu JST. W efekcie tego rośnie inny wskaźnik, mianowicie kwota wydatków w
przeliczeniu na 1- go ucznia.
W roku szkolnym 2016/2017 w stosunku lat ubiegłych sieć szkół podstawowych i
gimnazjów nie uległa zmianie. Zabezpiecza ona w pełni aktualne potrzeby mieszkańców
gminy. Analiza danych wskazuje, iż w ciągu najbliższych lat liczba dzieci zamieszkujących na
terenie gminy podlegających obowiązkowi szkolnemu ulegnie zmniejszeniu.
Tabela nr 7 Liczba uczniów Szkoły Podstawowej od 2014 r.
Wyszczególnienie – stan na Liczba uczniów kl. I
wrzesień
2014
9
2015
11
2016
5
2017
3
2018 – prognoza
7
2019 – prognoza
5

Liczba
uczniów
Podstawowej
60
61
53
60
69 (kl. I – VII)
61 (kl. I – VIII)

Szkoły

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych SIO na dzień 10 .09.2014, 10.09.2015, 10.09.2016,
10.09.2017

Tabela nr 8 Liczba uczniów Publicznego Gimnazjum od 2014 r.
Wyszczególnienie – stan na Liczba uczniów kl. I
wrzesień
2014
12
2015
14
2016
10
2017
2018 – prognoza
-

Liczba
uczniów
Podstawowej
31
32
36
24
10 (tylko kl. III)

Szkoły

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych SIO na dzień 10 .09.2014, 10.09.2015, 10.09.2016,
10.09.2017

Wykres nr 3 Liczba uczniów w latach 2014 – 2019
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Obowiązki organu prowadzącego szkołę
1. Zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających stosowanie
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem
specjalnym
W szkole są przeprowadzane okresowe kontrole stanu technicznego budynków i ich
przydatności do użytkowania przez upoważnione instytucje (Straż Pożarna, Sanepid,
inspektorzy budowlani). Przeglądy potwierdzają odpowiednie przygotowanie placówki do
zajęć.
Stan techniczny i funkcjonalność budynku Zespołu Szkolno – Oświatowego należy
uznać za stabilny biorąc pod uwagę ekspertyzę techniczną z dn. 16.06.2009 r. ścian sali
gimnastycznej ze wskazaniem przyczyn pęknięcia.
Po okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego w dn. 18.08.2016 r.
wydano wniosek – zalecenie:
- zlikwidować punktowe pęknięcie tynku zewnętrznego przy narożniku budynku.
Zalecenie zostało wykonane. Położono nowy tynk w miejsce pękniętego.
W Zespole Szkolno - Oświatowym w roku szkolnym 2016/2017 (podobnie jak w latach
poprzednich) realizowanych było wiele działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (bieżące remonty sal; naprawa lub
wymiana zużytych urządzeń i przyrządów; opieka nauczycieli nad uczniami w czasie przerw
międzylekcyjnych, wyjazdów; badania profilaktyczne i przesiewowe uczniów; pomoc
przedlekarska w przypadku nagłych zachorowań i urazów; edukacja zdrowotna uczniów;
organizacja akcji, spotkań informacyjno – profilaktycznych oraz cyklicznych zajęć i programów
profilaktycznych dla uczniów z udziałem przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Hajnówce, itp.).
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2. Remonty obiektów szkolnych
W roku szkolnym 2016/2017 dokonano remontu dachu, naprawiono pęknięcia tynku
oraz w ramach bieżących remontów (ze środków własnych) pomalowano lamperię korytarza
na holu dolnym, korytarz w części klas I – III, jedną salę lekcyjną, sufit w jednej z sal lekcyjnych,
uzupełniono płytki gresu na pochylniach dla osób niepełnosprawnych, na bieżąco naprawiano
i malowano krzesła i ławki.
W roku 2016/ 2017 na remont budynku wydano kwotę 1000 zł. Remontu sal
lekcyjnych (malowanie) dokonano sposobem gospodarczym przez pracowników obsługi.
3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
Obsługa finansowa zapewniona jest przez Referat Finansowy Urzędu Gminy Dubicze
Cerkiewne. Ilość pracowników obsługi (8 osób) zapewnia dobre funkcjonowanie szkoły.
Brakuje jednak osoby pracującej w sekretariacie szkoły, gdyż wszystkie obowiązki związane z
zapewnieniem prawidłowej organizacji pracy pełni dyrektor szkoły.
4. Wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych,
przeprowadzenia egzaminu oraz wykonywania innych zadań statutowych
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Dubicze Cerkiewne funkcjonowały w 1
budynku komunalnym. Stan bazy lokalowej nie zmienia się od kilku lat i przedstawia się
następująco:
Tabela nr 9. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2016/2017
wyszczególnienie

Zespół Szkolno –
Oświatowy
Razem

powierzchnia
nieruchomości
gruntowej
11000

w
tym
powierzchnia
terenów
zielonych
500

sale
lekcyjne
(m2)
10 (431)

11000

500

10 (431)

Pomieszczenia (ilość)
Sala
pracownie
komputerowa gimnastyczna
językowa (m2) (m2)
2 (93)
1 (242)
2 (93)

1 (242)

świetlica
(m2)

stołówka

1 (40)

1

1 (40)

1

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 10 Urządzenia rekreacyjno – sportowe
Rodzaj
Plac zabaw

Liczba urządzeń
Zestaw

Boisko

1

Uwagi
Zakupiony w 2008
Uzupełniony o dodatkowe urządzenia w 2014 (w ramach projektu finansowanego
w 100% ze środków UE)
W 2014 roku zbudowano boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej (w ramach
dofinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno –
rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych” Gminie
przyznano pomoc w wysokości 25 000 zł)

Źródło: Opracowanie własne

Sale lekcyjne - szkoła posiada 10 sale lekcyjnych, 1 pracownię komputerową z
dostępem do Internetu, 1 świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę. Barak jest pracowni np.
chemicznej, fizycznej, biologicznej, które umożliwiałyby bezpieczne prowadzenie
podstawowych doświadczeń. Dzięki temu uczniowie mogliby brać aktywny udział w
prowadzonych doświadczeniach i eksperymentach. Szkoła nie posiada również pracowni do
zajęć technicznych i artystycznych. Brak też pracowni językowych.
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Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczno – komunikacyjne w pracowni
komputerowej z oprogramowaniem Windows. Komputery i oprogramowanie są przestrzale.
Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi pracownia wymaga
wymiany 100% sprzętu komputerowego na nowy. Obecne w pracowni jest 13 używanych
komputerów stacjonarnych i 1 przenośny.
Budynek szkoły wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową, jednak są
problemy z jej użytkowaniem. Nie zawsze można zalogować się do Internetu, a w związku z
działaniem w szkole e – dziennika staje się to uciążliwe i nie pozwala na prawidłową realizację
zadań nauczycieli (np. sprawdzenie obecności uczniów na zajęciach).
Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują dostępny nowoczesny sprzęt dydaktyczny m.
in. dwie tablice interaktywne. Wyposażenie sal lekcyjnych w niezbędny sprzęt jest
niewystarczający.
W październiku 2016 r. dyrektor szkoły złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o
dofinansowanie realizacji projektu pt. „Szkoła naszych marzeń” , czyli m. in. na wyposażenie
pracowni przedmiotowych oraz zakup sprzętu TIK z oprogramowaniem. W chwili obecnej
projekt w toku oceny merytorycznej uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany do
negocjacji.
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w Zespole
Szkół w Dubiczach Cerkiewnych obrazuje tabela nr 11
Tabela nr 11 Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne
wyszczegó
lnienie

Zespół
Szkolno –
Oświatowy

Ogółem

ilość
komputery
ogółem

14
stacjonarne

W tym: do
użytku
uczniów
13
stacjonarne

4 przenośne

1 przenośny

20 notebooków
dla
nauczycieli
38

14

Projekto
ry
multime
dialne

Rzutni
ki
pisma

Kamery
video

Odtwarz
acze
DVD

Ksero

Aparaty
fotograf
iczne

Woluminy

2

0

1

3

2

1

9074

2

0

1

3

2

1

9074

Źródło: Opracowanie własne

Ośrodkiem życia kulturalnego jest szkolna hala gimnastyczna. W niej odbywają się
wszystkie ważne uroczystości jak np.: rozpoczęcie roku szkolnego, podsumowanie dorobku
pracy szkoły. Jest też miejscem kultywowania tradycji państwowych i szkolnych. Stanowi
również swego rodzaju galerię sztuki, gdyż wykorzystywana jest do prezentacji prac uczniów
oraz występów muzycznych.
Zaplecze sportowe - stanowią je: sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnosocjalnym, boisko typu orlik (trawiaste). Do dyspozycji nauczycieli są m.in. materace, skakanki,
hula hop, laski gimnastyczne i wiele innych pomocy.
W szkole prowadzony jest monitoring potrzeb dla poszczególnych pracowni. Za
najpilniejsze uważa się:

11
-

-

zorganizowanie pracowni do zajęć technicznych,
stworzenie pracowni przyrodniczo – chemiczno – fizycznej wraz ze stanowiskami do
prowadzenia ćwiczeń,
zorganizowanie pracowni do prowadzenia zajęć z muzyki wyposażonej w instrumenty
muzyczne, sprzęt do odtwarzania, nagrywania, nagłaśniania dźwięku, komputer z
dostępem do Internetu i oprogramowaniem muzycznym; bibliotekę muzyczną (nuty,
śpiewniki, podręczniki).
unowocześnienie istniejącej pracowni komputerowej.

Gmina każdego roku przeznacza środki finansowe na pomoce dydaktyczne, biorąc pod
uwagę zapotrzebowanie placówek oświatowych oraz możliwości finansowe budżetu.
W roku szkolnym 2016/2017 wydano na ten cel 5168zł. Zakupiono sprzęt RTV. Dokonano
także w ramach przyznanej dotacji zakupu książek do biblioteki szkolnej i podręczników na
kwotę 17 429 zł.

Kadra nauczycielska
Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych, a także dokształcanie i
doskonalenie zawodowe nauczycieli
W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkolno – Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych
prowadzonym przez Gminę Dubicze Cerkiewne (stan na 30.06.2016 r.) pracowało 22
nauczycieli ( w tym nauczyciel WDŻ – zatrudniony od lutego do końca czerwca na 1/18 etatu)
oraz 8 pracowników obsługi (pracownik gospodarczy na – 6 miesięcy, opiekunka przedszkolna
zatrudniona na 10 m-cy, od września do końca czerwca). Stan zatrudnienia obrazuje tabela nr
12.
Tabela nr 12 Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2017 r.
wyszczególnienie zatrudnienie
w tym:
etaty
osoby
nauczyciele
etaty
osoby
Zespół Szkolno - 23.20
29
16.20
22
Oświatowy
w tym:
Szkoła Podstawowa
9.28
11 osób
Oddział Przedszkolny

1.59

2 osoby

Publiczne Gimnazjum

5.33

9 osób

pozostali
etaty
7

osoby
7

Źródło: Opracowanie własne

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2016/2017
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w latach 2016-2017 przedstawia
tabela nr 13.
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Tabela nr 13 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2016/2017
wyszczególnienie

2016

Zespół Szkolno – Oświatowy

Wydatkowano – 4 256,16

plan 2017
(w zł)
7950,00
Wydatkowano do 30 czerwca
2017 r. – 2 585,22

Źródło: Opracowanie własne

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektor
szkoły miał możliwość kierowania nauczycieli na kursy, szkolenia, pokrywane były koszty
dojazdu oraz zakupić niezbędną literaturę. Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami szkolenia
odbywały się przede wszystkim w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej.
W ramach działań wspomagających organizowane były szkolenia i narady zgodnie z
aktualnymi potrzebami Rady Pedagogicznej. Doskonalenie nauczycieli związane było również
ze zmianami w prawie oświatowym oraz obowiązkiem dostosowaniem prawa
wewnątrzszkolnego do ww. zmian. Nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniu
prowadzonym przez firmy edukacyjne.
Tabela nr 14 Szkolenia wewnątrzszkolne w ramach WDN
rodzaj
szkolenia(referat,
warsztaty inne)
warsztaty

semestr

temat szkolenia

pierwszy 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

warsztaty

drugi

Kierunki polityki oświatowej państwa 2016-2017.
Zmiany w prawie oświatowym 2016.
Uczniowie z trudnościami w uczeniu się.
Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych do specjalnych
potrzeb edukacyjnych uczniów.
Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 206/2017.
Uczniowie wybitnie zdolni.
Dialog zamiast ocen – nowe formy oceny pracy ucznia.
Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE.
Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE.
Logodydaktyka w szkole.
Uczeń w sieci – kompetencje informatyczne.
Bezpieczeństwo naszego komputera i danych cyfrowych.
Tradycyjna agresja rówieśnicza a cyberprzemoc

14. Procedura „Niebieskiej Karty”
15. Zasady pracy z uczniem uzdolnionym – wskazówki dla
nauczyciela.
16. Wybrane metody pracy z uczniem zdolnym.
17. Nauka akceptacji wśród uczniów.
18. Kary i nagrody stosowane jako środek wychowawczy.

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela nr 15 Szkolenia zewnętrzne
Formy doskonalenia zewnętrznego zorganizowane w szkole:
Lp. Nazwa
1.
Bezpieczeństwo w sieci – przedstawiciel Policji
2.
Jak motywować dziecko do nauki? - psycholog z PPP w Hajnówce
3.
Ewakuacja ze szkoły – krok po kroku –przedstawiciel Straży Pożarnej
Szkolenia podjęte z inicjatywy szkoły (skierowanie)
1. Krajowe Seminarium Kontaktowe eTwinning
2. Statut – budowa, technika prawodawcza, przygotowanie nowego
dokumentu.
3. Opracowanie procedury w zakresie uzyskiwania karty rowerowej
przez uczniów
Szkolenia podjęte z inicjatywy nauczyciela
1. Leśne przedszkole – edukacja bez murów. Poznawanie przyrody
zmysłami.
2. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu
PowerPoint
3. Reforma systemu oświaty. Aspekt wychowawczy i dydaktyczny.
4.
5.
6.
7.

Forma
prelekcja
wykład
prelekcja
seminarium
8 – godzinne
szkolenie
4-godzinne szkolenie

4-godzinne szkolenie
12 godzinny kurs
doskonalący
1,5
–
godzinne
szkolenie

Współpraca międzyinstytucjalna w ramach pomocy osobom
doznającym przemocy
Praca w grupie na lekcji. Aspekt wychowawczy i dydaktyczny, cz. 2
3-godzinne szkolenie
Nauczanie programowania w szkole
12 godzinny kurs
doskonalący
Reforma systemu oświaty. Kwestie programowo – organizacyjne
3-godzinne szkolenie

Źródło: Opracowanie własne

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku
szkolnym 2016/2017 posiadało 100% zatrudnionych nauczycieli.
Tabela nr 16 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017
Wyższe magisterskie
przygotowaniem
pedagogicznym
2016/2017

22

z Licencjat

% ogółu

2016/2017

100%

% ogółu

0

0

Studium
nauczycielskie

Inne

2016/2017

2016/2017

0

% ogółu

0

0

% ogółu

0

Źródło: Opracowanie własne

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku
szkolnego 2016/2017 obrazuje tabela nr 17.
Tabela nr 17 Stopnie awansu zawodowego na koniec roku szkolnego 2016/2017
Liczba nauczycieli wg stopnia
awansu zawodowego

Dyplomowany
Mianowany
Kontraktowy
Stażysta

14, co stanowi 63,6%
5, co stanowi 22,7%
2, co stanowi 9,2%
1, co stanowi 4,5 %

14
Liczba nauczycieli
odbywających awans
zawodowy
Liczba nauczycieli z
dodatkowymi kwalifikacjami

1 nauczyciel, co stanowi 4,5% ogółu

Kwalifikacje do nauczania 2 lub więcej przedmiotów – 17
Oligofrenopedagogika – 9
Terapia pedagogiczna – 2
Kurs kwalifikacyjny z bibliotekarstwa – 3

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 3 Ilość etatów nauczycieli w latach 2014 – 2017 (stan na 10 września każdego roku)
25
20
15
10
5
0

10.09.2014

10.09.2015

10.09.2016

10.09.2017

etaty bez godzin
ponadwymairwoych

17,28

16,03

15,93

16,9

etaty z godzinami
ponadwymiarowymi

20,18

19,55

20,47

19,59

20

20

20

22

ilość osób

etaty bez godzin ponadwymairwoych

etaty z godzinami ponadwymiarowymi

ilość osób

Średnie wynagrodzenie nauczycieli
Od roku 2010 jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do analizy
wynagrodzeń nauczycieli. Celem takiej analizy jest ustalenie, czy wydatki poniesione w danym
roku kalendarzowym na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego nie są niższe od średnich wynagrodzeń, które stanowią ustalony niżej procent
kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa od września 2012
roku do grudnia 2016 roku wynosiła 2 717,59 zł. zaś średnie wynagrodzenie wynosiło
miesięcznie, dla:
1) nauczyciela stażysty – 100% kwoty bazowej, czyli 2717,59 zł
2) nauczyciela kontraktowego – 111% kwoty bazowej, czyli 3016,52 zł
3) nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej, czyli 3913,33 zł4
4) nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, czyli 5000,37 zł.
Od stycznia 2017 roku kwota bazowa uległa zmianie i wynosi 2752,92 co przekłada się
na średnie wynagrodzenie w następujący sposób:
1) nauczyciel stażysta – 100% kwoty bazowej, czyli 2752,92 zł
2) nauczyciel kontraktowy – 111% kwoty bazowej, czyli 3055,74 zł
3) nauczyciel mianowany – 144% kwoty bazowej, czyli 3964,20 zł
4) nauczyciel dyplomowany – 184% kwoty bazowej, czyli 5065,37 zł.
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Z przeprowadzonej analizy wydatków poniesionych w roku kalendarzowym 2016 na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których
mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stwierdzono, iż nauczyciele
stażyści, mianowani oraz dyplomowani otrzymali wynagrodzenie przewyższające wysokość
średniego wynagrodzenia i nie było konieczne wypłacanie dodatków uzupełniających.
Natomiast nauczyciele kontraktowi nie osiągnęli wymaganego średniego wynagrodzenia i
wypłacono im dodatki uzupełniające w łącznej wysokości 197 zł (brutto).
Pomoc materialna oraz inne formy wsparcia udzielane uczniom, z uwzględnieniem działań
nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Gmina Dubicze Cerkiewne zapewnia uprawnionym uczniom pomoc socjalną w postaci
stypendiów i zasiłków szkolnych. Gmina oferuje dzieciom i młodzieży również inne formy
wsparcia, np. zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno – kompensacyjne, pomoc psychologiczno
– pedagogiczną, nauczanie indywidualne.
Stypendia i zasiłki szkolne
Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Gmina Dubicze Cerkiewne przyznaje
pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest
ona skierowana do wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy (niezależnie od typu
szkoły, w jakiej się uczą). W minionym roku szkolnym otrzymali ją ci uczniowie, w rodzinach
których dochód na jedną osobę nie przekroczył 514 zł netto. W roku szkolnym 2016/2017
stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 29 uczniów, na kwotę 15 593 zł. Pomoc ta jest
finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i 20% ze środków budżetu gminy.
Tabela 18 Kwota stypendiów socjalnych wypłacona w latach 2013-2017
Stypendia i zasiłki socjalne
Rok szkolny
Liczba uczniów
Kwota (zł)

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

0

31

24

29

0

16 260

23 351

15 593

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych GOPS

Dodać analizę, czy kwota rośnie, czy maleje i jakie to ma skutki dla budżetu
Dożywianie dzieci
Dożywianie dzieci oraz udzielanie pomocy w formie posiłku jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej.
Natomiast wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" ma za zadanie wspieranie finansowe tych zadań środkami
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budżetu państwa zapisanymi w ustawie budżetowej na rok 2016 oraz na kolejne lata do roku
2020.
Tabela 19 Ilość uczniów korzystających z dofinansowania obiadów
2014
2015
2016
2017
ilość
uczniów
kwota

42

39

46

52

21869

23 541

21 134

17 606

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych GOPS

Dowożenie uczniów do szkół
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie spełniający kryterium określone w tej
ustawie są dowożeni do szkoły w Dubiczach Cerkiewnych.
Tabela 20 Wydatki na dowożenie
2013
koszty

146 261

2014

148 327

2015

2016

140 776

124 743

2017
(I półrocze)
76 843

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Referatu Finansowego

Dla 1 uczniów niepełnosprawnych dofinansowano koszty dojazdu do szkoły (Szkolny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce) w okresie 1.09.2015- 30.06.2017 r.na łączną
kwotę 7 967 zł.
Obowiązek szkolny
Obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego podlegało 9 dzieci. 4 realizowało ten
obowiązek w oddziale przedszkolnym, 5 nie spełniało z powodu wcześniejszego przyjęcia do
klasy pierwszej.
Tabela 20 Realizacja obowiązku szkolnego

L.p.

1
2.

Placówka

Szkoła
Podstawowa
Publiczne
Gimnazjum

l. dzieci
podlegających
obowiązkowi
szkolnemu

l. dzieci
realizujących
obowiązek
szkolny w
obwodzie
szkoły

l .dzieci
l. dzieci
poza szkołą za
realizujących realizujących
zgodą
obowiązek
obowiązek
dyrektora
szkolny
szkolny w
innej szkole poza granicami
kraju

66

52

11

2

1

40

33

5

2

-

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych SIO (stan na 30.09.2017)
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Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że 20 uczniów zameldowanych w naszej
gminie nie realizuje obowiązku szkolnego na jej terenie, stanowią oni około 19 % ogółu
uczniów.
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 była kontrola
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w
wieku od 6 lat do ukończenia gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16
– 18 lat życia.
Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonał dyrektor szkoły. Do 11 rodziców
wysłano listy z prośbą o informację, gdzie ich dzieci realizują obowiązek szkolny oraz
otrzymano informację z 6 szkół. Wszyscy uczniowie z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne
spełniają obowiązek szkolny.
Obowiązek nauki
Ustawa o systemie oświaty zadanie kontrolowania realizacji obowiązku nauki przez
młodzież w wieku 16-18 lat nakłada na gminy. W roku szkolnym 2016/2017 na terenie gminy
Dubicze Cerkiewne realizacją obowiązku nauki objęta była młodzież w wieku 16 - 18 lat w
liczbie: ogólna liczba młodzieży w wieku 16 - 18 lat, zameldowanej w gminie – 25 uczniów, w
tym:
1) liczba uczniów spełniających obowiązek nauki w publicznej lub niepublicznej szkole
ponadgimnazjalnej – 23 uczniów,
2) liczba dzieci zameldowanych, lecz niezamieszkałych na terenie gminy, co do której brak
informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki – 2 uczniów,
3) liczba spełniających obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju – brak
4) liczba uczniów nie spełniających obowiązku nauki – brak
Poziom nauczania
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą
od zdolności i aspiracji, a także od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych
osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne,
zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.
W Zespole Szkolno - Oświatowym w roku szkolnym 2016/17 przeprowadzono
następujące wewnętrzne badania osiągnięć edukacyjnych uczniów (tabela nr 21)
Tabela nr 21 Wewnętrzne badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
L.p. zakres badania
klasa
cel badania
1.
Diagnoza wstępna
pierwsza
Określenie stopnia posiadanych przez
uczniów umiejętności i wiadomości
2.
Opracowanie i
pierwsza
Ocena stopnia opanowania umiejętności po
przeprowadzenie Diagnozy
klasie pierwszej
Umiejętności pierwszoklasisty
3.
Próbny egzamin gimnazjalny trzecia
Określenie
stopnia
opanowania
Operonem
gimnazjum
wiadomości i umiejętności uczniów
kończących gimnazjum
4.
Nowy sprawdzian
szósta
Określenie stopnia opanowania
szóstoklasisty
wiadomości i umiejętności uczniów
kończących klasę szóstą
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5.

Ogólnopolski Sprawdzian
Kompetencji Trzecioklasisty

trzecia sp

6.

Diagnoza wstępna i końcowa
sześciolatków

Określenie stopnia opanowania
wiadomości i umiejętności uczniów
kończących I etap edukacyjny
Oddział
Określenie stopnia posiadanych przez
przedszkolny przedszkolaków umiejętności i wiadomości

7.

Diagnoza wstępna

Kl. II – III g

Określenie stopnia posiadanych
umiejętności i wiadomości przez uczniów

Źródło: Opracowanie własne

Każde badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem kartoteki testów
opracowanej przez wydawnictwa oraz wykorzystano badania diagnostyczne opracowane
przez wydawnictwo WSiP i OPERON. Nauczyciele przeprowadzili ilościową analizę wyników
posługując się miarami: średniej testu, łatwości i trudności zadania i na ich podstawie
wskazano na obszary i umiejętności najlepiej i najsłabiej opanowane przez uczniów.
Sformułowane wnioski posłużyły do wprowadzenia zmian w dalszej pracy dydaktycznej
nauczycieli oraz zorganizowania zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniem
uczniów.
Tabela nr 22 Zajęcia dodatkowe
Organizacja i realizacja godzin zajęć dodatkowych wg art. 42 KN
Liczba godzin
352 godziny
W roku szkolnym 2015/2016
Szkoła
Publiczne
Podstawowa
Gimnazjum
Sposoby realizacji godzin
Zajęcia z uczniami mającymi 5- 39 godzin
1 – 12 godzin
trudności w nauce
Koła zainteresowań
3 – 176 godzin 2 – 45 godzin
Ilość (średnio) uczniów
Zajęcia z uczniami mającymi 15
4
biorących udział w zajęciach
trudności w nauce
Koła zainteresowań
47
14
Średnia frekwencja na
Zajęcia z uczniami mającymi 94%
88%
zajęciach
trudności w nauce
Koła zainteresowań
79%
67%
Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 23 Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne Szkoła Podstawowa
Liczba
Nieklasyfiko- Promocja/Liczba
uczniów
z
ocenami
klasa
niedostatecznymi
uczniów wanych
I
5
Wszyscy uczniowie promowani do klasy drugiej
II
10
Wszyscy uczniowie promowani do klasy trzeciej
III
10
Wszyscy uczniowie promowani do klasy czwartej
IV
8
Wszyscy uczniowie promowani do klasy piątej
V
10
Wszyscy uczniowie promowani do klasy szóstej
VI
13
Wszyscy uczniowie promowani do klasy siódmej
Łącznie: 56

0 %

Źródło: Opracowanie własne

Średnia
klasy
4,47
4,2
4,0
Średnia kl.
IV - VI
4,22
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Tabela nr 24 Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne Publiczne Gimnazjum
Liczba
Nieklasyfiko- Promocja/Liczba
uczniów
z
ocenami
klasa
niedostatecznymi
uczniów wanych
I
10
Wszyscy uczniowie do klasy drugiej
II
14
Wszyscy uczniowie promowani do klasy trzeciej
III
12
Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę
Łącznie: 36

0 %

Średnia
klasy
3,94
4,12
4,67
Średnia
szkoły
4,24

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Wynikiem nauczania i uczenia się są osiągnięcia edukacyjne uczniów, które w znacznym
stopniu zależą od poziomu intelektualnego dziecka, jego zainteresowań, pasji, zdolności, a
także od środowiska. Aby zdiagnozować efekty kształcenia prowadzi się badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i
sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych corocznie w klasach VI szkoły
podstawowej był przeprowadzany sprawdzian a w klasach III gimnazjum – egzamin
gimnazjalny. Od roku szkolnego 2016/2017 zniesiony został sprawdzian w klasach VI i
przeniesiony na zakończenie klasy VIII.
Celem egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i
umiejętności uczniów na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia – po szkole
podstawowej, po gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Informacje o wynikach i egzaminu
udostępniane są zainteresowanym.
Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki
niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc
traktować jako surowego wskaźnika, nie mniej jednak daje on określoną wiedzę co do dalszych
kierunków pracy szkoły.
Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają następujące czynniki:
1) czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji
edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin
patologicznych,
2) czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie,
indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych
umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć,
niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne,
3) czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w szkołach, dobór programów
nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii.
4) nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy i
umiejętności, otwarcie na własny rozwój,
Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy
szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany
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na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie
egzaminowi. Niemniej jednak wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki na jakich
obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i
modyfikacji mających na celu poprawę wyników nauczania.
Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po
zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i
oferować wysoką jakość nauczania.
Ogólny obraz tego jak szkoła wypadła na egzaminie buduje się na podstawie dwóch
liczb: średniego wyniku szkoły z egzaminu i pozycji, jaką ten wynik zajmuje na skali staninowej.
W roku szkolnym 2016/2017 egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach od
19 do 21 kwietnia 2017 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej –
gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego
(w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania
z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również
w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z
języka obcego nowożytnego na poziomach podstawowym i rozszerzonym.
Tabela nr 25 Wyniki egzaminu 2017 – kl. III gimnazjum
Wynik szkoły

59

Wyniki w
województwie
60

12

69

69

74

Przyrodnicza –
chemia, biologia,
fizyka, geografia
Matematyka

12

52

53

56

12

47

48

46

Język rosyjski –
podstawowy
Język rosyjski –
rozszerzony

12

60

67

96

12

38

50

70

Część egzaminu

Liczba zdających

Wyniki w kraju

Humanistyczna –
historia, WOS
Język polski

12

Źródło: Opracowanie własne – dane OKE
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Wykres nr 4 Wyniki egzaminu 2017 – kl. III gimnazjum
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humanistyczna - humanistyczna historia
język polski

część
przyrodnicza
kraj

część
język rosyjski - PP język rosyjski - PR
matematyczna

województwo

szkoła

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Język polski
Arkusz egzaminacyjny składał się z 22 zadań, wśród których było 20 zadań zamkniętych
różnego typu i 2 zadania otwarte wymagające od ucznia samodzielnego, zgodnego z
poleceniem, sformułowania krótkiej oraz dłuższej wypowiedzi − rozprawki. Za poprawne
rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty.
Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści Gminy Dubicze
Cerkiewne uzyskali średnio 74% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze
poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i
wykorzystanie zawartych w nich informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania
dotyczące świadomości językowej.
Historia i wiedza o społeczeństwie
Arkusz egzaminacyjny składał się z 25 zadań zamkniętych różnego typu: 20 zadań z
historii i 5 z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których
uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Podstawę zadań stanowiły teksty kultury, m.in.:
teksty historyczne, ilustracje, mapy, tablica genealogiczna i diagram.
Egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie wymagał od zdających wykazania
się umiejętnościami: sytuowania wydarzeń, zjawisk I procesów historycznych w czasie, analizy
i interpretacji historycznej, wyszukiwania oraz porównywania informacji pozyskanych z
różnych źródeł – tekstów, map, ilustracji, wykresu oraz tablicy genealogicznej. Za rozwiązanie
zadań gimnazjaliści uzyskali średnio 55% punktów możliwych do zdobycia.
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CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Matematyka
Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych i 3 otwarte. Dominowały zadania wyboru
wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. W pięciu zadaniach
typu prawda - fałsz należało ocenić prawdziwość podanych zdań. Zadania otwarte wymagały
od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania. W zadaniach wykorzystano
tabelę, rysunki i wykresy. Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści uzyskali
średnio 46% punktów możliwych do zdobycia.
Część przyrodnicza
Arkusz egzaminacyjny zawierał 25 zadań zamkniętych z biologii, chemii, fizyki i
geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez zadania różnego typu: wyboru
wielokrotnego, prawda - fałsz, na dobieranie. Sprawdzały one między innymi umiejętności
poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji, rozumowania i zastosowania nabytej
wiedzy do rozwiązywania problemów oraz przeprowadzania doświadczeń i wyciągania
wniosków z otrzymanych wyników. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów
przyrodniczych uczniowie gimnazjum uzyskali średnio 56% punktów możliwych do zdobycia.
CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Część z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym
Arkusz egzaminacyjny składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu, które
sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej w czterech
obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych
oraz znajomość środków językowych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł
otrzymać 40 punktów. Średni wynik gimnazjalistów wyniósł 96%.
Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
Na poziomie rozszerzonym – w porównaniu z poziomem podstawowym – w podstawie
programowej w zakresie rozumienia ze słuchu nie określono żadnych dodatkowych
umiejętności. Zadania różnią się od tych na poziomie podstawowym długością tekstów,
tempem odtwarzanych nagrań oraz wymaganym do ich rozwiązania zakresem środków
językowych. Arkusz składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu. Za poprawne
rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Średni wynik gimnazjalistów
wyniósł 70%.
Tabela nr 26 Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z lat 2014 -2017

Wynik
szkoły
2014

Część
humanistyczna
język
historia,
polski
WOS
51,1%
47,9%

Część matematyczno –
przyrodnicza
matematyka przedmioty
przyrodnicze
30,8%
46,8%

Język rosyjski

Język angielski

podstawowy

rozszerzony

podstawowy

rozszerzony

46,8%

49,8%

90%

50%
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Wynik
szkoły
2015
Wynik
szkoły
2016
Wynik
szkoły
2017

56%

56%

40%

45%

82%

63%

brak
zdających

brak
zdających

64%

54%

48%

45%

90%

65%

brak
zdających

brak
zdających

74%

56%

46%

56%

96%

70%

brak
zdających

brak
zdających

Źródło: Opracowanie własne – dane OKE

Wykres nr 5 Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z lat 2014 -2017

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
język polski

historia, WOS

matematyka

2014

2015

przedmioty
przyrodnicze
2016

język rosyjski PP język rosyjski PR

2017

Skala staninowa służy porównywaniu wyników na tle całej populacji (umożliwia
porównanie osiągniętego wyniku danej szkoły z wynikami uzyskanymi przez inne szkoły).
Stosując skalę staninową każda szkoła może określić, ile szkół w Polsce uzyskało taki sam lub
podobny wynik z egzaminu.
Szkoły z wynikiem niskim, to szkoły, których wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali
staninowej, z wynikiem średnim od 4 do 6 stopnia skali staninowej, a z wynikiem wysokim od
7 do 9 stopnia skali staninowej.
Numer
stanina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nazwa
wyniku

najniższy

bardzo
niski

niski

niżej
średni

średni

wyżej
średni

wysoki

bardzo
wysoki

najwyższy
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Tabela nr 27 Wyniki egzaminu 2017 w skali staninowej

Wynik
szkoły
2014
Wynik
szkoły
2015
Wynik
szkoły
2016
Wynik
szkoły
2017

Część
humanistyczna
język
historia,
polski
WOS
2
2
(niski)
(niski)

Część matematyczno –
przyrodnicza
matematyka przedmioty
przyrodnicze
2
4
(niski)
(średni)

3
(niski)

3
(niski)

3
(niski)

4
(średni)

4
(średni)

5
(średni)

5
(średni)

4
(średni)

7
(wysoki)

4
(średni)

5
(średni)

7
(wysoki)

Źródło: Opracowanie własne – dane OKE

Wykres 6 Wyniki egzaminu 2017 w skali staninowej
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j. polski

2

3

4

7
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2

3

5

4

matematyka

2

3

5

5

przedmioty przyrodnicze

4

4

4

7

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
Dyrektor szkoły na bieżąco przekazywała wymagane informacje do Ministra Edukacji
Narodowej (np. ankiety) oraz uczestniczyła w naradach organizowanych przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty.
W roku szkolnym 2016/2017, przeprowadzone zostały następujące działania w ramach
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty:
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I. W okresie 01.12.2016 - 07.12.2016 w Publicznym Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych
została przeprowadzona problemowa ewaluacja zewnętrzna. Przedmiot ewaluacji stanowiły:
wymaganie nr 1 – Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
uczniów oraz wymaganie nr 2 – Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.
Wnioski:
1. Znana i powszechnie akceptowana koncepcja pracy gimnazjum skupia się wokół
zbieżnych wartości i celów (m. in. wielokulturowość regionu, więź z małą ojczyzną, poczucie
własnej wartości, zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych), zapewnia młodzieży
kontakt z kulturą, pozwala poznać inne środowiska, rozwija jednocześnie patriotyzm oraz
poczucie przynależności do mniejszości narodowej, co daje młodzieży szansę na efektywne
funkcjonowanie w szybko zmieniającym się świecie.
2. Nauczyciele zapoznają uczniów z celami zajęć oraz kryteriami sukcesu, udzielają
informacji zwrotnej, która dotyczy ocenianych zagadnień oraz postępów w nauce, dzięki
czemu gimnazjaliści poznają swoje mocne i słabe strony, są zmotywowani do nauki.
3. Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych, oparte na wnioskach z diagnozy
wiedzy i umiejętności uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, sprawia, że gimnazjaliści
są zainteresowani lekcjami, chętnie wykonują zadania, rozumieją poruszane zagadnienia oraz
pracują w sposób, który buduje świadomość, że jest to ważne dla ich przyszłości. Jednak w
niewielkim stopniu stwarza się im przestrzeń do samodzielnego formułowania celów lekcji i
kryteriów sukcesu oraz wyboru metod pracy, co może utrudniać młodzieży branie
odpowiedzialności za proces uczenia się.
4. Nauczyciele wdrażają w szkole nowe rozwiązania (adekwatne do potrzeb
rozwojowych uczniów), co wpływa na urozmaicenie oferty edukacyjnej oraz sposobów pracy,
a także daje uczniom możliwość zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w sytuacjach
nietypowych, szerszego oglądu rzeczywistości, rozwinięcia zainteresowań oraz pozbycia się
kompleksów środowiskowych.
II. Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Zaleceń
nie wydano.
Informacja o realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych
Tabela nr 28 Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia w roku szkolnym 2016/17
Uczestnik/ uczestnicy
Rodzaj

miejsce

Konkursy przedmiotowe
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe
organizowane przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty

Na szczeblu szkolnym w szkole
podstawowej uczestniczyło:
j. polski – 6 uczniów
język białoruski – 5 uczniów
język angielski – 2 uczniów
przyroda – 5 uczniów
historia – 2 uczniów

Na szczeblu szkolnym w
gimnazjum uczestniczyło:
Język polski – 9 uczniów
Język rosyjski – 14 uczniów
Język białoruski – 11 uczniów
Język angielski – 4 uczniów
Geografia – 7 uczniów
Historia – 3 uczniów
Fizyka 4 uczniów
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Do stopnia rejonowego
zakwalifikowano:
Język rosyjski – 2 uczniów
Język białoruski – 2 uczniów

Konkurs wiedzy obywatelskiej i
ekonomicznej – 10 uczniów
Do stopnia rejonowego
zakwalifikowano:
Język polski– 1 uczeń
Język białoruski – 1 uczeń

Konkursy artystyczne
Konkurs recytatorski Prawosławnej
Poezji Religijnej – szkolny i powiatowy

I miejsce w kategorii kl. IV – VI
w powiecie

Uczennica kl. IV

Konkurs Recytatorski prawosławnej
Poezji Religijnej „Poezja źródeł”

Etap szkolny

Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Zapobiegamy pożarom”

Etap gminny

Konkurs Poezji Jesiennej „Złota jesień”

W oddziale przedszkolnym

Konkurs plastyczny „Jesień w
Obiektywie”

W oddziale przedszkolnym

Konkurs plastyczny „Mój pluszowy miś”

Etap gminny

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
,,Wiosna Młodych Talentów 2017” ph.
Mój świat-tu i teraz

4 wyróżnienia na szczeblu
powiatu

Uczniowie oddziału
przedszkolnego

Konkurs plastyczny ,,Zapobiegajmy
pożarom” – etap powiatowy

IV miejsce w powiecie

Uczennica oddziału
przedszkolnego

Konkurs na ozdobę wielkanocną

Etap gminny

Oddział przedszkolny, uczniowie
kl. I - III

Konkurs wielkanocny ,,Ale jajo”

Etap gminny

Oddział przedszkolny

Konkurs czytelniczy ,,Książki warto
czytać” - gminny

Etap gminny

Oddział przedszkolny, uczniowie
kl. I - II

Konkurs recytatorski dla
przedszkolaków ,,O złotą różdżkę….”

I i II miejsce w powiecie

Uczniowie oddziału
przedszkolnego

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na
wsi”

etap powiatowy

Oddział przedszkolny, uczniowie
kl. I - III

Konkurs plastyczny – „Jem zdrowo i
kolorowo”

Wyróżnienie – etap
powiatowy

Uczeń klasy II

Festiwal Piosenki dla Przedszkolaków
ph. Mama, tata i ja – etap powiatowy
Konkurs Recytatorski dla
przedszkolaków ,,O złotą różdżkę
Dobrej Wróżki” – etap powiatowy
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Konkurs plastyczno – literacki „Książka
na metry”

Etap gminny

Uczniowie kl. I - III

Konkurs recytatorski „U rodnym słowie
ceły swiet”

Etap gminny

Uczniowie kl. I -VI sp oraz
gimnazjum

„Moja Cerkiew parafialna” – etap
powiatowy

Uczniowie kl. V i IV – 4 osoby

II miejsce uczennica kl. V

Etap wojewódzki
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej

IV miejsce – uczeń klasy V

Etap powiatowy
Turniej piłkarskich drużyn MDP „Miedzy
Bugiem a Narwią”

22 uczniów gimnazjum

Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej

V miejsce – uczeń kl. III g

I miejsce – uczeń klasy V
II miejsce – uczeń klasy IV
I miejsce – uczeń kl. III g

Programy, projekty, akcje
Trzymaj formę, bądź zdrów

Uczniowie kl. I – III gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie

Uczniowie kl. IV – VI

Żyj smacznie i zdrowo

Uczniowie kl. I – II gimnazjum

Dzień Ziemi

Wszyscy uczniowie

Nestle porusza Polskę

Wszyscy uczniowie

Przedszkolny program edukacji
przyrodniczej ,,Jestem eko”

Oddział przedszkolny

Kubusiowi Przyjaciele Natury-program
organizowany przez producenta marki
Kubuś

Oddział przedszkolny

Nie pal przy mnie proszę

Uczniowie kl. I

Turniej Piłki Nożnej BMP

12 uczniów

Spotkania w ramach Bractwa Młodzieży
Prawosławnej przy Parafii
Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w
Dubiczach Cerkiewnych

14 uczniów

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela nr 29 Osiągnięcia sportowe
Dyscyplina
Lp.
sportowa
1.

Powiatowe Biegi
Przełajowe

2.

Piłka nożna powiat

3.

Tenis stołowy powiat

4.

Szachy - powiat

5.

Półfinał
Wojewódzki w
szachach
Finał Powiatu w
czwórboju LA SP

6.

Liczba uczestników, imiona i nazwiska laureatów, zajęte miejsca w poszczególnych
eliminacjach
Liczba
Odpowiedzialny Laureaci, miejsca, etapy/szczeble
uczestników
Gimnazjum - Nauczyciel w-f
Uczennica kl. III g – III miejsce
12
Uczeń kl. II g – IV miejsce
Uczennica kl. II g – V miejsce
Awans do półfinału wojewódzkiego
Szkoła
Uczeń kl. Vi – IV miejsce
podstawowa
Awans do półfinału wojewódzkiego
- 12
Szkoła
II miejsce drużynowo chłopcy
podstawowa
- 10
Szkoła
III miejsce drużynowo chłopcy z kl. VI
podstawowa
-4
Gimnazjum III miejsce drużynowo chłopcy z kl. I g
4
Szkoła
I miejsce drużyna dziewcząt
podstawowa
II miejsce drużyna chłopców
-8
Awans do półfinału wojewódzkiego
Gimnazjum I miejsce drużyna dziewcząt
8
II miejsce drużyna chłopców
Awans do półfinału wojewódzkiego
V miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej
VI miejsce dziewcząt z gimnazjum

Chłopcy z kl.
V-VI szkoły
podstawowej
-5
Źródło: Opracowanie własne

II miejsce
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Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
Tabela nr 30 Uczniowie szkoły – wyniki rozpoznania potrzeb wychowawczo – opiekuńczych w
2016/2017
Dane statystyczne dotyczące sytuacji społecznej i rodzinnej uczniów
0ddział
0
I
II
III
IV
V
VI
Ig
II g
Z opinią ppp
1
1
2
1
objętych opieką
2
3
5
2
3
5
5
2
3
psychologiczno –
pedag.
Nauczanie
1
indywidualne
Nauczanie
1
domowe
Dojeżdżających
3
3
8
6
8
7
8
10
10
autobusem
szkolnym
Korzystających
8
4
5
3
2
3
3
3
5
bezpłatnie z
obiadów
Zapisanych do
0
4
10
10
8
5
3
6
4
świetlicy

III g
5

Razem
5
18 – sp
10 - g

1
1
9

72

3

39
(35,8%)

5

40 – sp
(71,4%)
16 – g
(44,4%)

Źródło: Opracowanie własne

Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej
I. Informacje ogólne i statystyczne
W roku szkolnym 2016/17 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach
zorganizowanych objętych było 28 uczniów.
Wśród nich:
 2 uczniów miało opinię w sprawie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w
formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 3 uczniów opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z
programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono odchylenia rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom,
 1 uczniowi wskazano nauczanie indywidualne.
W bieżącym roku odbywały się następujące zajęcia (godziny w skali roku): koło
geograficzne (8 godzin), koło humanistyczne (34 godziny), zajęcia komputerowe (22 godziny),
koło polonistyczne (10 godzin), zajęcia sportowe – koło szachowe (132 godziny), zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów (16 godzin), zajęcia taneczno – teatralne (3 godziny).
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: w kl. III (8 godzin), kl. II (15 godzin), w kl. I (3
godziny), z matematyki (II i III etap kształcenia) – 25.
II. Ocena organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2016/17
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Zajęcia zorganizowano, by pomóc uczniom:
- posiadającym orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego,
- posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- nieposiadajcym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania jego
funkcjonowania w szkole zachodziła potrzeba objęcia go pomocą psychologicznopedagogiczną
Dodatkowe zajęcia nauczyciele prowadzili z własnej inicjatywy i z chęci pomocy
uczniom, a także głęboko pojętej powinności nauczyciela. Wszyscy nauczyciele wskazali
pozytywne efekty całorocznej pracy z uczniami.
Główną rolę w realizacji organizacji pomocy w/w uczniom spełniali wychowawcy klas.
Wychowawcy klas:
1) analizowali dostarczone przez rodziców orzeczenia z poradni psychologiczno –
pedagogicznej,
2) analizowali opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępnie zdefiniowali
trudności/ zdolności uczniów
3) pozyskali rzetelną wiedzę o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego
sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego
relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją
i rozwojem społecznym,
4) określili specjalne potrzeby uczniów samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli
prowadzących zajęcia w klasie,
5) informowali rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku,
6) monitorowali obecności ucznia na zajęciach,
7) informowali rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i postępach ucznia,
8) angażowali we współpracy z innymi nauczycielami rodziców w działania pomocowe
swoim dzieciom;
9) prowadzili dokumentację rejestrującą podejmowane działania w zakresie organizacji
pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy,
10) stale kontaktowali się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu
ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i
psychologicznych;
11) prowadzili działania służące wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i
behawioralnej;
12) udzielali doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów
ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
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Tabela nr 31 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ujęciu statystycznym

L.p

Rodzaj/ forma pomocy

liczba godzin
zrealizowanych

1.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na I etapie

26 godzin

edukacyjnym
2.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (II i

25 godzin

III etap edukacyjny)
10.

Zajęcia z uczniem zdolnym

221 godzin

11.

Zajęcia z doradztwa zawodowego

26 działań

Źródło: Opracowanie własne

Praca opiekuńczo - wychowawcza i profilaktyczna szkoły
Realizując działania opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
sierpnia 2015 r. „w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249) w naszej placówce opracowano listę
działań, mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii.
Zaplanowanie i realizacja działań zostały poprzedzone procesem ewaluacji
przeprowadzonej w grudniu 2015 r., na bazie której opracowana została diagnoza problemu.
Problematyka badawcza badania ewaluacyjnego koncentrowała się wokół obszarów
związanych z: samopoczuciem dzieci/młodzieży w środowisku szkolny, klasowym, relacjami z
rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami, zainteresowaniami, obowiązującymi zasadami.
Ponadto w klasach starszych zostały zadane pytania o substancje psychoaktywne (narkotyki,
dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność.
Plan działalności
Na bazie przeprowadzonych prac, opracowanych dokumentów oraz wyznaczonych w
Rozporządzeniu obszarów, zaplanowane działania zostały podzielone na cztery kategorie, tj.
działalność:
1. wychowawczą,
2. edukacyjną,
3. informacyjną,
4. profilaktyczną.
Zaplanowane działania na najbliższe lata szkolne, a rozpoczęte w bieżącym roku mają na
celu, opisane w Rozporządzeniu, skuteczne przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków
naszej placówki, w szczególności charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla
danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji
dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego.
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Lp.
1.

2.

Zadanie

Podjęte działanie

Termin

Współpraca z
rodzicami w celu
budowania postawy
prozdrowotnej i
zdrowego stylu życia

Kulig integracyjny z rodzicami.
Dzień Matki w Gminnej Bibliotece Publicznej
Wykonanie rodzinnych plakatów antynikotynowych do
programu „Nie pal przy mnie proszę”
Gdy zdrowo jemy, szybko rośniemy-rola zdrowego stylu
odżywiania się w życiu dziecka w wieku przedszkolnym.
Nie pal mamo, nie pal tato-słów kilka na temat negatywnych
skutków czynnego i biernego palenia.
Współudział rodziców w realizacji programu „Zdrowo jem,
więcej wiem"
Konsultacja z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia
Udział rodziców w Programie „Trzymaj formę – bądź zdrów”

13.02.2017
26.05.2017
31.05.2017

Kształtowanie
hierarchii systemu
wartości, w którym
zdrowie należy do
jednych z
najważniejszych
wartości w życiu

Kulig na saneczkach, gry i zabawy na śniegu Jazda na
saneczkach po leśnych drogach, gry i zabawy na śniegu
Zorganizowanie wspólnego kuligu połączonego z zimowymi
zabawami i ogniskiem (znaczenie aktywnego spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu)
Piknik rodzinny przy leśniczówce.
Rajd rowerowy.
Konsultacje z rodzicami w sprawie przystąpienia do realizacji
programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe
rozwiązanie”
Racjonalne planowanie czasu
Regularność i znaczenie snu
Wpływ hałasu na nasze zdrowie
Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”
Wiem co jem… Wykonanie wiosennych sałatek – warsztaty
kulinarne
Zdrowe kanapki na drugie śniadanie
Owocowe szaszłyki
Owoce jako pyszny dodatek do drugiego śniadania
Spotkanie z pielęgniarką-pomiar wzrostu, wagi i ciśnienia
U stomatologa-przegląd jamy ustnej dzieci
Realizacja programu „Zdrowo jem, więcej wiem".
Udział uczniów w konkursie plastycznym „Jem zdrowo i
kolorowo".
Promowanie zdrowego stylu życia - realizacja programu
„Owoc w szkole", „Szklanka mleka"
Realizacja tematyki prozdrowotnej na lekcjach.
Realizacja programów:
„Trzymaj formę – bądź zdrów”
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
„Żyj smacznie i zdrowo”
Zajęcia na godzinie wychowawczej. Pogadanki i dyskusje na
temat zasad zdrowego trybu życia. Pogadanki na temat
zdrowego odżywiania przed wyjazdami i wycieczkami.
Zasady prawidłowego odżywiania się.
Anoreksja i bulimia – choroby XXI wieku
Pogadanki na temat zdrowego stylu życia

3.12.2016

cały rok
wrzesień
15.02.2017
16.02.2017
17.02.2017

02.06.2017
20.06.2017
8.02.2017

23.02.2017
24.02.2017
25.04.2017

październik
marzec
październik
cały rok
02.12.2017
29.05.2017
cały rok

cały rok

cały rok

7.02.
14.02.
cały rok
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3.

4.

Wzmacnianie wśród
uczniów i
wychowanków więzi
ze szkołą lub
placówką oraz
społecznością lokalną

Kształtowanie
przyjaznego klimatu
w szkole lub
placówce, budowanie
prawidłowych relacji

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Starzynie z programem
artystycznym
Pieczemy ciasta owocowe dla dorosłych - współpraca z
GOKSiR
Warsztaty świąteczne - bożonarodzeniowe i wielkanocne
Nawiązanie współpracy z instruktorem muz. p. I.Fitąprzygotowanie do Festiwalu Piosenki dla Przedszkolaków
ph.Mama, tata i ja
Współpraca z biblioteką publiczną:
Sfinansowanie nagród do konkursu Złota Jesień
Dzień Misia
Pieczemy pierniczki
Palma wielkanocna
Konkursy plastyczne:
Mój pluszowy miś
Ozdoba wielkanocna
Konkurs recytatorski dla przedszkolaków ,,O złotą różdżkę
Dobrej Wróżki”
Impreza literacka ,,Mamo, tato poczytaj mi bajkę
Wizyta w Placówce Straży Granicznej w Dubiczach
Cerkiewnych
Współpraca z Nadleśnictwem Bielsk Podlaskim
-imprezy w leśniczówce (święto pieczonego ziemniaka,
dokarmianie zwierząt, kulig).
Wyjazd do Ośrodka Opiekuńczego w Starzynie
Wspólne spędzanie czasu na przerwach śródlekcyjnych
Wspólne wycieczki
Wspólne działania na rzecz ochrony środowiska - dokarmianie
zwierząt, sprzątanie świata
- Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.
Aktywny udział w przedsięwzięciach klasowych i szkolnych
poprzez realizację wyżej wymienionych programów
Uczestniczenie w przedsięwzięciach o charakterze lokalnym –
„Nestle porusza”
„Sprzątanie świata”
Imprezy klasowe i szkolne. Wyjścia do Gminnej Biblioteki
Publicznej.
We współpracy z Gminną Biblioteką:
Dzień francuski
Dzień ukraiński
Dzień armeński
Quest – wspólne poznawanie lokalnej historii.
Rajd rowerowy – odkrywanie ciekawych miejsc w najbliższej
okolicy.
Organizacja apelu Światowy Dzień Bez Tytoniu”
Organizacja wyjazdów do Jamper Parku, na piknik
profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka oraz do parku Linowego w
Doktoracach
Działalność SU
Udział uczniów w nabożeństwach
Pogadanki na temat porażki i zwycięstwa
Nauka współpracy w codziennej zabawie eliminowanie
niepożądanych postaw
Organizacja wycieczek i wyjazdów wspólnie z kl. I-III.
Współpraca z uczniami Samorządu Uczniowskiego

16.02.2017
24.10.2017

13.12.2017
30.03.2017
Marzeckwiecień
25.11.2016
20.12.2016
07.04.2017
Listopad
Kwiecień
11.05.2017

08.06.2017
16.02.2017
Cały semestr

cały rok
maj

20.10.16
09.11.16
24.11.16
21.03.2017
20.06.2017
30.05.2017

cały rok
cały rok
cały rok
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rówieśniczych oraz
relacji uczniów i
nauczycieli,
wychowanków i
wychowawców, a
także nauczycieli,
wychowawców i
rodziców, w tym
wzmacnianie więzi z
rówieśnikami oraz
nauczycielami i
wychowawcami

Przygotowywanie zabaw andrzejkowych i
współorganizowanie balu karnawałowego
Pełnienie dyżurów międzylekcyjnych - reagowanie na ew.
sytuacje konfliktowe między uczniami, współpraca z
rodzicami w rozwiązywaniu problemów

cały rok

Obchodzenie urodzin dzieci i imprez klasowych,

cały rok

Wykonanie laurek dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji
Narodowej,
Poczta walentynkowa - wykonanie kartek dla
koleżanek/kolegów
Organizacja apelu „Światowy Dzień bez Tytoniu”

Między klasowy biwak nad zalewem
Godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, bieżące
rozwiązywanie konfliktów.
Przypominanie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole

5.

6.

Doskonalenie
umiejętności
nauczycieli i
wychowawców w
zakresie budowania
podmiotowych relacji
z uczniami,
wychowankami oraz
ich rodzicami oraz
warsztatowej pracy z
grupą uczniów lub
wychowanków
Wzmacnianie
kompetencji
wychowawczych
nauczycieli i
wychowawców oraz
rodziców

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych poprzez
odpowiednio prowadzone rozmowy.
Skuteczna komunikacja rówieśnicza.
Warsztaty profilaktyczne w ramach programu „Znajdź
właściwe rozwiązanie”.
Wyjazdy do Hajnówki na spektakl teatralny i na basen
Wyjazd na trampoliny i do parku linowego.
Wspólne przygotowanie apelu, podchodów dla młodszych
klas.
Systematyczne zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania
uczniów zarówno na lekcji, jak na przerwie, wskazywanie
bezpiecznych zachowań, sposobów rozwiązywania
nieporozumień i konfliktów
Udział w szkoleniach w ramach WDN i formach doskonalenia
zewnętrznego
Organizowano warsztaty tematyczne z udziałem rodziców we
współpracy z instytucjami lokalnymi.

Organizacja spotykań ze specjalistami
Informowanie rodziców o zachowaniu uczniów na lekcjach
oraz przerwach
Spotkania z rodzicami na zebraniach, uroczystościach,
indywidualnych rozmowach podejmowanie tematyki
związanej z zachowaniem dzieci w grupie.
Realizacja programu „Trzymaj formę”

maj

cały rok

cały rok

cały rok

8.02.2017
27.04.2017
cały rok

II semestr

35
7.

8.

9.

Wspieranie edukacji
rówieśniczej i
programów
rówieśniczych
mających na celu
modelowanie postaw
prozdrowotnych i
prospołecznych

Poszerzenie wiedzy
rodziców nauczycieli i
wychowawców na
temat prawidłowości
rozwoju i zaburzeń
zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży,
rozpoznawania
wczesnych objawów
używania środków i
substancji
Rozwijanie i
wzmacnianie
umiejętności
psychologicznych i
społecznych uczniów.

10. Kształtowanie u
uczniów umiejętności
życiowych, w
szczególności
samokontroli,
radzenia sobie ze
stresem,
rozpoznawania i
wyrażania własnych
emocji.

11. Kształtowanie
krytycznego myślenia
i wspomaganie
uczniów w

Udział w spektaklach profilaktycznych.
Realizacja programów ekologicznych
Kubusiowi Przyjaciele Natury-zewnętrzny i Jestem eko –
wewnętrzny.
Dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji
Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
Doskonalenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami

cały rok

Kajakowe Powitanie Wiosny – spływ kajakowy
Wycieczka „Litewskie stolice: Kowno – Kernave – Troki –
Wilno”
Kajakowy Obóz Wędrowny – spływ kajakowy

21.03.2017
31.03 –
2.04.2017
1214.06.2017
maj

Udział nauczycieli i uczniów w warsztatach na temat
szkodliwości zażywania narkotyków
Przeprowadzenie rozmów z rodzicami dzieci u których
stwierdzono duże trudności wychowawcze, w zachowaniu
reakcje nieadekwatne do bodźca oraz zaburzenia
zachowania.. Opisywano szczegółowo zachowania dzieci w
grupie i skierowano na dodatkowe badania psychologiczne.
W spotkaniach z rodzicami wykorzystywano wiedzę zdobytą
podczas szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej.

Wspólne spędzanie wolnego czasu (wycieczki, biwaki, spływy
kajakowe, wyjazdy do kina i teatru)
Wspólne spędzanie wolnego czasu (Wycieczki, biwaki, spływy
kajakowe, wyjazdy do kina i teatru)
Dzieci uczestniczą samodzielnie podczas uroczystości
szkolnych, przedstawień teatralnych, wycieczek, wyjazdów
potrafią się zachować stosownie do sytuacji, zwiększa się
samokontrola, wiara we własne możliwości i integracja z
innymi uczestnikami.
Uczymy na co dzień jak łagodzić skutki rozstań z rodzicami.
Wskazujemy metody rozładowywania złości, tak by nie
narazić innych na niebezpieczeństwo.
Bieżące rozmowy w trakcie zajęć i przerw dotyczące: radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb w
konstruktywny sposób, rozwijanie pozytywnego myślenia
zwłaszcza w sytuacjach gdy pojawią się niepowodzenia
szkolne
Ustalenie z dziećmi zasad funkcjonowania w grupie
Warsztaty z higienistką szkolną nt. „Poznajmy się bliżej”,
„Laboratorium ciała”, „Naucz się mówić NIE”
Ustalenie z uczniami zasad funkcjonowanie w grupie
Realizacja tematyki podczas zajęć:
Jak się odważyć? - nasze strachy lęki i obawy
Mam inne zdanie, (asertywność) Co jest naprawdę ważne?
Co nas czeka w czwartej klasie?
Ustalenie z dziećmi zasad obowiązujących w grupie.
Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas wspólnych wyjść
i wyjazdów.
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – uświadomienie, jak
ważny jest zdrowy tryb życia
Spotkanie z policjantkami w związku z pojawieniem się nowej
gry pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”

cały rok

cały rok

cały rok
cały rok
cały rok

cały rok

15.03.2017
29.03.2017

cały rok

cały rok
30.03.2017
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12.

13.

konstruktywnym
Warsztaty z psychologiem „Uwierz w siebie”
podejmowaniu
decyzji w sytuacjach
trudnych,
zagrażających
prawidłowemu
rozwojowi i
zdrowemu życiu.
Realizowanie wśród
Udział w prelekcji i dyskusji z pielęgniarką szkolną w Ramach
uczniów oraz ich
Światowego Dnia Bez Tytoniu
rodziców programów Realizacja programów:
profilaktycznych i
„Trzymaj formę – bądź zdrów”
promocji zdrowia
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
psychicznego
„Żyj smacznie i zdrowo”
dostosowanych do
„Szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem i
potrzeb
nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych”
indywidualnych i
Udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
grupowych oraz
Alkoholowych. Finansowe wspieranie działań realizowanych
realizowanych celów
w szkole.
profilaktycznych,
rekomendowanych w
ramach systemu
rekomendacji o
którym mowa w
Krajowym Programie
Przeciwdziałania
Narkomanii
określonym w
przepisach wydanych
na podstawie art. 7
ust. 5 ustawy o
przeciwdziałaniu
narkomanii
Przygotowanie oferty Zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym: udział w
zajęć rozwijających
konkursie poezji białoruskiej, udział w warsztatach
zainteresowania i
bibliotecznych „Książka na metry”, udział w koncercie
uzdolnienia, jako
muzycznym zespołu Limbos, warsztaty artystyczne
alternatywnej
„Wielkanocne palmy”.
pozytywnej formy
Koło teatralne w ramach zajęć bibliotecznych.
działalności
- udział uczniów w zajęciach rozwijających zdolności i
zaspokajającej ważne zainteresowania uczniów;
potrzeby, w
- udział uczniów w konkursach plastycznych;
szczególności
-udział uczniów w konkursach recytatorskich;
potrzebę
podniesienia
- Wyjazdy do teatru, obejrzenie 6 spektakli teatralnych.
samooceny, sukcesu,
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
przynależności i
wiedzy i artystycznych
satysfakcji życiowej
Koło szachowe jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla
zainteresowanych. Udział w zawodach sportowych i
turniejach

Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
Oddział przedszkolny

8.05.2017

31.05.2017
cały rok

IV.2017
cały rok

28.03;
10.05;
11.05;
06.04.2017
wg.potrzeb
cały rok

wg. potrzeb
cały rok
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Data

14.02.2017
16.02.2017
13.03.2017
30.03.2017
30.05.2017
06.06.2017
19.06.2017

Temat

Uwagi

Wyjazd edukacyjny do Białowieży

z rodzicami

Wyjazd do Teatru Lalek

z rodzicami

Wyjazd do Hula – Kula

z rodzicami

Wyjazd edukacyjno – integracyjny do Leśniczówki – nawiązanie
współpracy z przedszkolem z Czyż
Kulig w leśniczówce
Wyjazd do Ośrodka Opiekuńczego w Starzynie
Wyjazd do Fabryki Misia w Białymstoku
Warsztaty wielkanocne w Grabowcu
Wyjazd do Ośrodka Edukacji Leśnej ,,Cyraneczka” w Pietkowie
Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku
Wyjazd do Fikolandu do Białegostoku

z rodzicami
z rodzicami
z rodzicami
z rodzicami
z rodzicami

I etap edukacyjny
Data

Temat

13.10.2016
08.11.2016
10.11.2016
10.11.2016
25.11.2016
29.11.2016
06.12.2016
09.12.2016
21.12.2016
20.01.2017
24.11.2016

Apel z okazji Dnia Nauczyciela
Wyjazd do białostockiego Teatru Lalek na spektakl „Piękna i bestia”
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
Udział w apelu z okazji święta Niepodległości
Obchody Światowego Dnia Misia
Spektakl teatralny „Bajka o misiu Ambrożym”
Mikołajki
Spektakl teatralny „Baśnie pana Perrault”
Pieczenie pierników – warsztaty kulinarne
Choinka szkolna
Spotkanie z pracownikami Placówki Straży Granicznej „Blaskiem
chronieni”
Wyjazd do Ośrodka Opiekuńczego w Starzynie
Kulig
Wyjazd do Białegostoku. Zwiedzanie Fabryki Misia
Białystok – Jumper park
Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl „Królewna
Śnieżka”
Wyjazd do Hajnówki na spektakl teatralny „Baśnie braci Grimm”
Doktorce – park Linowy
Wyjazd do Białegostoku do Fikolandu

16.02.2017
17.02.2017
13.03.2017
22.03.2017
06.06.2017
09.06.2017
13.06.2017
19.06.2017

Uwagi

Spotkanie ze
specjalistami

Kl. III

Kl. III

II etap edukacyjny
Data

Temat

14.09.2016
28.09.2016

Ognisko integracyjne „Święto Pieczonego Ziemniaka”
Apel z okazji Europejskiego dnia Języków

Uwagi
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08.11.2016
21.11.2016
06.12.2016
09.12.2016
22.12.2016
20.01.2017
24.11.2016
14.02.2017
18.02.2017
15.03.2017
22.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
7.04.2017
8.05.2017
18.05.2017
31.05.2017
01.06.2017
02.06.2017
9.06.2017
13.06.2017
20.06.2017
22.06.2017

Wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek na sztukę „Piękna i Bestia”.
Zwiedzanie białostockiego ZOO
Zabawy andrzejkowe
Mikołajki
Wyjazd do Hajnowskiego domu Kultury na spektakl „Tajemniczy ogród:.
Zwiedzanie Muzeum Kultury Białoruskiej.
Pieczenie pierników – warsztaty kulinarne
Choinka szkolna
Spotkanie z pracownikami Placówki Straży Granicznej „Blaskiem
chronieni”
Walentynki
Kulig do Jodłówki
Warsztaty „Laboratorium ciała”, „Poznajmy się bliżej”
Wyjazd do Białegostoku do Jumper parku
Warsztaty profilaktyczne w ramach realizacji programu „Znajdź właściwe
rozwiązanie” – Naucz się mówić NIE
Spotkanie z policjantem na temat cyber przemocy
Wyjazd do Kleszczel na warsztaty zdobnictwa wielkanocnego
Spotkanie z panią psycholog w ramach profilaktyki palenia tytoniu:
„Uwierz w siebie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Sprzątanie Świata, ognisko nad Zalewem Bachmaty
Dzień Bez palenia Tytoniu – apel peofialktyczny
Wyjazd do Białegostoku na piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka
Piknik Rodzinny w Leśniczówce Czechy Orlańskie
Wyjazd do Hajnówki na spektakl teatralny i basen
Wyjazd do Doktorców do parku linowego
Spotkanie z policjantem na temat „Bezpiecznego podczas wakacyjnego
wypoczynku”
Rajd rowerowy

Spotkanie ze
specjalistami
Kl. V
Spotkanie ze
specjalistami
Spotkanie ze
specjalistami
Spotkanie ze
specjalistami
Kl. IV - V
Spotkanie ze
specjalistami

Kl. VI

Spotkanie ze
specjalistami
Kl. V

III etap edukacyjny
Data

Temat

10-11.09.2016
13.09.2016

Biwak nad Zalewem Bachmaty
Wyjazd do Białegostoku – Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum pamięci
Sybiraków
Warsztaty „Jak uczyć się skuteczniej?”

14.09.2017
14.09.2016
15.09.2016
23.09.2016
10.10.2016
10.2016
21.10.2016
05.11.2016
12.11.2016
24.11.2016
30.11.2016
16.12.2016

Dyskoteka „kotowanie”
Spływ kajakowy
Europejski Dzień Sportu – spotkanie z kolegami z Gimnazjum w Czyżach
Wyjazd do Opery i Filharmonii Białostockiej na balet „Królewna Śnieżka i
siedmiu krasnoludków”
Wyjazd edukacyjny do Białegostoku – warsztaty historyczne poświęcone
Żołnierzom Wyklętym. Zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru
Spotkanie z podróżnikiem Władysławem Grodeckim
Wycieczka „Białystok, Supraśl i okolice”
Wycieczka „Białystok, Tykocin i okolice”
Dzień armeński
Warsztaty artystyczne – kartki świąteczne
Montaż słowno – muzyczny z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce pn. Krótka historia PRL

Uwagi
Kl. II

Spotkanie ze
specjalistami

Spotkanie ze
specjalistami

Kl. III
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21.12.2016
16.02.2017
7.03.2017
14.03.2017
16.03.2017
03.03.2017

Klasowa wigilia – „Wigilijny test na człowieczeństwo”
Kulig na saneczkach, ognisko, gry i zabawy na śniegu
Wyjazd do Białegostoku na spektakl „Kamienie na szaniec”
Wyjazd do Białegostoku na film „La, la, Land”
Dzień Otwarty szkół – wyjazd do Hajnówki
Warsztaty „Jak uczyć się skuteczniej?”

21.03.2017
30.03.2017

Kajakowe powitanie wiosny – spływ rzeką Narewką
Spotkanie z przedstawicielem policji „Bezpieczeństwo w internecie”

11.04.2017
04.2017

Pisanka wielkanocna - warsztaty
„Katyń – Golgota Wschodu” – montaż słowno – muzyczny z elementami
inscenizacji
Spektakl profilaktyczny „W pułapce złudzeń”

24.04.2017
25.04.2017
28.04.2017
15-16.05.2017
19.05.2017
23.05.3017
1.06.2017
02.06.2017
12-14.06.2017
19.06.2017
20.06.2017
21.06.2017

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej - apel
Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Biwak nad Zalewem bachmaty
Posumowanie projektu klasy II gimnazjum „Mój pomysł na przyszłość”
Udział uczniów w konferencja „Ku utrwaleniu polskości na Kresach…”
Współzawodnictwo sportowo – rekreacyjne wśród młodzieży szkolnej z
PG Czyże i PG Dubicze Cerkiewne
Piknik Rodzinny w Leśniczówce Czechy Orlańskie
Kajakowy Obóz Wędrowny
Rajd rowerowy
Spotkanie z policjantem na temat „Bezpieczeństwa podczas wakacyjnego
wypoczynku”
Dzień Żydowski w szkole

Kl. I
Kl. I

Kl. II - III
Spotkanie ze
specjalistami
Spotkanie ze
specjalistami

Spotkanie ze
specjalistami

Kl. II - III

Kl. I
Spotkanie ze
specjalistami

Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej wybranych obszarów pracy szkoły
przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/17
1 Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną
w procesie nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym. Określenie potrzeb
nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności
W październiku 2016 r. przeprowadzono „Diagnozę umiejętności nauczycieli w
posługiwaniu się technologią informatyczną i wykorzystaniem jej w nauczaniu problemowym.
Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności”.
Cel badania:
Zasadniczym celem badania była diagnoza poziom umiejętności oraz wykorzystania
technologii informatycznych przez nauczycieli, a także ich doświadczeń i opinii dotyczących
użytkowania nowych mediów. Ważnym celem badania było również poznanie ewentualnych
potrzeb nauczycieli dokształcania w tym zakresie.
Wykorzystywanie technologii informatycznych ma również swoje podstawy w
przepisach prawa.
Wymagania MEN wobec szkół wskazują bezpośrednio na obowiązek korzystania z
technologii informatycznych w pracy z uczniem, a tych nie da się wykorzystywać nie potrafiąc
się nimi posługiwać. Stąd potrzeba diagnozy aktualnego stanu umiejętności nauczycieli.
Wymaganie wskazujące na te potrzeby to wymaganie numer 2:
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Poziom podstawowy
Planowanie procesów edukacyjnych
w szkole lub placówce służy
2. Procesy edukacyjne
rozwojowi uczniów.
zorganizowane są w
sposób sprzyjający
Uczniowie znają stawiane przed nimi
uczeniu się
cele uczenia się i formułowane wobec
nich oczekiwania.
Informowanie ucznia o jego
postępach w nauce oraz ocenianie
pomagają uczniom uczyć się i
planować indywidualny rozwój.
Nauczyciele motywują uczniów do
aktywnego uczenia się i wspierają ich
w trudnych sytuacjach, tworząc
atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Poziom wysoki
Organizacja procesów edukacyjnych
umożliwia uczniom powiazanie
różnych dziedzin wiedzy i jej
wykorzystanie.
Uczniowie maja wpływ na sposób
organizowania i przebieg procesu
uczenia się.
Uczniowie uczą się od siebie
nawzajem.
Uczniowie czują się odpowiedzialni za
własny rozwój.
W szkole lub placówce stosuje się
nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi uczniów.

Nauczyciele stosują różne metody
pracy dostosowane do potrzeb
ucznia, grupy i oddziału.
Nauczyciele kształtują u uczniów
umiejętność uczenia się.

Dodatkowo analiza prawa oświatowego dostarcza informacji o „Podstawowych
kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017”, w których to
MEN ogłosił, że jednym z tychże kierunków jest: „2. Rozwijanie kompetencji informatycznych
dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach”.
Celem badania było zdiagnozowanie poziomu umiejętności informatycznych nauczycieli oraz
ich potrzeb w zakresie ich uzupełnienia.
Wnioski dyrektora szkoły:
Doceniając rolę technologii informacyjnej we współczesnym świecie, uwzględniając
potrzeby każdego człowieka, jak również wymagania społeczne, szkoła powinna stworzyć
uczącym się pełne możliwości zapoznania się z podstawami technologii informacyjnej na
drodze zdobywania wykształcenia ogólnego. Dotychczas komputery wykorzystywano głównie
do wspomagania nauczania. Obecnie komputery i technologia informacyjna stają się
integralną częścią edukacji w wielu dziedzinach.
Obserwując pracę nauczycieli stwierdzić można, że część nauczycieli naszej szkoły nie jest
przygotowana do wykorzystywania technik komputerowych w pracy z uczniem. Szkoła
powinna zapewnić nauczycielom dwa istotne elementy:
1. Doskonalenie zawodowe
2. Materiały do wykorzystywania na zajęciach
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Celem i efektem, który należałoby osiągnąć jest sytuacja w której wszyscy nauczyciele i
wszystkie programy nauczania realizowały będą następujące założenia:




wykształcenie w każdym uczniu rozumienia podstaw technologii informacyjnej oraz
umiejętności jej stosowania,
osiągnięcie przez uczniów odpowiedniego poziomu stosowania technologii
informacyjnej,
wykorzystanie technologii informacyjnych w różnych obszarach kształcenia, jako
pomoc, środek, narzędzie w procesie uczenia się,

Stosowanie komputera w klasie nie wymaga zmian podstawowej struktury programu w
kształtowaniu umiejętności informacyjnych. Oznacza to, że brak umiejętności posługiwania się
komputerem nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej wykorzystanie komputera jako środka
dydaktycznego.
2 Stopień przestrzegania zmienionych od 1 września 2015 r. zasad oceniania. Funkcja
oceny szkolnej. Na ile ocena szkolna motywuje uczniów do nauki i wspiera planowanie pracy
Cel badania:
Zmiany ustawy o systemie oświaty wskazane w Dz. U. z 2015 roku, poz. 357 określiły
jednoznacznie funkcje oceny szkolnej oraz podały zasady oceniania uczniów. W art. 44b ust.
5 (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) podano, iż celem oceniania jest:
Art. 44b. 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w
ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Z kolei w § 14 Rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów
wyraźnie podkreślono jaką rolę ma spełniać ocenianie bieżące:
§ 14. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia oraz przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga
poprawy oraz jak powinien dalej pracować.
Powyższe przepisy zobowiązują nauczycieli przy ocenianiu do odejścia częściowego od
funkcji sumującej i kontrolnej na korzyść oceniania wspierającego. Tę rolę oceniania ma
dopełniać uzasadnianie każdej oceny w formach określonych w statutach szkoły. Wszelkie
uwagi uczniów i rodziców w obszarze oceniania dotyczyły poczucia niesprawiedliwego
oceniania przez niektórych nauczycieli, a także, że jest nastawione głównie na sprawdzanie
posiadanej przez uczniów wiedzy – jej niedostatków. Ocena wg rodziców i uczniów nie
uwzględnia umiejętności stosowania jej w różnych sytuacjach, nie diagnozuje postępów

42
uczniów, jest stwierdzeniem, czego uczeń nie umie. Rodzice i uczniowie w swoich
stwierdzeniach przekazują - co jest także obserwowane przez nauczycieli – że oceny w
niewielkim stopniu motywują uczniów do poprawy, do uzupełniania wiedzy i umiejętności i
także w niewielkim stopniu ułatwiają zaplanowanie pracy własnej uczniowi.
Zespól ewaluatorów, chcąc przygotować materiał do szkolnej dyskusji nad systemem
oceniania w naszej szkole, szukał odpowiedzi na zasadnicze pytanie badawcze - jak jest?
W celu zachowania zasady triangulacji badania, a także zbadania stanu wiedzy
podmiotów współistniejących w szkole (nauczyciele – uczniowie rodzice) zostały
przygotowane narzędzia diagnozy: odrębne kwestionariusze ankiety dla uczniów i rodziców i
nauczycieli.
Dobór i treść pytań wynikały z zakreślonego wcześniej obszaru diagnozy oraz miały na
celu określenie dalszych kierunków prac projektowych w zakresie doskonalenia
wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Wnioski dyrektora szkoły:
1. Wypracować w zespołach szablon do uzasadniania ocen – jego elementy, sposób
wskazywania mocnych i słabych stron ucznia.
2. Wykorzystywać wszystkie możliwe formy oceniania ucznia. Każda praca domowa
powinna być oceniona przez nauczyciela.
3. W ocenianiu wykorzystywać elementy oceniania kształtującego.
4. Nauczyciele powinni wybierać metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
stosownie do decyzji dydaktycznych, jakie mają być podjęte. Do tych metod należą:
testy sprawdzające i różnicujące, testy pisemne nauczycielskie i standaryzowane,
odpytywanie ustne, przegląd wytworów działania praktycznego, próby pracy, prace
projektowe, teczki prac uczniów, wystawy i pokazy, skale opisowe, prace domowe,
obserwacja, ankieta i wywiad, samoocena i ocena koleżeńska, opinie zewnętrzne.
5. Nauczyciele powinni stosować własne i standaryzowane metody sprawdzania i
oceniania osiągnięć uczniów oraz punktować i interpretować wyniki stosowania tych
metod. Dotyczy to w szczególności posługiwania się testami osiągnięć szkolnych, analiz
dokładności punktowania, rzetelności, trafności i obiektywizmu pomiaru
dydaktycznego oraz operowania statystyką opisową do tego celu.
6. Nauczyciele powinni wykorzystać wyniki sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów do
podejmowania decyzji o pojedynczych uczniach, programie kształcenia, doborze
metod kształcenia i podnoszeniu jakości pracy szkoły. Powinni określić przydatność
tych wyników do różnych celów, unikać błędu przecenienia wartości jednego źródła
informacji, odpowiednio wykorzystać dane dotyczące lokalnego i krajowego systemu
edukacyjnego.
7. Nauczyciele powinni wykorzystać wyniki sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów do
zbudowania trafnych procedur stawiania stopni szkolnych uczniom. Obejmuje to także
unikanie błędnego stosowania stopni szkolnych jako kary dla uczniów.
8. Nauczyciele powinni komunikować wyniki sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniom,
ich rodzicom i innym nauczycielom. Obejmuje to interpretację kontekstu osiągnięć
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szkolnych, a w tym czynniki środowiskowe. Dotyczy także objaśnienia niepewności i
możliwych błędów pomiaru oraz sposobu wykorzystania przez rodziców lub
opiekunów informacji o osiągnięciach uczniów do dalszego kierowania ich rozwojem,
włącznie z samodzielnie dokonywaną diagnozą osiągnięć uczniów przez rodziców lub
opiekunów
9. Ocenianie nie powinno wyłącznie polegać na skupieniu się na wytworze ucznia, na
jakości efektu działań, ale powinno zdecydowanie się skupiać na obserwacji samego
procesu twórczości i ogólnie – działań ucznia w ramach procesu uczenia się. Nie tak
ważna jest jakość wytworu, jak znaczenie samego rodzaju działań uczniowskich dla
wspierania rozwoju młodego człowieka.
10. Ażeby ocena miała pożądane skutki pedagogiczne, tj.:
1) informowała o stopniu spełnienia wymagań (ujęcie statyczne)
2) informowała o postępie, rozwoju umiejętności ucznia (ujęcie dynamiczne)
3) dostarczała informacji, nawet instrukcji, przydatnych w planowaniu dalszego uczenia

się (użyteczność, funkcjonalność)
4) zachęcała do pracy, uczenia się (aspekt motywacyjny)
musi być przez ucznia przyjęta, zaakceptowana. Wstępnym warunkiem jest zaufanie
do oceniającego. Jest to początek drogi do pedagogicznego sensu oceniania.
11. Pełne informowanie ucznia i rodziców o istocie i technice oceniania pełni także ważną
rolę w regulowaniu relacji uczeń – nauczyciel – rodzic. Pełna i pod względem
pedagogicznym nowoczesna wiedza ucznia o ocenianiu najskuteczniej wymusza
nowoczesne, obiektywne, sprawiedliwe, wspierające ocenianie przez nauczycieli,
zapobiega możliwym aktom nadużywania władzy przez nauczycieli lub wykorzystywania
oceniania dla celów pozadiagnostycznych (nagradzania lub karania uczniów).
3 Diagnoza potrzeb etycznych i wybranych wartości, które kierują postepowaniem
uczniów – diagnoza na potrzeby opracowania jednego programu wychowawczoprofilaktycznego
Cel badania
Zasadniczym celem badania była diagnoza wartości uznawanych przez uczniów za
godne pożądania, ich dążeń życiowych, ale również autorytetów oraz stosunku do norm
społecznych. Wśród problemów podjętych w badaniu pojawiła się także kwestia agresji
szkolnej.
Wybór wartości, jako przedmiotu badania z cała pewnością zasługuje w tym przypadku
na uwagę. Słowo wartość jest obecnie bardzo często używane i wywołuje wiele kontrowersji.
Życie człowieka jest procesem realizowania wartości. Człowiek jako osoba wolna dokonuje
wyboru wartości, czyli tego, co uważamy za ważne, cenne dla jednostki i społeczeństwa, co
jest godne wysiłku, poświęcenia, co stanowi cel dążeń ludzkich. Człowiek bezustannie
dokonuje wartościowania, dostrzega, poznaje, ocenia i realizuje wybrane wartości. Człowiek
dokonuje podziału na rzeczy złe lub dobre, na przyjemne lub nieprzyjemne w odniesieniu
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prawie do wszystkiego: ludzi, ich uczynków, wyglądu, ukrytych cech, przejawianych zachowań,
niewerbalnych sytuacji, idei i poglądów.
Można wyróżnić podział na wartości instrumentalne, czyli podstawowe i ostateczne,
czyli wyższe. Można też doszukiwać się podziału na wartości ogólne np.: wartości religijne,
życie rodzinne, sukcesy zawodowe, dobrobyt materialny, uznanie społeczne, osiągnięcia
naukowe, szlachetność osobista, uznanie społeczne, dobra kultury i sztuki oraz wartości ważne
w życiu rodzinnym np.: dobre wychowanie dzieci, dojrzała miłość, szczerość i zaufanie,
umiejętność przebaczania, wierność, ojcostwo i macierzyństwo, serdeczność i czułość.
Młodzież staje przed problemem wyboru, które wartości traktować jako
pierwszoplanowe: wartości konsumpcyjne, materialne czy wartości moralne. Współczesne
analizy życia społeczeństw wskazują na załamanie się porządku wartości ludzkich w życiu
politycznym, ekonomicznym i społecznym. W świecie, w którym więcej znaczy "być" niż
"mieć", w którym podstawową wartością staje się pieniądz i dobra materialne, trudno jest
wychowywać do wartości.
Jak już wspomniano na wstępie, wartości stanowią istotny wskaźnik tego, co dla
młodych (i nie tylko) ludzi jest ważne, co wyznacza ich dążenia życiowe i obierane strategie.
Analiza wartości umożliwia odpowiedź na bardzo proste pytanie, jacy są młodzi ludzie? Co dla
nich jest ważne, godne zabiegania, a co mało istotne, niewarte podejmowania wysiłku, w celu
realizacji. Analiza systemu wartości uczniów ma związek również z realizacją przez szkołę jej
zadań. Szkoła w polskim systemie oświaty spełniać powinna trzy podstawowe funkcje:
dydaktyczną (kształcić u uczniów umiejętności opisane w podstawie programowej kształcenia
ogólnego), wychowawczą (wspomagać dom rodzinny w kształtowaniu u dziecka powszechnie
akceptowanych postaw) oraz opiekuńczą (sprawować opiekę nad dziećmi powierzonymi przez
rodziców nauczycielom na czas ich edukacji).
Dodatkowo, niebagatelne znaczenie dla skuteczności pracy wychowawcy klasowego
przypisuje się poznaniu uczniów, ich przekonań, postaw, uznawanych wartości, wzorów
osobowych, dążeń życiowych czy ich osobistej oceny interesujących nauczyciela zjawisk.
Z tej perspektywy analiza wartości i celów życiowych młodych ludzi może okazać się
bardzo cenna.
Analiza systemu wartości młodzieży ma również swoje podstawy w przepisach prawa.
Wymagania MEN wobec szkół wskazują bezpośrednio na obowiązek ustalenia,
przestrzegania czy modyfikowania norm i wartości realizowanych w szkole. Wymaganie
wskazujące na te potrzeby to wymaganie numer 5:
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Poziom podstawowy
Szkoła lub placówka realizuje
działania wychowawcze i
5. Kształtowane są profilaktyczne, które są
postawy i
dostosowane do potrzeb uczniów
respektowane
i środowiska
normy społeczne
Działania szkoły lub placówki
zapewniają uczniom
bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami
społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Poziom wysoki
W szkole lub placówce, wspólnie z
uczniami i rodzicami, analizuje się
podejmowane działania
wychowawcze i profilaktyczne, w
tym mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań.
Ocenia się ich skuteczność oraz, w
razie potrzeb, modyfikuje.

Zasady postępowania i współżycia
w szkole lub placówce są
uzgodnione i przestrzegane przez
uczniów, pracowników szkoły i
placówki oraz rodziców.
W szkole lub placówce są
realizowane działania
aantydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność
szkoły lub placówki.

Jak widać, ważnym postulatem zawartym w powyższej charakterystyce jest
uczestnictwo uczniów i rodziców.
Dodatkowo analiza prawa oświatowego dostarcza informacji o „Podstawowych
kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016,17”, w których to
MEN ogłosił, że jednym z tychże kierunków jest: „3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do
wartości.”
Celem badania było zdiagnozowanie systemu wartości młodzieży szkolnej, ich
hierarchii oraz zbadaniu roli szkoły w tym względzie.
Wnioski dyrektora szkoły:
1. Należy obowiązkowo wprowadzić do Programu Wychowawczo-profilaktycznego
zagadnienia z zakresu kształtowania tolerancji we wszystkich elementach życia młodego
człowieka. Systematycznie poruszać ten temat na godzinach wychowawczych i lekcjach,
np. języka polskiego czy historii i wiedzy o społeczeństwie, podając przykłady postaw
pełnych szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wśród innych działań
rekomenduję obchodzić w naszej szkole np. Dzień Tolerancji.
2. Większą uwagę należy zwrócić na wychowanie patriotyczne. By rozbudzić dumę i poczucie
przynależności narodowej trzeba każdej szkolnej uroczystości nadawać szczególnie
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podniosły charakter z dużą dbałością o uwydatnienie symboli i treści narodowych.
Konieczne jest również zintensyfikowanie prowadzonych na co dzień na zajęciach działań,
by uczniowie czuli więź z ojczyzną, jej historią i tradycjami. Zająć się tym powinni wszyscy
nauczyciele, chociaż szczególna odpowiedzialność będzie spoczywać tu na klasowych
wychowawcach oraz nauczycielach historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego.
3. Większą uwagę trzeba zwrócić na kształtowanie u uczniów innych wartości
socjocentrycznych, takich jak: przestrzeganie prawa, praca czy środowisko naturalne.
Należy wprowadzić więcej treści związanych z przysposobieniem zawodowym. By
zainteresować uczniów, można zorganizować cykl klasowych czy nawet szkolnych spotkań
z rodzicami, którzy wykonują ciekawe i nietuzinkowe zawody. Do kalendarza imprez
szkolnych trzeba wprowadzić więcej elementów związanych ze środowiskiem naturalnym.
Dobrze przysłużyć się tu może także zwiększenie ilości zajęć prowadzonych na łonie natury,
by uwrażliwić dzieci na piękno otaczającego ich świata i zachęcić do proekologicznych
postaw.
4. Na każdym kroku należy podkreślać znaczenie pracowitości i to nie tylko w kontekście
uzyskania w przyszłości lepszej pracy, ale także jako jednej z najistotniejszej wartości
sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi człowieka.
5. Trzeba uświadomić uczniom, że takie wartości jak przyjaźń solidarność, odwaga
odpowiedzialność są niezwykle pożądane i bardzo przydatne w życiu każdego człowieka.
Można to osiągnąć poprzez podawanie konkretnych przykładów losów łudzi żyjących w
najbliższej okolicy, postaci historycznych lub analizowania postaw bohaterów literackich.
6. By rozwiać wątpliwości co do znaczenia przestrzegania prawa, należy zorganizować
poświęcone temu tematowi godziny wychowawcze, a także zaprosić do szkoły
przedstawicieli policji, którzy uświadomią uczniom, jakie grożą im konsekwencje za
nieprzestrzeganie prawa w typowych dla nich sytuacjach środowiskowych.
7. Dokonać badań opinii uczniów na temat rozumienia tolerancji, życzliwości, emaptii i w
zależności od wyników badań umieścić te zagadnienia w programie.

