INFORMACJA
O STANIE REALIZACJI ZADA O WIATOWYCH
GMINY OPATÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada
o wiatowych Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia
7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572 z pó,n. zm.)

Zadania o%wiatowe gminy
1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej
nale/y do zada w0asnych gminy – art. 7 ust. 1 ustawy o samorz dzie gminnym.
2. Zak0adanie i prowadzenie przedszkoli, szkó0 podstawowych i gimnazjów – ustawa
o systemie o wiaty.
3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawno ci technicznej obiektów o wiatowych
oraz rodków rzeczowych i finansowych dla dzia0alno ci – ustawa o systemie
o wiaty.
4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej , w tym administracyjno-obs0ugowej – ustawa
o systemie o wiaty.
5. Stanowienie o wysoko ci niektórych sk0adników wynagrodzenia nauczycieli –
ustawa Karta Nauczyciela.
6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym – ustawa Karta
Nauczyciela.
7. Kontrolowanie spe0niania przez uczniów obowi zku szkolnego i obowi zku nauki –
ustawa o systemie o wiaty.
8. Realizacja zada wspieraj cych uczniów w nauce – ustawa o systemie o wiaty.
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I. Stan organizacji
W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Opatówek by0a organem prowadz cym dla
1 przedszkola publicznego, 6 szkó0 podstawowych i 4 gimnazjów. Stan organizacji
szkó0 podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 obrazuje tabela nr 1
natomiast przedszkola tabela nr 1a.
Tabela nr 1. Stan organizacji szkó6 podstawowych i gimnazjów w roku
szkolnym 2009/2010.

Lp. Wyszczególnienie Liczba
Liczba w tym:
oddzia ów uczniów 0
I
i dzieci
Szko6a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Podstawowa
w Opatówku
Szko6a
Podstawowa
w Cieni Drugiej
Szko6a
Podstawowa
w Sierzchowie
Zespó6 Szkó6
w Rajsku - Szko6a
Podstawowa
Zespó6 Szkó6
w Rajsku Gimnazjum
Zespó6 Szkó6
w Che6mcach Szko6a
Podstawowa
Zespó6 Szkó6
w Che6mcach Gimnazjum
Zespó6 Szkó6
w T6okini
Wielkiej- Szko6a
Podstawowa
Zespó6 Szkó6
w T6okini Wielkiej
- Gimnazjum
Gimnazjum
w Opatówku

RAZEM

II

III

IV

V

VI

17

378

65

46

60

43

48

63

53

7

62

7

5

11

10

7

9

13

7

48

12

8

8

4

4

4

8

7

159

21

23

25

27

22

18

23

3

82

30

27

25

7

155

26

18

30

21

14

24

3

74

27

23

24

7

102

12

14

11

15

20

16

3

62

16

24

22

14

285

93

98

94

75

1407

22

14

141 286 308 290 117 128 137

2

Tabela 1a. Stan organizacji Publicznego Przedszkola w Opatówku
roku szkolnym 2009/2010
Wyszczególnienie

Liczba oddzia6ów

Publiczne Przedszkole
w Opatówku

Liczba wychowanków

5

122

W roku szkolnym 2009/2010 r. w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 sie<
przedszkola, szkó0 podstawowych i gimnazjów nie uleg0a zmianie. Sie< szkó0
podstawowych i gimnazjów w gminie zabezpiecza0a w pe0ni aktualne potrzeby
mieszka ców, a sie< publicznego przedszkola, stwarza0a mo/liwo < korzystania
z

us0ug

przedszkoli

dla

ponad

41

%

dzieci

w

wieku

przedszkolnym

i zasadniczo odpowiada0a obserwowanemu popytowi. Nieliczna grupa (19 dzieci)
ucz>szcza do przedszkoli niesamorz dowych w s siednim Kaliszu co jest wynikiem
przede wszystkim uwarunkowa

rodzinnych m.in. zwi zanych z prac

rodziców.

W szko0ach prowadzonych przez gmin> nauk> pobiera0o 11 uczniów z orzeczeniami
o potrzebie kszta0cenia specjalnego, co powodowa0o dodatkowe obowi zki
nauczycieli wobec tych uczniów. Ponadto, na wniosek rodziców i zgodnie
z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kaliszu, realizowano
indywidualne nauczanie w ilo ci godzin, która wynika z odpowiednich przepisów
prawa o wiatowego. Nauczanie takie zorganizowano, w porozumieniu z organem
prowadz cym, dla 15 uczniów.

II. Baza do dzia6alno%ci o%wiatowej.
Placówki o wiatowe prowadzone przez Gmin> funkcjonowa0y w 8 budynkach
komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela nr 2.
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Tabela nr 2. Stan bazy lokalowej o%wiaty w roku szkolnym 2009/2010 r.

Wyszczególnienie

Powierzchnia
nieruch.grun
towej (w m²)

W tym:
powierzch.
terenów
Sale
zielonych
lekcyjne
(w m²)

Pomieszczenia (ilo%F)
Pracownie
Komputerowe

Sale
JHzyko gimnastyczne
-we

Gabinety
lekarskie

wietlice

Sto6ówki*

1.

Publiczne Przedszkole
w Opatówku

lokal znajduje si>
w budynku
komunalnym

690,0

7

2.

Szko0a Podstawowa
w Opatówku

9.607,0

4113,0

17

1

0

1

1

3

1

3.

Szko0a Podstawowa
w Cieni Drugiej

5.300,0

3700,0

3

2

0

0

0

0

0

4.

Szko0a Podstawowa
w Sierzchowie

1.800,0

126,0

6

1

0

0

0

0

0

1

0

0

5.

6.

Gimnazjum w Opatówku

Zespó0 Szkó0 w Rajsku

3.210,0

1889,50

14

1

0

korzysta z
Hali
Sportowej
ul. Szkolna
5w
Opatówku

7.909,0

3.160,0

8

2

0

1

0

1

0

7.

Zespó0 Szkó0
w Che0mcach

26.107,0

11.350,0

10

1

0

1

1

1

0

8.

Zespó0 Szkó0 w T0okini
Wielkiej

4480,0

451,0

8

1

0

0

0

1

0

58.413,0

25.479,50

73

9

0

3

3

6

1

OGÓDEM

* - funkcjonuj ce sto0ówki na rzecz uczniów prowadzone by0y na bazie lokalowej szkó0 przez osoby fizyczne (podmioty
gospodarcze)
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Oprócz 4 sal gimnastycznych (stan jak tabela nr 3) szko0y i przedszkole
wykorzystywa0y do prowadzenia zaj>< wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej
inne urz dzenia rekreacyjno-sportowe, których stan obrazuje tabela nr 3.

Tabela nr 3. UrzIdzenia rekreacyjno – sportowe.
Wyszczególnienie

Rodzaj urzIdzenia

1.

Przedszkole
w Opatówku

2.

Szko0a Podstawowa
w Opatówku

Boisko pokryte sztuczn traw (p.
no/na, p. r>czna, p. siatkówka, tenis)

3.

Szko0a Podstawowa w
Cieni Drugiej

Boisko do gry w p. no/n ( trawiaste)

4.

Szko0a Podstawowa
w Sierzchowie

Boisko do gry w p. no/n ( trawiaste)

5

Zespó0 Szkó0 w Che0mcach

6

7.

8

Zespó0 Szkó0 w T0okini
Wielkiej

Zespó0 Szkó0 w Rajsku

Gimnazjum w Opatówku

Liczba
urzIdzeK

Plac zabaw

1
3
1
1

Boisko do gry w p. no/n ( trawiaste)

1

Plac zabaw

1

Boisko do gry w p. no/n ,(/wirowe)
siatkow i koszykow (asfaltowe)

3

Boisko do gry w p. no/n ( trawiaste),
siatkow i koszykow (asfaltowe)

Boisko pokryte sztuczn traw (p.
no/na, p. r>czna, p. siatkówka, tenis)
Boisko to jest wspólnie u/ytkowane
ze Szko0 Podstawow w Opatówku.
Plac zabaw

Stan techniczny i funkcjonalno < budynków o wiatowych oraz urz dze

3

3

1

sportowo-

rekreacyjnych uzna< nale/y za dobry co jest rezultatem sta0ych, znacznych nak0adów
finansowych czynionych od kilku lat na popraw> substancji budowlanej w celu
zachowania sprawno ci technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji.
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W okresie sprawozdawczym czyniono sta0e dzia0ania dla poprawy bazy lokalowej
gminnej o wiaty, w tym wyposa/enia w sprz>t szkolny i pomoce dydaktyczne.
Oblicze wspó0czesnej szko0y charakteryzuje poziom wyposa/enia w

rodki

techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szko0y s

wyposa/one

w

standardami

pracownie

komputerowe.

Zgodnie

ze

wspó0czesnymi

i wymogami technicznymi na bie/ co wymieniano sprz>t komputerowy. Wszystkie
sekretariaty szkó0 posiadaj

komputery wraz z niezb>dnym oprogramowaniem

i oprzyrz dowaniem. Wszystkie szko0y i przedszkole uzyska0y mo/liwo < korzystania
z Internetu oraz na bie/ co wyposa/ane by0y w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre wyposa/ono
w

projektory multimedialne. Sukcesywnie wymieniane s

meble szkolne, które

oprócz ergonomii posiadaj certyfikaty bezpiecze stwa.
Stan wyposa/enia w urz dzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych
w placówkach o wiatowych prowadzonych przez Gmin> obrazuje tabela nr 4.
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Tabela nr 4. Stan wyposaLenia w urzIdzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.
Ilo%F
Komputery

Wyszczególnienie
1.

Przedszkole
w Opatówku

Ogó6em

w tym: do
uLytku
uczniów

Projektory
multimed.

Rzutniki
pisma

Rzutniki
przeMroczy

Kamery
video

Odtw.
DVD,
VHS,
TV

Ksero

Woluminy

Monitoring

2

0

0

0

6

0

1

1

0

1

2. Szko0a Podstawowa
w Opatówku

22

17

1

1

2

0

11

1

11 071

0

3. Szko0a Podstawowa
w Cieni Drugiej

18

16

1

2

1

0

2

1

794

0

4. Szko0a Podstawowa
w Sierzchowie

14

13

1

2

2

1

2

1

1.861

0

5.

Zespó0 Szkó0
w Rajsku

28

23

1

4

5

0

21

3

2.500

1

6.

Zespó0 Szkó0
w Che0mcach

22

20

1

0

1

0

10

1

4.230

0

7.

Zespó0 Szkó0
w T0okini Wielkiej

28

22

2

0

1

0

6

1

5.131

1

8.

Gimnazjum
w Opatówku

31

26

3

3

1

2

8

2

1.623

1

165

137

10

12

19

3

80

11

27.210

4

Ogó6em
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III. Kadra i system doskonalenia zawodowego.
W roku szkolnym 2009/2010 w przedszkolu publicznym, szko0ach podstawowych
i gimnazjach prowadzonych przez gmin> pracowa0o 161 nauczycieli oraz 45
pracowników

administracji

i

obs0ugi.

Stan

zatrudnienia

w poszczególnych

placówkach obrazuje tabela nr 5.
Tabela nr 5. Zatrudnienie w szko6ach w roku szkolnym 2009/2010 (stan na 30.IX.2009 r.)

Wyszczególnienie

Zatrudnienie
etaty

1.

w tym:
nauczyciele

osoby etaty

pozostali

osoby etaty osoby

Publiczne
Przedszkole
w Opatówku

16,0

16

7,0

7

9,0

9

Szko0a
Podstawowa
w Opatówku

37,97

40

30,97

33

7,0

7

Szko0a
Podstawowa
w Sierzchowie

10,34

15

8,84

13

1,5

2

Szko0a
Podstawowa
w Cieni Drugiej

9,64

14

8,14

12

1,5

2

5.

Zespó0 Szkó0
w Rajsku

24,59

34

19,84

29

4,75

5

6.

Zespó0 Szkó0
w Che0mcach

21,39

28

16,39

21

5,0

7

7.

Zespó0 Szkó0
w T0okini Wielkiej

20,99

23

19,99

18

5,0

5

8.

Gimnazjum
w Opatówku

31,90

36

24,15

28

7,75

8

172,82

206

131,32

161

41,50

45

2.

3.
4.

Razem

W stosunku do roku szkolnego 2008/2009 nast pi0y zmiany w stanie zatrudnienia
nauczycieli i pracowników administracji i obs0ugi.
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Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddzia0ów
i godzin zaj>< obowi zkowych oraz dodatkowych, realizowanych w przedszkolu
i szko0ach, a pracowników administracji i obs0ugi ze specyfiki dzia0alno ci, w tym
z obowi zku prowadzenia w przedszkolu bloku /ywieniowego.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2009/2010,
zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nak0ady w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nak0ady na dokszta0canie i doskonalenie zawodowe w latach 2009-2010 przedstawia
tabela nr 6.
Tabela nr 6. Nak6ady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach
2009-2010.

Wyszczególnienie

Wykonanie
2009

Plan 2010

(w z )
1. studia

18 864,00

17 524,00

2. delegacje

915,08

2 818,00

3. szkolenia

15 147,00

22 105,00

Razem

34 926,08

42 447,00

W ramach wyodr>bnionych

rodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

dyrektorzy placówek o wiatowych mieli mo/liwo < zawierania z nauczycielami umów
o dofinansowaniu kosztów kszta0cenia pobieranych przez uczelnie wy/sze. W roku
szkolnym 2009/2010 dofinansowaniem obj>tych by0o 0 cznie 13 nauczycieli. System
doskonalenia i dokszta0cania nauczycieli spowodowa0, /e wi>kszo < nauczycieli
posiada ju/ kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadaj cych uprawnienia do uczenia trzech
przedmiotów. Efektem podejmowanych dzia0a , oraz w0a ciwej polityki kadrowej jest
niew tpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykszta0cenia
nauczycieli, co obrazuje tabela nr 7 oraz szeroki „wachlarz” form i metod pracy
nauczycieli, a w konsekwencji osi gane wyniki nauki uczniów, w tym ze
sprawdzianów na zako czenie szko0y podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.
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Tabela nr 7. Poziom wykszta6cenia nauczycieli w 2010 r. (stan aktualny).
Poziom wykszta6cenia (w etatach)
WMPP*
Nazwa placówki
Publiczne Przedszkole
Opatówku

etat

w

Szko0a Podstawowa
w Opatówku
Szko0a Podstawowa
Cieni Drugiej

w

Szko0a Podstawowa
Sierzchowie

w

Zespó0 Szkó0 w Rajsku
Zespó0 Szkó0 w Che0mcach

Zespó0 Szkó0 w T0okini
Wielkiej

LICENCJAT
%
ogó6u

etat

%
ogó6u

POZOSTARE Razem
etatu

%ogó6u

etat

5

71,42

1

14,29

1

14,29

7

26,81

86,56

4,16

13,44

0

0

30,97

7,47

91,77

0,67

8,23

0

0

8,14

8,06

91,18

0,78

8,82

0

0

8,84

18,34

92,35

1,50

7,65

0

0

19,84

15,39

93,90

1

6,10

0

0

16,39

14,88

93,06

1,11

6,94

0

0

15,99

24,15

100

0

0

0

0

24,15

7,80

1

0,76

131,32

Gimnazjum w Opatówku

Razem

120,10 91,44 10,22

* - wy/sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Wy/sze wykszta0cenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku
szkolnym 2009/2010 posiada0o 91,44 % zatrudnionych nauczycieli. System
doskonalenia zawodowego w ród nauczycieli po rednio wspierany by0 przez
obowi zuj cy system awansów zawodowych.
Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku
szkolnego 2009/2010 obrazuje tabela nr 8.
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Tabela nr 8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2010 r. (stan na 31.VIII.2010 r.)

StopieK awansu zawodowego (w etatach)
Nazwa placówki StaLysta
Publiczne
Przedszkole
w Opatówku
Szko0a
Podstawowa
w Opatówku
Szko0a
Podstawowa
w Cieni Drugiej
Szko0a
Podstawowa
w Sierzchowie
Zespó0 Szkó0
w Rajsku
Zespó0 Szkó0
w Che0mcach
Zespó0 Szkó0 w
T0okini Wielkiej
Gimnazjum
w Opatówku
Ogó0em

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany Razem
%
etaty
etaty
ogó6u

etaty

%
ogó6u

etaty

%
ogó6u

etaty

%
ogó6u

0,0

0

1,0

14,28

3,0

42,86

3,0

42,86

7,0

1,56

5,04

6,16

19,89

10,25

33,09

13,00

41,98

30,97

0,64

7,86

1,39

17,08

2

24,57

4,11

50,49

8,14

1,28

14,48

0,0

0

2,78

31,45

4,78

54,07

8,84

1,66

8,47

4,11

19,83

7,07

36,03

7,0

35,67

19,84

0,33

2,01

1,22

7,45

6,73

41,06

8,11

49,48

16,39

0,89

5,56

1,22

7,63

5,44

34,02

8,44

52,79

15,99

0

0

6,06

25,25

6,00

25,00

11,94

49,97

24,00

6,36

X

21,16

X

60,38

X

131,17

X

43,27

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2010 r. legitymowa0o si>
60,38 nauczycieli tj. 47,16 % spo ród ogó0u zatrudnionych.
W roku szkolnym 2009/2010 1 nauczyciel uzyska0 stopie
nauczyciela
dyplomowanego, 1 nauczyciel uzyska0 stopie
nauczyciela mianowanego,
a 2 stopie nauczyciela kontraktowego.
Dobra polityka kadrowa w szko0ach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej
zapewni0a tak/e w roku szkolnym 2009/2010 w miar> dobr struktur> zatrudnienia,
uwzgl>dniaj c sta/ pracy nauczycieli. Dominuj nauczyciele ze sta/em pracy
w przedziale od 10 do 20 lat. Przy nauczycielach z du/ym dorobkiem zawodowym
pracuj m0odzi, co zapewnia po/ dan dobr jako < pracy.

IV.

Poziom nauczania.

Osi gni>cia uczniów s wynikiem nauczania i uczenia si>. W znacznym stopniu
zale/ od zdolno ci i aspiracji, ale tak/e rodowiska rodzinnego. Badanie post>pów
edukacyjnych i osi gni>< uczniów mo/e przybiera< ró/ne formy. Najcz> ciej s to
sprawdziany wewn>trzne i zewn>trzne oraz konkursy przedmiotowe.
Wyniki poszczególnych szkó0 ze sprawdzianu i egzaminu na zako czenie szko0y
w roku szkolnym 2009/2010 s przedstawione w ni/ej podanych zestawieniach :
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Informacja dotyczIca wyników sprawdzianu w roku szkolnym
2009/2010
Szko6y Podstawowej im. Janusza KusociKskiego
w Opatówku
Dnia 08 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Opatówku zosta0
przeprowadzony sprawdzian uczniów klas szóstych. Celem jego by0o zbadanie
poziomu opanowania umiej>tno ci okre lonych w standardach wymaga
egzaminacyjnych.
Do klas szóstych ucz>szcza0o 53 uczniów z 2 oddzia0ów. Podczas
sprawdzianu 53 uczniów rozwi zywa0o arkusz standardowy S-1-102 o tematyce
sportowej.

WiHkszo%F zadaK okaza6a siH dla uczniów umiarkowanie trudna,
poniewa/ 0atwo < obliczona dla wszystkich zada zamieszczonych w
arkuszu egzaminacyjnym wynosi 0,66.
WYNIKI ZE SPRAWDZIANU 2010
2010

Szko a

Kraj

26,4

24,56

)redni wynik za test

Okr g
Województwo Powiat
Wynik w punktach
23,79
23,76
24,10

Gmina
25,02

Najni-szy wynik w szkole – 5 punktów otrzyma 1 ucze0.
Najwy-szy wynik w szkole – 38 punktów uzyska y 2 uczennice.
Wynik ucznia

Liczba
Procent
uczniów rozwi1zuj1cych standardow1 wersj testu w
na skali staninowej
w punktach
tej szkole
1. najni-szy
1
1,89
0-9
2. bardzo niski
2
3,77
10-12
3. niski
7
13,2
13-16
4. ni-ej 3redni
2
3,77
17-21
5. 3redni
9
17
22-26
6. wy-ej 3redni
13
24,53
27-30
7. wysoki
10
18,87
31-33
8. bardzo wysoki
5
9,43
34-36
9. najwy-szy
4
7,55
37-40
53
w tym z orzeczeniem o dysleksji:
3,77
2
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.REDNIE WYNIKI SZKO5Y NA TLE ROZK5ADU WYNIKÓW SZKÓ5
Z CA5EGO KRAJU

Stanin
9. najwy>szy
8. bardzo wysoki
7. wysoki
6. wy>ej ?redni
5. ?redni
4. ni>ej ?redni
3. niski
2. bardzo niski
1. najni>szy

2002
34,7 - 39,5
32,9 - 34,6
31,4 - 32,8
30,1 - 31,3
28,8 - 30,0
27,5 - 28,7
26,1 - 27,4
24,3 - 26,0
7,5 - 24,2

2003
32,9 - 39,0
31,4 - 32,8
30,2 - 31,3
29,0 - 30,1
27,7 - 28,9
26,4 - 27,6
25,0 - 26,3
23,2 - 24,9
7,7 - 23,1

2004
31,3 - 39,5
29,0 - 31,2
27,3 - 28,9
25,8 - 27,2
24,4 - 25,7
23,0 - 24,3
21,5 - 22,9
19,7 - 21,4
2,0 - 19,6

Przedzia punktowy
2005
2006
2007
33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5
32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7
31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7
29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2
28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8
27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4
25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1
23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6
11,0 - 23,7
4,0 - 19,1
7,2 - 20,8

2008
31,0 - 38,0
29,1 - 30,9
27,6 - 29,0
26,2 - 27,5
24,8 - 26,1
23,4 - 24,7
22,0 - 23,3
20,1 - 21,9
5,2 - 20,0

2009
27,8-35,7
25,7-27,7
24,2-25,6
22,8-24,1
21,4-22,7
20,1-21,3
18,8-20,0
17,1-18,7
7,9-17,0

Informacja dotyczIca wyników egzaminu w roku szkolnym
2009/2010
w Gimnazjum
im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku

Egzamin gimnazjalny w kwietniu 2010 r. pisa0o 94 uczniów.

Szko0a

Gmina

Powiat

Woj.

Okr>g

Kraj

53,74

51,34

52,05

52,46

52,31

53,53

Ogó0em
(cz> < hum. i
mat.przyr.)
Uczniowie naszej szko0y uzyskali wy/sze wyniki ni/ redni wynik w gminie, powiecie,
województwie, okr>gu i kraju.
Cz> < humanistyczna
Wspó0czynnik arkusza OKE dla Wielkopolski wynosi 0,58 a dla szko0y 0,57, czyli jest
prawie taki sam.
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2010
30,0–37,7
27,9–29,9
26,3–27,8
24,9–26,2
23,3–24,8
21,9–23,2
20,4–21,8
18,6–20,3
7,6–18,5

Egzamin sk0ada0 si> z dwóch obszarów: czytania i odbioru tekstów kultury oraz
tworzenia w0asnego tekstu. W I obszarze gimnazjali ci najlepiej poradzili sobie
z dostrzeganiem w tekstach zwi zków przyczynowo skutkowych, z interpretowaniem
tekstów kultury z uwzgl>dnieniem intencji nadawcy oraz z dostrzeganiem kontekstów
niezb>dnych do interpretacji tekstów kultury.
Umiej>tno < odczytywania w tekstach kultury rodków wyrazu i okre lanie ich funkcji
okaza0a si> dla zdaj cych trudna.
Umiej>tno ci tworzenia w0asnego tekstu ( II obszar ) okaza0y si> trudne dla
zdaj cych. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z tworzeniem tekstu o charakterze
informacyjnym a najs0abiej z argumentowaniem w0asnego stanowiska

Ogó0em
Wie
Miasto do 20
tys.mieszk.
Miasto 20-100 tys.
mieszk.
Miasto pow. 100
tys. mieszk.

Szko0a

Gmina

Powiat

Woj.

Okr>g

Kraj

28,97

28,03

29,06

29,11
28,37
28,32

29,16

30,34

29,57
31,58

Cz> < matematyczno – przyrodnicza
Uczniowie w ro/nym stopniu opanowali badane umiej>tno ci. Najlepiej wypad0
obszar II – odczytywanie, analizowanie, porównywanie i przetwarzanie informacji
przedstawionych

graficznie

lub

tabelarycznie.

Wspó0czynnik

0atwo ci

w województwie 0,69 a w szkole 0,71.
Uczniowie lepiej ni/ w województwie poradzili sobie ze wskazywaniem i opisywaniem
prawid0owo ci do opisywania zjawisk ( obszar III ).

Ogó0em

Szko0a

Gmina

Powiat

Woj.

Okr>g

Kraj

24,66

23,31

22,99

23,35

23,15

23,19

Wie

22,68

Miasto do 20
tys.mieszk.
Miasto 20-100 tys.
mieszk.
Miasto pow. 100
tys. mieszk.

22,36
23,73
26,14
14

Cz> <: j>zyk obcy nowo/ytny ( j>zyk angielski)
Ogólny wynik egzaminu z j>zyka angielskiego jest dla szko0y wy/szy ni/ w powiecie
i w gminie.
Gimnazjalistom najwi>cej problemów sprawi0y umiej>tno ci zwi zane z odbiorem
tekstu czytanego. Zadawalaj co uczniowie poradzili sobie z odbiorem testu
s0uchanego ( wspó0czynnik 0atwo ci 0,7 )

Ogó0em

Szko0a

Gmina

Powiat

Woj.

Okr>g

Kraj

28,62

26,96

27,24

29,85

29,97

29,88

Wie

27,13

Miasto do 20
tys.mieszk.
Miasto 20-100 tys.
mieszk.
Miasto pow. 100
tys. mieszk.

28,63
31,35
34,21

Edukacyjna Warto < Dodana ( EWD )
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalaj cych zmierzy< wk0ad szko0y
w wyniki nauczania. Wk0ad ten nazywamy edukacyjn warto ci dodan . EWD jest
miar efektywno ci nauczania w szkole.
Wnioski:
1. Gimnazjum z egzaminu w bloku humanistycznym osi gn>0o w skali staninowej
w na tle kraju wynik redni (EWD =5, 29 pkt. ), natomiast w bloku matematycznoprzyrodniczym wynik wysoki (EWD =7, 24,8 pkt.).
2. W bloku humanistycznym u oko0o po0owy uczniów nast pi0 przyrost wiedzy
planowany lub wy/szy, natomiast w

bloku matematyczno-przyrodniczym

u wi>kszo ci uczniów przyrost wiedzy by0 planowany lub wy/szy (na podstawie
wyników sprawdzianu w szkole podstawowej) .
3. Uczniowie naszego gimnazjum osi gn>li przyrost

wiedzy w bloku

humanistycznym porównywalny do przyrostu wiedzy w skali kraju, natomiast
w bloku matematyczno-przyrodniczym przyrost wiedzy by0 wy/szy ni/ w kraju.
( w za0 czeniu raport EWD dla szko0y ).
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Informacja dotyczIca wyników sprawdzianu i egzaminu w roku
szkolnym 2009/2010
w Zespole Szkó6 w Rajsku
Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010

ogó0em

Rajsko

gmina

powiat

kraj

okr>g

24,65

25,02

24,10

24,56

23,79

wielkopolsk
a
23,76

Klasa VI by0a zespo0em klasowym licz cym 23 osoby.
Uzyskane wyniki: Orednia wyników dla klasy 24,65 pkt, co stanowi 62%.
Za badane umiej>tno ci:
- czytanie – uzyskano 71% wszystkich punktów
- pisanie – uzyskano 64%
- rozumowanie – uzyskano 66%
- korzystanie z informacji – uzyskano 57%
- wykorzystywanie wiedzy w praktyce – uzyskano 47%
Najlepsze wyniki uczniowie osi gn>li w zakresie czytania, nast>pnie w pisaniu
i rozumowaniu. Najs0abiej wypad0a umiej>tno < wykorzystywania wiedzy w praktyce.
W dalszej edukacji gimnazjalnej nale/y t> umiej>tno < <wiczy< na wszystkich
przedmiotach.
Wspó0czynnik 0atwo ci arkusza OKE dla Wielkopolski wynosi 0,59, a dla naszej
szko0y 0,62, czyli arkusz ten okaza0 si> dla uczniów umiarkowanie trudny.
Podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego.
Klasa III gimnazjum by0a zespo0em licz cym 25 uczniów
Cz> < matematyczno - przyrodnicza

ogó0em

Rajsko

gmina

powiat

kraj

okr>g

18,46

23,31

22,99

23,90

23,15

wielkopolsk
a
23,35

Wyniki egzaminu wskazuj , i/ wi>kszo < badanych umiej>tno ci by0a dla uczniów
trudna. Dok0adna analiza tre ci zada , badanych umiej>tno ci oraz wyników
uzyskanych przez uczniów pozwoli0a na ustalenie przyczyn s0abych wyników.
G0ówne przyczyny to:
•
•
•
•

Niedok0adne czytanie tre ci zada , pomijanie istotnych informacji zawartych w
tre ci
Brak umiej>tno ci korzystania ze wszystkich informacji zawartych w zadaniu
Brak umiej>tno ci kojarzenia ró/norodnych faktów i wyci gania wniosków
Uczniowie nie potrafi
wykonywa< oblicze
w ró/nych sytuacjach
praktycznych.

Nale/y zwróci< uwag> na fakt, /e w tej klasie 5 z 25 uczniów posiada0o orzeczenia i
opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kaliszu o obni/onych
wymaganiach i deficytach rozwojowych oraz 1 ucze , który rozwi zywa0 arkusz dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukaccyjnymi.
Cz> < humanistyczna
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ogó0em

Rajsko

gmina

powiat

kraj

okr>g

25,46

28,03

29,06

30,34

29,16

wielkopolsk
a
29,11

Wspó0czynnik 0atwo ci wynosi: szko0y 0,51, kraju (0,58).
Wspó0czynnik 0atwo ci dla standardu I (czytanie i odbiór tekstów kultury) wynosi
0,65(71 ), a dla standardu II( tworzenie w0asnego tekstu) wynosi 0, 37(0,46).
Wszyscy uczniowie wykonali bezb0>dnie zadania: 13 (dostrzega kontekst
historyczny, okre la zasady funkcjonowania zakonu krzy/ackiego), 29.1/1(formu0uje
tez> rozprawki adekwatn do tematu).
Natomiast
najs0abiej wypad0y umiej>tno ci: streszcza tekst wskazany
w poleceniu(zad.22. 2/4) oraz uzasadnia w0asne stanowisko, zapisuj c tekst zgodnie
z zasadami ortografii i interpunkcji(zad.28.2).
Cz> < j>zyk obcy nowo/ytny (j>zyk angielski)
Rajsko
gmina
powiat

kraj

okr>g

ogó0em

29,88

29,97

22,50

26,96

27,24

wielkopolsk
a
29,85

Egzamin z j>zyka angielskiego sk0ada0 si> trzech cz> ci:
1. odbiór tekstu s0uchanego
2. odbiór tekstu czytanego
3. reagowanie j>zykowe
Naj0atwiejsz cz> ci okaza0 si> odbiór tekstu s0uchanego (wspó0czynnik 0atwo ci
0,51),
a najtrudniejsz cz> ci – odbiór tekstu czytanego (wspó0czynnik 0atwo ci 0,41).

Informacja dotyczIca wyników sprawdzianu i egzaminu w roku
szkolnym 2009/2010
w Zespole Szkó6 w Che6mcach

Do egzaminu gimnazjalnego , w roku szkolnym 2009/2010, przyst pi0o 24
uczniów. Wszyscy uczniowie rozwi zywali arkusze standardowe. trzech uczniów na
podstawie orzeczenia z PPP w Kaliszu mia0o wyd0u/ony czas pisania egzaminu.

CZU V HUMANISTYCZNA
Tabela 1. Zestawienie wspó0czynników 0atwo ci testu dla uczniów
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Interpretacja zada /testu Cz

humanistyczna

Wska,nik 0atwo ci
0,00 - 0,19
0,20 - 0,49
0,50 - 0,69
0,70 - 0,89
0,90 - 1

bardzo trudne
trudne
umiarkowanie trudne
0atwe
bardzo 0atwe

0
7
13
4
0

Tabela 2. Zestawienie wspó0czynników 0atwo ci testu dla poszczególnych
standardów

Wska,nik
0atwo ci
0,00 - 0,19
0,20 - 0,49
0,50 - 0,69
0,70 - 0,89
0,90 - 1

bardzo trudne
trudne
umiarkowanie
trudne
0atwe
bardzo 0atwe

Tworzenie
w0asnego
tekstu

Interpretacja
zada /testu

Czytanie i
odbiór
tekstów
kultury

Cz> <
humanistyczna

0
2
9

0
18
4

13
0

2
0

Oredni wynik za egzamin z cz> ci humanistycznej wyniós0 w szkole 28,13 p
na 50 mo/liwych do uzyskania. Ta cz> < egzaminu w skali staninowej (0,56),
okaza0a si> dla uczniów umiarkowanie trudna.
Tabela 3. Orednie wyniki punktowe w cz> ci humanistycznej szkó0 z terenu gminy
Opatówek
2010
redni
wynik
za test

Che6mce Opatówek
28,13

28,97

T6okinia
Wielka

Rajsko

26,82

25,46
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CZU V MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Tabela 4. Wyniki uczniów w skali staninowej
Wynik ucznia
w punktach

Liczba
uczniów
w przedziale

Procent wyników
zawarty w
przedziale

0-8

0

0

2- bardzo niski

9-12

2

8,3

3- niski

13-15

2

8,3

4- ni/ej redni

16-19

7

29,1

5- redni

20-24

5

21,0

6- wy/ej redni

25-30

3

12,5

7- wysoki

31-35

2

8,3

8- bardzo wysoki

36-40

2

8,3

9- najwy/szy

41-50

1

0

Nazwa stanina
1- najni/szy

Oredni wynik za egzamin z cz> ci matematyczno-przyrodniczej wyniós0 w szkole
23,04 p na 50 mo/liwych do uzyskania. Ta cz> < egzaminu w skali staninowej
(0,46), okaza0a si> dla uczniów trudna. Jest to wynik redni.
Tabela 5. Orednie wyniki punktowe w cz> ci matematyczno-przyrodniczej szkó0 z
terenu gminy Opatówek
2010
redni
wynik
za test

Che6mce Opatówek
23,04

24,77

T6okinia
Wielka

Rajsko

22,82

18,46

Tabela 6. Orednie wyniki punktowe w cz> ci matematyczno-przyrodniczej
2010

szko6a

wie%

gmina

powiat

wojew.

okrHg

kraj

redni
wynik za
test

23,04

22,34

23,31

22,99

23,35

23,15

23,90

Tabela 7. Wspó0czynniki 0atwo ci za poszczególne standardy egzaminacyjne w
cz> ci matematyczno-przyrodniczej
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standardy egzaminacyjne w czH%ci matematycznoprzyrodniczej
stosowanie
terminów

0,40

wskazywanie
wyszukiwani
stosowanie
i opisywanie
e informacji
wiedzy
faktów

0,70

0,39

0,30

Ca6y arkusz

0,46

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JUZYKÓW OBCYCH NOWOWYTNYCH
Tabela 8. Wyniki uczniów w skali staninowej
Wynik ucznia
w punktach

Liczba
uczniów
w przedziale

Procent wyników
zawarty w
przedziale

0-12

0

0

2- bardzo niski

13-15

5

21,0

3- niski

16-18

5

21,0

4- ni/ej redni

19-24

6

25

5- redni

25-33

4

16,5

6- wy/ej redni

34-41

1

4

7- wysoki

42-45

3

12,5

8- bardzo wysoki

46-47

0

0

9- najwy/szy

48-50

0

0

Nazwa stanina
1- najni/szy

Oredni wynik za egzamin z j>zyka angielskiego wyniós0 w szkole 23,17 p na 50
mo/liwych do uzyskania. Ta cz> < egzaminu w skali staninowej (0,46), okaza0a
si> dla uczniów trudna.
Tabela 9. Orednie wyniki punktowe z j>zyka angielskiego szkó0 z terenu gminy
Opatówek
2010
redni
wynik
za test

Che6mce Opatówek
23,17

28,62

T6okinia
Wielka

Rajsko

29,05

22,50

Tabela 10. Orednie wyniki punktowe z j>zyka angielskiego
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2010

szko6a

wie%

gmina

powiat

wojew.

okrHg

kraj

redni
wynik za
test

23,17

26,87

26,96

27,24

29,85

29,97

29,88

Tabela 11. Wspó0czynniki 0atwo ci za poszczególne standardy egzaminacyjne z
j>zyka nowo/ytnego
standardy egzaminacyjne z jHzyka nowoLytnego
(wspó6czynniki 6atwo%ci)
odbiór tekstu
s6uchanego

odbiór tekstu
czytanego

reagowania
jHzykowe

0,50

0,43

0,48

SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Do sprawdzianu po szkole podstawowej w Zespole Szkó0 im. Jana Paw0a II,
w roku szkolnym 2009/2010

przyst pi0o 23 uczniów. Wszyscy uczniowie

rozwi zywali arkusze standardowe.
Tabela 12. Wyniki uczniów w skali staninowej
Wynik ucznia
w punktach

Liczba
uczniów
w przedziale

Procent wyników
zawarty w
przedziale

0-8

0

0

2- bardzo niski

9-12

6

23,0

3- niski

13-15

2

8,0

4- ni/ej redni

16-19

8

30,0

5- redni

20-24

7

27,0

6- wy/ej redni

25-27

0

0

7- wysoki

28-31

1

4,0

8- bardzo wysoki

32-34

1

4,0

9- najwy/szy

35-40

1

4,0

Nazwa stanina
1- najni/szy
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Oredni wynik za sprawdzian wyniós0 w szkole 23,95 p na 40 mo/liwych do
uzyskania. Sprawdzian w skali staninowej (0,59), okaza0 si> dla uczniów
umiarkowanie trudny. Jest to wynik redni
Tabela 13. Orednie wyniki punktowe za sprawdzian
2010

szko6a

wie%

wojew.

okrHg

kraj

redni
wynik za
test

23,95

22,80

23,76

23,79

24,56

Tabela 14. Wspó0czynniki 0atwo ci za poszczególne standardy
Wspó6czynniki 6atwo%ci dla obszarów umiejHtno%ci
czytanie

pisanie

0,72

0,53

korzystani wykorzysta
rozumienie e
z nie wiedzy
informacji w praktyce
0,59

0,55

0,35

Wnioski:
Na podstawie przedstawionych danych wynika, /e nasza szko0a wypada
korzystnie
w porównaniu ze szko0ami o podobnej wielko ci i liczebno ci
mieszka ców w obr>bie których po0o/ona jest placówka o wiatowa zarówno na
egzaminie gimnazjalnym w cz> ci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej,
jak i sprawdzianie po szkole podstawowej. Wyj tek stanowi egzamin z j>zyka
nowo/ytnego. Pozosta0e wyniki gwarantuj przyrost zarówno wiadomo ci, jak i
umiej>tno ci w kolejnych etapach edukacyjnych.

Informacja dotyczIca wyników sprawdzianu i egzaminu w roku
szkolnym 2009/2010
w Zespole Szkó6 w T6okini Wielkiej
EGZAMIN GIMNAZJALNY
W dniach 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku przeprowadzony zosta0 egzamin,
sprawdzaj cy

poziom

w standardach wymaga

opanowania

umiej>tno ci

i

wiadomo ci

uj>tych

egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych,

matematyczno – przyrodniczych i j>zyka angielskiego.
Do egzaminu w Gimnazjum w T0okini Wielkiej przyst pi0o 22 uczniów, 22
uczniów otrzyma0o arkusz standardowy.
Oredni wynik w cz> ci humanistycznej uzyskany przez gimnazjalistów naszej szko0y
jest równy 26,72 punktów spo ród 50 mo/liwych.
Oredni wynik w cz> ci matematyczno – przyrodniczej jest równy 22, 08.
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Oredni wynik z j>zyka angielskiego jest równy 29,05.

SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
W dniu 8 kwietnia 2010 roku przeprowadzony zosta0 sprawdzian po klasie VI
sprawdzaj cy

poziom

opanowania

umiej>tno ci

i

wiadomo ci

uj>tych

w standardach wymaga egzaminacyjnych.
Do sprawdzianu w szkole podstawowej przyst pi0o 16 uczniów,16 uczniów
otrzyma0o arkusz standardowy.
Oredni wynik uzyskany przez uczniów naszej szko0y jest równy 23,94 punktów
spo ród 40 mo/liwych.

Informacja dotyczIca wyników sprawdzianu w roku szkolnym
2009/2010
w Szkole Podstawowej w Sierzchowie

W dniu 8 kwietnia 2010 roku 8 uczniów klasy VI pisa0o obowi zkowy
sprawdzian po szóstej klasie szko0y podstawowej.
Wszyscy uczniowie pisali test S-1, zatytu0owany by0 to zestaw o tematyce
sportowej.
Arkusz sprawdza0 umiej>tno ci czytania, pisania, rozumienia, korzystania z informacji
i wykorzystania wiedzy w praktyce.
W roku szkolnym 2009/2010 rednie wyniki punktowe dla kraju wynosi0y
24,56, okr>gu 23,79, a województwa 23,76 na 40 mo/liwych punktów do zdobycia.
Orednia uzyskanych punktów przez szóstoklasistów Szko0y Podstawowej
w Sierzchowie wynios0a 26,0 punktów.
rednie wyniki punktowe uzyskane przez uczniów naszej szko6y na tle kraju,
okrHgu, województwa, powiatu i gminy w roku szkolnym 2009/2010.
Rok
2010

kraju
24,56

okrHgu
23,79

województwa powiatu
23,76
24,10

wie%
22,80

gmina
-

szko6a
26,0

Powy/sze dane wskazuj , /e nasi absolwenci uzyskali wy/sze wyniki
o 1,44 od redniej krajowej, wy/sze o 2,21 od okr>gu, od redniej województwa
wielkopolskiego o wy/sze o 2,24 i o 1,90 wy/sze od redniej powiatu i od wsi
o 3,20.
Na pochwa0> zas0uguje fakt, /e jedna uczennica uplasowa0a si> na 9
najwy/szej Staninie i uzyska0a 38 punktów, na 7 staninie wy/szej jedna uczennica i
na 6 staninie wy/ej redniej dwóch uczniów. W ród uczniów znajdowa0o si> dwoje
dzieci ze stwierdzon dysleksj , którym dostosowano warunki pisania sprawdzianu
zgodnie z zaleceniami PPP.
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Najlepiej w nasze szkole wypad0o czytanie i rozumowanie, nieco s0abiej
pisanie i korzystanie z informacji, a najs0abiej wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Informacja dotyczIca wyników sprawdzianu w roku szkolnym
2009/2010
w Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej

W kwietniu 2010 roku do sprawdzianu po klasie VI przyst pi0o trzyna cioro
uczniów Szko0y Podstawowej w Cieni Drugiej. Wszyscy rozwi zywali arkusz
standardowy.
Do klasy VI w roku szkolnym 2009/2010 ucz>szcza0o 7 ch0opców i

6

dziewczynek. Orednia liczba punktów uzyskanych przez szóstoklasistów wynios0a
22,54 .Jest to rednia porównywalna z wynikami uczniów szkó0 wiejskich. Wed0ug
skali staninowej wynik okre lany jest jako ni/ej redni. Pos0uguj c si> warto ciami
wspó0czynnika 0atwo ci mo/na stwierdzi<, /e sprawdzian okaza0 si> dla uczniów
umiarkowanie trudny. Wyniki, jakie uczniowie uzyskali na sprawdzianie s
porównywalne z wynikami osi ganymi

do tej pory w ca0ym cyklu edukacyjnym,

natomiast s

rednia liczba punktów na

one

nieco wy/sze ni/

sprawdzianie

próbnym.

V. Sukcesy uczniów.
Rok szkolny 2008/2009 by0 kolejnym okresem w którym uczniowie szkó0 naszej
Gminy osi gali znacz ce sukcesy w ró/nych dziecinach /ycia szkolnego.
Osi gni>cia uczniów prezentowane s w uk0adzie tabelarycznym (tabela nr 9 i 10)
z poszczególnych szkó0.
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Tabela nr 9 . OsiIgniHcia w konkursach przedmiotowych
Nazwa konkursu

Osi@gniAcia w etapie wojewódzkim
ImiA i nazwisko ucznia Osi@gniAte miejsce Szko a

Szko a Podstawowa
Historyczny*
Matematyczno-przyrodniczy Anna Przyjazna

finalistka

SP
Opatówek

Humanistyczny

Joanna Bia ek

finalista

SP
Sierzchów

Bart omiej Wo=niak

finalista

Gimnazjum
w
Opatówku

Marcela Raszewska

finalista

Gimnazjum
w T0okini
Wielkiej

Fizyki i astronomii
J zyka angielskiego
Geograficzny

Filip Kliber

etap rejonowy

Gimnazjum
w
Che0mcach

Chemiczny

Bart omiej Wo=niak

finalista

Gimnazjum
w
Opatówku
Gimnazjum
w
Che0mcach

Gminazjum
J zyka polskiego

Matematyczny

Dominika
Banach etap rejonowy
i Weronika Kaleta

Tabela nr 10. WaLniejsze osiIgniHcia uczniów w róLnych konkursach,
przeglIdach itp.

Nazwa konkursu

ZasiHg,
organizator

OsiIgniHcia
ImiH i nazwisko ucznia/
OsiIgniHte miejsce
naucz.

Gimnazjum im. A. i S. Gillerów w Opatówku
Wojewódzki
Konkurs
Przyrodniczy
„Gatunki
zwierz1t
chronione w ramach
sieci Natura 2000”.
XVII Wielkopolski
Konkurs Wiedzy
o Samorz1dzie
Terytorialnym

Dominik Jezierski

finalista

Naucz. Beata
Tomczak

Etap powiatowy

Bart omiej Wo=niak
Justyna Ekert
Olimpia )niegu a

I miejsce
II miejsce
IV miejsce

Naucz. Bo-ena
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Banasiak
Ogólnopolski
konkurs
„Dialnetmasters
zosta0 mistrzem
internetu’.

Awans do
drugiego etapu

Dru-yna :
Szymon Gadera
Bartosz Jamroziak
Marcin Karkoszka
(okr g woj.
Wielkopolskiego) Bart omiej Wo=niak

I etap 16 miejsce

naucz. El-bieta
Wojciechowska
VII Mi dzyszkolny
Przegl1d Pie3ni
Religijnej

Gmina

Zespó wokalny:
I miejsce
Angelika Filipiak
Aleksandra
Ka=mierczak Paulina
Antczak Hubert
Wojtaszek Patryk
Olejniczak Mariusz
Kasprzak
Naucz. Anna
Nowacka

Konkurs Piosenki
Niemieckiej

I LO w Kaliszu

Hubert Wojtaszek

wyró-nienie

Naucz. Anna
Nowacka
Konkurs Piosenki
Angielskiej

I LO w Kaliszu

Patryk Olejniczak

wyró-nienie

Naucz. Anna
Nowacka
Mi dzynarodowy
Konkurs
Matematyczny
„Kangur 2010”.
Mi dzygminny
Konkurs
Matematyczny
„Pitagoras”

mi dzynarodowy

Bart omiej Wo=niak
Kacper Zieli0ski

wyró-nienia

Naucz. Urszula
Jasku a
Bart omiej Wo=niak
naucz. Dariusz
Michalak
Patryk Olejniczak
naucz. Magdalena
Sorbian
Sergiusz Warga
naucz. Urszula
Jasku a
Kacper Zieli0ski
naucz. Urszula
Jasku a

I miejsce w kat. III klas
I miejsce w kat. II klas
I miejsce w kat. I klas
II miejsce w kat. I klas
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Powiatowy konkurs
Ortograficzny „Z
ortografi1 za pan
brat”

powiat

XII edycja
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego dla
Dzieci i M odzie-y
pod has em „Wiatr,
wypadek, ogie0,
woda – stra-ak
zawsze r k poda”.

powiat

II miejsce

Aleksandra Kajdanek

II miejsce w kat. 13-16
lat
III miejsce w kat. 13-16
lat

Sara Oukasik

udzia

Naucz. Joanna Litwin

Wojewódzki
finalista
Konkurs
Przyrodniczy
„Gatunki
zwierz1t
chronione w ramach
sieci Natura 2000”.
XVII Wielkopolski
Konkurs Wiedzy
o Samorz1dzie
Terytorialnym

Bart omiej Wo=niak
naucz. Anna
Kobierska
Paulina Antczak
naucz. El-bieta
Rogozi0ska

Etap powiatowy

Dominik Jezierski
Naucz. Beata
Tomczak

Bart omiej Wo=niak
Justyna Ekert
Olimpia )niegu a

I miejsce
II miejsce
IV miejsce

Naucz. Bo-ena
Banasiak
Ogólnopolski
konkurs
„Dialnetmasters
zosta0 mistrzem
internetu’.

Awans do
drugiego etapu

Dru-yna :
Szymon Gadera
Bartosz Jamroziak
Marcin Karkoszka
(okr g woj.
Wielkopolskiego) Bart omiej Wo=niak

I etap 16 miejsce

naucz. El-bieta
Wojciechowska

OsiIgniHcia
Nazwa konkursu

ZasiHg, organizator ImiH
i
nazwisko
OsiIgniHte miejsce
ucznia/ naucz.

Szko6a Podstawowa w Cieni Drugiej
IV Powiatowy Festiwal Powiat, ZS nr 1 w
Pie3ni
Legionowej Godzieszach
i Historycznej
Wielkich, ZS nr 2 w
Godzieszach
Wielkich

Chór
„Bemolki” III miejsce
Szko y
Podstawowej
w
Cieni
Drugiej,
Nauczyciel-Ewa
Pawlik- Wi3niewska
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Gminny Konkurs
„Podró- do 3wiata
ksi1-ek” dla uczniów
szkó podstawowych w
kategorii kl. I – III

I miejsce
Gmina,
Gminna Dawid Kasprzak
Biblioteka
Publiczna
Damian Kliber,
Wyró-nienie
w Opatówku
Nauczyciel- Agnieszka
Nieborak

Gminny etap XXV
Wojewódzkiego
Konkursu
Recytatorskiego w
kategorii kl. I – III
szko y podstawowej

ZS Rajsko

Powiatowy konkurs
fotograficzny „Ziemia
Kaliska w zimowej
szacie”

Gmin,
Wyró-nienie
Domink Knop
Gminna Biblioteka
Publiczna
Nauczyciel- Agnieszka
Nieborak
w Opatówku

V Gminny Konkurs
Recytatorski dla
uczniów kl. I – III

SP Sierzchów

Ewelina Ja3kiewicz,
NauczycielPietrowska

II miejsce

Beata

Julia Czajczy0ska- kl.II I miejsce
Wiktoria Oukaszczykkl. I
II miejsce
NauczycielBeata Pietrowska

II Gminny Konkurs Gmina,
Ekologiczny
dla
uczniów kl. II-III
ZS Rajsko

I miejsce
Dru-yna:
Igor Oukaszczyk- kl. III
Dawid Kasprzak- kl. III
NauczycielBarbara
Ochocka

IV Powiatowy Festiwal Powiat, ZS nr 1 w
Pie3ni
Legionowej Godzieszach
Wielkich, ZS nr 2 w
i Historycznej
Godzieszach
Wielkich

Chór
„Bemolki” III miejsce
Szko y
Podstawowej
w
Cieni
Drugiej,
Nauczyciel-Ewa
Pawlik- Wi3niewska

Nazwa konkursu

ZasiHg,
organizator

OsiIgniHcia
ImiH i nazwisko ucznia/
OsiIgniHte miejsce
naucz.

Szko6a Podstawowa w Sierzchowie
Konkurs
krajoznawczy

Powiat, PTTK, Joanna Bia ek
Starostwo
Powiatowe
w Kaliszu, Urz1d
Gminy

I
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w Opatówku
Konkurs
dendrologiczny

Powiat, PTTK, Szko a Podstawowa I
Starostwo
w Sierzchowie
Powiatowe
w Kaliszu, Urz1d
Gminy
w Opatówku.

Rajd
„Barwy Jesieni”

Powiat, PTTK, -Szko a Podstawowa I
Starostwo
w Sierzchowie
Powiatowe
-Joanna Bia ek
I
w Kaliszu, Urz1d
Gminy
w Opatówku.

Rajd Ogrodników

Powiat, PTTK, Szko a Podstawowa II
Starostwo
w Sierzchowie
Powiatowe
w Kaliszu, Urz1d
Gminy
w Opatówku

Konkurs
recytatorski

Gmina,
SP Opatówek

„Pyjmy
zdrowo
i bezpiecznie”

XXV Wojewódzki Gmina,
Konkurs
Recytatorski
ZS Rajsko

-Gabriela Szewczyk wyró-nienie
(oddzia
przedszkolny)
-Adrian Kasperczyk
(oddzia
I
przedszkolny)
-Gabriela Szewczyk

wyró-nienie

Natali Duleba

I

Konkurs plastyczny Powiat, PTTK, Daria KaImierczak
Starostwo
Powiatowe
w
„Znaczek Rajdu”
Kaliszu, Urz1d
Gminy
w
Opatówku

III

Konkurs plastyczny Okr g,

III

Daria KaImierczak
Justyna Dopiera a

„)wiat
przyrody Cz m Cz G,
tkanin1 malowany”
ODN Kalisz
Konkurs plastyczny Okr g
„)wiat

przyrody Zwi1zek

I
Mateusz Duleba
Szymon KaImierczak
(oddzia
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tkanin1 malowany”

Komunalny
Cz M Cz
ODN Kalisz

przedszkolny)
G, Justyna Dopiera a

Konkurs plastyczny Gmina
„Zapobiegamy
po-arom”

III
Szymon Ka>mierczak I
(oddzia
przedszkolny)
Adrian Kasperczak

wyró-nienie

Wojewódzki
Ogólnopolski
Martyna Dziedzic
Konkurs Plastyczny Zwi1zek Stra-y
Po-arnych RP

Nagroda
w eliminacjach

IV
Mistrzostwa Gmina,
Gminy Opatówek w
Scrabble
SP Cienia Druga

Joanna Bia ek

I

V MiAdzynarodowy Powiat
Konkurs
Mitologiczny
ODN Kalisz,

Joanna Bia ek

I

Gmina,

Bart omiej Bia ek

I

ZS Rajsko

Szko a Podstawowa

II

Marta Bardowska

ZS D be
Gminny
Ogólnopolski
Turniej
BezpieczeJstwa
w Ruch Drogowym

III
Parafialny Akcja Katolicka Zespó „Wielinki” SP wyró-nienie
Festiwal
Polskich Rajsko
Sierzchów
KolAd i Pastora ek
w Rajsku
Konkurs
ortograficzny
„Z ortografi@
pan brat”

Powiat,

II

Joanna Bia ek

za ODN Kalisz

Nazwa konkursu

ZasiHg,
organizator

OsiIgniHcia
ImiH i nazwisko OsiIgniHte
ucznia/ naucz.
miejsce

Zespó6 Szkó6 w Che6mcach
XVIII Rejonowa
Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Pycia

Etap rejonowy, Dominika Banach
Zarz1d Rejonowy ucz. kl. III g /
PCK
n-l Lidia Ka u-a

Konkurs
Ogólnopolski Konkurs
Przedmiotowy„Multitest” Ogólnopolski,
CES
z matematyki

Dominika Banach
ucz. kl. III g /

IV miejsce

wyró-nienie:
12 miejsce

30

n-l Halina Krawczyk
Filip Kliber
ucz. kl. II g/
n-l Lidia Ka u-a

wyró-nienie:
15 miejsce

Ogólnopolski Konkurs
Przedmiotowy
„Olimpus”
z matematyki

Konkurs
Ogólnopolski

Magdalena Grabi0ska tytu laureata:
ucz. kl.IV/
5 miejsce
n-l Lidia Ka u-a

Mi dzynarodowy
Konkurs Matematyczny
„Kangur”

Towarzystwo
Upowszechniania
Wiedzy i Nauk
Matematycznych
Kangourou Sans
Frontières,
Wielkopolskie
Towarzystwo
Matematyczne
"KANGUR"

Marek MaTkowiak
ucz. kl. VI/
n-l Halina Krawczyk

Organizator
Starostwo
Powiatowe w
Kaliszu oraz
GOK
w Opatówku i
GOK
w Szczytnikach

Klaudia Ostrowska
ucz. kl.VI/
n-l Damian Pyrek

X Mi dzygminny
Festiwal Piosenki
Dzieci cej
i M odzie-owej w
Opatówku

wyró-nienie

wyró-nienie w finale

Mateusz Mikietyn
III miejsce
ucz. kl II/n-l Karolina
Gramza
i
Natalia Dreszler ucz.
kl.III/ n-l Iwona
Fr1tczak

II Gminny Konkurs
PrzyrodniczoEkologicznym dla
uczniów klas II-III
szko y podstawowej

Nazwa konkursu

Joanna Cofalska
ucz. kl. III/
n-l Iwona Fr1tczak

wyró-nienie

ZasiHg,
organizator

OsiIgniHcia
ImiH i nazwisko ucznia/
OsiIgniHte miejsce
naucz.

Szko6a Podstawowa w Rajsku
Konkurs Recytatorski SP w Nowym
w Nowym
Nakwasinie
Nakwasinie

Wiktoria
Szpryc/Marzena

1 miejsce
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Gminny Konkurs
Recytatorski

Lipi0ska
M odzie-owy
Dom Kultury nr 2 Beata Nowak/Józefa
w Poznaniu
Burdelak

XIV Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce
Stowarzyszenie
Katarzyna
Gmin i Powiatów KopeT/Dorota Okrasa
Wielkopolski,
Urz1d
Marsza kowski
woj.wielkopol.,
Wielkopol.
Kurator O3wiaty,
Woj. Bibliot.
Publiczna i
Centrum
Animacji Kultury
w Poznaniu
Gminny Konkurs
Recytatorski

1 miejsce
Laureatka - etap
powiatowy

wyró-nienie
Powiatowy Konkurs
Recytatorski
ODN i Starostwo
Powiatowe

Marcin
KopeT/Marzena
Lipi0ska

Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Po-arniczej Polski Zwi1zek
Weronika
Motorowy, MEN,
Filipiak/Agnieszka
Komenda G ówna
Wosiek
Policji, KO
Pozna0

3 miejsce (etap
gminny) Wyró-nienie
(etap powiatowy)

2 miejsce (elimin.
gminne) 3 miejsce (el.
powiatowe)

Daria
Bilska/Agnieszka
Wosiek
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Powiatowy Konkurs
Plastyczny „Nie daj
szansy aids”
Gminny Konkurs
Recytatorski

Ilona
3 miejsce
Gaczy0ska/Dorot
a Okrasa,
Katarzyna
Cichorek
1 miejsce

Powiatowy Konkurs
Plastyczny „Nie daj
szansy aids”
Gminny Konkurs
Recytatorski

Katarzyna
Zabawa/ El-bieta
Wosiek
Nagroda g ówna
Odkrywamy
tajemnice Kalisza i
regionu kaliskiego

Piotr Antoszczyk,
Grzegorz
Krymarys, Artur
Nowicki/ Anna
Zimna
Nagrody specjalne
Ewelina Glapa,
Katarzyna
Zabawa Justyna
Miller/ Anna
Zimna

X Mi dzygminny
Festiwal Piosenki
Dzieci cej i
M odzie-owej w
Opatówku

Odkrywamy tajemnice
Kalisza i regionu
kaliskiego

Wyró-nienia

Ilona Gaczy0ska i
Michalina
Ka=mierczak/
3 miejsce
Anna Zimna
Natalia
Miko ajczyk/

X Mi dzygminny
Festiwal Piosenki
Dzieci cej i
M odzie-owej w
Opatówku

Damian Pyrek

Mi dzygminny
Konkurs
Matematyczny

2x 3 miejsce

Mi dzygminny
Konkurs Matematyczny

Zespó6 Szkó6 w T6okini Wielkiej
IV Powiatowy
Przegl1d Pie3ni
Historycznej i
Legionowej

Starostwo
Powiatu
Kaliskiego

Zespó wokalny/Urszula I miejsce powiat
Borwik

Powiat
III
Diecezjalny Szko a
Adriana Macke/ Urszula II miejsce diecezja
Przegl1d
Pie3ni Podstawowa nr.2 Borwik
kaliska
Religijnej
Kalisz i Diecezja
kaliska
VII

Mi dzyszkolny ZS

w

T okini Adrianna

Macke/ I miejsce gmina
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Przegl1d
Religijnej

pie3ni Wielkiej, Wójt Urszula Borwik
Gminy
Opatówek

Mi dzyszkolny
Konkurs
Matematyczny
KANGUR

Wielkopolskie
Towarzystwo
Matematyczne
KANGUR

Artur
Suchorzewski, II miejsce br1zowy
Przemys aw Król, Anita KANGUR
Wojtaszczyk/ Magdalena
Ouczak

Ogólnopolski
Regionalne
Katarzyna Jach, Klaudia Laureaci
Konkurs
J zyka Stowarzyszenie
Bach/
Agnieszka
angielskiego FOX
Kaganek
pod Madzia a
patronatem
Uniwersytetu
Jagielo0skiego w
Krakowie
V
Powiatowy ODN Kalisz
Konkurs
Recytatorski
uczniów kl. I-III
szkó podstawowych

Natalia
Janiak

Pilas/

Ewa I miejsce powiat

Konkurs Plastyczny ODN Kalisz
„)wiat
przyrody
tkanina malowany”

Marta
I miejsce powiat
Zawadzka/M.J.Tomasiuk

Ogólnopolski
Komenda
Dru-yna/ R.Mrozi0ski
Konkurs
Wiedzy G ówna Stra-y
Po-arniczej
Po-arnej
Ogólnopolski
Konkurs
EKOPLANETA

Anita
Wojtaszczyk, Wyró-nienia
Marcela
Raszewska/
Anna Macke

Mi dzypowiatowy
Metodyk
Dru-yna/
Konkurs Wiedzy z Techniki i Wójt Gruszka
Techniki
Gminy Brzeziny
Nazwa konkursu

I miejsce

ZasiHg,
organizator

Eugeniusz I miejcse

OsiIgniHcia
ImiH i nazwisko
ucznia/ naucz.

OsiIgniHte
miejsce

Anna Przyjazna

II miejsce

Martyna
Ko6odziejczyk

VIII miejsce
I miejsce

Szko6a Podstawowa w Opatówku
Ogólnopolski
Konkurs
Matematyczny
Multitest 2008

ogólnopolski

Gminny Konkurs
„Czar Par”

gminny

Micha6 Rybka

SP Cienia
Druga

Piotr Go6awski
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Zosta
bajkopisarzem

gminny

Micha6 Sztrajt

I miejsce

Aleksandra Cichy

I miejsce

Biblioteka
Publiczna
w Opatówku
Konkurs
plastyczny
„Przyjaciel natury”

powiatowy

Rajd turystyczny „
Sladami
przodków”

powiatowy
PTTK Kalisz

DruLyma

II miejsce

Rajd turystyczny „
Barwy jesieni”

powiatowy

DruLyna

II miejsce

DruLyna

I miejsce

DruLyna

II miejsce

DruLyna

II miesce

PTTK Kalisz
Rajd turystyczny
„Topienie
Marzanna”
Rajd turystyczny
ogrodników

powiatowy
PTTK Kalisz
powiatowy
PTTK Kalisz

Rajd turystyczny
„Rajd im. M.
D browskiej”w
Russowie

powiatowy
PTTK Kalisz

Uczniowie szkó0 podstawowych i gimnazjów jak pokazuje powy/sza informacja
rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, mia0o
podejmuj c rywalizacj> na ró/nego rodzaju i ró/nej rangi konkursach oraz
przegl dach. Szko0y prowadzone przez Gmin> by0y równie/ organizatorami imprez
kulturalnych o zasi>gu gminnym i ponadgminnym.
Wa/nym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkó0 by0 sport dzieci
i m0odzie/y. Jak co roku uczniowie szkó0 podstawowych i gimnazjów uzyskiwali
znacz ce osi gni>cia w rywalizacji sportowej co obrazuje tabela nr 11.
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Tabela nr 11 . WaLniejsze osiIgniHcia uczniów i szkó6 w sporcie.
Gimnazjum w Opatówku
Nazwa zawodów

Organizator i zasiAg

Opiekun Zofia Marciniak

DZIEWCZMTA
Indywidualne biegi
prze ajowe

Osi@gniAcia

Gmina

Konstancja Lazarek II miejsce

Awans do fina u powiatu Anna Urbaniak II miejsce
kaliskiego
Pi ka siatkowa

Gmina

III miejsce w finale powiatu

Awans do fina u powiatu
Pi ka koszykowa

Pi ka r czna

Pi ka siatkowa pla-owa

Gmina

I miejsce

Fina powiatu

III miejsce

Gmina

I miejsce

Fina powiatu

V miejsce

Gmina

I miejsce

Fina powiatu

II miejsce

Fina rejonu

Od V do VII miejsca

Turniej pi ki siatkowej
dziewcz1t o puchar
dyrektora gimnazjum
w Brzezinach.
Ogólnopolski turniej pi ki
no-nej dziewcz1t „Cocacola Cup 2010”.

II miejsce

I etap

I miejsce

Awans do II etapu

III miejsce (w drugim etapie)
Opiekun: Wojciech Koch

Turniej pi ki no-nej o
puchar dyrektora
gimnazjum w Liskowie

I miejsce
Opiekun: Wojciech Koch

Lekka atletyka:
1.Fina powiatu kaliskiego
ziemskiego w Kaliszu

Awans do fina u rejonu
Awans do fina u rejonu

Melania Alizadeh Soofi –
III miejsce w kuli
Margarita GrzelaczykII miejsce w biegu na 100
metrów
Marta Marciniak – III miejsce
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Awans do fina u rejonu
Awans do fina u rejonu
Awans do fina u rejonu

w biegu na 100 metrów
Anna Urbaniak – I miejsce w
biegu na 600 metrów
Sztafeta szwedzka (Grzelaczyk
M., Marciniak M.,
Ka=mierczak A., Lazarek K.) –
I miejsce
Op. Wojciech Koch
Arkadiusz Stach

2.Fina rejonu kaliskiego
w Ostrzeszowie

Rejon

Melania Alizadeh Soofi –
VIII miejsce
Marta Marciniak – IV miejsce
Margarita Grzelaczyk –
XII miejsce
Anna Urbaniak – VII miejsce
sztafeta szwedzka – I miejsce

Awans do fina u
województwa
3.Fina województwa
wielkopolskiego

Województwo

Op. Wojciech Koch
Sztafeta szwedzka (Grzelaczyk
M., Marciniak M.,
Ka=mierczak A., Lazarek K.) –
XIII miejsce (ustanowienie
nowego rekordu szko y)
Op. Wojciech Koch

II miejsce dru-ynowo

4. III Miting
Lekkoatletyczny o Puchar
Starosty kaliskiego

I miejsce (600 metrów)
Sztafeta dziewcz1t 4×300 m –
I miejsce

CH5OPCY
Indywidualne biegi
prze ajowe

Gmina
Awans do fina u powiatu
Awans do fina u powiatu
Awans do fina u powiatu

Pi ka no-na 11 - osobowa

Gmina

Piotr Trzeciak – III miejsce
Sebastian Szymczak –
III miejsce
Mateusz Z1bczy0ski –
II miejsce
I miejsce
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Pó fina powiatu

I miejsce

Fina powiatu

II miejsce
Op. A. Stach

Pi ka no-na halowa

Gmina

II miejsce

Fina powiatu

I miejsce

Fina rejonu

VII miejsce
Op. A. Stach

Pi ka siatkowa

Gmina

I miejsce

Fina powiatu

VII miejsce
Op. W. Koch

Pi ka r czna

Gmina

I miejsce

Fina powiatu

III miejsce
Op. W. Koch i A. Stach

Pi ka koszykowa

Gmina

I miejsce

Fina powiatu

III miejsce
Op. W. Koch

Dru-ynowy tenis sto owy

Gmina

IV miejsce
Op. A. Stach

Ogólnopolski turniej
pi karski „Coca – cola Cup
2010”.

I etap

I miejsce

II etap

III miejsce
Op. W. Koch

Nazwa zawodów
Organizator i zasiAg
Szko6a Podstawowa w Opatówku
Gminny turniej gier i zabaw SP Opatówek
klas I – III
Urz1d Gminy Opatówek
Ogólnopolski bieg uliczny TKKF Kalisz
„Ptolemeusz”
Dru-ynowe biegi
SZS Kalisz
sztafetowe
powiat
Dwubój
Kaliski Zwi1zek Sportowy

Osi@gniAcia
I miejsce

I miejsce
I miejsce

I miejsce – Mi osz Kasprzycki
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Indywidualne biegi
prze ajowe

SZS Kalisz

powiat
Pi ka koszykowa dziewcz1t SZS Kalisz

I miejsce – Mi osz Kasprzycki
I miejsce – Weronika Humelt
II miejsce

powiat
SZS Kalisz

II miejsce - ch opcy

Powiat

II miejsce – dziewczynki

Pi ka r czna

Rejon
SZS Kalisz

V miejsce - ch opcy
IV miejsce - ch opcy

Pi ka no-na ch opców

powiat
SZS Kalisz

IV miejsce – dziewczynki
II miejsce

Czwórbój lekkoatletyczny

powiat
Nazwa zawodów

Organizator i zasiAg

Osi@gniAcia

Zespó6 Szkó6 im. Jana Paw6a II w Che6mcach
Warcaby (gimnazjum)

Mistrzostwo powiatu

Paulina Kaleta, ucz. kl.IIIg,
III miejsce

Pi ka siatkowa ch opców
(szko a podstawowa)

Mistrzostwo gminy

II miejsce

Pi ka siatkowa dziewcz1t
(gimnazjum)

Mistrzostwo gminy

II miejsce

Rolka kolarska (szko a
podstawowa)

Mistrzostwo gminy

Adrian B1kowski, ucz. kl. IV,
II miejsce

Rolka kolarska (szko a
podstawowa)

Mistrzostwo gminy

Eryk Paw ak, ucz. kl. V,
IV miejsce

Pi ka no-na ch opców
(gimnazjum)

Mistrzostwo gminy

II miejsce

Pi ka siatkowa ch opców
(gimnazjum)

Mistrzostwo gminy

II miejsce

Koszykówka ch opców
(gimnazjum)

Mistrzostwo gminy

III miejsce

Biegi prze ajowe
(gimnazjum)

Mistrzostwo gminy

Mariola Krzywda, ucz. kl. IIg,
III miejsce

Biegi prze ajowe
(gimnazjum)

Mistrzostwo gminy

Mateusz Krzywda, ucz. kl.IIIg,
III miejsce
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Nazwa zawodów

Organizator i zasiAg

Osi@gniAcia

Szko6a Podstawowa w Rajsku
Mi dzynarodowy Bieg
Uliczny im. K. Ptolemeusza
w Kaliszu

1x1 miejsce

Mistrzostwa Gminy Biegów
Prze ajowych dla klas 1 -3 w
Rajsku

1x2 miejsce

Mistrzostwa Gminy w
biegach prze ajowych –
Ro-d-a y

2x1 miejsce

3x1 miejsce

1x3 miejsce

1x2 miejsce
1x3 miejsce

Biegi sztafetowe Ko=minek

2 miejsce (gmina),
6 miejsce (powiat)

Mistrzostwa Gminy w
warcabach

1x3 miejsce
1x1 miejsce

Mistrzostwa Powiatu w
warcabach
Mistrzostwa Powiatu w
Tenisie Sto owym
Mistrzostwa Gminy w Pi ce
No-nej
Mistrzostwa Powiatu w
próbie kolarskiej
Mistrzostwa Gminy w
Czwórboju Lekkoatletycznym

3 miejsce
1x3 miejsce

1x1 miejsce
2x1 miejsce
1x2 miejsce

XX Biegi Uliczne „Wiosna
Cekowska 2010”
Zawody Cross country
Kujawa XC Bydgoszcz

1x1 miejsce
1x3 miejsce

XII Ko=miniecki wy3cig
MTB
VIII Puchar Stolena oraz
Puchar Polski MTB Ostrzyca

1x2 miejsce
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Wielkopolska Próba Kolarska
o Puchar Marsza ka
Województwa
wielkopolskiego Biadki

1x1 miejsce

Letnia Wielkopolska
Spartakiada LZS Z otów

1x1miejsce

Letnia Wielkopolska
Spartakiada LZS Z otów
X Ogólnopolski Wy3cig
Kolarski im St. Miko ajczyka
Dobrzyca

1x1 miejsce
1x1 miejsce
1x1 miejsce

1x2 miejsce
Gimnazjum w Rajsku
Biegi sztafetowe Ko=minek

1 miejsce (gmina), 4m. (powiat)

Mi dzynarodowy Bieg
Uliczny im. K. Ptolemeusza
Kalisz

1x2 miejsce

Mistrzostwa Gminy w
warcabach

1x3 miejsce

Mistrzostwa Gminy w
warcabach

1x2 miejsce

Mistrzostwa Gminy w
biegach prze ajowych
Ro-d-a y

3x1 miejsce

Mistrzostwa Powiatu w
Tenisie Sto owym
Mistrzostwa Powiatu w
Lekkiej Atletyce – rzut
oszczepem
Mistrzostwa Powiatu w
Lekkiej Atletyce – skok w dal
Mistrzostwa Powiatu w
Lekkiej Atletyce – bieg na
100m.

1x3 miejsce

1x1 miejsce
1x2 miejsce
1x1 miejsce
1x3 miejsce
1x2 miejsce

Mistrzostwa Powiatu w
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Lekkiej Atletyce – rzut
oszczepem
1x2 miejsce
Mistrzostwa Powiatu w
Lekkiej Atletyce – sztafeta
szwedzka
1x2 miejsce
Mistrzostwa Rejonu w rzucie
oszczepem
Mistrzostwa Wielkopolski w
rzucie oszczepem

1x1 miejsce
1x9 miejsce

Nazwa zawodów

Organizator i zasiAg

Osi@gniAcia

Zespó6 Szkó6 w T6okini
Wielkiej
Mistrzostwa
Powiatu
Biegach Prze ajowych

w Powiatowy
Szkolny IV miejsce
Zwi1zek Sportowy

Fina Wielkopolskiej Próby Wielkopolski
Kolarskiej
Kolarski

Zwi1zek III miejsce Gimnazjum
V miejsce Sz.Podst.

Mistrzostwa gminy w Pi ce Gminny Zwi1zek Sportowy
Siatkowej Ch opców
VI Powiatowy Przegl1d Starostwo
Formacji Tanecznych
Kaliskiego

II miejsce w gminie

Powiatu II miejsce powiat

Mistrzostwa
Powiatu
Pla-owej Pi ce Siatkowej

w Powiatowy
Szkolny IV miejsce powiat
Zwi1zek Sportowy

Mistrzostwa
Powiatu
Warcabach klasycznych

w Szkolny Zwi1zek Sportowy

I miejsce
Wyborny

Mistrzostwa
Aerobiku

w Szkolny Zwi1zek Sportowy

II miejsce powiat

Powiatu

powiat

Dawid

VIII fina

Nazwa zawodów

Organizator i zasiAg

Osi@gniAcia

Szko6a Podstawowa w Sierzchowie
Mistrzostwa
Powiatu Kaliski Ziemski Zwi1zek Joanna Bia ek- I miejsce
Kaliskiego Ziemskiego w Sportowy, SP Staw
warcabach klasycznych
VII Turniej Gier i Zabaw SP Opatówek
Sportowych dla uczniów kl.
I-III

VI miejsce
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Mistrzostwa
Gminne
w ZS Rajsko
Biegach Prze ajowych klas I

Karolina Chuda3 – III miejsce

Gminne Biegi Prze ajowe

Szkolny Klub Sportowy

Krystian Kajdanek- II miejsce

Nazwa zawodów

Organizator i zasiAg

Osi@gniAcia

Szko6a Podstawowa w Cieni Drugiej
Mistrzostwa
Gminy
w Gmina, Gminny Szkolny III miejsce- Ewelina SpieBiegach Prze ajowych klas II Klub Sportowy
Mistrzostwa
Gminy
Biegach Prze ajowych

w Gmina, Gminny Szkolny III
miejsceKlub Sportowy
Grandyberg

Kamila

Mistrzostwa
Gminy
Biegach Prze ajowych

w Gmina, Gminny Szkolny III miejsce- Weronika Janiak
Klub Sportowy

Mistrzostwa
gminy
w Bronis aw Krakus
rywalizacji ch opców klas V
na
stacjonarnej
rolce
kolarskiej

III miejsce- Szymon Grzesiak

Zawody gimnastyczne

II miejsce- Natalia Janik

Gimnastyrio „Bruno”

Turniej Gier i -abaw SP Opatówek
Sportowych dla uczniów kl.
I-III

II- miejsce SP Cienia Druga

Sukcesy uczniów s ich zas0ug , ale nie by0yby mo/liwe bez du/ego wk0adu pracy
nauczycieli szkó0 oraz rodziców, a sportowe tak/e dzia0aj cych w Gminie
stowarzysze sportowych.

VI. Formy pracy wychowawczej, dzia6alno%ci profilaktycznej oraz
bezpieczeKstwo w szkole.
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2009/2010 we wszystkich
szko0ach realizowano zadania przyj>tych programów wychowawczych i programów
profilaktyki.

W

ramach

programów

wychowawczych,

oprócz

wyborów

do

samorz dów klasowych i szkolnych podj>to wspó0prac> z rodzicami, celem której
by0o przekazywanie informacji o post>pach w nauce i zachowaniu, a tak/e
zapobieganie demoralizacji w ród dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej
i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy
klasowe, szkolne).
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W Gimnazjum w Opatówku realizowano, przy udziale Gminnego O rodka Pomocy
Spo0ecznej w Opatówku, program profilaktyczny "Saper czyli jak rozminowa<
agresj>", który s0u/y0 poprawie bezpiecze stwa w szkole, eliminowania przejawów
agresji i nietolerancji.
W ród przedsi>wzi>< realizowanych przez szko0y dla realizacji programów
nauczania,

programów

wychowawczych

i

profilaktycznych

wymieni<

nale/y

uroczysto ci patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wybuchu
II Wojny Owiatowej, Owi>ta Niepodleg0o ci 11 listopada, uroczysto ci po wi>cone
patronom szko0y. W tradycji szkolnej utrwali0y si> i by0y zorganizowane uroczysto ci
z okazji

wi t pa stwowych i religijnych (Jase0ka Bo/onarodzeniowe, Przegl d

Kol>d, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Ziemi, Dnia Ksi /ki,
Dnia Dziecka, Olubowania pierwszoklasistów). Organizowano tak/e konkursy wiedzy
i sprawno ci (m.in. ortograficzny, recytatorski) oraz ró/nego rodzaju zawody
sportowe.
W

dobie

zwi>kszonych

zagro/e

wynikaj cych

z

rozwoju

cywilizacyjnego

szczególnie wa/nym jest w0a ciwe bezpiecze stwo uczniów w szkole. W celu.
eliminowania zagro/e
urz dze

i

okresowo dokonywano kontroli sprawno ci wszystkich

wyposa/enia

szko0y.

Wyst>puj ce

jeszcze

niedoskona0o ci

lub

niesprawno ci by0y niezw0ocznie usuwane w ramach bie/ cych lub okresowych
remontów. Powoli d /ymy do wyposa/enia wszystkich szkó0 w monitoring wizyjny.
Zainstalowane kamery wewn trz jak i na zewn trz szkó0 (stan jak tabela nr 4)
pozwoli0y w wielu przypadkach na szybk

reakcj> ze strony nauczycieli i wykrycie

uczniów zak0ócaj cych porz dek w szkole i dewastuj cych mienie szkolne. System
ten wzmocni0 dzia0ania wychowawców klas, nauczycieli dy/uruj cych na przerwach
mi>dzylekcyjnych

i

pozosta0ych

pracowników

odpowiedzialnych

za

0ad

i bezpiecze stwo uczniów w budynkach szkolnych i na terenach szkolnych. We
wszystkich dost>pnych dla uczniów komputerach zainstalowano programy chroni ce
uczniów przed dost>pem do niepo/ danych tre ci (blokady m.in. „Opiekun ucznia”,
„Benjamin”). Zatrudnieni w szko0ach pedagodzy szkolni, w ramach swoich
kompetencji - oprócz zada

w zakresie ogólnej profilaktyki - szczególn

pedagogiczno-psychologiczn

otoczyli tzw. trudn

opiek

m0odzie/. W ramach dzia0a

wspomagaj cych uczniów rozpoznawano ich rodowisko zamieszkania i o ile to by0o
mo/liwe udzielano stosownej pomocy dydaktycznej jak i materialnej.

W ramach

systemu bezpiecze stwa uczniów w szko0ach opracowano i wdro/ono regulamin
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odbioru przez rodziców uczniów klas I-III, regulamin wycieczek szkolnych oraz
funkcjonowa0y gabinety lekarskie (dora,na pomoc w drobnych urazach, przy z0ym
samopoczuciu). Prowadzono tak/e zaj>cia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

VII. Stan realizacji zadaK o%wiatowych gminy na rzecz uczniów
i szkó6.
W roku szkolnym 2009/2010 realizowano szereg zada wynikaj cych z ustawowych
obowi zków gminy na rzecz uczniów i szkó0. Najwa/niejszym zrealizowanym
zadaniem Gminy by0o zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu
i szko0om prowadzonym przez gmin>

rodków finansowych na prowadzenie

dzia0alno ci, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatacj> budynków
komunalnych.
Realizuj c obowi zki okre lone w art. 17 ustawy o systemie o wiaty dowo/ono lub
refundowano rodzicom wydatki zwi zane z dowo/eniem do szkó0 uczniów
niepe0nosprawnych i zamieszka0ych w znacznym oddaleniu od szkó0.
Tabela nr 12 przedstawia stan realizacji tego obowi zku.

Tabela Nr 12. DowoLenie uczniów do szkó6.
Wyszczególnienie
uczniowie:
1. Niepe0nosprawni dowo/eni

liczba
8

2. Dowo/eni i doje/d/aj cy

519

Razem-dowoLeni

527

3. Wydatki (w z6)

424 369,40
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Stypendia socjalne

Zgodnie z dyspozycj

art.90b i art.90m ustawy o systemie o wiaty wspomagano

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasi0ków szkolnych. Z tej formy wsparcia
korzystali

uczniowie

szkó0

podstawowych,

ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkuj

gimnazjów

ale

tak/e

szkó0

na terenie Gminy. Kryterium dochodowe

uprawniaj ce do uzyskania pomocy okre lone by0o w kwocie 351 z0 na cz0onka
rodziny. Tabela Nr 13 pokazuje liczb> przyznanych stypendiów szkolnych i zasi0ków
szkolnych w roku szkolnym 2008/2009 z wyszczególnieniem typów szkó0 w których
uczniowie pobierali nauk>.

Tabela Nr 13. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2009/2010
Lp. Wyszczególnienie

Stypendium Zasi6ek
szkolne
szkolny

1.

Liczba wniosków

325

1

2.

Liczba wniosków pozytywnie
za0atwionych - ogó6em

282

1

w tym
szkó0 podstawowych
odnosz cych
gimnazjów
si> do
uczniów:
szkó0
ponadgimnazjalnych

118

0

85

0

79

1

innych

0

0

3.

Nak6ady finansowe (w z6)

58 467,90
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Stypendia naukowe
Od szeregu lat w naszej gminie realizowane s , w ramach funduszu stypendialnego
Gminy Opatówek, stypendia za wyniki w nauce. Mo/liwo < ubiegania si>
o stypendium, po spe0nieniu regulaminowych warunków, maj
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Wnioski s

uczniowie szkó0
rozpatrywane dwa

razy do roku przez specjalnie do tego powo0an Komisj>.
Tabela nr 14 pokazuje liczb> przyznanych stypendiów naukowych w roku szkolnym
2008/2009 z wyszczególnieniem typów szkó0 ,w których uczniowie pobierali nauk>.
Tabela nr 14. Stypendia naukowe w roku szkolnym 2009/2010

Lp. Wyszczególnienie

Stypendium
naukowe

1.

Liczba wniosków

95

2.

Liczba wniosków pozytywnie
za0atwionych - ogó6em

92

3.

Uczniów gimnazjów

46

Uczniów szkó0 ponadgimnazjalnych

10

Studentów

36

Nak6ady finansowe (w z6)

46 900,00

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej by0o wsparcie w zakresie zakupu
podr>czników w ramach rz dowego programu ”Wyprawka szkolna” Z tej formy
pomocy skorzysta0o 112 uczniów. Na realizacj> zadania pozyskano, od Wojewody
Wielkopolskiego, rodki finansowe w kwocie 20 956,30 z0.
Wykonuj c obowi zki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu m0odocianych
pracowników zamieszka0ych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycj
art. 70b ustawy o systemie o wiaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kszta0cenia m0odocianych uczniów, którzy uko czyli nauk> zawodu i zdali egzamin
lub egzamin potwierdzaj cy uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizacj>
powy/szego zadania pozyskano dotacj> od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie
55 414,32 z0, która w 100% pokry0a poniesione wydatki. I tak nauk> zawodu
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uko czy0o 7 m0odocianych natomiast przygotowanie do wykonywania okre lonej
pracy z pozytywnym wynikiem zaliczy0o 5 m0odociany ucze .
ObowiIzek szkolny i obowiIzek nauki
Wa/nym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2009/2010 by0a kontrola
obowi zku szkolnego i obowi zku nauki. Obowi zkowi szkolnemu podlegaj
uczniowie w wieku od 7 lat do uko czenia gimnazjum, a obowi zkowi nauki
uczniowie w wieku 16 - 18 lat /ycia. Kontroli spe0niania obowi zku szkolnego
dokonuj

dyrektorzy szkó0 w obwodach, w których zamieszkuj

uczniowie,

a obowi zku nauki - gmina. Podstawowe informacje w zakresie spe0niania obowi zku
nauki zawarto w tabeli nr 15.
Tabela Nr 15. Kontrola obowiIzku nauki.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Liczba uczniów zobowi zanych do spe0niania obowi zku nauki

2.

Liczba uczniów spe0niaj cych obowi zek nauki - ogó0em

444
444

w tym:
1). spe0niaj cych jeszcze obowi zek szkolny (16 - 18 lat),

2). w szko0ach ponadgimnazjalnych,

304

3.

Liczba wszcz>tych post>powa
spe0niania obowi zku nauki

4.

Liczba wszcz>tych post>powa administracyjnych z wniosków szkó0 dla
przymuszenia do w0a ciwego spe0niania obowi zku szkolnego lub
obowi zku nauki

0

Liczba post>powa
egzekucyjnych (na0o/onych grzywien) w celu
przymuszenia rodziców do spe0niania obowi zków dla spe0niania
obowi zku szkolnego lub nauki przez uczniów.

0

5.

administracyjnych dla ustalenia miejsca

140

0

VIII. Finansowanie zadaK o%wiatowych
Wydatki na o wiat> stanowi

ok. 46 % w ogólnych wydatkach bud/etu Gminy.

Szczegó0owe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowi< b>dzie tre <
sprawozdania z wykonania bud/etu Gminy za rok bud/etowy 2009 i 2010. W latach

48

2009-2010 bud/et zwi zany z finansowaniem zada

o wiatowych wygl da

nast>puj co:
- w roku 2009 wydatki wynios0y 11 147 890,82 w tym wielko < subwencji o wiatowej
8 660 151,00 natomiast dochody wynios0y 222 985,47.
- w roku 2010 plan wydatków wynosi 11 826 049,00 w tym wielko < subwencji
o wiatowej 8 998 425,00 z czego do ko ca wrze nia wydatkowano 8 708 447,57
natomiast dochody planowane s w kwocie 185.265,00.
Do wa/niejszych remontów szkó0 i przedszkola (prac zwi zanych z zabezpieczeniem
bazy lokalowej i sprawno ci technicznej obiektów o wiatowych) wykonanych
w roku szkolnym 2009/2010 nale/ :

Gimnazjum w Opatówku
W okresie wakacyjnym w gimnazjum w Opatówku przeprowadzono nast>puj ce
prace remontowe:
- wymieniono p0ytki na schodach wej ciowych do budynku szko0y, które uleg0y
zniszczeniu w czasie zimy
- zaadoptowano pomieszczenie w budynku gimnazjum dla uczniów z autyzmem:
pomalowano ciany, wyposa/ono w meble i pomoce dydaktyczne, zamontowano
rolety okienne
- odnowiono i zakonserwowano (pokrywaj c polimerem) pod0ogi w dziesi>ciu
klasopracowniach oraz w gabinecie wicedyrektora, sekretariacie szko0y i pokoju
nauczycielskim
- pomalowano w ca0o ci klasopracowni> zaj>< artystycznych
- od wie/ono cz> ciowo lamperi> na korytarzach i klatkach schodowych
Szko6a Podstawowa w Opatówku
W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku do wa/niejszych
prac nale/ :
- wymiana pokrycia dachu - po0o/enie blachy dachówkopodobnej w miejsce
zmursza0ej 60-letniej dachówki "karpiówki"
- wyprowadzenie kilkunastu kominów wentylacyjnych ze strychu ponad
powierzchni> dachu - w celu polepszenia wentylacji klas lekcyjnych i innych
pomieszcze
- monta/ nowej iglicy i instalacji odgromowej
- za0o/enie nowego systemu odprowadzania wody deszczowej (rynny + rury
spustowe)
- likwidacja przecieków dachu sali gimnastycznej
- malowanie sali gimnastycznej
- zainstalowanie dodatkowego nawiewu powietrza pod pod0og> sali gimnastycznej i
nowych otworów wentylacyjnych pod sufitem sali w celu polepszenia cyrkulacji
powietrza
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-

doko czenie remontu szatni w-f (+0azienki +ubikacji) dla ch0opców, oraz
pomalowanie 2 0azienek dla dziewcz t
zamontowanie drewnianych os0on kaloryferów w szatni/0azience w-f dla ch0opców
likwidacja zacieków (odgrzybianie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie) w
gabinecie higienistki szkolnej
za0o/enie nowego aluminiowego kaloryfera w gabinecie wicedyrektora
pomalowanie g0ównej klatki schodowej
pomalowanie holu i obu korytarzy I pi>tra
pomalowanie kilku klas lekcyjnych
zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych w kilku pomieszczeniach
utworzenie nowego pomieszczenia na "sk0adnic> akt" poprzez budow> cianki
dzia0owej w ko cu korytarza
wyburzenie kilku cianek dzia0owych (niski parter) i stworzenie (poprzez budow>
nowej cianki dzia0owej i zagospodarowanie cz> ci holu) du/ego pomieszczenia
na potrzeby wietlicy i realizacji programu "Radosna szko0a"
skucie tynku, odgrzybienie cian, po0o/enie nowych p0ytek ciennych oraz paneli
pod0ogowych (gipsowanie, szlifowanie i malowanie cian i sufitu) w nowym
pomieszczeniu wietlicy (dla realizacji programu "Radosna szko0a")
zamontowanie nowej instalacji c.o. (mied,) oraz 3 nowych grzejników w sali
"k cik zabaw" nowej wietlicy "Radosna szko0a"
skucie tynku, odgrzybienie cian, po0o/enie nowych p0ytek ciennych oraz
pod0ogowych ( gipsowanie, szlifowanie i malowanie cian i sufitu) w g0ównym
korytarzu niskiego parteru
zamontowanie nowej instalacji c.o. (mied,) oraz 3 nowych grzejników w g0ównym
korytarzu niskiego parteru
zamontowanie nowego o wietlenia w kilku salach lekcyjnych
zamontowanie nowej tablicy podlicznikowej i nowego licznika poboru pr du
zamontowanie nowej g0ównej tablicy rozdzielczej pr du elektrycznego
zainstalowanie przeciwpo/arowego wy0 cznika pr du dla ca0ego budynku szko0y

Szko6a Podstawowa w Cieni Drugiej
W Szkole Podstawowej w Cieni Drugiej w czasie wakacji wykonane zosta0y
nast>puj ce prace:
- remont schodów wej ciowych
- malowanie elewacji budynku
- malowanie szatni
- odnowienie paneli ciennych na korytarzu
- od wie/enie cian w toaletach
Szko6a Podstawowa w Sierzchowie
W Szkole Podstawowej w Sierzchowie w ramach remontu dokonano:
- przestawienia bramy i furtki w celu zapewnienia bezpiecze stwa uczniom
- wykonano chodnik o d0ugo ci 70 m od bramy do wej cia budynku szkolnego
- oddzia0 przedszkolny zyska0 nowe, bardziej przestrzenne pomieszczenie,
pozwalaj ce na wi>ksz aktywno < ruchow dziecka, zgodnie z zaleceniami
realizacji nowej podstawy programowej
- dzi>ki sponsorom w klasach zawieszono nowe zas0ony i zakupiono kwiaty
doniczkowe
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Zespó6 Szkó6 w Che6mcach
Wakacyjne prace remontowe w Zespole Szkó0 w Che0mcach by0y przede
wszystkim skoncentrowane na wymianie przedwojennego drewnianego stropu
z 1936 r., który uleg0 p>kni>ciu. Strop ma powierzchni> prawie 110 metrów
kwadratowych. Remont wy0 czy0 z u/ytkowania cztery najwi>ksze pomieszczenia
lekcyjne klas nr 4 i 5 oraz znajduj ce si> nad nimi nr 14 i 15. Kolejnym etapem
remontu b>dzie przeprowadzenie gipsowania i malowania klas. Remonty nie
przeszkadzaj
w bie/ cym funkcjonowaniu szko0y. Dzi>ki wykorzystaniu
pomieszcze przy hali sportowej dla klasy V szko0y podstawowej i II gimnazjum
zaj>cia odbywaj si> bez zak0óce . Remont stropu poch0on 0 kwot> 42 880 z0. Wraz
z tynkowaniem, malowaniem gipsowaniem oraz za0o/eniem nowych pod0óg b>dzie to
kwota si>gaj ca prawie 60 tys. z0otych.
W szkole trwa równie/ naprawa dachu przed zbli/aj c si> zim . Na
zniszczonej powierzchni dachu po0o/ona zostanie nowa warstwa izolacji oraz
przeprowadzona zostanie konserwacja jego pozosta0ej cz> ci. Koszt napraw to oko0o
10 tys. z0otych.
W dniu 23 sierpnia 2010 r. w szkole przeprowadzono kontrol> Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Jej wynik pozwala na prowadzenie zaj>< dydaktycznych
oraz opieku czo-wychowawczych zgodnie z przyj>tym przez dyrektora szko0y
planem pracy szko0y.
Publiczne Przedszkole w Opatówku
W ramach remontów w okresie wakacji wykonano:
Z funduszy bud/etowych placówki na kwot> 12 599,02 z0:
- malowanie kuchni, 0azienki, sal zaj><
- wymian> okien i drzwi balkonowych
- zakupiono szaf> na le/aki i po ciel
Z funduszy rady rodziców na kwot> 3 415,13 z0:
- za0o/enie 7 szt. rolet okiennych
- za0o/enie wyk0adziny pod0ogowej w sali zaj><
- monta/ cianki dzia0owej na korytarzu
Za wsparcie serdecznie dzi>kujemy.
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Opatówku
W pi tek 18 czerwca br. zako czono monta/ placu zabaw w Szkole
Podstawowej im Janusza Kusoci skiego w Opatówku. Ca0kowity koszt inwestycji
wyniós0 prawie 20 tys. z0otych (1/4 kosztów pokry0a rada rodziców). W sk0ad placu
zabaw wchodz : wie/a z dachem dwuspadowym 2 szt., zje/d/alnia, most wisz cy,
wie/a z dachem jednospadowym, schody z por>czami, pomost 0 cz cy 2m, drabina
pozioma - sko na, hu tawka pojedyncza, hu tawka podwójna z drabin dwustronn ,
2 hu tawki wa/ki, dwa bujaki spr>/ynowe oraz karuzela krzy/owa. Plac zabaw
cieszy si> ogromn popularno ci w ród dzieci. W okresie wakacyjnym dokonano
wzmocnienia trawnika poprzez dosianie trawy.
Plac zabaw przy Zespole Szkó6 w Che6mcach
Z okazji Mi>dzynarodowego Dnia Dziecka najm0odsi uczniowie Zespo0u Szkó0
im. Jana Paw0a II w Che0mcach zostali obdarowani wspania0ym prezentem. Jest nim
nowy, kolorowy plac zabaw. Sk0ada si> on z dwóch wie/ ze zje/d/alniami, mini
ciany wspinaczkowej oraz trapu. Zakupiono tak/e hu tawk> oraz dwa bujaki
spr>/ynowe. Wszystkie urz dzenia posiadaj niezb>dne certyfikaty higieny i
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bezpiecze stwa. Koszt inwestycji to 16 tysi>cy z0otych. Zakup placu w kwocie 15 000
z0otych pochodzi0 ze rodków bud/etowych, natomiast koszty transportu i monta/u
pokry0a rada rodziców. W przysz0ym roku planowane jest wzbogacenie placu o
dodatkowe hu tawki oraz 0aweczki. Plac zabaw czynny jest w godzinach pracy
szko0y dla wszystkich ch>tnych dzieci do lat dziesi>ciu.
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkó6 w Rajsku
Na miesi ce wakacyjne zaplanowany zosta0 remont pod0ogi w budynku sali
gimnastycznej Zespo0u Szkó0 w Rajsku. Dlatego z wyprzedzeniem og0oszono
przetarg na wykonanie tych prac. Gmina pozyska0a cz> ciowo rodki na ten cel z
Urz>du Marsza0kowskiego w Poznaniu (45 tys. z0).
Zakres prac obejmowa0: rozebranie posadzek z deszczu0ek, rozbiórk> izolacji
z papy, wzmocnienie legarów pod0ogowych, impregnacj> grzybobójcz desek i
legarów, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, po0o/enie wyk0adziny sportowej
typu TARKET NARNIDUR 4 mm z liniami boisk granicznymi i rodkow do siatkówki
i do koszykówki z wyk0adziny.
Ponadto w ramach remontu wykonano równie/ now instalacj> c.o., nowe
o wietlenie, wymieniono zniszczon stolark> okienn , ca0a sala gimnastyczna
zosta0a ponownie pomalowana. D czny koszt prac to ok. 100 tys. z0.
W Zespole Szkó0 w Rajsku w okresie wakacyjnym ponadto wykonano:
- malowanie licznych klas lekcyjnych
- wykonanie podjazdu przy wej ciu do budynku szko0y (z udzia0em i wsparciem
rodziców)
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkó6 w T6okini Wielkiej
W lipcu 2010 r. odby0 si> przetarg nieograniczony na budow> sali sportowej
wraz z zapleczem towarzysz cym przy Zespole Szkó0 w T0okini Wielkiej. W przetargu
zosta0o z0o/onych 7 ofert. Najkorzystniejsza cenowo oferta zosta0a z0o/ona przez
Przedsi>biorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki, Nowy Krzymów 33, 62-513
Krzymów na kwot> 1 906 934,25 z0.
Budynek sali sportowej z zapleczem b>dzie budynkiem wolnostoj cym
po0 czonym z budynkiem szko0y podstawowej 0 cznikiem integruj cym oba obiekty
szkolne. Projektowana sala przeznaczona b>dzie g0ównie do zaj>< lekcyjnych WF
dla uczniów Zespo0u Szkó0. Jako obiekt sportowy wydzielony funkcjonalnie od
budynku szko0y, mo/e by< równie/ wykorzystany po godzinach lekcyjnych na cele
pozaszkolne. Powierzchnia u/ytkowa ogó0em wynosi 751,46 m2, w tym:
- sala sportowa - 365,88 m2
- zaplecze sali sportowej - 305,59 m2
- 0 cznik z sal komputerow - 79,99 m2
Wymiary zewn>trzne budynku:
- sala sportowa: d0ugo < 26,24 m, szeroko < 15,20 m, wysoko < 10,60 m
- zaplecze towarzysz ce: d0ugo < 22,96 m, szeroko < 15,20 m, wysoko < cz. II
kondygnacyjnej 8,65 m, wysoko < cz. I kondygnacyjnej 5,01 m
- wymiary p0yty boiska sali: 25,55 m x 14,32 m
W sali zaprojektowano boisko do koszykówki, siatkówki oraz w poprzek sali 4
tablice do kosza do treningu koszykówki. W cz> ci zaplecza zaprojektowano 2 sale
<wicze - si0owni> i sal> <wicze korekcyjnych. W ramach zaplecza sanitarnoszatniowego zaprojektowano dwie szatnie sportowe wraz z przynale/nymi
sanitariatami. Ponadto w zapleczu towarzysz cym zaprojektowano: magazyn sprz>tu
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sportowego, pomieszczenie dla nauczycieli WF z sanitariatem, WC dla
niepe0nosprawnych, WC ogólnodost>pne oraz pomieszczenie gospodarcze dla
sprz taczek. W 0 czniku sali sportowej zaprojektowano brakuj c w budynku
szkolnym sal> komputerow . Obiekt b>dzie dost>pny dla osób niepe0nosprawnych w
poziomie kondygnacji parteru.
Na budow> sali sportowej wraz z zapleczem towarzysz cym gmina z0o/y0a
wniosek do Urz>du Marsza0kowskiego o dofinansowanie ze rodków Unii
Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 dzia0anie 313,322,323 "Odnowa i
rozwój wsi" na kwot> 500 tys. z0. Wniosek czeka na ocen> formaln . Je li gmina nie
pozyska dofinansowania, wówczas inwestycja zostanie wykonana ze rodków
bud/etowych.

Wykona0 : Arkadiusz Da duch - Dyrektor ZEAS Gminy Opatówek

Zatwierdzi0 : Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy Opatówek

Wójt Gminy Opatówek

Sebastian WardHcki

Opatówek, dnia 29 pa,dziernika 2010 r.
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