
Hajnówka, dnia 25.10.2011r.

ZOK.4323.102.2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA,  W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

(aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów po szkole 
podstawowej i egzaminów gimnazjalnych oraz informacja o laureatach konkursów przedmiotowych)

Realizując obowiązek wynikający z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) przedstawiam informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2010/2011, w tym o 
wynikach  sprawdzianu  szóstoklasistów  i  egzaminów  gimnazjalnych  przeprowadzonych  przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży (OKE).

Informacja  została  opracowana  na  podstawie  danych  zawartych  w  Systemie  Informacji 
Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2010 r. oraz przy wykorzystaniu danych Urzędu Miasta 
Hajnówka  i  wyników  ze  sprawdzianów  i  egzaminów  opublikowanych  przez  OKE  na  stronie 
www.oke.lomza.com.pl.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina  Miejska  Hajnówka  jest  organem  prowadzącym  dla  8  placówek  oświatowych: 
czterech  przedszkoli,  w  tym  jednego  z  Oddziałami  Integracyjnymi  i  jednego  z  Oddziałami 
Żłobkowymi  oraz  czterech  szkół,  w  tym  trzech  Zespołów  Szkół  (jednego  z  Oddziałami 
Integracyjnymi) i Szkoły Podstawowej. W skład Zespołów Szkół wchodzą: szkoła podstawowa i 
gimnazjum.

W roku szkolnym 2010/2011 wychowaniem przedszkolnym objętych było 596 dzieci w 21 
oddziałach, co stanowi około 80% dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie miasta 
Hajnówka. Ponadto 60 dzieci w wieku od 6 miesiąca do trzech lat było objętych opieką w dwóch 
oddziałach żłobkowych w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi. 

Do  szkół  uczęszczało  natomiast  1579  uczniów  (1047  do  szkoły  podstawowej,  do  45 
oddziałów  i  532  do  gimnazjum,  do  26  oddziałów).  Gmina  Miejska  Hajnówka  zapewnia 
uprawnionym  uczniom  pomoc  socjalną  w  postaci  stypendiów  i  zasiłków  szkolnych  oraz 
dofinansowania  na  zakup  podręczników.  W roku  szkolnym 2010/2011  387 uczniów otrzymało 
stypendia i zasiłki szkolne (381 stypendia szkolne + 6 zasiłki szkolne), na kwotę 611 580,38 zł, a 
159 uczniów  korzystało  z  dofinansowania   na  zakup  podręczników,  na  kwotę  38.570  zł.  We 
wszystkich  szkołach  realizowany  jest  Rządowy  Program  ,,Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania‘’(obiady finansowane przez MOPS), z którego korzystało 554 uczniów. Trzem uczniom 
niepełnosprawnym dofinansowano koszty dojazdu do szkoły.  

Nad edukacją dzieci czuwało 243 nauczycieli, 196 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy i 47 zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym: bez stopnia awansu oraz 
nauczycieli stażystów – 9, nauczycieli kontraktowych – 50, nauczycieli mianowanych – 55 oraz 
nauczycieli  dyplomowanych -  129.  Wśród zatrudnionych nauczycieli  znajdowali  się  specjaliści: 
psycholodzy,  pedagodzy,  logopedzi,  surdopedagog  oraz  rehabilitant.  Zatrudniona  kadra 
pedagogiczna posiadała  odpowiednie kwalifikacje  oraz w większości  uprawnienia do nauczania 
więcej  niż  jednego przedmiotu i  nadal  kształci  się  i  nabywa dodatkowe kwalifikacje.  W  roku 
szkolnym 2010/2011 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 
35 891,30 zł, w ramach której nauczyciele zdobywali kolejne uprawnienia i umiejętności, jak niżej 
(tabela nr 1):
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Tabela 1.  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011.

NAZWA SZKOŁY Liczba nauczycieli, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje bądź są 
w trakcie uzyskiwania oraz formy doskonalenia zawodowego, w 

Studia podyplomowe Kursy kwalifikacyjne

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
Doskonalenie zawodowe

0
Doskonalenie zawodowe:

1. Program Nauczycielskiej Akademii Internetowej prowadzonej 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - 6 nauczycieli.

2. Trening umiejętnosci wychowawczych zorganizowanych przez 
Poradnie Pomocy Psychologiczno -  Pedagogicznej w Hajnówce 
-  10 nauczycieli.

3. Podniesienie efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – 52 nauczycieli.

4. Metoda projektu w gimnazjum a egzamin zewnętrzny – 51 
nauczycieli.

5. Ewaluacja – zadania, rodzaje i narzędzia – 53 nauczycieli 
6. Metoda projektu jako jedna z form motywacji i oceny ucznia w 

gimnazjum- 1 nauczyciel.
7. Planowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem nowej 

podstawy programowej kształcenia ogólnego – 1 nauczyciel.
8. Zwiększenie szans na rozwój ruchowy i kształtowanie postaw 

prozdrowotnych uczniów poprzez uruchomienie szkolnego 
systemu zajęć sportowych, turystycznych, tanecznych i rekreacji 
w szkole i poza nią w ramach obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego – 2 nauczycieli.

9. Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów 
w szkole – 1 nauczyciel.

10. Kontrola zarządcza w praktyce – 1 nauczyciel.
11. Metody i sposoby radzenia z agresja wśród uczniów w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 
warsztaty praktyczne – 2 nauczycieli.

12. Zmiany w prawie oświatowym – trudne dylematy – praktyczne 
rozwiązania – 1 nauczyciel.

13. Nauczanie hybrydowe w nowej podstawie programowej – 2 
nauczycieli.

14. Tablica interaktywna w dydaktyce – 3 nauczycieli.
15. Testy interaktywne, czyli elementy elektronicznej rozrywki w 

procesie dydaktycznym – 1 nauczyciel.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 z 
ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI

4
Podyplomowe Studia Dydaktyka 
Wiedzy o Społeczeństwie i 
Przedsiębiorczości – 1 nauczyciel.

- Nauczanie etyki w szkole – 2 
nauczycieli. 
- Kurs instruktorski piłki 
koszykowej – 1 nauczyciel.
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Doskonalenie zawodowe:
1. Nauczyciele uczestniczyli w programie Centrum Edukacji 

Obywatelskiej „Szkoła Ucząca się” - 24 nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 6
Edukacja elementarna – 2 
nauczycieli.
Filologia polska – 1 nauczyciel.

- Terapia pedagogiczna – 1 
nauczyciel.
- Kurs Instruktorów koszykówki 
– 2 nauczycieli. 

Doskonalenie zawodowe:
1. Kurs Kierownika wycieczek szkolnych – 16 nauczycieli.

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 3

11
Kontynuacja studiów licencjackich w 
zakresie języka angielskiego – 1 
nauczyciel.

0

Doskonalenie zawodowe:
1. Jak motywować uczniów do nauki – 1 nauczyciel.
2. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w praktyce – 9 nauczycieli.
3. Szkolenie „Jak być nauczycielem XXI wieku” - 12 nauczycieli.
4. Szkolenie „Jak organizować, przeprowadzać i wykorzystywać w 

praktyce ewaluację wewnętrzną” - 1 osoba.
5. Szkolenie „Nowa podstawa programowa w kl. I-III” - 1 

nauczyciel.
PRZEDSZKOLE NR 1 0

0 0
Doskonalenie zawodowe:

1. "Młody nauczyciel wychowania przedszkolnego w nowej 
rzeczywistości" - 1 nauczyciel.

2. "Rozwijanie aktywności twórczej w wieku przedszkolnym"- 
warsztaty metodyczne - cała rada pedagogiczna.

3. "Ewaluacja wewnetrzna"- szkolenie rady pedagogicznej.
4. "Higiena i bezpieczeńtswo zdrowia dzieci w wieku 

przedszkolnym"- warsztaty doskonalące.
5. "Tańce integracyjne w pracy z grupa"- warsztaty doskonalace - 7 

nauczycieli.
6. "Bardzo zielone spotkanie- Czyli poczuj sie EKO"- szkolenie 

rady pedagogicznej.
7. Nauczycielka religii uczestniczyła w kilku szkoleniach z zakresu 

nauczania katechezy w przedszkolu. 
PRZEDSZKOLE NR 2 2

- 2 nauczycieli kontynuuje Studia 
Licencjackie w NWSP w 
Białymstoku

0

PRZEDSZKOLE NR 3 Z 
ODDZIAŁAMI 

7
0 - kurs kwalifikacyjny 
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INTEGRACYJNYMI Oligofrenopedagogika – 2 
nauczycieli.
- kurs kwalifikacyjny 
surdopedagogika – 1 nauczyciel.
- kurs doskonalący Metodą Marii 
Montessori w wychowaniu 
przedszkolnym i nauczaniu 
początkowym – 4 nauczycieli.

PRZEDSZKOLE NR 5 Z 
ODDZIAŁAMI 
ŻŁOBKOWYMI

0
0 0
Doskonalenie zawodowe:

1. Realizacja projektu „Przyjaźń, współpraca, ekologia” z udziałem 
nauczycieli z Niemiec.

2. Warsztaty metodyczne „Ilustrowane opowiadania – metoda 
wspierania zdolności dzieci”.

3. Warsztaty metodyczne „Program własny a innowacja 
pedagogiczna”.

4. Warsztaty „Jak bawić się muzyką” cz I.
5. Szkolenie „Kreatywne spotkania z rodzicami”.
6. Szkolenie „Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli”.

RAZEM: 20 nauczycieli, w tym: 
7 – studia podyplomowe 13 – kursy kwalifikacyjne

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

Nauczyciele  corocznie  są  nagradzani  Nagrodami  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  lub 
Dyrektora placówki za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z okazji Dnia Komisji 
Edukacji  Narodowej.  W roku  szkolnym  2010/2011  przyznano  19  Nagród  Burmistrza  oraz  81 
Nagród Dyrektora.  

II. OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO PLACÓWKI OŚWIATOWE.

Zgodnie z art.5 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) do zadań organu prowadzącego należy:

1. Zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym: bezpiecznych i higienicznych  warunków 
nauki, wychowania i opieki.
2. Wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
4. Wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji 
programów nauczania oraz innych zadań statutowych.
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Ad. 1. 

Działania Gminy Miejskiej Hajnówka oraz dyrektorów placówek w celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków funkcjonowania szkół i przedszkoli:

1. Wyposażenie Zespołów Szkół w monitoring wizyjny.
2. Wyposażenie sal dydaktycznych zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz 

odpowiednie wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego (biosk, placów zabaw).
3. Zwiększono  liczbę  dyżurów  nauczycielskich  w  trakcie  przerw  oraz  zwiększono  obszar 

objęty dyżurami.
4. W Zespołach  Szkół  zatrudniony  jest  pedagog  i  psycholog,  zwiększono  wymiar  godzin 

psychologa w Zespole Szkół Nr 3.
5. Wyznaczono i  odpowiednio  oznakowano  drogi  ewakuacyjne  we wszystkich  placówkach 

oraz przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w placówkach oświatowych.
6. We wszystkich szkołach i przedszkolach przeprowadzano kontrolę budynków pod kątem 

zapewnienia  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pracy  i  nauki,  w  tym  przeglądy 
instalacji:  elektrycznej,  odgromowej  i  wentylacyjnej  oraz  kontrolę  stanu  technicznego 
obiektów małej architektury – placów zabaw.

7. Pomoce dydaktyczne, sprzęty oraz inne urządzenia, zakupione do placówek oświatowych, 
posiadają odpowiednie certyfikaty, w pomieszczeniach znajdują się odpowiednie instrukcje 
BHP.

8. Uczniowie w szkołach objęci są opieką pielęgniarską, w ramach której przeprowadzane są 
badania  profilaktyczno  -  przesiewowe  -  testy  przesiewowe  do  wykrywania  zaburzeń  w 
rozwoju fizycznym (somatycznym): pomiar wysokości ciała, masy ciała, oznaczanie pozycji 
centylowej wysokości, obliczanie wskaźnika masy ciała, do wykrywania zaburzeń narządu 
wzroku (zez,  nieprawidłowa ostrość wzroku, zaburzenia widzenia barw), do wykrywania 
uszkodzeń  słuchu,  do  wykrywania  zaburzeń  narządu  ruchu  (bocznego  skrzywienia 
kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, stóp płasko – koślawych, koślawości kolan),  do 
wykrywania  podwyższonego  ciśnienia  tętniczego  krwi,  badanie  wad wymowy,  grupowa 
profilaktyka  próchnicy  zębów  (elmexowanie);  czynne  poradnictwo  dla  uczniów  z 
problemami  zdrowotnymi  oraz  udzielana  jest  pierwsza  pomoc  medyczna  w  urazach  i 
nagłych zachorowaniach.  Wszystkie placówki wyposażone są w apteczki wykorzystywane 
m.in. podczas wycieczek i biwaków.

9. Współpraca szkół z instytucjami wspomagającymi zapewnienie bezpieczeństwa (Komenda 
Powiatowa  Policji  w  Hajnówce,  Sąd  Rodzinny  –  III  Wydział  Nieletnich  w  Bielsku 
Podlaskim,  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Poradnia  Psychologiczno  - 
Pedagogiczna w Hajnówce, Sanepid).

10. Odbyło  się  szereg  spotkań  informacyjno  –  profilaktycznych   z  udziałem  m.  in. 
przedstawicieli KPP w Hajnówce (np. „Bezpieczne wakacje”, „Jak bezpiecznie spędzić ferie 
zimowe”, „Bezpieczna  droga  do  szkoły  i  domu”,  „Odpowiedzialność  karna  wśród 
nieletnich, aspekty prawne – edukacja prawna młodzieży”, itp.).

11. Realizowano  ogólnopolskie  programy:  „Szkoła  bez  przemocy”,  „Zachowaj  Trzeźwy 
umysł”. Ponadto odbywały się warsztaty: „Mówię nie”, „Stop cyberprzemocy”, „Budowanie 
własnego ja”, „Drops”, „Cienka Granica”, ,,Przedszkolna Akademia Zdrowia’’, „Bezpieczny 
przedszkolak”.

12. Przeprowadzono akcje profilaktyczne: "Bezpieczna i przyjazna szkoła" (w ramach  akcji 
zorganizowano  konkursy  o  bezpieczeństwie,  spotkania  pracowników  Poradni 
Psychologiczno  -  Pedagogicznej  z  uczniami,  nauczycielami  i  rodzicami)  oraz 
“Bezpieczeństwo dziecka w sieci”.
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13. Gimnazjaliści wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez absolwenta  Uniwersytetu 
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach nt. „Wpływ substancji psychoaktywnych na 
zdrowie człowieka” oraz projektach i kampaniach związanych z profilaktyką: „Nie pal przy 
mnie, proszę”, „Szkoła dobrego wyboru”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Drops”.

14. Uczniowie brali udział w konkursach pt. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” i „Młodzież 
zapobiega pożarom”.

15. Przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Hajnówce realizowano w 
szkołach  tematykę  „Odpowiedzialność  za  życie  własne  i  innych  ludzi.  Prawidłowości 
zachowań w sytuacjach niebezpiecznych”.

16. W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce przeprowadzono Akcję 
„Małolat”- zorganizowaną we współpracy z KPP w Hajnówce. Wizyty w domach uczniów 
zagrożonych  demoralizacją,  uzależnieniem przeprowadzone  przez  wychowawców klas  z 
udziałem pracowników socjalnych, kuratorów.

17. Zorganizowano dla nowo przyjętych pracowników szkolenia z zakresy BHP oraz okresowe 
szkolenia na w/w temat dla pozostałych pracowników.

18. Na  godzinach  wychowawczych  oraz  w  ramach  przedmiotów  nauczania  realizowano 
tematykę dotyczącą bezpieczeństwa (ogólne zasady drogowe, bezpieczna droga do szkoły i 
przedszkola, bezpieczne zabawy w sali i na placu, bezpieczne zabawy podczas wakacji i 
ferii  zimowych,  właściwe  zachowanie  się  na  wycieczkach,  właściwe  korzystanie  ze 
sprzętów kuchennych).

19. Przestrzegano  instrukcji,  procedur  i  regulaminów  związanych  z  bhp  (każda  wycieczka 
posiadała  kartę  i  plan  wycieczki  zatwierdzony  przez  dyrektora,  jak  również  listę 
uczestników). 

20. Przeprowadzono egzaminy na kartę motorowerową.

Ad.2.

Stan  techniczny  obiektów  oświatowych  jest  dobry.  Corocznie  na  remonty  placówek 
oświatowych  przeznaczane  są  znaczne  środki  finansowe,  również  pozabudżetowe.  W  roku 
szkolnym  2010/2011  na  remonty  budynków  szkolnych  i  przedszkolnych  wydatkowano  kwotę 
261.374,13  zł.  W  ramach  tych  środków  wymieniono  część  stolarki  okiennej  i  drzwiowej, 
wyremontowano  sanitariaty  dla  uczniów,  doposażono  punkty  przygotowywania  i  wydawania 
posiłków oraz  wykonano  bieżące  remonty  sal  dydaktycznych,  korytarzy  i  innych  pomieszczeń 
(tabela nr 2).

Tabela nr 2. Szczegółowy wykaz remontów.

Nazwa placówki Wykaz wykonanych prac remontowych

Przedszkole nr 1 w 
Hajnówce, ul.Jagiełły 1

1. Naprawa dachu /materiały plus robocizna/ – koszt:
2 790,00zł.

2. Naprawa muru oporowego /materiały  plus robocizna/ - 
koszt: 5736,00 zł.

3. Remont magazynu żywnościowego /ułożenie glazury/ - 
koszt:  2500,00 zł.

4. Usunięcie i pomalowanie zacieków w szatni i korytarzu oraz 
odmalowanie kuchni – koszt: 300,00 zł.
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5. Wymiana 2 drzwi wejściowych /aluminiowe zimne i ciepłe/ 
- koszt: 4 282 zł.

6. Wymiana 6 skrzydeł drzwiowych oraz drzwi do magazynu 
ziemniaków- koszt: 4 486 zł

7. Wymiana 2 okienek w magazynie ziemniaków i warzyw z 
montażem- koszt: 484 zł

Łączny koszt remontów: 20.578 zł

Przedszkole nr 2 w 
Hajnówce, ul.Warszawska 

2

1. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego – utworzenie sali do 
prowadzenia zajęć dodatkowych: 

- materiały /farby, listwy, lakiery/: 716 zł.
- robocizna: wykonano nieodpłatnie przez osadzonych zgodnie z 
zawartą umową z Aresztem Śledczym w Hajnówce.

2. Wymiana rozdzielni głównej przedszkola /materiały wraz z 
robocizną/: 3301 zł.

3. Modernizacja placu zabaw /wymiana palików przy 
huśtawce i piaskownicy, zadaszenie piaskownicy/: 4512 zł.

4. Wymiana okna PCV w magazynie chemicznym: 380 zł.
Łączny koszt remontów: 8.909 zł

Przedszkole nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi 
w Hajnówce, ul.Rzeczna 3

1. Kompleksowy remont dachu:
- koszt robocizny: 9 127,00 zł; 
- koszt materiałów: 5 779,08 zł.

2. Malowanie ścian w trzech oddziałach przedszkolnych: 
- koszt robocizny: 3 064zł.
- koszt materiałów: 660zł.

3. Kompleksowy remont łazienki w oddziale 5-latków i w 
oddziale 6-latków:

- koszt robocizny: 11 045zł.
- koszt materiałów: 9400 zł.

4. Okno podawcze w zmywalni na holu - koszt zakupu wraz z 
montażem: 3 420 zł.

5. Drzwi 4 sztuki /2 szt. pełne, 2szt.łazienkowe/ do oddziału 5-
latków i 6-latków - zakup i montaż wraz z obrobieniem: - 
koszt: 2 894zł.

6. Zakup i montaż szafki z naświetleniem do zmywalni na dole 
– koszt: 1 900zł.

7. Zakup i montaż drzwiczek do kabin wc do trzech oddziałów 
/3-latki, 4-latki, 5-latki/ – koszt: 2 124zł.

8. Malowanie ścian przez woźnego w korytarzu przy kuchni, 
gabinety specjalistów /3 pokoje/, zmywalni na dole, pokój 
intendentki, malowanie pomieszczeń w piwnicy/skład 
warzyw, ziemniaków/ – koszt   materiałów: 300zł, robocizna 
we własnym zakresie.

Łączny koszt remontów: 49.713,08 zł

Przedszkole nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi 
w Hajnówce, ul.Reja 2

1. Malowanie  trzech sal i korytarza przy kuchni – koszt: 19 
800 zł.

2. Wymiana instalacji elektrycznej w  czterech salach – koszt: 
19 200 zł.

3. Cyklinowanie podłogi w jednej sali: koszt: 4290 zł.
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4. Ułożenie podłóg w trzech salach – koszt: 16 844,85zł.
5. Remont pomieszczeń dla  nowej grupy w budynku B przy 

A. Krajowej 24 – koszt: 10 000 zł.
6. Ułożenie chodnika przed budynkiem głównym przy ul.Reja 

2 /zakup kostki brukowej/ – koszt: 10 285,57 zł.
7. Wymiana dachu nad wiatą i śmietnikami – koszt: 4435 zł.

Łączny koszt remontów: 84.855,42 zł

Zespół Szkół nr 1 w 
Hajnówce, ul.3-go Maja 54

1. Remont sanitariatów dziewcząt i chłopców przy małej sali 
gimnastycznej – koszt: 14 965 zł.

2. Malowanie klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem – 
koszt: 1 467 zł.

3. Odnowienie korytarza na parterze i I piętrze /malowanie 
ścian/:

- koszt materiałów: 1 468 zł;
-  robocizna  we własnym zakresie. 

4. Malowanie ścian i sufitu holu wejściowego :
- koszt materiałów: 125 zł;
-  robocizna  we własnym zakresie. 

5. Malowanie ścian i sufitu w szatni chłopców przy małej sali 
gimnastycznej:

- koszt materiałów: 184 zł;
-  robocizna  we własnym zakresie. 

6. Remont pokoju pedagoga /malowanie ścian i sufitu, 
położenie nowej wykładziny/:

- koszt materiałów: 750 zł;
-  robocizna  we własnym zakresie.

7. Wstawienie nowych drzwi wejściowej do stołówki szkolnej 
– koszt: 3 100 zł.

8. Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż elektronicznej 
tablicy wyników na dużej sali gimnastycznej – koszt: 4 310 
zł.

9. Wyposażono stołówkę szkolną w nowe stoliki i krzesełka – 
koszt: 13 473 zł.

10. Zakupiono do kuchni szkolnej elektryczny kocioł warzelny 
– koszt: 10 673,78 zł.

11. Zakupiono nowe blaty do ławek szkolnych – koszt: 650 zł.
Łączny koszt remontów: 51.165,78 zł

Zespół Szkół nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi 

w Hajnówce, 
ul.Wróblewskiego 2

1. Wymiana okien w budynku B  - koszt: 12.041,70 zł.
2. Remont korytarza /łącznika/ do sali gimnastycznej 

/zerwanie zniszczonej lamperii drewnianej, szpachlowanie, 
malowanie sufitu, ścian, lamperia-tynk mozaikowy/:

- koszt materiałów: 2.744,02 zł;
-  robocizna  we własnym zakresie.  

3. Malowanie małej sali gimnastycznej /podłoga, częściowo 
ściany/:

- koszt materiałów: 1.074,00 zł;
- robocizna we własnym zakresie.

4. Wylewanie podłogi betonowej w magazynie ziemniaków 
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/zagruzowanie, wylanie betonu/:
- koszt materiałów: 600,00 zł;
- robocizna we własnym zakresie.

5. Remont dachu na budynku głównym /wykonanie gzymsu na 
dachu w celu zabezpieczenia papy przed ulewami/: 

- koszt materiałów: 300,00 zł;
- robocizna we własnym zakresie.

6. Remont dachu na budynku B i szatniach -  koszt: 17.000,00 
zł.

7. Naprawa elewacji na budynku szatni /tynkowanie, 
malowanie/ – koszt:  

- koszt materiałów: 1000,00 zł;
- robocizna we własnym zakresie.

Łączny koszt remontów: 34.759,72 zł

Zespół Szkół nr 3 w 
Hajnówce, 

ul.Nowowarszawska 20

1. Uzupełniono ubytki, zlikwidowano pęknięcia i pomalowano 
korytarz szkolny w bud. C II piętro /sufit,  ściany, futryny 
drzwiowe/:  pomalowano  1  szt.  łazienek  w  bud.  C; 
uzupełniono ubytki sufitu i pomalowano – klatka schodowa 
bud. C; pomalowano ścianę /wnękę/ przy sklepiku szkolnym 
w  bud.  B  oraz   kaloryfery  w  pomieszczeniach 
administracyjnych – koszt: 

- koszt materiałów: 2500,00 zł;
- robocizna we własnym zakresie.

2. Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej - koszt:
- koszt materiałów: 2500,00 zł;
- robocizna we własnym zakresie.

Łączny koszt remontów: 5.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Hajnówce, ul.Działowa 1

1. Remont sali lekcyjnej /malowanie farbą emulsyjną ścian i 
sufitów, cyklinowanie i lakierowanie parkietu/; 

Remont magazynku sportowego; Malowanie korytarza – koszt:
- zakup materiałów: 1547,13 zł;
- robocizna: 4.400 zł.

2. Wymiana świetlówek na korytarzu szkolnym – koszt:
- zakup materiałów: 446 zł; 
- robocizna wykonana przez konserwatora elektryka.

Łączny koszt remontów: 6.393,13 zł.

Łączny koszt remontów w placówkach oświatowych w 2010/2011 roku: 261.374,13 zł

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek 
oświatowych.

Ad.3.

We  wszystkich  placówkach  jest  odpowiednio  zorganizowana  obsługa  administracyjna, 
finansowa i organizacyjna, finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka.
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Ad.4. 

Wszystkie  placówki  oświatowe  wyposażone  są  w  pomoce  dydaktyczne  oraz  sprzęt 
niezbędny do realizacji programów nauczania oraz innych zadań statutowych. 

III. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach realizowanych było szereg  dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych,  realizowanych  na  podstawie  art.  42  Karty  Nauczyciela  oraz  finansowanych 
z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka (tabela nr 3). 

Tabela nr  3. Zajęcia pozalekcyjne – liczba godzin realizowana w tygodniu.

Lp. NAZWA PLACÓWKI RODZAJ ZAJĘĆ

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 1. Zespoły  dydaktyczno - wyrównawcze  – 9 h
2. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po szkole 

podstawowej - 6 h
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 8 h
4. Zespoły  korekcyjno - kompensacyjne – 6 h
5. Zespół  socjoterapeutyczny – 2 h
6. Trening interpersonalny – 1 h
7. Gimnastyka korekcyjna – 2 h 
8. Zajęcia sportowe - 17 h
9. Aerobik – 2 h 
10. Koło artystyczno – dekoratorskie – 2 h
11. Koła ekologiczne – 3 h
12. Koła j. angielskiego – 9 h
13. Koło ortograficzne – 1 h
14. Koło czytelnicze – 1 h 
15. Zuchy – 1 godz
16. Koło religijne  - 6 h
17. Zajęcia z aktywem bibliotecznym– 1 h
18. Zajęcia informatyczno - techniczne – 1 h
19. Koła  matematyczne – 6 h
20. Koła polonistyczne – 3 h
21. Koła historyczne – 4 h
22. Koło języka rosyjskiego – 1 h
23. Koło bezpieczeństwa ruchu drogowego- 1 h
24. Koło plastyczne – 2 h
25. Koła informatyczne – 3 h
26. Koło teatralne – 5 h
27. Zespół instrumentalny – 1 h
28. Chór – 2 h.

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi

1. Zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne - 9h
2. Koło j. angielskiego 8h
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3. Koło j. niemieckiego 6h
4. Koło matematyczne 7h
5. Zajęcia sportowe UKS 22h
6. Koło przyrodnicze 6h
7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 6h
8. Koło teatralne 5h
9. Koło chemiczne – wyrównawcze 2h
10. Koło fizyczne – wyrównawcze 1h
11. Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne 2h
12. Koło polonistyczne 6h
13. Świetlica dla autystyków 4h
14. Koło j. białoruskiego 2h
15. Koło historyczne 2h
16. Koło WOS 2h
17. Zajęcia wokalne (chór) 4h
18. Koło plastyczne 3h
19. Koło informatyczne 4h
20. Koło elektroniczne 4h
21. Harcerstwo 3h
22. Zuchy 2h
23. Koło religijne 4h
24. Koło „Zręczne ręce” (gotowanie itp.) 4h
25. Koło ekologiczne 2h
26. Koło młodego Europejczyka 2h

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 1. Drużyna Harcerska „Płomienie” 1h
2. Koło Turystyczne „Człapy” 1h
3. Koło Żywego Słowa 1h
4. Kółko wokalno – taneczne 2h
5. Gromada Zuchowa 2h
6. Redakcja gazetki „Puls” 1h
7. Szkolne koło PCK 1h
8. Zespół HIP – TOP 1h
9. Praca z uczniem zdolnym z j. p. Via 1h
10. Zajęcia wyrównawcze z j.p. IV b 1h
11. Koło miłośników j. Rosyjskiego 1h
12. Zajęcia wyrównawcze z matem. II a 1h
13. Zajęcia rekreacyjno – sportowe IV-VI 1h
14. Zajęcia rekreacyjno – sportowe I gim. dz. 1h
15. Zajęcia wyrównawcze z j.p. III a, c gim 1h
16. Zajęcia wyrównawcze z j.p. I b gim 1h
17. Zajęcia sportowe 1h
18. Zajęcia z piłki  siatkowej 2h
19. Praca z ucz. zdolnym – historia 1h
20. Praca z uczniem słabym z j. angielskiego 2h
21. Zajęcia rekreacyjno – sportowe IV-VI 2h
22. Zajęcia rekreacyjno – sportowe II – III gim. 2h
23. Zajęcia wyrównawcze z matematyki II b gim.1h
24. Zajęcia z piłki nożnej chłopcy II – III g. 4h
25. Zajęcia ruchowo – sportowe chłopcy 2h
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26. Zajęcia biblioterapeutyczne 1h
27. Koło j. Białoruskiego 1h
28. Zajęcia wyrównawcze z fizyki 2h
29. Zajęcia zespołu korekcyjno – kompensacyjne 1h
30. Zajęcia zespołu wyrównawczego z j. polskiego kl. III b 

gim. 1h
31. Koło plastyczne 2h
32. Zajęcia wyrównawcze z chemii 1h
33. Zajęcia koła chemików 1h
34. Koło matematyczne 3h
35. Koło geograficzne 1h
36. Praca z uczniem zdolnym z geografii 2h
37. Koło informatyczne 4h
38. Zajęcia wyrównawcze w kl. I b 1h
39. Koło polonistyczne 2h
40. Koło turystyczne 1h
41. Zespół dydaktyczno – wyrównawczy 2h
42. Zespół korekcyjno – kompensacyjne kl. III 2h
43. Zespół korekcyjno – kompensacyjne kl. II 2h
44. Zespół wyrównawczy 1h
45. Zespół korekcyjno – kompensacyjne kl. IV 2h
46. Zespół wyrównawczy kl. I a 1h.

4. SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 
3

1. Koło ekologiczno- przyrodnicze - 1h
2. Koło historyczne - 1,5h
3. Koło regionalne - 2h
4. Zajęcia sportowe kl.I – III- 1h
5. Zajęcia sportowe kl.IV- VI - 2h
6. Koło „ Pędzelek i Nutka” – 2h.

5. PRZEDSZKOLE NR 1 1. „Leśne skrzaty”- drużyna zuchowa - 1h
2. „Miniaturka teatralna” - 1h
3. „Ekoludki” - 1h
4. „Moja mała Ojczyzna”- warsztaty regionalne - 1h
5. „Przebojowe dzieciaki” - 1h.

6. PRZEDSZKOLE NR 2 1. Koło ekologiczne ,, Ekoludek’’- 1h 
2. Koło plastyczne ,, Mały artysta’’- 1h
3. Koło teatralne ,, Bajeczka’’ – 1h
4. Koło muzyczno - taneczne,, Tańczące nutki’’- 1h
5. Terapia logopedyczna- 4h.

7. PRZEDSZKOLE NR 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi

1. Koło plastyczne - „Barwinek” - 1h
2. Koło teatralne- „Kurtyna” - 1h
3. Koło muzyczne- „Dzwoneczki” (z językiem białoruskim) 

- 1h.

8. PRZEDSZKOLE NR 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi

1. Koła plastyczne „Mali plastycy”, „Pędzelki” -  1h
2. Zajęcia muzyczne – 4-5 latki - 1h.

Źódło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe.
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W roku szkolnym 2010/2011 wszystkie szkoły realizowały dodatkowe zajęcia w ramach 
pozyskanych przez  Gminę Miejską  Hajnówka środków unijnych.  485 uczniów miejskich  szkół 
brało udział  w licznych,  atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych –  warsztatach:  matematyczno - 
przyrodniczych, języka angielskiego oraz języka niemieckiego, z uczniem zdolnym z j. polskiego i 
matematyki, socjoterapeutycznych,  gimnastyki  korekcyjnej. Zakupiono  16  –  osobowy Autobus 
FIAT DUCATO MAXI do przewozu uczniów na basen. Szkoły zostały wyposażone w atrakcyjne 
pomoce dydaktyczne oraz aparaty fotograficzne, DVD, magnetofon, itp.   Uczestnicy warsztatów 
brali  udział  ponadto  w  licznych  wyjazdach  edukacyjnych  między  innymi  do  Centrum  Nauki 
Kopernik w Warszawie, Arboretum w Rogowie (woj. łódzkie), Muzeum Techniki w Warszawie, 
Muzeum Ziemi  w Warszawie,  Teatru  Roma w Warszawie,  Biebrzańskiego  Parku Narodowego, 
Białowieskiego Parku Narodowego, a 156 uczestników warsztatów językowych i zajęć z uczniem 
zdolnym wzięło udział w 14 – dniowym obozie językowym w Ustce.

W Przedszkolu  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  realizowany  był  projekt  dotyczący 
upowszechniania edukacji przedszkolnej pt."Daj mi szansę a będę miał lepszy start", o wartości 399 
820,00 zł. 

Wartość  zrealizowanych  projektów,  w  miejskich  placówkach  oświatowych,  w  roku 
szkolnym 2010/2011, wyniosła ponad 1.485.914,00 zł. 

W bieżącym roku szkolnym  w Przedszkolu  Nr 2 w Hajnówce  realizowany jest  kolejny 
projekt unijny pt. "Mądre dziecko" o wartości 48 320,00 zł, a od stycznia 2012r. we wszystkich 
szkołach będzie realizowany projekt pt. „Indywidualizacja nauczania w Hajnówce” skierowany do 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej, o wartości 246 645 zł .

IV. NAJWIĘKSZE SUKCESY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W  hajnowskich  szkołach  i  przedszkolach  organizowanych  jest  szereg  konkursów, 
uroczystości, itp. Dzięki swojej aktywnej działalności placówki oświatowe promują nasze miasto 
(tabela nr 4).

Tabela nr 4. Osiągnięcia placówek.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zespół Szkół nr 
1 w Hajnówce

1. Najważniejszym  sukcesem  dydaktycznym  było  otrzymanie  przez  trójkę 
uczniów szkoły podstawowej tytułów laureatów Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2. W Wojewódzkim Konkursie Historycznym organizowanym również przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty laureatem został uczeń z klasy VI szkoły 
podstawowej.

3. I miejsce w powiecie we współzawodnictwie sportowym , zarówno w 
kategorii szkół podstawowych, jak i gimnazjów .

4. Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Informatycznej TIK – 
TAK.

5. Tradycją i sukcesem szkoły jest organizacja  międzyszkolnych konkursów 
objętych  honorowym  patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka. W roku 
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szkolnym 2010/2011 odbyła się już 9 edycja konkursu ,, Odpowiednie dać 
rzeczy  słowo’’  (gimnazjum),  5  edycja  Międzyszkolnego  Konkursu 
Ekologicznego  (klasy  IV  –  VI  szkoły  podstawowej)  i  czwarta  edycja 
Konkursu Ortograficznego ( kształcenie zintegrowane). W roku szkolnym 
2010/2011  odbyła  się   też  I  edycja  kolejnego  konkursu  języka 
angielskiego  ,,  Train  your  brain’’  objętego  honorowym  patronatem 
Burmistrza  Miasta  Hajnówka.  Konkursy  przyczyniają  się  nie  tylko  do 
wzrostu  świadomości  ekologicznej,  propagują  zainteresowanie  językiem 
ojczystym,  językiem  angielskim,  ale  także  integrują  społeczność 
uczniowską i nauczycielską wszystkich hajnowskich szkół.

6. Szkoła podstawowa zajęła I miejsce w mieście w konkursie firmy Recarton 
w zbiórce kartonów.  Wieloletnią tradycją szkoły podstawowej jest zbiórka 
surowców wtórnych. W roku szkolnym zebrano 4464 kg makulatury, 4192 
sztuk puszek, 5371 sztuk baterii, 42 058 nakrętek oraz 11 285 kartonów. 

7. Niewątpliwie  wpływ  na  polepszenie  warunków  nauki  w  szkole  miały 
przeprowadzone w okresie wakacji liczne remonty.

2. Zespół Szkół 
Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi 
w Hajnówce

1. Realizacja programu profilaktycznego „Cienka granica” we współpracy z 
Aresztem Śledczym w Hajnówce.

2. Przygotowanie przez uczniów Misterium Męki Pańskiej, które wystawiane 
było dla  uczniów, mieszkańców miasta Hajnówki,  a  także poza miastem 
min. Drohiczyn, Brańsk.

3. Zorganizowanie  Dnia  Dziecka  -  Gimnazjada  Sportowa,  pokaz  sportów 
walki (zapasy, boks) oraz strzelectwo. Zorganizowanie Wioski Indiańskiej 
na terenie szkoły.

4. Organizacja  Ogólnopolskiego  Turnieju  Wiedzy  o  ,,Bezpieczeństwie  w 
Ruchu Drogowym”  na etapie szkolnym i powiatowym.

5. Szerzenie  patriotyzmu  wśród  dzieci  i  młodzieży  poprzez  Zuchy, 
Harcerstwo, Koło Młodego Europejczyka.

6. Wprowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego. 
7. Wyposażenie  sali  zabaw  w  ramach  programu  rządowego  „Radosna 

Szkoła”.
8. Wyposażenie szkoły w tablice interaktywne (3 w szkole).
9. Uzupełnianie na bieżąco sprzętu sportowego.
10. Przeprowadzanie  na  bieżąco  remontów  w budynku  w  celu  zapewnienia 

bezpieczeństwa i lepszych warunków pracy.
11. Uczestnictwo w programie „Szkoła ucząca się” - „Ocenianie Kształtujące”.
12. Współpraca z Nadleśnictwem Hajnówka.
13. Współpraca z Białowieskim Parkiem Narodowym.
14. Udział w projekcie finansowanym przez fundusze unijne „Twórcza Szkoła - 

Twórczy Uczeń”.
15. Udział  w projekcie  finansowanym przez fundusze  unijne  „Rozwój  przez 

kompetencje”.

3. Zespół Szkół nr 
3 w Hajnówce

1. Pięciu  laureatów konkursów przedmiotowych  (4szkoła  podstawowa oraz 
1gimnazjum).

2. Dwóch finalistów konkursów przedmiotowych (gimnazjum).
3. Sukcesy  sportowe  –  97  uczniów  (76  szkoła  podstawowa  oraz  21 

gimnazjum) 
4. Sukcesy  artystyczne  –  28  uczniów  (18  szkoła  podstawowa  oraz  10 

gimnazjum).
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5. 17 uczniów uzyskało stypendia Burmistrza Miasta Hajnówka.
6. Wysoki wynik sprawdzianu klas szóstych – 7 stanin (najwyższy w powiecie 

hajnowskim);  dobre  wyniki  z  egzaminu  gimnazjalnego  klas  trzecich 
gimnazjum: test humanistyczny – 5 stanin, matematyczno – przyrodniczy – 
6 stanin.

7. Udział  gazetki  szkolnej  „Puls”  w konkursach z  okazji  XIX Zlotu  Szkół 
Sienkiewiczowskich,  tygodnik  „Kontakty”  oraz  Centrum  doskonalenia 
Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży.

8. Wolontariat uczniów w ramach Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”.
9. Wizyta przyjaciół z Brześcia z zaprzyjaźnionych szkół.
10. Udział  licznej  grupy  dzieci  i  młodzieży  w  zajęciach  orkiestry  dętej, 

uświetnianie szkolnych i miejskich uroczystości.
11. Udział dużej grupy uczniów w atrakcyjnych wycieczkach i trzech turnusach 

obozu językowego w ramach realizacji projektu „Twórcza szkoła – twórczy 
uczeń”. 

 
4.

Szkoła 
Podstawowa nr 
3 w Hajnówce

1. Trzech laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
2. Aktywne uczestnictwo uczniów w konkursach i zawodach sportowych.
3. Wysokie  wyniki  nauczania  uzyskane  przez  uczniów  na  koniec  roku 

szkolnego.
4. Ciekawe uroczystości i imprezy szkolne.
5. Średnia punktów ze Sprawdzianu 2011 wynosi 26,1pkt. - wynik szkoły w 6 

przedziale skali staninowej – wynik wyżej średniej.
6. Zajęcia w - f w kl. IV- VI  oraz w klasie I- III na basenie.
7. Liczny udział uczniów w Projekcie “Twórcza szkoła – twórczy uczeń”.

5. Przedszkole nr 
1

1. Reprezentowanie przedszkola na forum miasta  /udział  drużyny zuchowej 
„Leśne skrzaty” w różnych uroczystościach  rangi państwowej/.

2. Poszerzona  oferta  dydaktyczna  przedszkola  jest  zintegrowana  ze 
środowiskiem lokalnym co podnosi efektywność działań placówki, a oferta 
zajęć  dodatkowych  /  zuchy,  zajęcia  ekologiczne,  teatralne/  jest 
eksponowana w środowisku lokalnym.

3. Zmodernizowana baza lokalowa: wyremontowany budynek, wszystkie sale 
dydaktyczne,  nowocześnie  urządzony  plac  zabaw  oraz  wysokiej  jakości 
pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci.

4. Wysoko  wykwalifikowana  kadra  pedagogiczna  cechująca  się  również 
wzajemną współpracą,  zdyscyplinowaniem, szacunkiem i wysoką kulturą 
osobistą.

5. Badanie  losów absolwentów potwierdza  wysoki  poziom  przygotowania 
dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

6. Udział  dzieci  w  licznych  konkursach  i   przeglądach,  gdzie  zdobywały 
nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

7.  Przedszkole  otrzymało  Certyfikat  Europejskiej  Jakości  Wychowania 
Przedszkolnego.

8. Udział w zbiórkach surowców wtórnych (Rekarton, zbiórka baterii, itp.).
9. Realizacja Akcji „Góra grosza”.

6. Przedszkole nr 
2

1. Przystąpienie  przedszkola  do  ogólnopolskiego  programu  ekologicznego 
,,Kubusiowi  Przyjaciele  Natury’’  i  uzyskanie  certyfikatu  w  związku  z 
realizacją wszystkich wymaganych celów i zamierzeń.

2. Złożony  został  wniosek  unijny  o  dofinansowanie  projektu  ,,Mądre 

15



dziecko’’,  który  został  pozytywnie  zaopiniowany  i  dopuszczony  do 
realizacji w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich, którego celem było pozyskanie funduszy na organizację zajęć z 
edukacji   plastycznej,  ekologicznej,  muzyczno -  tanecznej  i  teatralnej  na 
terenie przedszkola dla dzieci i ich rodziców.

3. Adaptacja  pomieszczenia  piwnicznego  i  utworzenie  sali  do  prowadzenia 
zajęć  dodatkowych,  prace  remontowe  wykonano  nieodpłatnie  w  ramach 
współpracy  z  Aresztem  Śledczym  w  Hajnówce  (wyburzenie  ścianki 
działowej, malowanie, ułożenie paneli).

4. W  ramach  przyznanego  placówce  w  2010r.  ,,Zielonego  Certyfikatu’’  I 
stopnia  pod  patronatem  Ministra  Środowiska  i  Ministra  Edukacji 
Narodowej  dalsza  szeroka  i  różnorodna  realizacja  treści  ekologicznych, 
które są za priorytetowe w działaniach placówki.

5. Realizacja  projektu  edukacyjnego  ,,Przedszkolak  chroni  energię  i  chroni 
środowisko’’.

6. Aktywny udział w konkursie dotyczącym zbiórki kartonów– wyróżnienie za 
zebranie największej ilości kartonów w przeliczeniu na jedno dziecko. 

7. Zorganizowanie III przeglądu teatrzyków dziecięcych ,,Bajeczka 2010’’, w 
których udział  wzięły dzieci ze wszystkich hajnowskich przedszkoli  i  ze 
szkoły specjalnej w Hajnówce.

8. W  ramach  obchodów  60-lecia  nadania  praw  miejskich  Hajnówce 
zorganizowanie  spotkań  z  ciekawymi  ludźmi  m.  in.  z  Panem 
Z.Budzyńskim, J. Kiersnowską, prezentacja placówki i jej osiągnięć na sesji 
popularno - naukowej z okazji jubileuszu.

9. Szeroka realizacja programu ,,Bezpieczny Przedszkolak’’ we  współpracy z 
policją.

10. Zorganizowanie  akcji  charytatywnych:  zbiórkę  kolorowych  nakrętek  dla 
Dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, pomoc dla dzieci z Domu 
Dziecka w Krasnem, akcji ,,I Ty zostań Świętym Mikołajem’’ dla Caritas w 
Hajnówce  akcji  charytatywnej  dla  zwierząt  ze  schroniska  w  Hajnówce 
,,Nakarm Pieska’’, zbiórka pieniędzy  ,, Góra grosza’’.

7. Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Realizacja   projektu   unijnego  pt.  „Daj  mi  szansę  a  będę  miał  równy 
start„  kierowanego  do  dzieci  z  mikrodeficytami  rozwojowymi  i  dzieci 
sprawnych inaczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości 399 820,00 zł. Z 
bezpłatnych zajęć z  zakresu logopedii,   rehabilitacji,  masażu,  gimnastyki 
korekcyjno  –  kompensacyjnej,  psychoterapii,  warsztatów  prowadzonych 
metodą  Marii  Montessori  i  Weroniki  Sherborne  -  skorzystało  51 
przedszkolaków w wieku od 3 – 6 lat i 20  rodziców.

2. Udział  w  konkursie  „Oszczędzam  energię  —  chronię  klimat  ”Fundacja 
GAP Polska. Regionalny ośrodek koordynacyjny programu eko zespołów – 
Białowieski Park Narodowy przyznał nagrodę w wysokości 1500 zł. 

3. Rozpoczęcie owocnej współpracy z przedsiębiorstwami instytucjami na te-
renie miasta Hajnówki:

1) Zakład Zagospodarowania Odpadów – wycieczka, zaopatrzenie przedszkola w 
kontenery do segregacji śmieci, udział w imprezach na terenie placówki,
2)  Okręgowa Spółdzielnia  Mleczarska  –  wycieczka  autokarowa,  sponsorowanie 
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imprez,
3)  Hajnowski  Dom Kultury –  spotkania  z  grupą  teatralną  na  terenie  placówki, 
uczestniczenie w zajęciach plastyczno - technicznych,
4) Przedszkole Nr 5 w Hajnówce – zabawy integracyjne na terenie przedszkoli,
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce kl. II, kl. III – spotkania integracyjne – 
występy dzieci, „Dzień odkrywania Talentów”-występy, 
6) Miejska Biblioteka Publiczna – cykl spotkań „Poranki z książką”.

4. Tradycje przedszkola:
1) uroczystość  pasowania na przedszkolaka,
2) zabawa choinkowa z udziałem św. Mikołaja,
3) kiermasze świąteczne (Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne), 
4) bal karnawałowy,
5) uroczystość z okazji: Dzień Babci i Dziadka,  
6) imprezy na placu przedszkolnym: „Smaki jesieni”, „Dzień Rodziny”.

4. Udział w akcjach charytatywnych:
1) „Góra grosza” akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
2) Akcja „Wózki za nakrętki”- Fundacja „Dzieci Białegostoku”,
3)  Akcja „CIAPEK” zbiórka żywności,  koców dla hajnowskiego schroniska dla 
psów.

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Udział dzieci w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich, 
przeglądach, festiwalach i prezentacjach twórczości artystycznej 
przedszkolaków - zdobywanie wielu nagród, wyróżnień i dyplomów.

2. Otrzymanie dwóch certyfikatów:
1) CERTYFIKAT „PODLASKIEJ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”,
2) CERTYFIKAT „ZIELONEJ FLAGI” w ramach programu „Szkoły dla 
ekorozwoju”.

3. I miejsce wśród przedszkoli w akcji „Rekarton” – 18 438 sztuk kartoników. 
4. Organizacja festiwali, konkursów, itp. wewnątrzprzedszkolnych:

1) Heppennig na rzecz ochrony środowiska – spotkanie z Burmistrzem Miasta 
Hajnówka
2) Festiwal Energii - we współpracy z Przedszkolem nr 3 w Hajnówce w ramach 
realizacji projektu Fundacji GAP „Z energią na rzecz ochrony środowiska”
3) Festiwal Nauki - dzielenie się wiedzą z zakresu ekologii między grupami,
4) „Akcja sadzenia drzew”- z okazji „Święta drzewa”. Posadziliśmy około 20 
drzew na terenie przedszkola, w tym „Drzewko przyjaźni” -  w ramach współpracy 
z niemieckim przedszkolem,
5) „Zbieramy makulaturę” – w roku szkolnym 2010/2011 uzbieraliśmy 14 978 kg 
makulatury (uczestniczyło 80 dzieci),
6) Kampania od lutego do kwietnia 2011r.  „Oszczędzam energię, chronię klimat”,
7)  Festiwal Piosenki Ekologicznej – zakończenie całorocznej działalności 
ekologicznej,
8) Realizacja projektu „Wielka Misja Maurycego Marchewki” – dbanie o 
środowisko naturalne,
9) Konkurs plastyczny „Siatki wariatki i inne odpadki”.

5. Odbyły się spotkania i zajęcia z pracownikami Białowieskiego Parku 
Narodowego w ramach   projektu „Edukacja ekologiczna w placówkach 
oświatowych Euroregionu Puszcza Białowieska.

6. Przynależność do ogólnopolskiego szkolnego programu zbierania zużytych 
baterii. 
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7. Zorganizowano 14 wycieczek całodniowych rekreacyjno – przyrodniczych.
Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywała się w ścisłej współpracy z 
rodzicami,   którzy aktywnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych 
działaniach na rzecz ochrony zdrowia i środowiska.

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe.

V. NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW.

Uczniowie  i  wychowankowie  hajnowskich  placówek  oświatowych  odnieśli  w  ubiegłym 
roku  szkolnym szereg  sukcesów (tabela  nr  5).  Wielu  z  nich  zostało  laureatami  lub  finalistami 
konkursów przedmiotowych lub zostali nagrodzeni za inne osiągnięcia np. sportowe, artystyczne. 
Za  sukcesy  osiągnięte  w  roku  szkolnym  2010/2011  55  uczniów  hajnowskich  szkół  zostało 
nagrodzonych Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka, w tym 52 uczniów za wyniki w nauce, 2 
za osiągnięcia artystyczne oraz 1 za osiągnięcia sportowe. 

Tabela nr 5. Osiągnięcia uczniów.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

1. Zespół Szkół nr 1 
w Hajnówce

Sukcesy naukowe
1. Troje  uczniów  szkoły  podstawowej  otrzymało  tytuły  laureatów 

Wojewódzkiego  Konkursu  Języka  Polskiego  organizowanego  przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2. W  Wojewódzkim  Konkursie  Historycznym  organizowanym  również 
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty laureatem został  uczeń z klasy VI 
szkoły podstawowej.

3. W  Ogólnopolskim  Konkursie  Historycznym  ,,Krąg”  III  miejsce  w 
województwie podlaskim zajęła uczennica klasy VI szkoły podstawowej.

4. Finalistą  III  Konkursu  Wiedzy  o  Samorządzie  Terytorialnym  objętym 
honorowym patronatem przez Podlaskiego Kuratora Oświaty został uczeń 
klasy II gimnazjum.

5. W  Rejonowym  Konkursie  Ortograficznym  I  ,  II  i  III  miejsce  zajęli 
uczniowie  klas I – III szkoły podstawowej.

6. W Międzynarodowym  Konkursie  Kangur  Matematyczny   2011  uczeń 
klasy III szkoły podstawowej zajął 3 miejsce w województwie podlaskim, 
a klasy II  miejsce 10.  

7. W konkursie Języka angielskiego ,,Train your brain’’ objętym honorowym 
patronatem  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  finale  II  miejsce  zajęła 
uczennica z klasy III gimnazjum 

8. W finale ‘’ Odpowiednie dać rzeczy słowo’’ również odbywającym się 
pod  honorowym  patronatem Burmistrza  Miasta  Hajnówka   II  miejsce 
zajęła uczennica  klasy III gimnazjum.   

Sukcesy muzyczne   
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1. W Konkursie  Piosenki  Angielskiej  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta 
Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty uczennica z klasy III 
gimnazjum,  jedyna  reprezentantka  powiatu  hajnowskiego,  otrzymała 
wyróżnienie. 

2. W  Konkursie  literackim  na  najpiękniejsza  legendę  o  Hajnówce 
ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Przyjaciół 
Hajnówki, w kategorii szkół podstawowych, II miejsce zajęła uczennica 
klasy IV szkoły podstawowej. 

Sukcesy recytatorskie
1. W konkursie  recytatorskim ,,Hajnówka  wiosną‘’ organizowanym przez 

Przedszkole  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  I   i   II  miejsce  zajęły 
uczennice II klasy szkoły podstawowej.

2.  W Konkursie  Poezji  Religijnej  II  miejsce  zajęła  uczennica  klasy  III 
gimnazjum.  Laureatką  Konkursu  wiedzy  Biblijnej  została  uczennica  z 
klasy II gimnazjum. 

3. W Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej uczeń klasy 
IV szkoły podstawowej  zajął  w swojej  grupie wiekowej  I  miejsce na 
szczeblu powiatu oraz II miejsce na szczeblu województwa. 

4. W Turnieju czytania tekstów w języku cerkiewnosłowiańskim II miejsce 
na  szczeblu  powiatu  zajął  uczeń  klasy  VI  szkoły  podstawowej  i 
reprezentował  szkołę  na  etapie  centralnym.  W tym  samym  turnieju 
uczennica  z  klasy  IV  szkoły  podstawowej   została  wyróżniona  na 
szczeblu powiatowym i centralnym. 

Sukcesy plastyczne 
1. W Ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  ,,Opowieści  z  leśnej  kniei’’ 

wyróżniona została praca ucznia z klasy III szkoły podstawowej. Praca 
znalazła  się  w  kalendarzu  wydanym  przez  organizatorów  konkursu: 
Nadleśnictwo  Białowieża  i  Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej.

2. W  konkursie  plastycznym  ,,Herb  Hajnówki  oczami  dziecka’’ 
zorganizowanym  przez  Miejską  Bibliotekę  Pedagogiczną  wyróżniono 
prace  dwóch uczennic z I klasy szkoły podstawowej . 

3. W Konkursie  Plastycznym  ,,  Las  wokół  nas’’ zorganizowanym  przez 
Nadleśnictwa  Hajnówka,  Białowieża,  Browsk  I  miejsce  w  grupie 
wiekowej IV-VI zajęła  uczennica z klasy VI  szkoły podstawowej. W 
grupie wiekowej klas I- III wyróżnione zostały prace 2 uczniów klasy II 
szkoły podstawowej. Wyróżnienie otrzymał też uczeń z klasy III szkoły 
podstawowej.

4. W konkursie ,,Wiosna Młodych Talentów’’ organizowanym przez HDK I 
miejsce  w  swojej  grupie  wiekowej  zajęła  uczennica  z  klasy  II 
gimnazjum , a wyróżnienia otrzymały trzy gimnazjalistki.

5. W  konkursie  plastycznym  ,,Pocztówka  świąteczna’’  zorganizowanym 
przez PSS Społem w Hajnówce I i II miejsce zajęli  uczniowie klasy III 
szkoły podstawowej. 

Sukcesy  sportowe
Uczniowie  szkoły  brali  udział  w  szeregu  imprez  sportowych  rangi 
międzyszkolnej,  miejskiej  i  powiatowej.  Po  raz  kolejny  sportowcy  ze  szkoły 
podstawowej i gimnazjum zajęli I miejsce we współzawodnictwie sportowym na 
szczeblu powiatu. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy:
ze szkoły podstawowej :
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1. I miejsce dziewcząt i chłopców w biegach ulicznych o Puchar Burmistrza 
Miasta Hajnówka.

2. I miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach na szczeblu powiatu.
3. II miejsce chłopców w sztafetowych biegach na szczeblu powiatu.
4. I  miejsce  dziewcząt  i  chłopców w powiatowych  rozgrywkach  w mini 

koszykówkę.
5. I  miejsce  chłopców  i  III  miejsce  dziewcząt  w  ćwierćfinałach 

województwa w mini koszykówkę.
6. III miejsce chłopców w finale grupy południowej w mini koszykówkę.
7. I miejsce chłopców w powiecie, III w finale grupy południowej w piłce 

nożnej.
8. W Gwiazdkowym Turnieju  szachowym na  szczeblu  miasta  I,  II  i   III 

miejsce  zajęły zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. 
9. II miejsce dziewcząt w mistrzostwach powiatu, XI miejsce w półfinałach 

wojewódzkich w czwórboju lekkoatletycznym.
10. IV  miejsce  chłopców  w  półfinałach  wojewódzkich  w  czwórboju 

lekkoatletycznym.
11. II miejsce dziewcząt w powiecie w trójboju lekkoatletycznym.
12. W igrzyskach młodzieży w półfinałach wojewódzkich.
13. II miejsce uczennicy w biegu na 600 m, VI miejsce uczennicy w skoku w 

dal.
14. W Igrzyskach młodzieży w finałach wojewódzkich VII miejsce w biegu 

na 600 m zajęła uczennica klasy szóstej.
15.   W  Finałach  województwa  w  sztafetowych  biegach  przełajowych 

chłopców miejsce IX.
16. W finałach  województwa  w  Podlaskich  Igrzyskach  w  lekkiej  atletyce 

indywidualnie VIII miejsce uczeń klasy VI w biegu na 1000 m, VI w 
półfinale w biegu na 600 m.

Osiągnięcia sportowe w gimnazjum:
Dziewczęta:

1. I  miejsce  w  powiecie  i  VI  miejsce  w  półfinałach  wojewódzkich  w 
sztafetowych biegach przełajowych.

2. III miejsce w powiecie w szachach w grze drużynowej.
3. II miejsce w powiecie i XII miejsce w województwie w piłce koszykowej.
4. W mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych I, II i III miejsce.

Gimnazjada na szczeblu powiatu:
1. I miejsce w biegu na 600 m. 
2. II miejsce w biegu na 600 m i skoku w dal.
3. II miejsce w biegu na 300 m.
4. I miejsce sztafeta 4x100 m.

Gimnazjada półfinały wojewódzkie: 
1. I miejsce w biegu na 600 m i awans do finałów wojewódzkich.
2. III miejsce w biegu na 300 m i awans do finałów wojewódzkich.
3. V miejsce w skoku w dal.

Gimnazjada – finał wojewódzki:
1. IV miejsce w biegu na 600 m.
2. XII miejsce w biegu na 300 m.

Osiągnięcia sportowe chłopców: 
1. 9- 12 miejsce w finale wojewódzkim w piłce koszykowej.
2. W gimnazjadzie na szczeblu powiatu I miejsce w biegu na 600 m. 
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3. I miejsce w biegu na 1000 m.
4. II miejsce w biegu na 600 mi skoku w dal.
5. W półfinałach wojewódzkich gimnazjady. 
6. II miejsce w biegu na 1000 m i awans do finałów wojewódzkich.
7. V miejsce w skoku w dal. 
8. VII miejsce w biegu na 600 m.
9. Półfinały województwa w piłce nożnej – miejsce IV.

2. Zespół Szkół  Nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

Szkoła podstawowa
1. Wojewódzki  Konkurs  Przyrodniczy  (etap  wojewódzki)  1  uczeń  został 

laureatem konkursu.
2. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy (etap wojewódzki) 2 uczniów zostało 

finalistkami konkursu.
3. Oxford Plus  na poziomie ogólnopolskim 14 laureatów.
4. Powiatowy Konkurs plastyczny ,,Las wokół nas” 1  miejsce.
5. Miejski Konkurs ekologiczny 1 osoba nagrodzona.
6. Konkurs matematyczny ,,Kangur” 2 laureatów kl. IIIa.
7. Rejonowy Konkurs Ortograficzny 2 laureatów kl. IIIa.

Gimnazjum
1. Wojewódzki  Konkurs  Języka  Angielskiego  (etap  wojewódzki)  1 

uczennica została laureatką konkursu. 
2. Konkurs  Wiedzy  o  Samorządzie  Terytorialnym  –  3  miejsce  w 

województwie.
3. Oxford Plus  na poziomie ogólnopolskim 4 laureatów.
4. Powiatowy Konkurs  plastyczno  -  literacki  ,,  Szkiełko  i  eko”  3  osoby 

nagrodzone.
5. Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego ,,Train your brain” pod 

patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka 1 laureat – 3 miejsce.
6. Rejonowy Konkurs  Plastyczny ,,Las  wokół  nas”  1  i  2  miejsce  oraz  4 

wyróżnienia.
7. Ogólnopolski Konkurs Wokalny  ,,Śpiewajmy Panu” – wyróżnienie.
8. Wojewódzki  konkurs  Plastyczny  ,,Cztery  pory  roku  na  Podlasiu”  pod 

patronatem Kuratorium Oświaty i Marszałka Województwa Podlaskiego – 
2 nagrody.

9. Międzynarodowe Spotkania z Kolędą Prawosławna – 3 miejsce,
10. Ogólnopolska Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” - 6 laureatów.
11. Konkurs Poetycki ,,Żyj zdrowo” – 3 finalistki na etapie rejonowym.
12. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej – 1 laureat na etapie powiatowym.
13. Konkurs  Językowy ,,Odpowiednie  dać  rzeczy słowo” –  2  laureatki  na 

etapie rejonowym.
Zawody sportowe: 
Szkoła podstawowa 
Osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim:

1. Aerobik dziewcząt  udział w finale wojewódzkim – IX miejsce, 4 osoby.
2. Udział  w  wojewódzkich   zawodach  aerobiku  organizowanych  pod 

patronatem Kuratorium Oświaty – II miejsce grupowo, 4 osoby oraz IV i 
V miejsce indywidualnie 2 osoby.

3. Osiągnięcia na szczeblu powiatowym:
1) Sztafetowe biegi przełajowe  - VI miejsce, (10 osób – dziewczęta),
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2) Koszykówka  dziewcząt  –  III  miejsce  (10  osób),  chłopcy:  II  miejsce, 
awans do półfinału grupy południowej, gdzie zajęli III miejsce, 

3) Piłka siatkowa dziewcząt – III miejsce (8 osób),
4) Czwórbój  L A dziewcząt – III miejsce (6 osób dziewczęta),  II miejsce 

chłopcy, awans do Igrzysk Grupy Południowej gdzie zajęli X miejsce,
5) Trójbój L A dziewcząt – III miejsce (5 osób) i chłopcy: III miejsce,
4. Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Mini Piłce Ręcznej – chłopcy: I 

miejsce, awans do półfinału grupy południowej, gdzie zajęli III miejsce.
5. Rzut oszczepem zawody powiatowe 1 miejsce.
6. XVI Bieg Uliczny o Puchar Miasta Hajnówka – III miejsce w klasyfikacji 

łącznej.
7. Igrzyska  Grupy  Południowej  w  LA   -   dziewczęta:  XI  miejsce  w 

klasyfikacji końcowej.

Gimnazjum
Osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim:

1. Aerobik dziewcząt  udział w finale wojewódzkim – VII miejsce, 5 osób.
2. Udział  w  wojewódzkich   zawodach  aerobiku  organizowanych  pod 

patronatem Kuratorium Oświaty – III miejsce grupowo, 6 osób oraz III 
miejsce indywidualnie 1 osoba.

3. Gimnazjada  Województwa  Podlaskiego  w  Pływaniu  –  VI,  IX   i  XIII 
miejsce. 

4. Osiągnięcia na szczeblu powiatowym:
1) XVI Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka - w klasyfikacji 

końcowej – III miejsce,
2) Mistrzostwa  Powiatu  Hajnowskiego  w Piłce  Koszykowej  -  dziewczęta 

zajęły IV miejsce, chłopcy zajęli III miejsce,
3) Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Futsalu – III miejsce,
4) Mistrzostwa  Powiatu  Hajnowskiego  w  Piłce  Siatkowej  -  dziewczęta 

zajęły III miejsce,
5) Eliminacje  Mistrzostw  Powiatu  Hajnowskiego  w  Tenisie  Stołowym  – 

chłopcy zajęli III miejsce,
6) Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Piłce Ręcznej – chłopcy zajęli V 

miejsce,
7) Gimnazjada Grupy Południowej w Pływaniu – chłopcy: III miejsce,
8) IV Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Lekkiej Atletyce 

- w klasyfikacji końcowej gimnazjum zajęło III miejsce,
9) II  Gimnazjada   z  Okazji  Dnia  Sportu  -  w  klasyfikacji  końcowej  -  I 

miejsce.

3. Zespół Szkół nr 3 
w Hajnówce

1. Pięć tytułów laureata i  dwóch finalistów w Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych.

2. Najwyższy wynik w powiecie hajnowskim wśród szkół podstawowych – 
7 stanin w ogólnopolskim na sprawdzianie klas szóstych.

3. XIX Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich – Przemyśl 2011: II 
miejsce w konkursie literackim, III miejsce w konkursie plastycznym.

4. Międzynarodowy  Festiwal  Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzieżowej  z 
udziałem osób niepełnosprawnych „Nuty Przyjaźni 2011” – II miejsce w 
kategorii soliści klas 0 – 3.
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5. „Wiosna  Młodych  Talentów”  –  tytuł  „Talent  2011”  otrzymały  cztery 
osoby. Szkoła uzyskała tytuł „Kuźnia talentów”.

6. Finał  centralny  (ogólnopolski)  VIII  miejsce  ucznia   w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

7. I Wojewódzki konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku na Podlasiu” – II 
miejsce.

8. Konkurs  na  wykonanie  gwiazdy  kolędniczej  –  Muzeum  Rolnictwa  w 
Ciechanowcu – I miejsce dla gimnazjum.

9. V miejsce w wojewódzkim finale w koszykówce dziewcząt klas szóstych.
10. Udział  dziewcząt  i  chłopców  w  finale  wojewódzkim  XII  Podlaskiej 

Gimnazjady w lekkiej atletyce.
11. Samorządy Uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum rozprowadziły 

kartki  świąteczne  (Boże  Narodzenie,  Wielkanoc),  które  otrzymali  od 
artystów  malujących  ustami  i  nogami.  Pieniądze  przekazane  na  konto 
fundacji Artystów Malujących Ustami i Nogami.

12. Wyróżnienie  pracy  plastycznej  w  konkursie  „Herb  Hajnówki  oczami 
dziecka”.

13. W  konkursie  plastycznym  „Piękno  Puszczy  Białowieskiej 
zorganizowanym przez Nadleśnictwo Browsk – II i III miejsce w/w.

14. W Turnieju  Wiedzy o  Hajnówce  o  Puchar  Miasta  Hajnówka  z  okazji 
obchodów  60 – lecia  otrzymania praw miejskich– III miejsce.

15. W  V  edycji  Konkursu  Wiedzy  Ekologicznej  objętej  patronatem 
Burmistrza Miasta Hajnówka – dwa II miejsca.

16. W IX edycji konkursu poprawnej polszczyzny „Odpowiednie dać rzeczy 
słowo” pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka – III miejsce i IV 
miejsce.

17. W  eliminacjach  powiatowych  Wojewódzkiej  Olimpiady  Wiedzy  o 
HIV/AIDS – III miejsce.

18. W IV rejonowym Konkursie Ortograficznym – II miejsce.
19. W I  powiatowym Konkursie  Literackim o tematyce  profilaktycznej  pt. 

„Żyj zdrowo” – III miejsce i wyróżnienie.
20. W konkursie  literackim na najpiękniejszą  legendę miasta  Hajnówka w 

ramach obchodów 60 – lecia prawa miejskich – dwa I miejsca i dwa II 
miejsca.

21. W konkursie plastycznym „Las wokół nas” na szczeblu powiatowym  - 
sześć osób nagrodzonych.

22. W wojewódzkim konkursie plastycznym „Krajobrazy polskie – tradycje, 
współczesność, przyszłość” – wyróżnienie pracy.

23. W I Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Polskiego „Train your brain” 
pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka – I miejsce i V miejsce.

24. Udział w II edycji Przeglądu minifilmów anglo – niemieckojęzycznych w 
Białymstoku.

25. W konkursie recytatorskim „Ojczyste słowo” –I miejsce, trzy II miejsca, 
dwa  III  miejsca  w  etapie  rejonowym  oraz  II  miejsce,  III  miejsce  i 
wyróżnienie w etapie centralnym.

26. W konkursie fotograficznym „Poznaj Białoruś” – I i III miejsce.
27. W konkursie literackim „Poznaj Białoruś” – II miejsce.
28. W konkursie plastycznym „Poznaj Białoruś” – I miejsce.
29. W/w konkursy organizowała Ambasada Białorusi w Białymstoku”.
30. W XII plebiscycie „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2010” - II miejsce.
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31. W  Mistrzostwach  Powiatu  Hajnowskiego  w  sztafetowych  biegach 
przełajowych  –  IV miejsce  chłopców  szkoły  podstawowej,  II  miejsce 
dziewcząt gimnazjum, V miejsce chłopców gimnazjum.

32. W IV Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w lekkiej 
atletyce szkół podstawowych  - III miejsce w biegu na 600m. dziewcząt, 
III  miejsce  w  biegu  na  60  m.  dziewcząt,  I  miejsce  w  skoku  w  dal 
dziewcząt,  II  miejsce  w  rzucie  oszczepem  dziewcząt,  III  miejsce  w 
pchnięciu kulą dziewcząt, I miejsce sztafety 4 x 60 m dziewcząt.

33. W IV Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w lekkiej 
atletyce szkół podstawowych  chłopców – III miejsce w biegu na 60 m, II 
miejsce w pchnięciu kulą,  III miejsce w biegu na 200m., II miejsce w 
skoku w dal.

34. W Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt – I 
miejsce w powiecie i udział w półfinale wojewódzkim.

35. W Mistrzostwach Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym   -  I  miejsce 
dziewczęta i II miejsce chłopcy.

36. W  XI  Ogólnopolskim  Turnieju  „Z  podwórka  na  stadion”  o  Puchar 
Tymbarku – II miejsce w powiecie szkół podstawowych.

37. W Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” – II miejsce na etapie 
powiatowym szkół podstawowych.

38. W Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Coca – 
Cola Cup 2011 – V miejsce chłopców z gimnazjum. Jeden uczeń znalazł 
się wśród 48 uczestników posiadający największe umiejętności piłkarskie.

39. II  miejsce  Gimnazjum nr  2  w  Hajnówce  w  generalnej  klasyfikacji  II 
Gimnazjady  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  z  okazji  Dnia 
Dziecka.

40. W  Mistrzostwach  Powiatu  Hajnowskiego  w  Gimnazjadzie 
Lekkoatletycznej  –  II  miejsce  w  skoku  w  dal,  III  miejsce  w  rzucie 
oszczepem, III miejsce w biegu na 300 m.

41. Udział w Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt gimnazjum.
42. Udział gazetki szkolnej „Puls” w konkursach z okazji XIX Zlotu Szkół 

Sienkiewiczowskich,  tygodnik  „Kontakty”  oraz  Centrum  doskonalenia 
Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży.

43. Wolontariat uczniów w ramach Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”.
44. Wizyta przyjaciół z Brześcia z zaprzyjaźnionych szkół.
45. Udział  licznej  grupy  dzieci  i  młodzieży  w  zajęciach  orkiestry  dętej, 

uświetnianie szkolnych i miejskich uroczystości.
46. 17 uczniów uzyskało stypendia Burmistrza Miasta Hajnówka.
47. Wysoki  wynik  sprawdzianu  klas  szóstych  –  7  stanin  (najwyższy  w 

powiecie  hajnowskim);  dobre  wyniki  z  egzaminu  gimnazjalnego  klas 
trzecich  gimnazjum:  test  humanistyczny  –  5  stanin,  matematyczno  – 
przyrodniczy – 6 stanin.

48. Udział  dużej  grupy  uczniów  w  atrakcyjnych  wycieczkach  i  trzech 
turnusach  obozu  językowego  w  ramach  realizacji  projektu  „Twórcza 
szkoła – twórczy uczeń”. 

4.
Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Hajnówce

1. Trzech laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
2. IV Rejonowy Konkurs Ortograficzny – II miejsce i dwa III miejsca.
3. Ogólnopolska  olimpiada  przedmiotowa  z  historii  Olimpus  -  sesja 
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wiosenna 2010- czterech laureatów.
4. Ogólnopolski Konkurs Historyczny MIX 2010 – jeden laureat.
5. Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki Olimpus     (sesja 

jesienna, sesja zimowa i sesja wiosenna ) - czterech laureatów.
6. Konkurs Gawęda Białoruska- eliminacje powiatowe – I miejsce, II i III 

miejsce .
7. Miejski Konkurs plastyczny Herb Hajnówki – I miejsce.
8. Miejski Konkurs na Herb Hajnówki – 1 nagroda, dwa wyróżnienia.
9. Konkurs recytatorski w jęz. białoruskim „Ojczyste słowo” – eliminacje 

Centralne – II i III miejsce.
10. Konkurs pożarniczy „Zapobiegamy pożarom” – eliminacje powiatowe – I 

miejsce.
11.  Konkurs  Recytatorski  Prawosławnej  Poezji  Religijnej  „Poezja 

Źródeł”(etap centralny) – III miejsce
12. Biegi Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówki (powiat) – trzy II 

miejsca i jedno III miejsce.
13. Drużynowe biegi przełajowe – III miejsce.
14. Piłka nożna dziewcząt – II miejsce.
15. Tenis stołowy, chłopcy (finał powiatu) – II miejsce.
16. Tenis stołowy, dziewcząt (finał powiatu) – II miejsce.
17. Pływanie szkół podst. – finał miejski – III miejsce.

5. Przedszkole nr 1 1. Konkursy recytatorskie:
1)”O  złotą  różdżkę  dobrej  wróżki”-  I  miejsce  w  eliminacjach  rejonowych  i 
wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich, 
2)„Prawosławnej Poezji Religijnej  – I miejsce,
3) „Hajnówka wiosną 2011”- II miejsce.

2. Piosenki przedszkolaka:
1)”Mama, tata i ja”- wyróżnienie,
2)„Hajnowskie spotkania z kolędą prawosławną”- III miejsce,
3)„Piosenka Białoruska”- III miejsce w rejonowych eliminacjach /zespół/,
4)„Śpiewajmy  Razem”-  VII  Festiwal  Dziecięcej  Piosenki  Mniejszości 
Narodowych.

3. Konkursy plastyczne:
1)„Baśnie, legendy polskie” wyróżnienie  /etap wojewódzki/,
2) Laureaci „Talent 2011”- statuetka MOTYLA,
3)„Las wokół nas” – 2 wyróżnienia,
4)„Bajka Misia Haribo”- wyróżnienie.

6. Przedszkole nr 2 1. I  miejsce  w  wojewódzkim  konkursie  plastycznym  ,,Baśnie  i  legendy 
polskie’’.

2. I  miejsce  w wojewódzkim konkursie  plastycznym ,,  Białystok  za  100 
lat’’.

3. Wyróżnienie  w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  ,,Ozdoby 
świąteczne’’.

4. Zajęcie II i III miejsca w konkursie recytatorskim Poezji Prawosławnej.
5. Zajęcie I miejsca w konkursie poezji białoruskiej ,,Rodnoje słowa’’.
6. Zdobycie  nagrody  głównej  –  statuetki  -  ,,Talent  2010’’we  Wiośnie 

Młodych Talentów.
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7. I miejsce w konkursie recytatorskim ,,O złotą różdżkę Dobrej Wróżki’’.
8. I miejsce w powiatowym festiwalu piosenki przedszkolaka ,,Mama, tata i 

ja’’.

7. Przedszkole nr 3 
z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. III miejsce w Ogólnopolskim Programie Ekozespołów – trzy grupy 5 i 6-
latków (80-ro dzieci).

2. 5 nagród i 2 wyróżnienia regionalny konkurs plastyczny ,,Herb Hajnówki 
widziany oczami  dziecka”  w ramach obchodów 60-lecia  nadania  praw 
miejskich.

3. II miejsce w regionalnym konkursie „Z prawosławną kolędą”- 15-ro dzie-
ci.

4. II i III miejsce w regionalnym konkursie recytatorskim poezji białoruskiej 
,,Ojczyste słowo”- dwoje dzieci.

5. III miejsce w ogólnokrajowy konkurs ,,Mistrz Origami”.
6. 2 wyróżnienia w regionalnym konkursie recytatorskim ,,O złotą różdżkę 

dobrej wróżki ”.
7. I i II  miejsce w regionalnym konkursie recytatorskim ,,Hajnówka wiosną 

2011’’.
8. Nagroda w kategorii przedszkola w wojewódzkim konkursie plastycznym 

„Cztery Pory Roku na Podlasiu”, zorganizowanym przez Szkołę Podsta-
wową nr12 w Białymstoku pod patronatem Marszałka Województwa Pod-
laskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegosto-
ku,

9. II miejsce i 2 wyróżnienia w regionalnym konkursie „Las wokół nas”.

8. Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Nagroda specjalna i 2 wyróżnienia Dyrektora regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych  w  Białymstoku  w  V  Regionalnym  konkursie  „Mistrz 
Origami”.

2. Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej.
3. III  miejsce  w  Międzynarodowym  Festiwalu  Piosenki  Dziecięcej  i 

Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2011”.
4. Wyróżnienie  dla  grupy  kolędniczej  „Gwiazdeczki”  w  Hajnowskich 

Spotkaniach z Kolędą Prawosławną 2011 r. (grupa liczyła 20 dzieci).
5. Udział  w  VII  Festiwalu  Dziecięcej  Piosenki  Mniejszości  Narodowych 

„Śpiewajmy Razem” w Białymstoku, (grupa 20 dzieci).
6. 2 nagrody i 2 wyróżnienia w powiatowych eliminacjach Wojewódzkiego 

Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama tata i ja”.
7. Wyróżnienie  w  Wojewódzkim  Festiwalu  Piosenki  Przedszkolaków 

„Mama tata i ja” w Białymstoku.
8. 3 wyróżnienia  w eliminacjach  powiatowych  Konkursu Recytatorskiego 

„O złotą różdżkę dobrej wróżki”.
9. 2  nagrody  i  5  wyróżnień  w  konkursie  dla  przedszkoli  promujących 

zdrowie w Przedszkolu nr 68 w Białymstoku „Na drodze mojego życia” i 
zakwalifikowanie się do II etapu konkursu „Prawo dziecka do zabawy”.

10. Nagroda dla przedszkola „Talent 2011” w VIII edycji Wiosna Młodych 
Talentów ( zakwalifikowanie 28 prac do wystawy).

11. 2 nagrody w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Nadleśnictwo 
Hajnówka „Las wokół nas”. 

12. Występ na Ekumenicznym Koncercie Kolęd w HDK.
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13. Nagroda  w wojewódzkim konkursie plastyczno – fotograficznym „Ja i 
moja rodzina”.

14. Wyróżnienie  w  konkursie  ekologicznym  na  portalu  internetowym 
„Buliba”.

15. Wyróżnienie  w konkursie plastycznym „Herb Hajnówki oczami dziecka - 
Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce.

16. Wyróżnienie  w ogólnopolskim konkursie „Dzieciaki  bezpieczniaki” w 
Sosnowcu.

17. Organizacja szeregu imprez i uroczystości: Święto pieczonego ziemniaka, 
Spotkania wigilijne, Jasełka,  Pikniki rodzinne,  „Zabawa Karnawałowa”, 
Mikołajki,  Powitanie wiosny,  Dzień Wody,  Dzień Ziemi,  Spotkania  w 
ramach współpracy z  Towarzystwem Przyjaciół  Hajnówki  w Hattstadt, 
Dzień  Dziecka,  Uroczyste  pożegnanie  6  –  latków,  uroczystości 
przedszkolne  o  tematyce  rodzinnej  („Dzień  Babci  i  Dziadka”,  „Dzień 
Mamy  i  Taty”),  Zajęcia  otwarte  dla  rodziców,  Zebrania  z  rodzicami 
zarówno  ogólne  jak  i  grupowe,  spotkania  ze  specjalistami  z  Poradni 
Pedagogiczno- Psychologicznej.

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe.
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V. PROGRAMY REALIZOWNE PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Hajnowskie szkoły i przedszkola są placówkami promującymi zdrowy tryb życia. W roku 
szkolnym 2010/2011 realizowały one szereg programów prozdrowotnych oraz proekologicznych 
(tabela nr 6). 

Tabela nr 6. Realizowane programy.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

REALIZOWANE PROGRAMY

1. Zespół Szkół nr 
1 w Hajnówce

1. ,,Owoce w szkole ” – 154 uczniów. 
2. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 175 dzieci.
3. „Witaminy zamiast nikotyny”.
4. „Trzymaj formę”.
5. „Miedzy nami kobietkami”.
6. „Dziękuję NIE”. 
7. „Uzależnienie – czy mnie to dotyczy”.
8. „Poznaj siebie, trafnie wybierz zawód – projekt OHP jako realizator usług 

na rynku pracy”.
9. „Szkoła dobrego wyboru”.
10. Udział w akcji ,,Sprzątanie świata”.
11. "Kleszcz mały, czy duży nic dobrego nie wróży".
12. "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – e-learning".
13. Udział w programie ,,Rekarton”.
14. Całoroczna zbiórka baterii, makulatury i nakrętek.
15. Udział w kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
16. "Znajdź właściwe rozwiązanie".
17. "Nie pal przy mnie, proszę".
18. "Odpady na wartościowe wypady".
19. „Wędrujące kino”.

2. Zespół Szkół 
Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi 
w Hajnówce

1. „Owoce w szkole” – 153 dzieci.                                         
2. „Szklanka mleka” – 299 dzieci.
3. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 145 dzieci.
4. ,,Radosny uśmiech radosna przyszłość”  kl. I i II szkoły podstawowej
5. ,,Trzymaj formę”.
6. ,,Pierwsza pomoc”.
7. ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie” kl. IIIa.
8. ,,Rozwiń skrzydła”  udział w projekcie Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków kl. Va i VIb.
9. ,,Sprzątanie Świata” udział w akcji wrzesień 201 kl. Va i Vb oraz kwiecień 

2011 kl. Va i VIb.
10. Zajęcia ekologiczne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN kl. Va i VIb.
11. Całoroczna zbiórka baterii i makulatury i nakrętek.
12. Udział w programie ,,Rekarton”.
13. Udział w kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
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14. Warsztat psychoedukacyjny z elementami pracy na sobą „ Zołza”-dla klasy 
VI.

15. Warsztaty psychoedukacyjne -  „Makabryczne urealnienie samobójstwa”- 
przeprowadzone we wszystkich I i II klasach  gimnazjalnych.

16. Pedagogizacja  rodziców  -  zebrania  psychoedukacyjne,  warsztaty  dla 
rodziców.

3. Zespół Szkół nr 
3 w Hajnówce

1. "Owoce w szkole” – 187.
2. „Szklanka mleka” – 352 uczniów. 
3. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 72 dzieci.
4. Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – klasy gimnazjalne.
5. Program profilaktyczny „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.
6. Program profilaktyki antynikotynowej – „Nie pal przy mnie” w kl. I – III 

SP „Znajdź właściwe rozwiązanie” w kl. I – III Gim.
7. Szkolny program „Sposób żywienia uczniów – bulimia i anoreksja”.
8. Program „Trzymaj formę” w ramach współpracy z PSSE.
9. Akcja „Mamo, jesteś potrzebna” – NFZ
10. „Szkoła dobrego wyboru” w kl. I a i I c.
11. Spotkanie  młodzieży   z  kl.  I  –  III  Gim.  z  psychologiem  z  PPP  nt. 

„Zagrożenie  psychologiczne  funkcjonowania  młodzieży,  wynikające  z 
używania środków psychoaktywnych”.

12. Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej pod hasłem „Zamień 
komputer na ruch”; festyn zdrowotny dla kl. IV – VI dnia 1 czerwca.

13. Program  edukacyjny   „Bezpieczna  energia  RWE”  –  klasy  I  –  sze  i 
świetlica.

14. „Odpady  na  wartościowe  wypady”  –  akcja  zbierania  nakrętek 
plastikowych.

15. Zbiórka surowców wtórnych: makulatury, opakowań kartonowych, baterii.
16. Program  proekologiczny  „Młody  badacz  przyrody”  realizowany  przez 

drużynę zuchów.

4.
Szkoła 
Podstawowa nr 
3 w Hajnówce

1. "Owoce w szkole"- 45.
2. "Szklanka mleka"- 89.
3. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 24 dzieci.
4. Program Zdrowa szkoła to szkoła wesoła – kl. I –III.
5. „Nie pal przy mnie, proszę”.
6. „Trzymaj formę - promocja zdrowego stylu życia”.
7. Akcje proekologiczne w ramach koła ekologicznego.
8. Zbiórka opakowań po napojach i baterii.
9. Akcja Sprzątanie świata.
10. „Odpady na wartościowe wypady”.

5. Przedszkole nr 
1

1.  Program „Szklanka mleka”- 140.
2. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 25 dzieci.
3. „Oddychamy świeżym powietrzem”.
4. „Co warto jeść?”.
5.  „Dbamy o zdrowie”.
6. „Czym skorupka za młodu nasiąknie”- program proekologiczny.
7. „Kamyczkowe rady” – program wychowawczy.
8. "Bezpieczny przedszkolak"- program edukacyjny na I I II stopień.
9. „Czyste powietrze wokół nas” –we współpracy z Sanepidem.
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6. Przedszkole nr 
2

1. Program „Szklanka mleka”- 90
2. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 14 dzieci.
3. ,,Roczny program rozwoju przedszkola’’
4. ,,Program Wychowawczy Przedszkola nr 2 w Hajnówce’’
5. ,,Jestem Przedszkolakiem’’- program adaptacyjny
6. ,,Praca z dzieckiem nadpobudliwym’’- program  profilaktyczny
7. ,,Bezpieczny Przedszkolak’’
8. ,,Mali Ekolodzy’’- program ekologiczny
9. ,,Hajnówka  i  okolice  –  moja  mała  Ojczyzna  ‘’-program  z  edukacji 

regionalnej
10. ,,Program pracy z dzieckiem zdolnym’’
11. ,,Zdrowy  przedszkolak-  to  wesoły  przedszkolak’’  –program  edukacji 

prozdrowotnej
12. ,,Przedszkolna Akademia Zdrowia- szansą na upowszechnienie edukacji 

zdrowotnej’’
13. ,,Mali przyrodnicy’’ – program koła ekologicznego
14. Program koła muzyczno - tanecznego
15. Program koła teatralnego
16. Program koła plastycznego
17. Projekt edukacyjny o tematyce prozdrowotnej,, Przedszkolak czysty i 

zdrowy’’
18. Projekt edukacji prozdrowotnej ,, Żyję zdrowo, kolorowo’’
19. Projekt edukacyjny ,, Przedszkolak chroni energię i chroni środowisko’’
20. Projekt dydaktyczno - wychowawczy ,, Poznaję moje miasto i okolicę’’.

7. Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. „Szklanka mleka” - 128 dzieci
2. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 36 dzieci.
3. Program „Szkoła dla Ekorozwoju”. 
4. Przedszkole otrzymało Certyfikat Zielonej Flagi w ramach międzynarodo-

wego programu Eco-Schools.
5. Przedszkole ubiega się o prestiżowy tytuł Lokalnego Centrum Aktywności 

Ekologicznej (LCAE). 
6. Realizowano również wytyczne Programu Ekozespołów „Oszczędzam 

energię-chronię klimat” prowadzono działania na rzecz poszanowania 
energii. 

7. Program „Czyste powietrze wokół nas”- program proekologiczny i proz-
drowotny zorganizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. „Szklanka mleka” - 298 dzieci
2. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 63 dzieci.
3. Realizacja programu promocji zdrowia „Przyjaciele Zippiego”.
4. Realizacja programu edukacyjnego „Co warto  jeść ?”
5. Program zdrowotny „Zdrowy przedszkolak”
6. Program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”
7. „Program aktywności zabawowej wspomagający rozwój dziecka”
8. Program ekologiczny „Ekoludki – młodsi specjaliści do spraw przyrody”.

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe.
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VI. ANALIZA WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1.INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży interpretacji wyników 
egzaminów zewnętrznych dokonuje się w następujący sposób: 

1)  wyniki  uczniów  i  szkół  –  za  pomocą  znormalizowanej  skali  dziewięciostopniowej 
(staninowej) – wyznaczonej na podstawie średnich wyników wszystkich szkół w Polsce (tabela 
nr 7).

Tabela nr 7.  Skala dziewięciostopniowa.

Stopień skali (stanin) Opis wyniku

1 najniższy

2 bardzo niski

3 niski

4 niżej średni

5 średni

6 wyżej średni

7 wysoki

8 bardzo wysoki

9 najwyższy

Źródło: www.oke.lomza.com.pl

2)  wyniki  gmin –  za  pomocą  skali  pięciostopniowej  –  wyznaczonej  na  podstawie  średnich 
wyników wszystkich (116) gmin w województwie podlaskim (tabela nr 8).

Tabela nr 8. Skala  pięciostopniowa.

Stopień skali (stanin) Opis wyniku

1 niski

2 niżej średni

3 średni
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4 wyżej średni

5 wysoki

Źródło: www.oke.lomza.com.pl

2. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW SZÓSTOKLASISTÓW

W  roku  szkolnym  2010/2011  do  sprawdzianów  przystąpiło  180  szóstoklasistów  z 

hajnowskich szkół, w tym: ze Szkoły Podstawowej nr 2 – 52 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 3 

–  15  uczniów, ze  Szkoły Podstawowej  nr  5  – 55 uczniów,  ze  Szkoły Podstawowej  nr  6  –  58  

uczniów. Za pomocą sprawdzianu zostało zbadanych i ocenionych pięć umiejętności uczniów:

1) czytanie,

2) pisanie,

3) rozumowanie,

4) korzystanie z informacji,

5) wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Po przeprowadzeniu analizy wyników sprawdzianów (tabela nr 9) możemy stwierdzić, że 

średni wynik gminy – 24,8 pkt  - był niższy od średniego wyniku krajowego (25,3 pkt) i wyniku 

województwa  (25,7  pkt).  Gmina  Miejska  Hajnówka  ukształtowała  się  w  3  przedziale 

pięciostopniowej skali, co stanowi wynik średni. 

Średnie wyniki hajnowskich szkół kształtują się następująco:

− Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20  ze średnim wynikiem 
27,3  pkt  znalazła  się  w 7  przedziale  dziewięciostopniowej  skali  staninowej,  co  stanowi 
wynik wysoki.

− Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, ul.  Działowa 1 ze średnim wynikiem 26,1 pkt 
znalazła  się  w  6  przedziale  w skali  dziewięciostopniowej  staninowej.  Wynik  tej  szkoły 
określany jest jako wyżej średni.

− Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54 ze średnim wynikiem 24,1 pkt 
znalazła się w 4 przedziale dziewięciostopniowej skali staninowej, co stanowi wynik  niżej 
średni.   

− Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 
2  ze średnim wynikiem 22,3 pkt  ukształtowała się  w 3 przedziale  skali  staninowej,  co 
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stanowi wynik niski. 

Jak  wynika  z  powyższej  analizy  Szkoła  Podstawowa  Nr  6  –  jako  jedyna  z  czterech 

hajnowskich szkół podstawowych - uzyskała wynik znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju 

i województwie.

Z analizy tabeli nr 10 wynika, że Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 6 

uzyskały wyniki wyższe od ubiegłorocznych (Szkoła Podstawowa nr 3 – wynik wyższy o dwa 

przedziały; Szkoła Podstawowa nr 6 – wynik wyższy o jeden przedział). Szkoła Podstawowa nr 2 

uzyskała wynik na poziomie ubiegłorocznego,  natomiast  wynik Szkoły Podstawowej  ner 5  jest 

niższy od wyniku ubiegłorocznego o jeden przedział.
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3. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

W 2010/2011 roku szkolnym egzamin gimnazjalny składał się z trzech części:

1. Część humanistyczna.

2. Część matematyczno-przyrodnicza.

3. Język obcy. 

Ad.1. Część humanistyczna.

W  roku  szkolnym  2010/2011  do  części  humanistycznej  egzaminu  gimnazjalnego 
przystąpiło 197 uczniów, w tym: z Gimnazjum nr 1 – 61 uczniów, z Gimnazjum nr 2 – 66 uczniów, 
z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 70 uczniów. Podczas tego egzaminu sprawdzane 
były umiejętności z:

1) czytania i odbioru tekstów kultury,
2) tworzenia własnego tekstu.

Z analizy wyników tej części egzaminu  wynika, że średni wynik naszych szkół – 21,4 pkt -  
był niższy od średniego wyniku krajowego (25,3 pkt) oraz średniego wyniku województwa (24,9 
pkt ). 

Wyniki naszych szkół (tabela nr 11 i nr 12) przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik niższy 
od średniego wyniku w kraju i województwie –  24,5 pkt i  znalazło się w  5 przedziale w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako średni.  

- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54  uzyskało wynik –  20,2 pkt 
(niższy od średniego wyniku w kraju  i  województwie)  i   znalazło  się  w  3 przedziale  w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.  

- Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 
2 uzyskało wynik – 19,6 pkt (niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się 
w 2 przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej  szkoły określany jest  jako 
bardzo niski.

Wyniki  z  części  humanistycznej  egzaminu  gimnazjalnego,  w  porównaniu  z  wynikami 
ubiegłorocznymi, kształtują się następująco:

-Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowowarszawskiej 20– wynik wyższy o jeden 
przedział.

-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul.3-go Maja 54  – wynik wyższy o jeden przedział.

-Gmnazjum nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  przy ul.Wróblewskiego 2  – wynik  na poziomie 
wyniku ubiegłorocznego.
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Ad.2. Część matematyczno-przyrodnicza.

W  roku  szkolnym  2010/2011  do  części  matematyczno-przyrodniczej  egzaminu 

gimnazjalnego   przystąpiło 197 uczniów. Podczas tego egzaminu sprawdzane były umiejętności:

1) ze stosowania terminów i pojęć,

2) z wyszukiwania i stosowania informacji,

3) ze wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności,

4) ze stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Dokonując analizy wyników tej części egzaminu należy stwierdzić, że średni wynik naszych 
szkół  -  20,1%   jest  niższy  od  średniego  wyniku  krajowego  (23,6%)  oraz  średniego  wyniku 
województwa (24,2%). 

Z  tej  części  egzaminu  wyniki  naszych  szkół  (tabela  nr  13  i  nr  14)  przedstawiają  się 
następująco:

-  Gimnazjum  nr 2  w  Zespole  Szkół  Nr 3  przy  ul.  Nowowarszawskiej  20  uzyskało  wynik 
znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i  województwie –  24,9 pkt i   znalazło się w  6 
przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wyżej średni.  

- Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 
2 uzyskało wynik – 19,0 pkt (niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się 
w 3 przedziale w skali  dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej  szkoły określany jest  jako 
niski.

-  Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54  uzyskało wynik –  16,7 pkt 
(niższy od średniego wyniku w kraju  i  województwie)  i   znalazło  się  w 2  przedziale  w skali  
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako bardzo niski.   

Wyniki  z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, w porównaniu z 
wynikami ubiegłorocznymi, kształtują się następująco:

-Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Wróblewskiego 2 – wynik wyższy o jeden 
przedział.

-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1przy ul.3-go Maja 54 – wynik na takim samym poziomie;

-Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 – wynik niższy o jeden 
przedział od wyniku ubiegłorocznego;
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Ad.3. Język obcy.

Podczas tego egzaminu sprawdzane były umiejętności:

1) odbiór tekstu słuchanego,

2) odbiór tekstu czytanego,

3) reagowanie językowe.

W  roku  szkolnym  2010/2011  195  uczniów  naszych  szkół  zdawało  egzamin  z  języka 

angielskiego, a 2 z języka niemieckiego.

a) Egzamin z języka angielskiego.

W  roku  szkolnym  2010/2011  do  egzaminu  gimnazjalnego  z  języka  angielskiego 

przystąpiło 195 uczniów. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 23,6 pkt i 

był niższy od średniego wyniku krajowego – 28,3 pkt oraz średniego wyniku województwa – 28,7 

pkt.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 15) przedstawiają się następująco:

-Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik niższy 
od średniego wyniku w kraju i województwie – 26,9 pkt.

-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 22,6 pkt, także 
niższy od średniego wyniku w kraju i województwie.

-Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 
2 uzyskało wynik znacznie niższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 21,3 pkt.

b) Egzamin z języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2010/2011 do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego przystąpiło 

2 uczniów z Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik tego gimnazjum wyniósł 

17,5  pkt  i  był  niższy  od  średniego  wyniku  krajowego  –  27,6  pkt  oraz  średniego  wyniku 

województwa – 27,7 pkt (tabela nr 16). 
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