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ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne

Zadania oświatowe miasta Hajnówka wynikają w szczególności z postanowień: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),
zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
między innymi w zakresie edukacji publicznej, należy do zadań własnych gminy.

2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) zwanej dalej
ustwaą Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2016 r., poz. 1943 ze zm), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty - w zakresie: zakładania i
prowadzenia  przedszkoli,  w  tym  przedszkoli  specjalnych,  szkół  podstawowych  i
gimnazjów; zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;
zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków  nauki,  wychowania  i  opieki  oraz  warunków  umożliwiających  stosowanie
specjalnej  organizacji  nauki  i  metod pracy dla dzieci  i  młodzieży objętych kształceniem
specjalnym;  zapewnienia  obsługi  administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej;
wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne  i  sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczych;  przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), zwanej
dalej  ustawą  Karta  Nauczyciela  -  w  zakresie  stanowienia  o  wysokości  niektórych
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz wspierania nauczycieli w procesie dydaktyczno
– wychowawczym.

4. Rozporządzeń resortowych, w szczególności rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.
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ROZDZIAŁ II
Struktura oświaty w mieście Hajnówka

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Miejska Hajnówka była organem prowadzącym dla 8
placówek oświatowych:  4  przedszkoli,  w tym 1  z  oddziałami  integracyjnymi  i  1  z  oddziałami
żłobkowymi,  oraz  4  szkół,  w  tym 3  zespołów szkół  (1  z  oddziałami  integracyjnymi)  i  szkoły
podstawowej.  W  skład  zespołów  szkół  wchodziły  szkoła  podstawowa  i  gimnazjum.  W  roku
sprawozdawczym  na  terenie  miasta  Hajnówka  funkcjonowały  również  cztery  placówki
niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek „Leśna Kraina”
z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 18, Niepubliczne Przedszkole Językowe RED BUS KIDS w
Hajnówce  z  siedzibą  przy  ul.  Białostockiej  9,  Przedszkole  Niepubliczne  im.  św.  św.  Cyryla  i
Metodego z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 3 oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Dla Dzieci
Niepełnosprawnych "Mini – Mini" z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 20 w Hajnówce, dla których
samorząd miejski jest organem rejestrowym. 

1. Przedszkola

Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017 obejmowało dzieci w wieku od 3
do 6 lat (w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku życia). Przedszkola publiczne oprócz realizacji
podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oferowały swoim  wychowankom  bogatą
ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, a także
wiele zajęć w formach kół zainteresowań: plastyczne, teatralne, regionalne, muzyczne, itp.).  We
wszystkich  hajnowskich  przedszkolach  (samorządowych  i  niepublicznych)  wychowaniem
przedszkolnym objętych było 627 dzieci, co stanowi około 94% dzieci w wieku przedszkolnym
zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka. Ponadto 80 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat było
objętych opieką w 2  oddziałach żłobkowych w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi (62
dzieci)  oraz w prywatnym żłobku „Leśna Kraina” (18 dzieci), co stanowi około 22% dzieci w
wieku żłobkowym zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka. Liczbę dzieci uczęszczających do
poszczególnych placówek przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych hajnowskich przedszkoli w 
roku szkolnym 2016/2017

Nazwa placówki Liczba dzieci Liczba
oddziałów

Średnia liczba
przedszkolaków

w oddziale

Przedszkole Nr 1 123 5 25 (24,6)

Przedszkole Nr 2 104 5 21 (20,8)

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

111 5 23 (22,2)

Przedszkole Nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi

oddziały 
przedszkolne

174 8 22 (21,75)

oddziały 
żłobkowe

62 2 31

Leśna Kraina przedszkole 32 1 32
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żłobek 18 1 18

Niepubliczne Przedszkole Językowe 
RED BUS KIDS

68 4 17

Niepubliczne Przedszkole Specjalne 
Mini – Mini

8 2 4

Niepubliczna Przedszkole im. św. 
Cyryla i Metodego

7 1 7

Razem: 627+80 (oddziały
żłobkowe) = 707

34 21 (20,7)

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej  (stan na 31.03.2017 r.) oraz
informacji przekazanych przez placówki.

Za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych pobierana jest opłata w wysokości 1 zł
za godzinę. Miesięczna wysokość opłaty uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu
i wynosi (podobnie jak w latach poprzednich) od 21 zł do 84,00 zł miesięcznie. Przedmiotowa
opłata  nie  obejmuje  wyżywienia.  Dzienna  stawka  za  wyżywienie  w  miejskich  przedszkolach
wynosiła  3,50 zł,  w tym:  1,00 zł  -  śniadanie,  1,80 zł  –  obiad,  0,70 zł  –  podwieczorek.  Pełna,
miesięczna opłata za wyżywienie to maksymalnie 73,50 zł. W/w opłaty (za pobyt dziecka oraz za
wyżywienie) ulegają zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Obciążenie budżetu miejskiego z tytułu utrzymania przedszkoli samorządowych za 2016 rok
wyniosło 6.592.179 zł. 

Dodatkowo  z  budżetu  miejskiego  została  przekazana  dotacja  dla  osób  prowadzących
placówki niepubliczne w łącznej wysokości 1.373.867 zł („Leśna Kraina” – 370.198 zł, Red Bus –
462.774  zł,  „Mini  –  Mini”  –  383.470  zł  oraz  Przedszkole  Niepubliczne  im.  św.  św.  Cyryla  i
Metodego – 12.945 zł).

2. Szkoły

W roku szkolnym 2016/2017 do miejskich szkół uczęszczało 1446 uczniów – o 117 uczniów
mniej niż w roku szkolnym 2015/2016, w tym 1083 do szkoły podstawowej – o 114 uczniów mniej
niż w roku szkolnym  2015/2016 i 363 do gimnazjum – o 3 uczniów mniej niż w roku szkolnym
2015/2016. Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół przedstawia tabela
nr 2.

Tabela nr 2. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół 

Nazwa szkoły Liczba dzieci ogółem,
w tym:

Liczba oddziałów Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale
(około)

w szkole 
podstawowej

w 
gimnazjum

Zespół Szkół Nr 1 w 
Hajnówce

400 20 20

300 100

Zespół Szkół Nr 2 z 
Oddziałami 

444 23 19

311 133
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Integracyjnymi w 
Hajnówce

Zespół Szkół Nr 3 w 
Hajnówce

510 22 23

380 130

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce

92 6 15

92 0

Razem: 1446, w tym:
71 201083 363

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2017 r.).

W  roku  szkolnym  2015/2016  widoczny  był  wzrost  liczby  uczniów  w  szkołach
podstawowych,  co  było  związane  z  obniżeniem wieku  szkolnego,  natomiast  w roku  szkolnym
2016/2017  widoczny  był  spadek  liczby  uczniów  w  szkołach  podstawowych,  co  zostało
spowodowane przywróceniem obowiązku szkolnego od 7 roku życia (tabela nr 3).
           
Tabela nr 3. Liczba uczniów w szkołach w okresie od roku szkolnego 2015/2016 do roku 
szkolnego 2017/2018

Nazwa szkoły Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018

Liczba dzieci ogółem, w tym:

w szkole 
podstawowej

w 
gimnazjum

w szkole 
podstawowej

w 
gimnazjum

w szkole 
podstawowej

w 
gimnazjum

Zespół Szkół Nr 1 
w Hajnówce

441 400 394

327 114 300 100 331 63

Zespół Szkół Nr 2 
z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

454 444 447

330 124 311 133 370 77

Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce

563 510 535

436 127 380 130 451 84

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 
w Hajnówce

110 92 113

110 0 92 0 113 0

Razem: 1568, w tym: 1446, w tym: 1489, w tym:

1203 365 1083 363 1265 224

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2015 r., 31.03.2016r.) oraz
informacji przekazanych przez placówki.

Dane demograficzne dotyczące dzieci urodzonych w latach 2009 – 2017 zamieszkałych na
terenie miasta Hajnówka przedstawia tabela nr 4. 
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Tabela  nr  4.   Dane  demograficzne  dotyczące  dzieci  urodzonych  w  latach  2009  –  2017,
zamieszkałych w mieście Hajnówce

Lp. Rok urodzenia Liczba dzieci

1. 2009 207

2. 2010 201

3. 2011 186

4. 2012 190

5. 2013 179

6. 2014 176

7. 2015 183

8. 2016 185

9. 2017 116 (stan na 31.08.2017 r.)

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Miasta Hajnówka, według stanu na 
dzień  31.08.2017 r.

III ROZDZIAŁ

Obowiązki organu prowadzącego placówki oświatowe

Zgodnie  z  art.  10  ustawy  Prawo  oświatowe  do  zadań  organu  prowadzącego  należy
w szczególności:

1)  zapewnienie  warunków  działania  szkoły  lub  placówki,  w  tym  bezpiecznych  i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4)  zapewnienie  obsługi  administracyjnej,  w  tym  prawnej,  obsługi  finansowej  i  obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji  programów  nauczania,  programów  wychowawczo  –  profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki.

1. Zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych  warunków
nauki,  wychowania  i  opieki  oraz  warunków  umożliwiających  stosowanie  specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym

W szkołach  i  przedszkolach  są  przeprowadzane  okresowe  kontrole  stanu  technicznego
budynków  i  ich  przydatności  do  użytkowania  przez  upoważnione  instytucje  (Straż  Pożarna,
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Sanepid,  inspektorzy  budowlani,  inspektorzy  BHP).  Przeglądy  potwierdzają  odpowiednie
przygotowanie  placówek,  jednak  w  niektórych  przypadkach  wskazują  na  konieczność  podjęcia
określonych działań (remonty, doposażenie w sprzęt p.poż, itp.).

Dodatkowo, w dniu 29 sierpnia 2017 roku Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu
Rady Miasta Hajnówka przeprowadziła kontrolę stanu technicznego szkół i przedszkoli. Wnioski
Komisji,  będące  wynikiem  przedmiotowej  kontroli,  wskazują  na  konieczność  kontynuacji
remontów,  wzmożenie  nadzoru  dyrektorów  nad  odpowiedzialnymi  pracownikami  szkół  w  celu
niezwłocznego usuwania usterek i dokonywania drobnych napraw, itp. Znaczna część wniosków
Komisji  została  już  zrealizowana,  natomiast  realizacja  pozostałych  wymaga  zabezpieczenia
dodatkowych środków finansowych. 

W  placówkach  oświatowych  w  roku  szkolnym  2016/2017  (podobnie  jak  w  latach
poprzednich)  realizowanych  było  wiele  działań  mających  na  celu  zapewnienie  bezpiecznych  i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (bieżące remonty sal; naprawa lub wymiana
zużytych  urządzeń  i  przyrządów;  opieka  nauczycieli  nad  uczniami  w  czasie  przerw
międzylekcyjnych,  wyjazdów;  opieka  pedagoga  i  psychologa;  próbna  ewakuacja  dzieci  i
młodzieży;  badania profilaktyczne i  przesiewowe uczniów prowadzone w szkolnych gabinetach
profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej;  pomoc  przedlekarska  w  przypadku  nagłych
zachorowań i  urazów;  edukacja  zdrowotna  uczniów;  organizacja  akcji,  spotkań informacyjno –
profilaktycznych oraz cyklicznych zajęć i  programów profilaktycznych dla  uczniów z udziałem
przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji w
Hajnówce, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce, itp.). 

Placówki  prowadzące  kształcenie  specjalne  są  odpowiednio  wyposażone  (pomoce
dydaktyczne,  sprzęt,  itp.)  oraz  zatrudniają  wykwalifikowaną kadrę  pedagogiczną,  co umożliwia
stosowanie  specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Działania
podejmowane  przez  placówki  nakierowane  na  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi oraz rodzaje wsparcia dla tych uczniów, zostały przedstawione w Rozdziale V pkt 4
niniejszej informacji.

2. Remonty obiektów szkolnych

W  roku  szkolnym  2016/2017  na  remonty  budynków  szkolnych  i  przedszkolnych
wydatkowano kwotę 192.013,298. W ramach tych środków wykonano bieżące remonty między
innymi sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w budynkach placówek oświatowych oraz terenu
wokół budynków (tabela nr 5).

Tabela nr 5. Szczegółowy wykaz remontów

Nazwa placówki Wykaz wykonanych prac remontowych

Przedszkole nr 1  
w Hajnówce,
ul. Jagiełły 1

Odnowiono blok żywieniowy oraz dwa pomieszczenia na pomoce edukacyjne.
Łączny koszt remontów: 1.549 zł

Przedszkole nr 2  
w Hajnówce,
ul. Warszawska 2

1. Wymiana pokrycia dachowego – 45.058,31 zł 
2. Rozbudowa  systemu  sygnalizacji  antywłamaniowej  (pracownia

komputerowa,  sala  do prowadzenia  zajęć  dodatkowych,  oddział  I)  –
1.500,00 zł 

3. Rozbudowa instalacji grzewczej w piwnicy przedszkola – 1.120,00 zł
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Łączny koszt remontów: 47.678,31 zł

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

1. Sala do zajęć informatycznych
2. Sala do integracji sensorycznej

Łączny koszt remontów: 6.500 zł

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

1. Remont zmywalni w budynku przy ul. A. Krajowej 24 – 28.274 zł 
2. Wymiana okna w pracowni integracji sensorycznej w budynku przy ul.

A. Krajowej – 1.000 zł
Łączny koszt remontów: 29.274 zł 

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

1. Remont dachu szkoły – 36.500 zł
2. Remont klatki schodowej – 6.040 zł
3. Remont korytarza na parterze – 6.000 zł
4. Remont szatni chłopców przy sali gimnastycznej – 3.490 zł
5. Zakup i montaż drzwi na korytarz parteru, do sali gimnastycznej, sal

lekcyjnych – 12.500 zł
6. Odnowienie  pomieszczenia  radiowęzła  –  300  zł  (zakup  materiałów,

prace wykonane we własnym zakresie)
7. Odnowienie  sal  lekcyjnych  –  2.800  zł  (zakup  materiałów,  prace

wykonane we własnym zakresie)
Łączny koszt remontów: 67.630 zł
W trakcie jest wymiana kostki na placu apelowym. Przewidywany koszt – 
ok. 55.000 zł
Rodzice  jednej  z  klas  gimnazjalnych  wykonali  remont  jednej  z  sal
lekcyjnych. 

Zespół Szkół nr 2 
z Oddziałami 
Integracyjnymi      
w Hajnówce,         
ul. Wróblewskiego
2

1. Montaż dwóch hydrantów w budynku szkoły (zalecenia p.poż.)
2. Ułożenie glazury (ściana na korytarzu przy wejściu)
3. Drobne naprawy – malowanie ścian w salach lekcyjnych, uzupełnienie

tynków
Łączny koszt remontów:  9.492,00 zł

Zespół Szkół nr 3 
w Hajnówce, ul. 
Nowowarszawska 
20

1. Remont dwóch pomieszczeń biblioteki szkolnej
2. Remont korytarza na parterze (budynek C)
3. Remont 5 łazienek (malowanie ścian, wymiana uszkodzonych drzwi)
4. Urządzenie gabinetu psychologa
5. Zabezpieczenie  płytą  gipsową  kanałów  (korytarz  przy  sali

gimnastycznej)
6. Montaż przeciwpożarowego rozłącznika prądu przy wyjściu
7. Uzupełnienie sprzętu ppoż
8. Modernizacja monitoringu szkolnego (zakup nowych kamer)
9. Dostosowanie jednego z pomieszczeń na salę językową
10. Bieżące naprawy i remonty – usuwanie usterek i awarii
11. Zakup rolet (zaciemnienie nasłonecznionych sal lekcyjnych) 

Łączny koszt remontów: 23.037,81 zł
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Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Hajnówce,         
ul. Działowa 1

1. Zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń szkolnych
2. Zakup materiałów i remont pracowni komputerowej

Łączny koszt remontów: 6.852,17 zł

Łączny koszt remontów w placówkach oświatowych w 2016/2017 roku: 192.013,29 zł

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

3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

We  wszystkich  miejskich  placówkach  oświatowych  zapewniona  jest  obsługa
administracyjna,  finansowa  i  organizacyjna.  Poziom  zatrudnienia  pracowników  administracji  i
obsługi w szkołach i przedszkolach przedstawiają poniższe tabele (tabel nr 6 i nr 7).

Tabela nr 6. Zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Obsługa Administracja

1 Przedszkole nr 1 11 0,5

2 Przedszkole nr 2 11 0,5

3 Przedszkole nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi

11,5 0,5

4 Przedszkole nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi

34 1

Razem: 64,5 2,5

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

Tabela nr 7. Zatrudnienie administracji i obsługi w szkołach
 

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Obsługa Administracja

1 Zespół Szkół nr 1 13 4,3

2 Zespół Szkół nr 2 19 (w tym palacze sezonowi) 3,5

3 Zespół Szkół nr 3 10 2,3

4 Szkoła Podstawowa nr 3 4,25 (w tym palacze sezonowi) 1,43

Razem: 46,25 11,53

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek oświatowych
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4. Wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji
programów  nauczania,  programów  wychowawczo  –  profilaktycznych,  przeprowadzenia
egzaminu oraz wykonywania innych zadań statutowych

Wszystkie miejskie placówki oświatowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
niezbędny do realizacji programów nauczania oraz innych zadań statutowych. Gmina każdego roku
przeznacza  środki  finansowe  na  pomoce  dydaktyczne,  biorąc  pod  uwagę  zapotrzebowanie
placówek oświatowych oraz możliwości finansowe budżetu. Dodatkowo w roku sprawozdawczym
Urząd  Miasta  Hajnówka  pozyskał  dodatkowe  środki  finansowe  w  wysokości  850.000  zł  z
Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Witamy w przedszkolu”. Dzięki
tym funduszom zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne dla trzech placówek – Przedszkola Nr 2
w Hajnówce, Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz Przedszkola Nr 5 z
Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce. 

W minionym  roku  szkolnym  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  oraz  wyposażenia  sal  i
sprzętu  elektronicznego  przeznaczono  kwotę 468.028,58  zł,  w  tym 237.699  zł  w ramach  w/w
projektu (tabela nr 8). 

Tabela nr 8. Wykaz pomocy dydaktycznych i sprzętu (koszt jednostkowy 100 zł i powyżej)
zakupionych w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Nazwa placówki Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych

1. Zespół Szkół nr 1 w 
Hajnówce

1. Zakup książek do biblioteki – 5.750,64 zł
2. Zakup  pomocy  dydaktycznych  z  zakresu  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej – 1.999,97 zł
3. Zakup sprzętu komputerowego – 36.421 zł
4. Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy – 1.030 zł
5. Zakup  pomocy  dydaktycznych  do  pracowni  lekcyjnych  –

1.839,74 zł 
6. Zakup sprzętu sportowego – 2.946 zł
7. Zakup sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, ekrany

projekcyjne, projektory, systemy kolumn) – 9.929,79 zł
8. Zakup czasopism do biblioteki szkolnej – 3.788,31 zł 
9. Zakup mebli do sal lekcyjnych – 17.957,28 zł
10. Monitoring wizyjny w szkole – 32.894,59 zł

Łączny koszt zakupów: 114.557,32 zł

2. Zespół Szkół nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi  w 
Hajnówce

1. Zakup książek do biblioteki szkolnej - 4.841,00 zł
2. Zakup regałów do biblioteki  – 10.321,34 zł
3. Zakup dwóch telewizorów do sal lekcyjnych – 4.616,00 zł
4. Zakup sprzętu komputerowego (gabinet logopedy + biblioteka)

– 11.612 zł
5. Zakup  wyposażenia  do  pokoju  nauczycielskiego  (szafki

nauczycielskie i krzesła) – 5.594,25 zł
6. Zakup wyposażeniado dwóch sal lekcyjnych (stoliki, krzesła) –

8.319,00 zł
7. Rozszerzenie monitoringu, 3 kamery – 2.200,00 zł
8. Zakup  pomocy  dydaktycznych  do  pracowni  lekcyjnych  –

4.018,60 zł
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9. Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy – 1380,06 zł 
10. Zestaw do ukierunkowanej  obserwacji  dziecka  do nauczania

początkowego (3 szt x 299,90) – 899,70 zł
11. Zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedycznego –

1.099,50 zł
Łączny koszt zakupów: 54.901,45  zł

3. Zespół Szkół nr 3 w 
Hajnówce

1. Zakup książek do biblioteki – 4558,33 zł 
2. Czytnik kodów kreskowych do biblioteki – 625 zł
3. Zakup sprzętu komputerowego ( 2 projektory, 2 ekrany, zestaw

komputerowy, 2 drukarki, monitor, głośnik mobilny) – 4389,00
zł                               

4. Zakup czterech telewizorów do sal lekcyjnych – 7.022,63 zł
5. Zakup sprzętu do siłowni (wioślarz, obciążenia, gryf, ławka, 

rower) – 6.999,99 zł
6.  Pomoce  dydaktyczne do gabinetu logopedycznego (karty 

pracy logopedyczne, lustro logopedyczne, plansze 
magnetyczne) – 1.499,67 zł

7. Pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej – 556,13 zł
8. Pomoce dydaktyczne do gabinetu psychologa – 641,47 zł
9. Meble szkolne – 348,46zł
10. Publikacja broszury opracowanej przez uczniów w ramach 

projektu gimnazjalnego (środki od sponsorów) – 2.000 zł
Łączny koszt zakupów: 28.640,68 zł

4. Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Hajnówce

1. Pomoce do nauki j.angielskiego
2. Pomoce dydaktyczne do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej
3. Zestawy komputerowe

Łączny koszt zakupów: 7.339,94 zł

5. Przedszkole nr 1 w 
Hajnówce

1. Zakup zestawu gier logopedycznych – 329,00 zł
2. Zakup zabawek – 1.327,80 zł
3. Pomoce do edukacji matematycznej – Gąsienica, Pelikan – 

464,00 zł
Łączny koszt zakupów: 2.120,80 zł

6. Przedszkole nr 2 w 
Hajnówce

1. Zakup  zabawek  i  kącików  tematycznych  dla  dzieci  ze
wszystkich grup wiekowych – 5.372,53 zł

2. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z rytmiki
– 238,00 zł

3. Zakup tablic ściennych do sporządzania gazetek tematycznych
– 1.150,00 zł

4. Prenumerata fachowej literatury - 538,86 zł
5. Zakup  sprzętu  TIK  w  ramach  projektu  „Witamy  w

przedszkolu”  (2  zestawy  tablica  interaktywna  z
oprogramowaniem  i  osprzętem,  14  sztuk  laptopów,  2
projektory,  2  ekrany  ,  2  odtwarzacze,  2  radia  z  CD,  2
telewizory, laminator, gilotyna) – 42.110 zł

6. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Witamy w
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przedszkolu” (gry edukacyjne,  zabawki,  meble,  wyposażenie
gabinetu logopedycznego, urządzenia na plac zabaw) – 40.835
zł

 Łączny koszt zakupów: 90.244,39 zł

7. Przedszkole nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

1.  Zakup półki „Bambino” pod sprzęt RTV– 350 zł
2. „Jeżyk” półka do kącika tematycznego – 300 zł
3. Zakup  sprzętu  TIK  w  ramach  projektu  „Witamy  w

przedszkolu”  (1  zestaw  tablica  interaktywna  z
oprogramowaniem i osprzętem, 13 sztuk laptopów, projektor,
ekran, odtwarzacz, radio z CD, telewizor, laminator, gilotyna)
– 34.760 zł

4. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Witamy w
przedszkolu” (gry edukacyjne,  zabawki,  meble,  wyposażenie
gabinetu  Integracji  Sensorycznej  oraz  gabinetu
logopedycznego) – 33.393 zł

Łączny koszt zakupów: 68.803 zł

8. Przedszkole nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi w 
Hajnówce

1. Zabawki – 9.000 zł
2. Pomoce  dydaktyczne  w  tym   pomoce  do  gabinetu

logopedycznego i do zabaw sensorycznych – 5.000 zł
3. Publikacje – 820 zł
4. Zakup  sprzętu  TIK  w  ramach  projektu  „Witamy  w

przedszkolu”  (2  zestawy  tablica  interaktywna  z
oprogramowaniem  i  osprzętem,  14  sztuk  laptopów,  2
projektory,  2  ekrany,  2  odtwarzacze,  2  radia  z  CD,  2
telewizory, laminator, gilotyna) – 42.110 zł

5. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Witamy w
przedszkolu” (gry edukacyjne,  zabawki,  meble,  wyposażenie
gabinetu logopedycznego, urządzenia na plac zabaw) – 44.491
zł

Łączny koszt zakupów:  101.421,- zł

                       Razem:  468.028,58 zł,  w tym 237.699 zł  zakupione w ramach projektu
„Witamy w przedszkolu”

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

5.  Wykonywanie  czynności  w sprawach z  zakresu prawa pracy  w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki

Na  przełomie  czerwca  i  lipca  2017  r.  odbyły  się  trzy  konkursy  na  dyrektorów  placówek
oświatowych, w wyniku których wyłoniono dyrektorów jak niżej:

– Pani  Dorota  Durzyńska  –  dyrektor  Przedszkola  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w
Hajnówce (dotychczasowa dyrektor placówki)

– Pani  Małgorzata  Saadoon  –  dyrektor  Przedszkola  Nr  5  z  Oddziałami  Żłobkowymi  w
Hajnówce

– Pani Alina Pietraszek – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w
Hajnówce.
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IV ROZDZIAŁ
Kadra nauczycielska

1.  Stan  zatrudnienia  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych,  a  także  dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nauczyciele,  zatrudnieni  w  miejskich  szkołach  i  przedszkolach,  posiadają  odpowiednie
kwalifikacje oraz w większości uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Stan  zatrudnienia  w  placówkach  oświatowych  wynika  z  zatwierdzonej  przez  organ
prowadzący organizacji  roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie
nauczania,  liczbą  godzin  wynikającą  z  podziału  na  grupy,  np.  na  zajęciach  z  wychowania
fizycznego,  języków  obcych,  informatyki  oraz  liczbą  godzin  dla  poszczególnych  przedmiotów
i poziomów nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

W roku szkolnym 2016/2017 w miejskich placówkach oświatowych zatrudnionych było 248
nauczycieli,  w  tym  ze  stopniem  awansu  zawodowego:  stażysta,  lub  bez  stopnia  awansu  –  6,
kontraktowy – 26, mianowany – 49 oraz dyplomowany – 167 nauczycieli (tabela nr 9). 

Tabela nr 9. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego
Nazwa

placówki
Liczba nauczycieli Procent

Stażyści
Kontrak
towi

Mino-
wani

Dyplomo-
wani

Razem Stażyści
Kontrak
towi

Mianowa
ni

Dyplomo
wani

Przedszkole  nr
1

1 2 1 8 12 8,3 16,7 8,3 66,7

Przedszkole  nr
2

0 4 0 9 13 0,0 30,8 0,0 69,2

Przedszkolny 
nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi

1 3 4 11 19 5,3 15,8 21,0 57,9

Przedszkolny 
nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi

2 1 5 16 24 8,3 4,2 20,8 66,7

Zespół Szkół nr
1

0 2 8 37 47 0,0 4,3 17,0 78,7

Zespół Szkół nr
2 z Oddziałami
Integracyjnymi

1 9 15 40 65 1,5 13,9 23,1 61,5

Zespół Szkół nr
3

1 5 12 36 54 1,9 9,3 22,2 66,7

Szkoła 
Podstawowa nr

0 0 4 10 14 0,0 0,0 28,6 71,4
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3

Razem 6 26 49 167 248 2,4% 10,5% 19,8% 67,3%
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek oświatowych

Wśród  zatrudnionych  nauczycieli  znajdują  się  również  specjaliści,  w tym:  psycholodzy,
pedagodzy, logopedzi, specjaliści do spraw autyzmu, surdopedagodzy, oligofrenopedagodzy oraz
rehabilitanci. Zatrudniona kadra pedagogiczna nadal kształci się  i nabywa dodatkowe kwalifikacje.
Gmina Miejska Hajnówka, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, ustala corocznie w
„Planie  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli”  maksymalną  kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli (w 2016 roku była to kwota 3.500 zł kształcenie w
szkołach wyższych i 3.000 zł kształcenie w zakładach kształcenia nauczycieli) oraz specjalności i
formy kształcenia, na które dofinansowanie może zostać przyznane. W roku szkolnym 2016/2017
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 54.236,80 w tym 7.970
zł  na  dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe  6  nauczycieli  w  ramach  projektu  „Witamy  w
przedszkolu” (po 3 kursy dla 2 nauczycieli z zakresu logopedii, 2 nauczycieli - kurs I stopnia z
zakresu Integracji Sensorycznej, 1 nauczyciel – kurs manualnej terapii stóp, 1 nauczyciel - studia
podyplomowe z pedagogiki specjalnej).
 
2. Nagradzanie nauczycieli

Dyrektorzy i nauczyciele hajnowskich placówek oświatowych corocznie otrzymują  nagrody
za  osiągnięcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej.
W roku szkolnym 2016/2017 były to nagrody:

1. Nagroda Burmistrza  Miasta  Hajnówka –  19  nagród (7  dyrektorów i  12  nauczycieli)  na
łączną kwotę brutto 28.500 zł;

2. Nagroda Dyrektora Szkoły – 90 nauczycieli na łączną kwotę brutto 88.220 zł.  

3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Od roku 2010 jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do analizy wynagrodzeń
nauczycieli.  Celem  takiej  analizy  jest  ustalenie,  czy  wydatki  poniesione  w  danym  roku
kalendarzowym na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
nie  są  niższe  od średnich  wynagrodzeń,  które  stanowią  ustalony niżej  procent  kwoty bazowej,
określanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa od września 2012 roku do grudnia 2016
roku wynosiła 2 717,59 zł. zaś średnie wynagrodzenie wynosiła miesięcznie, dla: 
1) nauczyciela stażysty – 100% kwoty bazowej, czyli 2717,59 zł 
2) nauczyciela kontraktowego – 111% kwoty bazowej, czyli 3016,52 zł 
3) nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej, czyli 3913,33 zł
4) nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, czyli 5000,37 zł.
Od stycznia 2017 roku kwota bazowa uległa zmianie i wynosi 2752,92 co przekłada się na średnie
wynagrodzenie w następujący sposób:
1) nauczyciel stażysta – 100% kwoty bazowej, czyli 2752,92 zł 
2) nauczyciel kontraktowy – 111% kwoty bazowej, czyli 3055,74 zł 
3) nauczyciel mianowany – 144% kwoty bazowej, czyli 3964,20 zł
4) nauczyciel dyplomowany – 184% kwoty bazowej, czyli 5065,37 zł.

Z  przeprowadzonej  analizy  wydatków  poniesionych  w  roku  kalendarzowym  2016  na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w
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art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego stwierdzono, iż nauczyciele stażyści, kontraktowi
oraz dyplomowani otrzymali wynagrodzenie przewyższające wysokość średniego wynagrodzenia i
nie było konieczne wypłacanie dodatków uzupełniających. Natomiast nauczyciele mianowani nie
osiągnęli wymaganego średniego wynagrodzenia i wypłacono im dodatki uzupełniające w łącznej
wysokości 12.822,07 zł.

V ROZDZIAŁ

Pomoc materialna oraz inne formy wsparcia udzielane uczniom,
z uwzględnieniem działań nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi

Gmina  Miejska  Hajnówka  zapewnia  uprawnionym  uczniom  pomoc  socjalną  w  postaci
stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dofinansowanie do zakupu podręczników. We wszystkich
szkołach realizowany jest  również Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(obiady finansowane przez MOPS). Dodatkowo dla 2 uczniów niepełnosprawnych dofinansowano
koszty dojazdu do szkoły na łączną kwotę 3.174,53 zł. Gmina Miejska Hajnówka oferuje dzieciom i
młodzieży  również  inne  formy  wsparcia,  np.  zajęcia  wyrównawcze  oraz  korekcyjno  –
kompensacyjne,  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczną,  nauczanie  indywidualne,  stypendia  o
charakterze motywacyjnym oraz wiele działań nakierowanych na kształcenie dzieci i młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Stypendia i zasiłki szkolne

Na podstawie  art.  90b ustawy o  systemie  oświaty  Gmina  Miejska  Hajnówka  przyznaje
pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i  zasiłków szkolnych. Jest ona
skierowana do wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka (niezależnie od typu
szkoły,  w jakiej  się uczą). W minionym roku szkolnym otrzymali  ją ci uczniowie, w rodzinach
których dochód na jedną osobę nie przekroczył 514 zł netto. W roku szkolnym 2016/2017 stypendia
i zasiłki  szkolne otrzymało 255 uczniów, na kwotę 610.196,08 zł  (tabela nr 10).  Pomoc ta jest
finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i 20% ze środków budżetu gminy.

Tabela 10. Kwota stypendiów socjalnych wypłacona w latach 2013-2017

Stypendia i zasiłki socjalne 

Rok 
szkolny

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Liczba 
uczniów

393 311 316 255

Kwota
(zł)

582.889,92 490.609,20 450.665,67 610.196,08

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka
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2. Wyprawka szkolna dla uczniów

Pomoc  w  formie  dofinansowania  do  zakupu  podręczników  była  udzielana  uczniom
posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  (bez  względu  na  dochód).  W
minionym  roku  szkolnym  z  tej  formy  wsparcia  skorzystało  ogółem  36  uczniów.  Łącznie
wydatkowano na ten cel kwotę 8.047,55 zł (tabela nr 11). 

Tabela 11. Realizacja programu Wyprawka szkolna w latach 2012-2016

Wyprawka szkolna

Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba 
uczniów

232 277 220 82 36

Kwota (zł) 53.286,00  70.524,25 58.358,53 21.033,36 8.047,55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

3. Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe imienia Pelagii 
Ponieckiej

Uczniowie  miejskich  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  mogą  otrzymać  stypendia  o
charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i
sportowe. Stypendia te przyznawane są przez Burmistrza Miasta Hajnówka na podstawie kryteriów
określonych w regulaminie przyjętym przez Radę Miasta Hajnówka.

W roku 2016 złożono 74 wnioski o przyznanie w/w stypendium. Przyznano 68 stypendia, w
tym: 64 stypendia za wyniki w nauce, 2 stypendia za osiągnięcia artystyczne oraz 2 stypendia za
osiągnięcia  sportowe.  Wnioski  o  stypendium  artystyczne  uczniów  Hajnowskich  szkół,  które
rozpatrzono pozytywnie  zostały złożone dla  uczennicy Zespołu  Szkół  Nr  3  w Hajnówce przez
stowarzyszenie  METAMORPHOSIS,  natomiast  dla  drugiej  wychowanki  Szkoły  Podstawowej  
Nr  3  w  Hajnówce  wnioskował  Hajnowski  Dom  Kultury.  Na  stypendia  dla  uczniów  w  roku
szkolnym 2016/2017  wydatkowano  z  budżetu  miejskiego  kwotę  68.000  zł  złotych  (po  100  zł
miesięcznie dla ucznia przez 10 miesięcy). Dane dotyczące liczby stypendystów Burmistrza Miasta
Hajnówka za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe z podziałem na poszczególne
placówki oświatowe przedstawia tabela nr 12. 

Tabela nr 12. Liczba Stypendystów Burmistrza Miasta Hajnówka za wyniki w nauce oraz
osiągnięcia artystyczne i sportowe z podziałem na poszczególne placówki oświatowe

Nazwa placówki oświatowej Liczba Stypendystów 

Zespół Szkół Nr 1 16

Zespół Szkół Nr 2 5

Zespół Szkół Nr 3 30 (w tym 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne)

Szkoła Podstawowa Nr 3 3 (w tym 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne)

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką 9  (w tym 2 stypendium za osiągnięcia sportowe)
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Języka Białoruskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących 5

Ogółem 68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

4.  Inne  formy wsparcia  uczniów,  z  uwzględnieniem działań podejmowanych przez  szkoły,
nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W  roku  szkolnym  2016/2017  wielu uczniów  miejskich  szkół  oraz  wychowanków
przedszkoli objętych było pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach zespołów korekcyjno
– kompensacyjnych,  dydaktyczno – wyrównawczych, terapii pedagogicznej, socjoterapii, terapii
logopedycznej, pracy z uczniem słabym oraz pracy z uczniem zdolnym (grupowej i indywidualnej).
W Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce kompleksowym wsparciem objęto
22  uczniów  z  orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego.  Również  we  wszystkich
przedszkolach prowadzona była praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności edukacyjne (we
współpracy  z  rodzicami  dzieci)  oraz  praca  z  dzieckiem  zdolnym  (według  planu  działań  i
indywidualnych kart pracy). Prowadzona była też terapia pedagogiczna oraz terapia logopedyczna,
a także gimnastyka korekcyjna. Kompleksową pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęto 14
dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 2 dzieci z opiniami psychologiczno-
pedagogicznymi uczęszczającymi do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.
W celu  wsparcia  rozwoju  tych  wychowanków  w/w  placówka  podjęła  szereg  działań,  w  tym
zatrudniła  niezbędnych  specjalistów:  surdopedagoga,  psychologa,  logopedę,  rehabilitanta
ruchowego, terapeutę dzieci z autyzmem, specjalistę prowadzącego neurokinezjologiczną terapię
taktylną. Praca specjalistów z dziećmi odbywała się zgodnie z opracowanymi programami, planami
wspomagania  i  korygowania  rozwoju  dziecka.  Rodzice  na  bieżąco  byli  informowani  o
osiągnięciach i niepowodzeniach dzieci. 

2) Nauczanie indywidualne

W roku szkolnym 2016/2017 nauczaniem indywidualnym byli objęci uczniowie, którzy ze
względów zdrowotnych nie mogli uczęszczać do szkoły lub też mogli uczęszczać, ale w bardzo
ograniczonym  wymiarze.  Podstawą  zorganizowania  nauczania  indywidualnego  jest  orzeczenie
wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Wymiar godzin nauczania indywidualnego
określało  Rozporządzenie  Ministra   Edukacji  Narodowej  z  dnia  28 sierpnia  2014 r.  w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157), jak niżej: 
- dla dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne od 4 do 6 godzin,
- dla uczniów klas I—III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin,
- dla  uczniów  klas  IV—VI  szkoły  podstawowej od  8 do 10 godzin,
- dla uczniów gimnazjum od 10 do 12 godzin.
Tą  formą  nauczania,  w  roku  szkolnym 2016/2017,  objętych  było  11  uczniów.  Jego  realizacja
odbywała się najczęściej w ramach godzin ponadwymiarowych. 
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3) Integracja

Organizacja  miejskich  placówek oświatowych obejmuje  wiele  działań  na  rzecz  uczniów
niepełnosprawnych,  w  tym  integrację.  W Zespole  Szkół  nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w
Hajnówce oraz w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce były zorganizowane
oddziały  integracyjne.  Zgodnie  z  przepisami  oświatowymi  oddziały  integracyjne  liczyły  do  20
uczniów,  w  tym  do  5  uczniów  niepełnosprawnych  (z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego).  Każdy  oddział  wspierany  był  dodatkowo  przez  nauczyciela  wspomagającego  z
kwalifikacjami do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Przyznawano rówież środki  na dodatkowe
etaty  lub  godziny  nauczycielskie  wspierające  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia specjalnego. 

W roku szkolnym 2016/2017 do Zespołu Szkół nr 2 uczęszczało 22 uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (5 uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, 10 z niepełnosprawnością
intelektualną  w  stopniu  lekkim,  2  z  niedosłuchem,  1  z  niepełnosprawnością  ruchową,  1  z
upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  umiarkowanym  i  niepełnosprawność  ruchowa,  1  z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i autyzm, 1 z  niepełnosprawnością ruchową i słabym
widzeniem, 1 z niedostosowaniem społecznym). 
Ponadto do Przedszkola nr 3 uczęszczało 14 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2
dzieci  z  autyzmem,  3  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim,  1  z  upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym z dysfunkcją słuchu, 6 z niepełnosprawnością ruchową, 1 z
upośledzeniem umysłowym umiarkowanym z cechami autyzmu, 1 z obustronnym niedosłuchem
zmysłowo – nerwowy głębokiego stopnia, 1 z cechami autyzmu). 
Do Zespołu Szkół Nr 3 również uczęszczali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (3
uczniów, w tym:  1 uczeń z orzeczeniem o afazji, 1 z zagrożeniem niedostosowania społecznego
oraz 1 z orzeczeniem o zespole Aspergera). 
Wszystkie  potrzebujące  dzieci  mają  odpowiednio  zorganizowaną  pomoc  psychologiczno  –
pedagogiczną.  Placówki  współpracują  z  poradnią  psychologiczno  –  pedagogiczną  w  zakresie
diagnozy uczniów i organizacji pomocy specjalistów. 
W Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonowało 5 oddziałów integracyjnych, w
których pracowało dodatkowo 5 nauczycieli wspomagających oraz 1 oddział specjalny (2 uczniów
z autyzmem),  w którym pracowało  2  nauczycieli  i  pomoc nauczyciela.  W Przedszkolu  nr  3  z
Oddziałami Integracyjnymi działały 4 oddziały integracyjne, w których zatrudniono 4 nauczycieli
wspomagających oraz 2 dodatkowych nauczycieli  (tzw.  „cieni”),  którzy sprawowali  opiekę nad
chłopcami  z  autyzmem.  Natomiast  w  Zespole  Szkół  Nr  3  realizowano  Indywidualny  program
edukacyjno – terapeutyczny. Dodatkowo dziecku z autyzmem przydzielono asystenta nauczyciela,
uczeń z  zagrożeniem niedostosowania społecznego uczęszczał na zajęcia socjoterapeutyczne – 2
godziny w tygodniu, natomiast gimnazjalista z afazją realizował Indywidualny program edukacyjno
– terapeutyczny.

4) Zajęcia wychowania fizycznego w Parku Wodnym w Hajnówce

Co  dwa  tygodnie  jedna  z  czterech  godzin  zajęć  wychowania  fizycznego  dla  uczniów
wszystkich miejskich szkół odbywała się w Parku Wodnym w Hajnówce. Bilety wstępu oraz dowóz
uczniów na zajęcia na basenie finansowane są z budżetu miasta. W roku szkolnym 2016/2017 był to
koszt rzędu 91.484,00 zł (bilety 38.564,00 zł oraz dowóz 52.920,00 zł).
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ROZDZIAŁ VI
Zajęcia pozalekcyjne

Wszystkie szkoły i przedszkola prowadzą dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań, które są
realizowane  przez  nauczycieli  głównie  w  ramach  godzin  ponadwymiarowych  dodatkowo
finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej  Hajnówka. Zajęcia te mają na celu w szczególności
wyrównywanie  zaburzeń  rozwojowych  oraz  rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów.
Podczas tych zajęć uczniowie przygotowywali  się do różnego rodzaju konkursów. Wykaz zajęć
pozalekcyjnych  realizowanych  w  minionym  roku  szkolnym  w  poszczególnych  placówkach,
przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Zajęcia pozalekcyjne – liczba godzin realizowana w tygodniu

Lp. Nazwa
placówki

Rodzaj zajęć 
oraz liczba godzin realizowana w tygodniu

1. Zespół Szkół 
nr 1 w 
Hajnówce

1. Zespoły   dydaktyczno  –  wyrównawcze  –  38  h  (I  –  III  SP –  5  h;
matematyczne  –  11  h;  język  polski  –  11h;  język  angielski  –  5  h;
pozostałe – 6 h)

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 11 h
3. Zajęcia  przygotowujące  do  egzaminu  gimnazjalnego  –  3  h  (język

polski – 1 h; język angielski –1 h; fizyka – 1 h)
4. Koła przedmiotowe – 15 h (matematyczne – 5 h; biologiczne – 2 h;

chemiczne –2h; język angielski –2h; historyczne –3h; plastyczne – 1h)
5. Zajęcia sportowe – 8 h
6. Pozostałe  –  20  h  (artystyczne  –  11  h;  biblijne  –  1  h;  techniczno-

komputerowe  –  2  h;  informatyczne  –  2h;  ekologiczne  –  1h;  koło
przyjaciół książki – 1 h; teatralne – 1 h; chór/zespół instrumentalny –
1 h)

Łącznie 95 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo 

2. Zespół Szkół 
nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi
w Hajnówce

1. Zespoły  dydaktyczno – wyrównawcze  – 48 h (14 h w klasach I-III
SP,  13  h  z  polskiego,  9  h  z  matematyki,  6  h  język  angielski,  2  h
historia, 2 h  biologia, 2 h geografia)

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  16 h
3. Zajęcia  rozwijające  –  54  h,  w  tym:  z  angielskiego  –   14  h;  z

matematyki  –14  h;  z  j.  polskiego  –  7  h;  z  niemieckiego  –2  h;  z
przyrody – 2 h; z chemii –  2 h; z fizyki – 2 h; z biologii – 1 h; z
geografii – 1 h

4. Zajęcia sportowe –  16 h
5. Pozostałe – 37 h (terapia Bioofedbeck – 2 h; socjoterapia grupowa – 4

h; gimnastyka korekcyjna – 2 h; koło elektroniczne – 2 h; zuchy i
harcerstwo – 10  h; koło europejskie – 2 h; koło informatyczne –  2 h; 
chór szkolny – 4 h; zajęcia kulinarne  – 6 h; koło białoruskie – 1 h;
wolontariat szkolny – 2 h).

Łącznie 171 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo 

3. Zespół Szkół 
nr 3 w 
Hajnówce

1. Zespoły  dydaktyczno – wyrównawcze  – 24 h (matematyczne – 12 h;
język polski - 10 h; edukacja wczesnoszkolna – 10 h)

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 11 h
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3. Koła przedmiotowe – 45 h (przyrodnicze  –  4  h;  matematyczno –
przyrodnicze – 2 h; polonistyczne – 1 h;  polonistyczno – historyczne
–  1  h;  geograficzne  –  1  h;  języka  angielskiego  –  8  h;   języka
niemieckiego – 2 h; języka białoruskiego i rosyjskiego – 4 h ; fizyczne
–  1  h;  biologiczne  –  1  h;  chemiczne  –  1  h;  plastyczne  –  3  h,
informatyczne – 3 h; religijne - 4 h; czytelnicze – 2 h; historyczne – 4
h; matematyczne – 1 h; religijne – 2 h;)

4. Zajęcia z uczniem zdolnym z matematyki - 4 h
5. Zajęcia  przygotowujące  do  egzaminu  gimnazjalnego  z  języka

polskiego – 1 h
6. Zajęcia rekreacyjno – sportowe –  8 h, w tym koło siatkowe – 4 h
7. Pozostałe  –  29  h  (gimnastyka  korekcyjna  –  2  h;  klub  miłośników

książki – 1 h; koło przyjaciół biblioteki – 4 h; drużyna harcerska – 1 h;
gromada zuchowa – 2 h; koło gier planszowych – 2 h; zespół wokalny
Hip-Top –  4  h;  koło  regionalne  –  2  h;  koło  teatralne  –  1  h;  koło
turystyczne  „Człapy”  -  2  h;  grupowe zajęcia  logopedyczne  –  1  h;
zajęcia socjoterapeutyczne – 2 h;  szkolne koło PCK – 1 h; koło gier
planszowych – 2 h; radiowęzeł szkolny – 2 h)

Łącznie 122 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo 

4. Szkoła  
Podstawowa nr
3 w Hajnówce

1. Zespoły  dydaktyczno- wyrównawcze  – 3 h (matematyczne – 2 h;
język polski – 1 h;) 

2. Koła przedmiotowe – 4 h (matematyczne – 2 h; język polski – 1 h;
język angielski – 1 h;)

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 1 h
4. Zajęcia sportowe – 4 h
5. Koła artystyczne – 2 h

Łącznie 14 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo

5. Przedszkole nr 
1 w Hajnówce

1. Katecheza  katolicka –  3 h
2. Katecheza prawosławna – 3 h
3. Rytmika – 1,5 h (zajęcia prowadzone są w każdej grupie wiekowej  2

x 15 minut /młodsze grupy/ i 2 x 30 minut w tygodniu/ starsze grupy/)
4. Gimnastyka korekcyjna – 2 h
5. Terapia pedagogiczna    – 2 h
6. Język angielski – 3,5 h
7. 30 Gromada „Leśne skrzaty” - 1 h
8. Język białoruski (edukacja regionalna) – 4 h
9. Koła zainteresowań – 3 h („Miniaturka teatralna”- 2 x po 30 minut w

miesiącu;  „Ekoludek”-  1  x  30  minut  w  tygodniu;  „Przebojowe
dzieciaki”- 1 x 30 minut w tygodniu; „Kolebka”- edukacja regionalna-
2 x po 30 minut w tygodniu)

Łącznie 23 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo

6. Przedszkole nr 
2 w Hajnówce

1. Religia katolicka – 1 h
2. Religia prawosławna – 3 h (po 1 h tygodniowo w trzech grupach)
3. Koła zainteresowań – 1 h (koło teatralne ,,Bajkolandia’’ – 0,5 h; koło

taneczne ,,Tańczące nutki''- 0,5 h)
4. Terapia logopedyczna – 8 h
5. Zespół korekcyjno – kompensacyjny – 1 h
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6. Gimnastyka korekcyjna - 2 h
7. Język angielski – 3,5 h
8. Rytmika – 4h (3 x 30 min. tygodniowo w trzech starszych grupach, 2

x 15 min tygodniowo w dwóch młodszych grupach)
Łącznie 23,5 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo

Ponadto, w ramach realizacji projektu unijnego „Witamy w przedszkolu”:
1. Koło matematyczne dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
2. Koło informatyczne dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
3. Koło języka angielskiego dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
4. Koło badawcze dla 10 dzieci – 130 godzin w ciągu roku szkolnego
5. Zajęcia  logopedyczne  dla  25  dzieci  –  750  godzin  w  ciągu  roku

szkolnego 
6. Gimnastyka korekcyjna dla 3 dzieci z wadami stóp – 60 h w ciągu

roku szkolnego.

7. Przedszkole nr 
3 z Oddziałami
Integracyjnymi
w Hajnówce

1. Religia  katolicka – 3 h
2. Religia prawosławna – 2 h
3. Rytmika – 2 h
4. Język angielski – 3 h
5. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 10 h
6. Zajęcia ze specjalistami logopedą, psychologiem, rehabilitantem – 46

h 
7. Zajęcia dogoterapii – 2 h ( w 4 grupach po 0,5 godziny tygodniowo)

Łącznie 68 h godzin zajęć dodatkowych tygodniowo
     
     Dodatkowo  były  prowadzone  zajęcia  popołudniowe  w  ramach
realizowanej Innowacji Pedagogicznej „Z Babcią i dziadkiem miło spędzam
czas  -  Integracja pokoleń” -  plastyczne,  muzyczno – taneczne,  kulinarne i
ruchowe: w wymiarze 2 razy w miesiącu. 

Ponadto, w ramach realizacji projektu unijnego „Witamy w przedszkolu”:
1. Koło matematyczne dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
2. Koło informatyczne dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
3. Koło języka angielskiego dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
4. Koło badawcze dla 10 dzieci – 130 godzin w ciągu roku szkolnego
5. Zajęcia  logopedyczne  dla  25  dzieci  –  750  godzin  w  ciągu  roku

szkolnego 
6. Integracja Sensoryczna dla 14 dzieci ze specjalnymi potrzebami – 420

h w ciągu roku szkolnego
7. Asystent dziecka z autyzmem – 480 h (2 dzieci x 240 h w ciągu roku

szkolnego).

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami
Żłobkowymi w
Hajnówce

1. Religia prawosławna – 6 h
2. Religia katolicka – 5 h
3. Język angielski – 7 h
4. Zespoły  korekcyjno - kompensacyjne – 2 h
5. Gimnastyka korekcyjna – 3 h
6. Rytmika – 5 h
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Łącznie 28 godzin zajęć dodatkowych tygodniowo
Ponadto, w ramach realizacji projektu unijnego „Witamy w przedszkolu”:

1. Koło matematyczne dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
2. Koło informatyczne dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
3. Koło języka angielskiego dla 10 dzieci  – 60 h w ciągu roku szkolnego
4. Koło badawcze dla 10 dzieci – 130 godzin w ciągu roku szkolnego
5. Zajęcia  logopedyczne  dla  30  dzieci–  900  godzin  w  ciągu  roku

szkolnego 
6. Gimnastyka korekcyjna dla 4 dzieci z wadami stóp – 60 h w ciągu

roku szkolnego
7. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla 3 dzieci z nadwrażliwością

słuchową  – 60 h w ciągu roku szkolnego

Razem: Łącznie 544,5 godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych tygodniowo, w
tym w szkołach 402 godziny, a w przedszkolach 142,5 godziny. Ponadto 
zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych oraz realizacji projektu 
"Witamy w przedszkolu"

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

ROZDZIAŁ VII

Największe osiągnięcia uczniów i wychowanków

1. Informacje o sukcesach uczniów i wychowanków w różnych dziedzinach

Uczniowie naszych szkół  i  wychowankowie przedszkoli  biorą udział  w różnego rodzaju
konkursach,  projektach,  programach,  zawodach  sportowych  oraz  konkursach  i  olimpiadach
przedmiotowych. 

W  w/w  rywalizacji  uczniowie  i  wychowankowie  hajnowskich  placówek  oświatowych
odnieśli  w ubiegłym roku szkolnym szereg sukcesów (tabela  nr 14).  Wielu uczniów otrzymało
świadectwo  z  wyróżnieniem (tabela  nr  15)  oraz  zostało  laureatami  lub  finalistami  konkursów
przedmiotowych  (tabela  nr  16)  lub  zostało  nagrodzonych  za  inne  osiągnięcia,  np.  sportowe,
artystyczne. 

Tabela nr 14. Osiągnięcia uczniów i wychowanków
Lp Nazwa

placówki
Osiągnięcia uczniów i wychowanków

1. Zespół Szkół nr
1 w Hajnówce

Sukcesy naukowe: 
1. Rejonowy Konkurs Ortograficzny – II miejsce 
2. Międzyszkolny konkurs  języka angielskiego - II miejsce
3. Międzygimnazjalny  konkurs "Train your brain" – I  i II miejsce 
4. Miejski  Konkurs Mistrzowie Języka Polskiego – I  miejsce zajęła

drużyna w czteroosobowym składzie uczennic z klas szóstych
5. Międzynarodowy  Konkurs Kangur  Matematyczny  2017  –

wyróżnione zostały uczennice: z klasy III i V szkoły podstawowej 
6. Międzyszkolny  Konkurs  "Młody  matematyk"  –  I  miejsce  jeden

uczeń i II miejsce pięciu uczniów z klasy IV – VI 

23



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 

7. Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny – III miejsce
Sukcesy recytatorskie: 

1. Rejonowy  Konkurs  Recytatorski  "Baje,  bajki,  bajeczki"  – 2
wyróżnienia

2. Konkurs Chrześcijańskiej Poezji Religijnej na szczeblu powiatu – 4
wyróżnienia

3. Konkurs  Recytatorski  Prawosławnej  Poezji  Religijnej  Diecezji
Warszawsko – Bielskiej – wyróżnienie

4. Konkurs  recytatorski "Ojczyste słowo" na szczeblu rejonowym - II
i III miejsce

Sukcesy plastyczne: 
1. Ogólnopolski   Konkurs  Plastyczny  "Wiosna  Młodych  Talentów

2017" tytuł Talent roku 
2. Ogólnopolski Konkurs  "Poznaj  Białoruś"  – III  miejsce i

wyróżnienie
3. Konkurs plastyczny "Moja cerkiew parafialna" organizowany przez

Instytut Kultury Prawosławnej – 3 wyróżnienia 
4. Rejonowy  Konkurs  Plastyczny "Szepty Puszczy Białowieskiej" –

II i III miejsce 
5. Konkurs Plastyczny organizowany przez firmę Uzimex I miejsce

na szczeblu rejonu 
Inne sukcesy:

1. Diecezjalny konkurs  Wiedzy  Biblijnej  "Spotkania  z  Biblią"  –
finalistka 

2. Ogólnopolski  Turniej  Bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym   na
szczeblu powiatowym – II miejsce 

3. Turniej „Nasze bezpieczeństwo” - IV miejsce w powiecie
4. Miejski Konkurs na prezentację multimedialną "Henryk  Sienkiewicz

–  życie  i  twórczość"  organizowany  przez  Miejską  Bibliotekę
Publiczną – I, II i III  miejsce oraz 3 wyróżnienia 

5. Konkurs adresowany  do  gimnazjalistów  „Czy  palenie  szkodzi?”
organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Hajnówce – I, II i II miejsce w powiecie 

6. Ogólnopolska Olimpiada  Promocji Zdrowego Stylu Życia  PCK –
IV miejsce  na etapie rejonowym

Sukcesy sportowe:
1. Współzawodnictwo  rekreacyjno – sportowe „Olimpijka" – I miejsce

wśród hajnowskich szkół podstawowych (puchar dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Hajnówce)

2. Biegi o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówki – V miejsce 
3. Mistrzostwa powiatu w pływaniu– I miejsce stylem klasycznym na

dystansie  50  m,  II  miejsce  w  pływaniu  stylem  grzbietowym  na
dystansie  50 m 

4. Mistrzostwa Województwa  w  pływaniu  stylem  klasycznym  na
dystansie 50 m – XII miejsce 

5. Powiatowe zawody  szachowe – II miejsce  drużyny dziewcząt i IV
miejsce drużyny chłopców

6. Gwiazdkowy Turniej  Szachowy – II i III miejsce
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7. Trójbój lekkoatletyczny klas IV na szczeblu powiatu – chłopcy zajęli
I miejsce, dziewczęta – II miejsce

8. Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce – I, II i III miejsce w skoku
w dal 

9. Mistrzostwa Województwa w piłce  nożnej – XII  miejsce  drużyny
chłopców 

2. Zespół Szkół
Nr 2 z
Oddziałami
Integracyjnymi
w Hajnówce

Sukcesy naukowe: 
1. Tytuł laureata wojewódzkiego przedmiotowego konkursu z biologii
2. Tytuł  finalisty wojewódzkiego przedmiotowego konkursu z  języka

niemieckiego
3. I miejsce w województwie w konkursie Verstehen i XXVI miejsce w

kraju
4. Konkurs  Olimpiada  Wiedzy  Archimedes  Plus  Lingua  Plus  –  2

laureatów III stopnia, jeden IV stopnia i czterech V stopnia
5. Konkurs English Ace – III miejsce w woj. podlaskim
6. Konkurs The Big Challenge – VII i XI miejsce w woj. podlaskim

Sukcesy recytatorskie:
1. I  miejsce  w  centralnych  eliminacjach  konkursu  recytatorskiego

"Ojczyste słowo" w kategorii klas I – III SP
2. I i II miejsce w kategorii klas I – III SP oraz II miejsce w kategorii

klas IV – VI SPw rejonowych eliminacjach konkursu recytatorskiego
"Ojczyste słowo" 

Sukcesy plastyczne:
1. Wyróżnienie  w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  "Moje

Krajobrazy" organizowanym przez Liceum Plastyczne w Supraślu
Sukcesy sportowe:

1. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Piłce Nożnej
SP

2. II miejsce i V miejsce (kat. wiekowa - rocznik 2004) w XX Biegu
Ulicznym o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka

3. I  miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz III  miejsce na 100m
stylem  grzbietowym  w  wojewódzkich  zawodach  pływackich  w
Sokółce

Inne sukcesy:
Do  najważniejszych osiągnięć uczniów zaliczyć  należy:

1. I  miejsce  SP  i  II  miejsce  Gimnazjum  w  Powiatowym  Turnieju
Bespieczeństo Ruchu Drogowego 

2. Wyróżnienie w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
2016

3. III  miejsce  w  Międzynarodowym  Konkursie  z  programowania
SCRIPT 2017 za projekt Quiz o Św. Patryku

4. II  miejsce  w  Międzynarodowym  Konkursie  z  programowania
SCRIPT 2017 za  projekt  Wyścig  samochodowy Kreatywna  Klasa
Squli

5. Wyróżnienie  w  konkursie  plastycznym  "Story  Waszej  Szkoły"
organizowanym przez Fundację Orange 

6. VIII miejsce w Pucharze Polski Nordic Walking - Hajnówka 2016
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7. Dwie drużyny awansowały do rozgrywek wojewódzkich w turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

8. I  miejsce  w  sztafecie  dziewcząt  w  Mistrzostwach  Powiatu
Hajnowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych SP

9. I,  II,  III  i  VI  miejsca  w  Mistrzostwa  Powiatu  Hajnowskiego  w
Drużynowych Biegach Przełajowych SP

10. Mistrzostwa  Powiatu  Hajnowskiego  w  Pływaniu  SP:  I  miejsce  w
stylu grzbietowym, I miejsce w stylu dowolnym, VII miejsce w stylu
klasycznym, VII miejsce w stylu dowolnym, VIII miejsce w stylu
grzbietowym, VI miejsce w stylu dowolnym; sztafeta chłopców 8 x
25 m II miejsce

11. III miejsce w stylu dowolnym, w Półfinale Wojewódzkim SP
12. Igrzyska Województwa Podlaskiego w Aerobiku SP – VII miejsce
13. Igrzyska LA SP: II miejsce w biegu na 200m, I miejsce w biegu na

600m, IV miejsce w biegu na 600m, I miejsce w skoku w dal, III
miejsce w pchnięciu kulą, I miejsce w rzucie oszczepem, V miejsce
w pchnięciu kulą, I miejsce w sztafecie 4 x 60 m dziewcząt 

14. Mistrzostwa Powiatu  Hajnowskiego w Trójboju LA SP: I  miejsce
dziewczęta i II miejsce chłopcy

15. Olimpijka – zawody sportowo – rekreacyjne dla klas II i III SP, gdzie
klasy II zajęły I miejsce,  a kl.III zajęły II miejsce.  W klasyfikacji
łącznej nasza szkoła zajęła II miejsce

16. XX  Bieg  Uliczny  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  –  szkoła  w
klasyfikacji  łącznej  zajęła  II  miejsce  (jako  SP);  indywidualnie
zdobyte miejsca: trzy I miejsca, jedno II miejsce, jedno III miejsce,
jedno IV miejsce, dwa V miejsca i jedno VI miejsce

17. Mistrzostwa  Powiatu  Hajnowskiego  w  Sztafetowych  Biegach
Przełajowych – sztafeta dziewcząt II miejsce (gimnazjum)

18. Mistrzostwa  Powiatu  Hajnowskiego  w  Drużynowych  Biegach
Przełajowych  –  II  miejsce  dziewcząt  i  II  miejsce  chłopców
(gimnazjum) a indywidualnie I, II, IV i VI miejsca

19. Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Pływaniu Gim : I miejsce w
stylu grzbietowym, V miejsce w stylu dowolnym; VI miejsce w stylu
dowolnym;  VII  miejsce  w  stylu  dowolnym;  I  miejsce  w  stylu
dowolnym,  I  miejsce  w  stylu  motylkowym;  VI  miejsce  w  stylu
klasycznym

20. W  Półfinale  Wojewódzkim  w  Pływaniu:  II  miejsce  w  stylu
grzbietowym,  I  miejsce  w  stylu  grzbietowym,  V miejsce  w  stylu
dowolnym, VII miejsce w stylu dowolnym

21. Gimnazjada LA: I miejsce w biegu na 100 m i 600m oraz II i IV w
biegu  na  1000  m,  II  i  V miejsce  w  skoku  w  dal,  V miejsce  w
pchnięciu kulą, IV i V w rzucie oszczepem, sztafeta dziewcząt 4 x
100 m – I miejsce, sztafeta chłopców 4 x 100 m – V miejsce

22. XX Biegu Ulicznym o Puchar Burmistrza Miasta Gimnazjum zajęło
III miejsce a indywidualnie: I miejsce, I miejsce i VI miejsce

3. Zespół Szkół nr
3 w Hajnówce

Szkoła Podstawowa Nr 6:
Sukcesy naukowe: 
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1. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego
2. Macmillan Primary School Tournament V- III miejsce, etap rejonowy
3. Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkół podstawowych – I,  II,  III

miejsce i wyróżnienie
4. Konkurs „Poznaj Białoruś 2016” – dwa III miejsca 
5. Konkurs ortograficzny, powiatowy klas I – III SP – I miejsce

Sukcesy recytatorskie: 
1. Konkurs  Recytatorski  „Ojczyste  słowo”  -  I,  III  miejsce  (etap

centralny)
2. Konkurs  Recytatorski  „Baje,  bajki,  bajeczki”  -  I  miejsce  (etap

wojewódzki)
3. Konkurs „Gawęda białoruska” - dwa II miejsca i wyróżnienie (etap

powiatowy)
4. XII  Międzynarodowy  Konkurs  Recytatorski  Prawosławnej  Poezji

Religijnej pt. ,,Poezja źródeł’’- dwa II miejsca
5. Międzypowiatowy Konkurs Poezji Religijnej: II miejsce

Sukcesy plastyczne: 
1. „Wiosna młodych talentów” - wyróżnienie
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Pod dobrą opieką” -

dwa wyróżnienia
3. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pronar oczami dziecka” II edycja -

I miejsce
4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja cerkiew parafialna” - trzy I

miejsca
5. Wojewódzki  Konkurs  Plastyczno  –  Literacki  Pamięci  Simony

Kossak – wyróżnienie
Sukcesy sportowe:
Do   najważniejszych  osiągnięć  uczniów  szkoły  podstawowej   zaliczyć
należy:

1. I miejsce w konkursie pchnięcia kulą podczas Powiatowych Igrzysk
w Lekkiej Atletyce

2. I miejsce w biegu na 200 m, II i III miejsce w biegu na 600 m i  II
miejsce w biegu na 1000 m podczas Powiatowych Igrzysk w Lekkiej
Atletyce

3. II  miejsce  w  rzucie  oszczepem  podczas  Powiatowych  Igrzysk  w
Lekkiej Atletyce

4. II miejsce w skoku w dal podczas Powiatowych Igrzysk w Lekkiej
Atletyce

Gimnazjum Nr 2: 
Sukcesy naukowe: 

1. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
2. Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego – 3 osoby
3. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego
4. XIV Konkurs Ortograficzny – finalistka 
5. Konkurs Językowy „Odpowiednie dać rzeczy słowo” - I i III miejsce

Sukcesy recytatorskie: 
1. Konkurs Recytatorski „Ojczyste słowo”- III miejsce (etap centralny)
2. Ogólnopolski Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich – I
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miejsce
3. Konkurs  Recytatorski  Poezji  Rosyjskiej  pt.  „Rosyjska  Poezja

Religijna” - II miejsce
4. Międzynarodowy  Konkurs  Recytatorski  Prawosławnej  Poezji

Religijnej „Poezja Źródeł” - I miejsce
Sukcesy sportowe:
Do  najważniejszych  osiągnięć  uczniów  szkoły  podstawowej  zaliczyć
należy:

1. I  miejsce  na  dystansie  2500  m  podczas  Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Biegach Przełajowych

2. I  miejsce w biegu na 1000 m podczas Gimnazjady Województwa
Podlaskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych

3. I miejsce w biegu na 300 m i na 1000 m oraz w biegu rozstawnym 4
x 100 m podczas XVII Podlaskiej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce

4. I  miejsce  w  rzucie  oszczepem  oraz  w  pchnięciu  kulą  podczas
Powiatowej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce

4.
Szkoła
Podstawowa nr
3 w Hajnówce

Sukcesy naukowe:
1. Wojewódzki  Konkurs  Przedmiotowy  z  Historii -  1  uczennica

zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
2. Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny – II miejsce  
3. Polish  Your  English  –  konkurs  wiedzy  z  j.angielskiego  pod

patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka – I miejsce
4. Macmilian Primary School Tournameut – II miejsce
5. Turniej  Wiedzy Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – I  miejsce w

powiecie 
6. Rejonowy Konkurs Ortograficzny – I i III miejsce

Sukcesy recytatorskie:
1. Konkurs  recytatorski  "Baje,  bajki,  bajeczki"  (eliminacje

wojewódzkie) – II miejsce
2. Konkurs  recytwtorski  „Ojczyste  słowo” (eliminacje  centralne)  – I

miejsce i wyróżnienie
3. Konkurs Gawęda Białoruska – III miejsce

Sukcesy plastyczne: 
1. Wojewódzki konkurs plastyczny „112 ratuje życie” – II miejsce w

województwie
2. Konkurs  plastyczny  „Zapobiegajmy  pożarom Na  ratunek  112”  –

powiat – II miejsce
3. Ozdoba  Bożonarodzeniowa WOAK – wyróżnienie
4. Konkurs  plastyczny Firmy UZIMEX „Jem zdrowo i  kolorowo”- I

miejsce
Sukcesy sportowe:

1. III miejsce w pływaniu stylem grzbietowym, XII miejsce w pływaniu
stylem klasycznym, XIII miejsce w pływaniu stylem motylkowym,
VII miejsce w pływaniu (dziewcząt) w województwie podlaskim

5. Przedszkole nr
1 w Hajnówce

Sukcesy recytatorskie:
1. Konkurs ,,Rodnoje słowo’’ - I miejsce w regionalnych eliminacjach i

III w eliminacjach centralnych 
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2. Konkurs recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja źródeł”
– 2 III miejsca

3. X Konkurs Poezji Religijnej im. Prałata Świerczyńskiego – 1 laureat
4. Konkurs  „O  złotą  różdżkę  Dobrej  Wróżki”  -  II  miejsce w

wojewódzkim  
Sukcesy plastyczne: 

1. „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna” - I i II miejsca
2. „Ptasie Bistro” - dokarmiamy ptaki - I miejsce
3. „Piękno  Polskiej  Pisanki  -  Pisanka  Tradycyjna”  -  Jarmark

Wielkanocny – III miejsce
4. „Kocham, lubię , szanuję … ” - pięć I  miejsc
5. „Moja Cerkiew Prawosławna” - wyróżnienie i II miejsce

Sukcesy wokalno-muzyczne:
1. „Piosenka Białoruska” – III miejsce 
2. „Mama, tata i ja”- konkurs piosenki przedszkolaka – wyróżnienie

6. Przedszkole nr
2 w Hajnówce

Sukcesy recytatorskie:
1. III miejsce i 2 wyróżnienia w konkursie recytatorskim Prawosławnej

Poezji Religijnej pt.: „Poezja źródeł”
2. II i III miejsce oraz 1 wyróżnienie w konkursie recytatorskim w j.

białoruskim „Ojczyste słowo” na szczeblu powiatowym 
3. I w między przedszkolnym konkursie recytatorskim „Kocham, lubię,

szanuję, nie niszczę, tylko recytuję”
4. Wyróżnienie  w  powiatowym  konkursie  recytatorskim  Poezji

Religijnej poświęconym pamięci Ks. M. Świerszczyńskiego
5. Wyróżnienie  w  powiatowym  konkursie  recytatorskim  ,,O  złotą

różdżkę dobrej wróżki”
Sukcesy plastyczne:

1. Nagroda główna w ogólnopolskiej  Wiośnie Młodych Talentów 2017
2. Nagroda  główna  w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym

,,Przedszkolaki bezpieczne dzieciaki – kolej na pociąg”
3. I  miejsce  ogólnopolskim  konkursie  plastyczno  –  literackim

,,Czytanie na dywanie”
4. I  miejsce  w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  ,,Jajko

niespodzianka”
5. I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Mistrz origami”

Sukcesy muzyczne:
1. II  miejsce  w  konkursie  piosenki  białoruskiej  w  eliminacjach

rejonowych i II miejsce na szczeblu centralnym
2. III  miejsce  w  międzyprzedszkolnym  festiwalu  tańca  ,,Po  prostu

tańcz”
3. III miejsce w powiatowym konkursie piosenki ,,Mama, tata i ja”

7. Przedszkole nr
3 z Oddziałami
Integracyjnymi
w Hajnówce

Sukcesy plastyczne:
1. „Nasza   Puszcza  Białowieska”  przedszkolny konkurs  plastyczno-

fotograficzny – Nagrody dla wszystkich uczestników
2. Najpiękniejsza ozdoba świąteczna” –I i III miejsce; wyróżnienie w

konkursie  Plastycznym  zorganizowanym  przez  Niepubliczne
przedszkole „Leśna Kraina”
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Sukcesy muzyczne:
1. Przegląd kolęd prawosławnych – wyróżnienie
2. III Festiwal Tańca i piosenki „śpiewaj i Tańcz” - wyróżnienie

Sukcesy recytatorskie:
1. Konkurs  recytatorski  ,,Kocham,  lubię,  szanuję,  nie  niszczę  tylko

recytuję”  - 3 wyróżnienia
2. XI Konkurs Poezji  Religijnej poświęcony  Ks. Świerczyńskiemu -

wyróżnienie
3. Konkurs poezji prawosławnej „Ojczyste słowo” – 2 nagrody
4. Festiwal Logopedyczny „Logozwierzaki” - wyróżnienie

Inne sukcesy:
1. Ogólnopolski  Konkurs  Ekozespołów  –  nagroda  Białowieskiego

Parku Narodowego

8. Przedszkole nr
5 z Oddziałami
Żłobkowymi  w
Hajnówce

Sukcesy recytatorskie:
1. Konkurs recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej - I miejsce 
2. Konkurs recytatorski „Ojczyste słowo” – I miejsce
3. Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę dobrej wróżki” II i III miejsce
4. Konkurs  recytatorki  „Kocham,  lubię,  szanuję”  –  I  miejsce,

wyróżnienie
5. Konkurs recytatorski „Rodnaje słowa” -  I miejsce

Sukcesy plastyczne:
1. Między przedszkolny konkurs „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna” -

I miejsce
2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Listo-ludki” – III miejsce
3. Ogólnopolski „Moje bezpieczne wakacje” - II miejsce
4. Brzechwa dzieciom – dzieci Brzechwie - wyróżnienie

Inne sukcesy:
1. Między przedszkolny konkurs układania puzzli – I miejsce

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

2. Informacja o promocji uczniów

W minionym roku szkolnym blisko 19% uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
Odsetek uczniów niepromowanych był stosunkowo niski i wynosił niespełna 1% (tabela nr 15).
W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi dwoje uczniów ukończyło 18 lat i opuściło
szkołę – jeden uczeń w lutym na własną prośbę i uczennica została skreślona z listy uczniów  w
czerwcu decyzją Rady Pedagogicznej.

Tabela nr 15. Promocja uczniów

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów, 
którzy otrzymali
świadectwo z 
wyróżnieniem 

Liczba uczniów
zdających 
egzamin 
poprawkowy

Liczba uczniów 
niepromowanych

1. Zespół Szkół Nr 1 
w Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

58 0 0
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Gimnazjum
17 3 4

2. Zespół Szkół Nr 2 
z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

59 3 2

Gimnazjum
12 6 4

3. Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

72 0 2

Gimnazjum
30 6 1

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w 
Hajnówce

22 1 0

Razem szkoła podstawowa: 211 4 4

59 59 15 9

Razem szkoła podstawowa i 
gimnazjum:

270 19 13

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

3. Informacja o laureatach i finalistach konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Konkursy przedmiotowe organizowane są przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i składają się
z  trzech  etapów:  I  etap  –  szkolny,  II  etap  –  okręgowy,  III  etap  –  wojewódzki.  Uczniowie
zakwalifikowani  do  etapu  wojewódzkiego  otrzymują  tytuł  finalisty,  zaś  zwycięzcy  etapu
wojewódzkiego – tytuł laureata. Dzięki pracy uczniów i prowadzących ich nauczycieli 6 uczniów z
Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce oraz 2 uczniów z Zespołu Szkoł Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce zostało laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych (tabela nr 16).

Tabela nr 16. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

W Zespole Szkół nr 3 ośmiu uczniów zdobyło tytuł laureata lub finalisty, jak niżej:

Lp. Typ szkoły, do której
uczęszcza uczeń

Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

1 Szkoła Podstawowa laureat Język białoruski

2 Gimnazjum laureat Chemiczny

3 Gimnazjum laureat Język rosyjski

4 Gimnazjum laureat Język białoruski

5 Gimnazjum laureat Język białoruski
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6 Gimnazjum laureat Język białoruski

W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce  dwóch uczniów zdobyło
tytuł laureata lub finalisty, jak niżej:

7 Gimnazjum laureat Biologiczny

8 Gimnazjum finalista Język niemiecki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe 

ROZDZIAŁ VIII

Finansowanie zadań oświatowych w mieście Hajnówka

Wydatki  na oświatę  to znacząca część budżetu Gminy Miejskiej  Hajnówka. Działalność
szkół podstawowych i gimnazjów jest finansowana z subwencji oświatowej (11.691.169 zł) oraz ze
środków własnych (2.987.530 zł).  Działalność przedszkoli  jest  zadaniem własnym gminy i  jest
finansowana ze środków własnych (6.592.179 zł) oraz niewielkiej dotacji. Wydatki poniesione na
szkoły i przedszkola w 2016 roku przedstawia poniższa tabela (nr 17).

Tabela nr 17. Wydatki Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2016 wg rodzaju

Nazwa
placówki

Wynagrodzenia
brutto wraz ze
składkami ZUS

(zł)

Odpis na ZFŚŚ
oraz inne

świadczenia na
rzecz

pracowników (zł)

Wydatki
związane z
bieżącym

utrzymaniem
szkół (zł)

OGÓŁEM
poniesione wydatki

(zł)

Wydatki w 
przeliczeniu na 
ucznia/
wychowanka (zł)

Zespół Szkół nr 
1 w Hajnówce

3.593.690 152.000 553.228 4.298.918
400 uczniów

Rocznie: 
10.747,29 zł/uczeń 
Miesięcznie: 
895,61 zł/uczeń

Zespół Szkół nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi
w Hajnówce

4.384.383 197.792 392.817 4.974.992
444 uczniów

Rocznie: 
11.204,94 zł/uczeń 
Miesięcznie: 
933,74 zł/uczeń

Zespół Szkół nr 
3

3.605.200 154.780 444.379 4.204,359
510 uczniów
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w Hajnówce

Rocznie: 
8.243,84 zł/uczeń 
Miesięcznie:
686,99 zł/uczeń

Szkoła 
Podstawowa nr 
3
w Hajnówce

1.061.352 45.450 93.628 1.200.430
92 uczniów

Rocznie: 
13.048,15 zł/uczeń 
Miesięcznie: 
1.087,35 zł/uczeń

Przedszkole nr 
1
w Hajnówce

1.090.909 47.881 62.145 1.200.935
123 dzieci

Rocznie: 
9763,70 zł/dziecko 
Miesięcznie: 
813,64 zł/dziecko

Przedszkole nr 
2
w Hajnówce

913.151 44.724 64.839 1.022.714
104 dzieci

Rocznie: 
9833,79 zł/dziecko 
Miesięcznie: 
819,48 zł/dziecko

Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi
w Hajnówce

1.352.176 65.219 138.224 1.555.619
111 dzieci

Rocznie:
14014,58 zł /dziecko 
Miesięcznie: 
1167,88 zł/dziecko

Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi 
w Hajnówce

2.483.086 108.293 221.532 2.812.911
236 dzieci

Rocznie: 
11.919,11 zł/dziecko 
Miesięcznie: 
993,26 zł/dziecko

Razem: 18.483.947 816.139 1.970.792 21.270.878

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie rocznych sprawozdań przekazanych przez placówki oświatowe
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ROZDZIAŁ IX

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy szkół i przedszkoli na bieżąco przekazywali wymagane informacje do Ministra
Edukacji  Narodowej  (np.  ankiety)  oraz  uczestniczyli  w  naradach  organizowanych  przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W roku  szkolnym  2016/2017,  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  miasto
Hajnówka,  przeprowadzone  zostały  następujące  działania  w  ramach  nadzoru  pedagogicznego
sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty:

1. W  dniu  20.02.2017  roku  przeprowadzona  została  kontrola  w  zakresie  prawidłowości
organizacji  i  funkcjonowania  biblioteki  szkolnej  w  Zespole  Szkół  Nr  2  z  Oddziałmi
Integracyjnymi w Hajnówce (w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Hajnówce) –
brak zaleceń pokontrolnych.

2. W dniu 08.05.2017 roku odbyła się kontrola doraźna w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałmi
Integracyjnymi  w  Hajnówce  dotycząca  wykorzystania  wyników  ewaluacji  zewnętrznej.
Zaleceń nie wydano.

3. W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkól Nr 3 w Hajnówce przeprowadzono kontrolę
w  zakresie  „Wykorzystania  wyników  ewaluacji  zewnętrznej  do  zapewnienia  wysokiej
jakości  procesów  kształcenia,  wychowania  i  opieki  przez  szkołę  w  ich  działalności
statutowej”- brak zaleceń pokontrolnych.

4. W sprawozdawczym roku szkolnym  w Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce odbyła się
kontrola  w  zakresie  prawidłowości  organizacji  i  funkcjonowania  biblioteki  szkolnej.
Zaleceń nie wydano.

ROZDZIAŁ X
Analiza wyników zewnętrznych

W wyniku  zmiany ustawy o  systemie  oświaty oraz  niektórych  innych  ustaw z  dnia  23
czerwca 2016 r. został zlikwidowany sprawdzian szóstoklasisty. Egzamin gimnazjalny obowiązuje
nadal, do czasu wygaśnięcia gimnazjów.

Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (OKE) interpretacji
wyników  egzaminów  zewnętrznych  (wyników  uczniów  i  szkół)  dokonuje  się  za  pomocą
znormalizowanej  skali  dziewięciostopniowej  (staninowej)  – wyznaczonej  na podstawie średnich
wyników wszystkich uczniów lub szkół w Polsce (tabela nr 18). 

Tabela nr 18.  Skala dziewięciostopniowa
Stopień skali (stanin) Opis wyniku

1 najniższy

2 bardzo niski

3 niski

4 niżej średni

5 średni

6 wyżej średni
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7 wysoki

8 bardzo wysoki

9 najwyższy
Źródło: www.oke.lomza.com.pl

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Warunkiem ukończenia  gimnazjum jest  przystąpienie  do egzaminu gimnazjalnego,  który
przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Każdy uczeń, który przystąpi do egzaminu
zdaje go, a liczba uzyskanych punktów nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu
gimnazjalnego jest  jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu
uczniów do tych szkół - czym lepszy wynik tym większa szansa dostania się do wymarzonej szkoły.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części, a każda część z dwóch testów:

1. Humanistycznej (historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski) 
2. Matematyczno – przyrodniczej (przedmioty przyrodnicze oraz matematyka)
3. Z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony). 

W dniu 19 kwietnia 2017 r. gimnazjaliści przystąpili do pierwszej części egzaminu – części
humanistycznej,  która  obejmowała  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  przedmiotów
humanistycznych:  języka  polskiego,  historii,  wiedzy  o  społeczeństwie.  Test  z  wiedzy  o
społeczeństwie i  historii  zawierał  tylko pytania zamknięte  i  trwał  60 minut.  Test  polonistyczny
zawierał pytania otwarte oraz zamknięte i trwał 90 minut.

20  kwietnia  2017  r.  gimnazjaliści  przystąpili  do  drugiej  części  egzaminu  –  części
matematyczno  –  przyrodniczej,  która  obejmowała  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu
przedmiotów matematyczno  –  przyrodniczych:  matematyki,  biologii,  geografii,  chemii,  fizyki  i
astronomii.  Test  przyrodniczy  (fizyka,  chemia,  biologia,  geografia)  zawierał  tylko  pytania
zamknięte i trwał 60 minut. Test matematyczny zawierał pytania otwarte oraz zamknięte i trwał 90
minut.

21 kwietnia 2017 r. gimnazjaliści przystąpili do trzeciej części egzaminu – języki obce, która
obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, rosyjski i
niemiecki). Do tej części egzaminu uczniowie przystąpili z języka, którego uczyli się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego. Testy z języków obcych  rozpoczynały się słuchaniem tekstu z płytki
CD i zawierały pytania otwarte i zamknięte. Test z poziomu podstawowego trwał 60 minut. Test z
poziomu rozszerzonego trwał również 60 minut.

Prace  uczniów  były  sprawdzane  i  punktowane  przez  specjalnie  przygotowanych  i
przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje OKE. Wyniki egzaminu są ostateczne i nie mogą
być podważone.

Przedmiotowa  analiza  dotyczy  wyników  szkół,  dla  których  organem prowadzącym  jest
Gmina Miejska  Hajnówka (Gimnazjum nr  1  w Hajnówce,  Gimnazjum nr  2  w Hajnówce oraz
Gimnazjum nr  3 z  Oddziałami  Integracyjnymi  w Hajnówce).  Z  analizy wyłączono Gimnazjum
wchodzące w skład Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  oraz
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.
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1) Część humanistyczna

W  roku  szkolnym  2016/2017  do  części  humanistycznej  egzaminu  gimnazjalnego
przystąpiło 131 uczniów, w tym: z Gimnazjum nr 1 – 38 uczniów, z Gimnazjum nr 2 – 44 uczniów,
z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 49 uczniów.

Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej – język polski wynika, że średni
wynik naszych szkół – 64% był niższy od średniego wyniku w powiecie (66%), średniego wyniku
województwa (69%) oraz kraju (69%). 
Wyniki poszczególnych, miejskich szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 72%
(wyższy  od  średniego  wyniku  w  powiecie  oraz  wyższy  od  średniego  wyniku  w
województwie  i  kraju)  i  znalazło  się  w  6  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako wyżej średni

2) Gimnazjum  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Zespole  Szkół  Nr  2  przy  ul.
Wróblewskiego  2  uzyskało  wynik  –  61%  (niższy  od  średniego  wyniku  w  powiecie,
województwie  i  kraju)  i   znalazło  się  w  3  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski

3) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3 Maja 54 uzyskało wynik 59% (niższy od
średniego wyniku w powiecie,  województwie i kraju) i znalazło się w 3 przedziale w skali
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski. 

Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie
wynika,  że  średni  wynik  naszych szkół  –  53% -   był  niższy od średniego w powiecie  (56%),
średniego wyniku województwa (60%) oraz kraju (59%). 
Wyniki poszczególnych szkół z tej części egzaminu przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik – 59% (wyższy od średniego wyniku w powiecie, niższy
od średniego w województwie i równy średniej w kraju) oraz znalazło się w 5 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako średni.

2) Gimnazjum  nr  1  uzyskało  wynik  –  51%  (niższy  od  średniego  wyniku  w  powiecie,
województwie  i  kraju)i  znalazło  się  w  3  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.  

3) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało wynik – 50 % (niższy od średniego
wyniku  w  powiecie,  województwie  i  kraju) i   znalazło  się  w  3  przedziale  w  skali
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.

2) Część matematyczno-przyrodnicza

W  roku  szkolnym  2016/2017  do  części  matematyczno  –  przyrodniczej  egzaminu
gimnazjalnego przystąpiło 131 uczniów, w tym: z Gimnazjum nr 1 – 38 uczniów, z Gimnazjum nr 2
– 44 uczniów, z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 49 uczniów.

Dokonując analizy wyników egzaminu w części matematycznej należy stwierdzić, że średni
wynik naszych szkół – 39% był niższy od średniego wyniku w powiecie (44%), średniego wyniku
województwa  (48%)  oraz  kraju  (47%),  a  wyniki  poszczególnych  placówek  przedstawiają  się
następująco:

1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 45% (wyższy od średniego wyniku w powiecie (44%), ale
niższy od średniego wyniku w województwie i kraju) i znalazło się w 5 przedziale w skali
dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik średni

2) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało wynik –  44 % (równy średniemu
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wynikowi  w powiecie,  ale  niższy od średniego wyniku w województwie  (48%) i  kraju
(47%)) i znalazło się również w  5 przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej).
Wynik tej szkoły określany jest jako średni

3) Gimnazjum  nr  1  uzyskało  wynik  –  29%  (niższy  od  średniego  wyniku  w  powiecie,
województwie  i  kraju) i  znalazło  się  w  2  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako bardzo niski.

 
Z analizy wyników egzaminu w części przedmioty przyrodnicze należy stwierdzić, że średni

wynik naszych szkół – 48%  jest niższy niż średni wynik w powiecie (50%), województwie (53%)
i kraju (52%). Z tej części egzaminu wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik – 53%,(wyższy od średniego w powiecie  (50%) i kraju
(52%) oraz równy średniemu wynikowi w województwie) i znalazło się w 6 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wyżej średni

2) Gimnazjum  nr  3  uzyskało  wynik  –  49%  (niższy  od  średniego  wyniku w  powiecie,
województwie  i  kraju) i  znalazło  się  w  5  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako średni.

3) Gimnazjum  nr  1  uzyskało  wynik  –  42%  (niższy  od  średniego  wyniku w  powiecie,
województwie  i  kraju) i  znalazło  się  w  3  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.

3) Języki obce

W  roku  szkolnym  2016/2017  79  uczniów  naszych  szkół  zdawało  egzamin  z  języka
angielskiego na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym, a 43 z języka rosyjskiego
- poziom podstawowy i 8 poziom rozszerzony. Ponadto 9 uczniów z Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami
integracyjnymi w Hajnówce  zdawało egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym
oraz 3 na poziomie rozszerzonym

a) Egzamin z języka angielskiego

W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - poziom
podstawowy przystąpiło 79 uczniów. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 65% był
niższy od średniego wyniku w powiecie (71%),województwie (68%) i kraju (67%). Wyniki naszych
szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 76% - wyższy od średniego wyniku w powiecie (71%),
województwie  (68%)  oraz  w  kraju  (67%)  i  znalazło  się  w  7  przedziale  w  skali
dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wysoki.

2) Gimnazjum  nr  1  uzyskało  wynik  60%  –  niższy  od  średniego  wyniku  w  powiecie,
województwie oraz w kraju  i  znalazło się w 4 przedziale w skali dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni.

3) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało wynik 59% – niższy od średniego
wyniku w powiecie, województwie oraz w kraju  i  znalazło się również w 4 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni.

Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - poziom rozszerzony - przystąpiło 67
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uczniów (gimnazjaliści kontynuujący naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego).
Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich szkół to 52%,

w tym: 
1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 60%
2) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało wynik 56% 
3) Gimnazjum nr 1 uzyskało wynik 40%.

b) Egzamin z języka rosyjskiego

W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego - poziom
podstawowy przystąpiło 43 uczniów. 

Z analizy wyników tej  części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół to 66%.
Wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 1 uzyskało wynik 73 %
2) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 73%
3) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało wynik 53%. 

Do  egzaminu  gimnazjalnego  z  języka  rosyjskiego  -  poziom  rozszerzony  przystąpiło  8
uczniów Gimnazjum nr 2 oraz  Gimnazjum nr 3 w Hajnówce. 

Z  analizy wyników tej  części  egzaminu  wynika,  że  średni  wynik  hajnowskich  uczniów
wyniósł 28%.  
Wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 68%
2) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało wynik 15%. 

c) Egzamin z języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego - poziom
podstawowy przystąpiło 9 uczniów.

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół to 66%, w
tym:

1. Gimnazjum nr 1 uzyskało wynik 70 %
2. Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 71%
3. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi uzyskało wynik 56%. 

Do egzaminu gimnazjalnego  z  języka  niemieckiego -  poziom rozszerzony przystąpiło  3
uczniów Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce. Z analizy wyników tej części
egzaminu wynika, że średni wynik tych uczniów wyniósł 26%.  

38



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 

XI ROZDZIAŁ
Podsumowanie 

Przedmiotowa informacja obejmuje zadania oświatowe zrealizowane przez Gminę Miejską
Hajnówka oraz miejskie szkoły i przedszkola w minionym roku szkolnym (2016/2017). 

W informacji  zawarto  najistotniejsze  dane  dotyczące  funkcjonowania  hajnowskich  szkół
i przedszkoli z uwzględnieniem danych o zatrudnionej kadrze (między innymi stan zatrudnienia,
wynagradzanie,  dokształcanie),  działania  mające na celu motywowanie i  wspieranie uczniów (z
uwzględnieniem  działań  nakierowanych  na  kształcenie  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi),  promowanie  i  sukcesy  uczniów,  katalog  zajęć  pozalekcyjnych.  Przedstawiono
również obowiązki organu prowadzącego i sposób ich realizacji (działania na rzecz zabezpieczenia
warunków  do  prawidłowego  działania  placówek  oświatowych,  remonty,  zapewnienie  obsługi
administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej,  zakup  pomocy  dydaktycznych  i  niezbędnego
sprzętu),  a  także  zestawienie  dotyczące  wydatków  finansowych  na  utrzymanie  podległych
placówek oświatowych oraz informację dotyczącą nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
Podlaskiego  Kuratora  Oświaty.  Na  zakończenie  dokonano  analizy  wyników  egzaminu
gimnazjalnego.

Wystąpiono  również  do  dyrektorów  hajnowskich  placówek  oświatowych  z  prośbą
o przedstawienie krótkiej oceny funkcjonowania zarządzanej placówki w roku szkolnym 2016/2017
oraz ewentualne propozycje związane z jej dalszą działalnością. Poniżej odpowiedzi dyrektorów
poszczególnych placówek:

1. Zespół  Szkół  nr  1  w  Hajnówce  z  siedzibą  przy  ul.  3  Maja  54  w  Hajnówce.
W roku  szkolnym 2016/2017  szkoła  realizowała  zadania  dydaktyczne,  wychowawcze  i
opiekuńcze  zgodnie  z  kierunkami  polityki  oświatowej  państwa.  Uczniowie  mieli
zapewnioną szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, która była  na bieżąco dostosowywana do
zainteresowań  i  potrzeb  uczniów.  W dalszym  ciągu  wzbogacano  bazę  dydaktyczną.  W
szerokim  zakresie  podejmowano  działania  proekologiczne.  Przeprowadzono  zbiórki
surowców wtórnych, realizowano różnorodne projekty. Kontynuowano akcję charytatywną
zbiórki  nakrętek  na  rzecz  niepełnosprawnego  dziecka,  w  którą  bardzo  aktywnie
zaangażowali  się rodzice i  uczniowie.  Dach budynku szkoły został  zabezpieczony przed
przeciekaniem, rozpoczęto układanie polbruku na placu apelowym szkoły. Prowadzony był
pilotaż  e  –  dziennika,  który  będzie  dokumentem  obowiązującym  od  roku  szkolnego
2017/2018.  

2. Zespół  Szkół  nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  z  siedzibą  przy
ul.Walerego Wróblewskiego 2 w Hajnówce.
Szkoła w  roku  szkolnym  2016/2017  kolejny  raz  aktywnie  uczestniczyła  w  życiu
społeczności lokalnej (udział w imprezach miejskich i powiatowych, inicjowanie imprez o
randze  miejskiej).  W  placówce  kontynuowano  działania  związane  z  podtrzymaniem
otrzymanego wcześniej tytułu „Szkoła odkrywców talentów” oraz brano udział w różnego
rodzaju  akcjach  proekologicznych  i  prozdrowotnych.  Podejmowano  wiele  działań
wychowawczych i profilaktycznych mających na celu dobro uczniów (znaczna część z nich
zakończyła się ich indywidualnymi sukcesami). Przez cały rok szkolny współpracowano z
hajnowską Policją, Aresztem Śledczym czy kuratorami sądowymi oraz Sądem Rodzinnym. 
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3. Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul.Nowowarszawskiej 20 w Hajnówce.
Na terenie szkoły prowadzono liczne działania wzbogacające ofertę edukacyjną placówki –
wyjazdy edukacyjne,  zajęcia  pozalekcyjne  w tym koła zainteresowań.  Szkoła w ramach
współpracy z lokalnym środowiskiem udostępniała salę gimnastyczną – 6 dni w tygodniu do
godz. 20.30 (w soboty do 18.00). Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego wykazały,
że dokumentacja szkolna była prowadzona prawidłowo, ocenianie przebiegało zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  prawa  oświatowego.  Szkoła  szeroko  diagnozuje  poziom
umiejętności  uczniów,  prowadząc  badania  zewnętrzne.  W  placówce  funkcjonuje  e  –
dziennik  na  Podlaskiej  Platformie  Edukacyjnej.  Rada  Rodziców  i  Rada  Pedagogiczna
pracowała zgodnie ze swoimi kompetencjami. Zorganizowano opiekę świetlicową uczniom
najmłodszym w godzinach  od  7.00  do  17.00.  W szkole  działa  izba  regionalna.  Bardzo
bogata jest współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi. 

Na podstawie wniosków z nadzoru Rada Pedagogiczna opracowała priorytetowe zadania na rok
szkolny 2017/2018, jak niżej:

1. Rozwijanie kompetencji  informatycznych z akcentem na bezpieczeństwo uczniów w cyber-
przestrzeni.

2. Realizacja innowacji pedagogicznych.
3. Budowa koncepcji pracy szkoły na lata 2016-2019.
4. Rozwijanie idei  wolontariatu wśród uczniów.
5. Wymiana dobrych praktyk, współpraca ze szkołami w Estonii, Słowacji i na Białorusi.
6. Praca z uczniem zgodnie z rozpoznanymi potrzebami.
7. Prowadzenie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej i gimnazjum z uwzględnie-

niem lokalnego rynku pracy.
8. Wdrożenie założeń reformy oświaty.

W kolejnych latach szkolnych:
1. W  zakresie  poprawy  infrastruktury  –  modernizacja  boiska  szkolnego,  remont  łazienek

szkolnych, modernizacja monitoringu szkolnego.
2. Udział szkoły w projekcie Erasmus +.
3. Realizacja programów rozwojowych pod kątem cyfryzacji szkoły.

4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowej 1 w Hajnówce
Praca szkoły przebiegała prawidłowo – sprawnie realizowane były zadania dydaktyczne,
wychowawcze  i  opiekuńcze.  W  procesie  dydaktyczno  –  wychowawczym  zostały
uwzględnione potrzeby uczniów. Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach, zawodach,
projektach edukacyjnych, imprezach szkolnych i miejskich. Nauczyciele z zaangażowaniem
realizowali  swoje  zadania.  Remonty  i  zakupy pomocy dydaktycznych  służyły  poprawie
bazy szkoły.

Plany na przyszłość:
1. Demontaż boazerii w budynku szkoły i z tym związany remont  pomieszczeń.
2. Zamontowanie dodatkowych grzejników c.o. w sali lekcyjnej, gabinecie dyrektora i pokoju

nauczycielskim.
3. Sporządzenie planów budowy oraz budowa sali gimnastycznej i boisk sportowych.
4. Zamontowanie piramidy linowej na placu szkolnym.
5. Rozbudowa szkoły (sala gimnastyczna, 2 – 3 sale dydaktyczne i stołówka).

5. Przedszkole nr 1 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Jagiełły 1 w Hajnówce.
Praca  wychowawczo  –  dydaktyczna  planowana  była  zgodnie  z  podstawą  programową
wychowania przedszkolnego. Promowana była edukacja ekologiczna, regionalna, prozdrowotna
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i czytelnicza poprzez realizację Rocznego planu pracy przedszkola, który obejmuje:
1.  Rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności,  miłości  do  Ojczyzny  oraz  poszanowania  dla
polskiego  dziedzictwa  kulturowego  (zwyczaje,  obyczaje)  przy  jednoczesnym  otwarciu  na
wartości kultury regionalnej.
2.  Rozwijanie  zainteresowań  książką  oraz  tworzenie  warunków  i  dostarczanie  okazji  do
kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
3.Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Priorytety działalności Przedszkola nr 1 w Hajnówce:
1. Zapewnienie wychowankom opieki i wszechstronnego rozwoju. 
2. Stymulowanie indywidualnego rozwoju psychofizycznego dziecka. 
3. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie.
4. Poszanowanie praw dziecka i jego akceptację.                                                                      
Placówka dba o bardzo dobre przygotowanie dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole.

Absolwenci przedszkola  posiadają dobrze rozwinięte procesy poznawcze, motywację do uczenia
się i do wysiłku intelektualnego, umiejętność logicznego myślenia oraz praktycznego korzystania ze
zdobytych wiadomości. Umieją rozwiązywać konflikty, czuje się Polakiem i Europejczykiem. Zna
zasady  bezpieczeństwa,  higieny,  dbałości  o  zdrowie  i  sprawność  fizyczną.  Szanuje  odmienne
postawy, przekonania i upodobania. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami wspierając ich
w  wychowaniu  dzieci  oraz  z  licznymi  podmiotami,  instytucjami  użyteczności  publicznej.
Prowadzone  są  obserwacje  dzieci  w  celu  udzielenia  ewentualnej  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej  oraz  wyrównywania  szans  edukacyjnych.  Zuchy  uczestniczą  we  wszystkich
uroczystościach  państwowych.  W bieżącym  roku  szkolnym  2017/2018  placówka  nadal  będzie
pracować zgodnie z założeniami i działać dla dobra, bezpieczeństwa i rozwoju wychowanków.

6. Przedszkole nr 2 w Hajnówce z siedzibą przy ul.Warszawskiej 2 w Hajnówce.
Przedszkole w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowało na wysokim poziomie, zgodnie z
planem rocznym, koncepcją pracy przedszkola i podstawą programową. Placówka dbała o
wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także o atrakcyjną ofertę zajęć do-
datkowych. Realizowany był program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania
pozytywnych zachowań dzieci. Wszystkie zadania zostały w pełni zrealizowane. W związku
z realizacja projektu unijnego został utworzony nowy oddział dla dzieci 3- letnich. Placów-
ka obchodziła jubileusz swojego 40- lecia. Prowadzono liczne działania innowacyjne, uzy-
skano  certyfikaty odnośnie bezpieczeństwa dzieci i zdrowego odżywiania, zorganizowano
wiele konkursów, festiwal tańca, szeroko współpracowano ze środowiskiem lokalnym. Sys-
tematycznie podejmowane były działania, które przyczyniły się do polepszenia warunków
lokalowych i wzbogacenia bazy dydaktycznej placówki. Placówka nadal będzie kłaść duży
nacisk na bezpieczeństwo dzieci, będzie kontynuować działania prozdrowotne i proekolo-
giczne i wprowadzać liczne innowacje pedagogiczne. Przedszkole tworzyło warunki do in-
dywidualnego  i  wszechstronnego  rozwoju  dziecka.  Wspierało  działania  wychowawcze  i
edukacyjne rodziców, ściśle współpracowało z rodzicami, jako partnerami w procesie edu-
kacji i wychowania dzieci.

Propozycje na przyszły rok :
1.Wprowadzanie innowacji pedagogicznej 
2.Wzbogacenie  i  uatrakcyjnienie  oferty  zajęć  dodatkowych  placówki   poprzez
wprowadzenie nauki języka francuskiego dla dzieci 5-6- letnich.
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7. Przedszkole  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  z  siedzibą  przy  ul.
Rzecznej 3 w Hajnówce.
W roku szkolnym 2016/2017 przedszkole funkcjonowało sprawnie i zgodnie z wytycznymi
Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Kuratora Oświaty.  Ogromnym osiągnięciem w placówce
było wdrożenie trzech innowacji pedagogicznych, w których realizację zaangażowane były
dzieci niepełnosprawne oraz dzieci utalentowani plastycznie i literacko, a także rodzice i
dziadkowie.  Placówka przystąpiła  również  do  realizacji  projektu  z  funduszy  unijnych
„Witamy w przedszkolu”,  dzięki któremu przedszkole zyskało nową pracownię do zajęć
informatycznych i salę do zajęć integracji sensorycznej.

8. Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce z siedzibą przy ul. Reja 2
i ul.A.Krajowej 24 w Hajnówce.
Placówka  cieszy  się  wśród  rodziców  dobrą  opinią,  jej  atuty  to:  życzliwa  atmosfera
sprzyjająca  zabawie  i  pracy,  wykwalifikowany  personel  współodpowiedzialny  za
przedszkole i to co się w nim dzieje; dbałość o wszechstronny rozwój dziecka; atrakcyjne
zajęcia; uroczystości na wysokim poziomie artystycznym.
Prawidłowa realizacja celów, zadań i funkcji przedszkola jest możliwa dzięki zapewnieniu
właściwych warunków do zgodnego współdziałania przedszkola z rodzicami. Przedszkole
dokłada wszelkich starań,  aby rodzice stali  się jego sojusznikami w sprawach zdrowia i
bezpieczeństwa dzieci. W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele,
personel administracyjny i obsługowy stanowią dobry zespół. Wszyscy starają się dobrze
wypełniać  powierzone  obowiązki  i  dbać,  aby  dzieci  czuły  się  bezpieczne  i  z  radością
spędzały  czas  ucząc  się  i  bawiąc.  Na  terenie  przedszkola  odbywa  się  szereg  imprez,
uroczystości oraz wycieczek i konkursów.
Priorytetem działalności placówki jest stworzenie dzieciom: bezpiecznych warunków, życz-
liwego, przyjaznego i akceptującego je środowiska, odpowiedniej bazy do działania i rozwi-
jania indywidualnych predyspozycji oraz, aby zdobyte w przedszkolu umiejętności i wiedza
stały się trwałe, obejmowały różne zakresy i mogły być przez nie wykorzystane w praktycz-
nym działaniu. 

Opracowała: Zatwierdził:

Jolanta Stefaniuk Jerzy Sirak
Inspektor Burmistrz
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