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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.  2018 poz.  994),
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. 2018 r., poz. 996)
zwanej dalej ustawą Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.  1457), 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
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. 2018 r., poz. 967),
zwanej  dalej  ustawą  Karta  Nauczyciela  -  w  zakresie  stanowienia  o  wysokości
niektórych  składników wynagrodzenia  nauczycieli  oraz  wspierania  nauczycieli  w
procesie dydaktyczno – wychowawczym.

4. Ustawy  z  dnia  27  października  2017  roku  o  finansowaniu  zadań  oświatowych
(Dz.  U.  2017  r.,  poz.  2203)  w zakresie  finansowania  kształcenia,  wychowania  i
opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

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

W 2017 roku weszły w życie przepisy wprowadzające reformę edukacji i  rozpoczęło się
wygaszanie gimnazjów (uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej otrzymali promocję do
klasy VII szkoły podstawowej; nie było naboru do klas I gimnazjum). Zmiana struktury szkolnej
pociągnęły za sobą konieczność podjęcia uchwał stwierdzających przekształcenie dotychczasowych
zespołów szkół i sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe.                   

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Miejska Hajnówka była organem prowadzącym dla 8
placówek oświatowych: 4 szkół podstawowych, w tym 3 z klasami dotychczasowych gimnazjów
oraz 4 przedszkoli, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi i 1 z oddziałami żłobkowymi.

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 (żłobek przy ul. Ks. I. Wierobieja 9),
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 był organem rejestrowym. 

1. Przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym były objęte 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 723
dzieci, w tym 682 z miasta Hajnówka (41 dzieci zamieszkuje na terenie sąsiadujących gmin),  co
stanowi około 93% dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka.
Ponadto 91 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat było objętych opieką żłobkową, co stanowi około
16  %  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 2017/2018

Nazwa placówki Liczba dzieci Liczba
oddziałów

Średnia liczba
przedszkolaków

w oddziale

Przedszkole Nr 1 123 5 25 (24,6)

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka 107 5 21 (21,4)

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

109 5 22 (21,8)

Przedszkole Nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi

oddziały 
przedszkolne

232 10 23 (23,2)
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oddziały 
żłobkowe

72 2 36

Leśna Kraina przedszkole 50 3 17 (16,6)

żłobek 19 1 19

Niepubliczne Przedszkole Językowe 
RED BUS KIDS

70 4 18 (11,5)

Niepubliczne Przedszkole Specjalne 
Mini – Mini

9 3 3

Niepubliczna Przedszkole im. św. 
Cyryla i Metodego

23 2 12 (11,5)

Razem: 723+91 (oddziały
żłobkowe) = 814

40 20 (20,35)

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2018 r.) oraz informacji
przekazanych przez placówki.

Za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych pobierana była opłata w wysokości 1 zł
za godzinę. Miesięczna wysokość opłaty uzależniona była od czasu pobytu dziecka w przedszkolu
i wynosi (podobnie jak w latach poprzednich) od 21 zł  do 84,00 zł  miesięcznie.  Przedmiotowa
opłata nie  obejmowała wyżywienia.  Dzienna stawka za wyżywienie w miejskich przedszkolach
wynosiła  4,00 zł,  w tym:  1,00 zł  -  śniadanie,  2,00 zł  –  obiad,  1,00 zł  –  podwieczorek.  Pełna,
miesięczna opłata za wyżywienie to maksymalnie 84,00 zł. W/w opłaty (za pobyt dziecka oraz za
wyżywienie) ulegały zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Obciążenie budżetu miejskiego, z tytułu utrzymania przedszkoli samorządowych za 2018
rok (wg stanu na 30.09.2018 r.), wyniosło 7.158.246 zł. 

Dodatkowo  z  budżetu  miejskiego  została  przekazana  dotacja  dla  osób  prowadzących
placówki niepubliczne w łącznej wysokości 1.435.542 zł („Leśna Kraina”: przedszkole – 393.037 zł
i  żłobek  –  114.165  zł,  Red  Bus  –  359.072  zł,  „Mini  –  Mini”  –  441.824  zł  oraz  Przedszkole
Niepubliczne im. św. św. Cyryla i Metodego – 127.444 zł).

2. Szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 do miejskich szkół uczęszczało 1490 uczniów – o 44 uczniów
więcej niż w roku szkolnym 2016/2017, w tym 1265 do szkoły podstawowej – o 182 uczniów
więcej niż w roku szkolnym  2016/2017 i 225 do gimnazjum – o 138 uczniów mniej niż w roku
szkolnym  2016/2017.  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

Szkoła Podstawowa Nr 395 20 20 (19,75)
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1 im. Władysława 
Jagiełły w Hajnówce

331 64

Szkoła Podstawowa Nr 
2 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce

449 24 19 (18,71)

371 78

Szkoła Podstawowa Nr 
3 w Hajnówce

113 6 19 (18,83)

113 0

Szkoła Podstawowa Nr 
4 im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Hajnówce

533 23 23 (23,17)

450 83

Razem: 1490, w tym:
73 20 (20,41)1265 225

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2018 r.).

W roku szkolnym 2017/2018, w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017, widoczny był
wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych co było spowodowane utworzeniem klasy VII
szkoły  podstawowej  i  rozpoczęciem  wygaszania  gimnazjów  –  brakiem  naboru  do  klasy  I
gimnazjum (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

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Władysława 
Jagiełły w Hajnówce 
(do 31.08.2017 r. 
Zespół Szkół Nr 1 w 
Hajnówce)

441 400 395

327 114 300 100 331 64

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce  (do 
31.08.2017 r. Zespół 
Szkół Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce)

454 444 449

330 124 311 133 371 78
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Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce

110 92 113

110 0 92 0 113 0

Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Hajnówce (do 
31.08.2017 r. Zespół 
Szkół Nr 3 w 
Hajnówce)

563 510 533

436 127 380 130 450 83

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

1203 365 1083 363 1265 225

Źródło: Opracowanie  własne  -  na  podstawie  Systemu  Informacji  Oświatowej  (stan  na  31.03.2016  r.,
31.03.2017 r., 31.03.2018 r.,) oraz informacji przekazanych przez placówki.

Dane demograficzne dotyczące dzieci urodzonych w latach 2009 – 2018 zamieszkałych na
terenie miasta Hajnówka przedstawia tabela nr 4. 

Tabela  nr  4.   Dane  demograficzne  dotyczące  dzieci  urodzonych  w  latach  2009  –  2018,
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 186

10. 2018 128 (stan na 02.10.2018 r.)

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Ewidencji Ludności Urząd Miasta Hajnówka, według 
stanu na dzień  02.10.2018 r.
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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,
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 24 sierpnia 2018 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  w  placówkach  oświatowych.  Część  wniosków  Komisji  została  już  zrealizowana,
natomiast realizacja pozostałych wymaga zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. 

W  placówkach  oświatowych,  w  roku  szkolnym  2017/2018  (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
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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  2017/2018 na  remonty  budynków  szkolnych  i  przedszkolnych
wydatkowano kwotę  583.164,66 zł. 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).  Gmina Miejska Hajnówka uzyskała ponadto dofinansowanie na
modernizację  energetyczną  Szkoły Podstawowej  Nr 2 im.  Władysława Jagiełły w Hajnówce w
ramach dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej na projekt pt.  ”Modernizacja energetyczna
Zespołu  Szkół  nr  2  w  Hajnówce  z  zastosowaniem  Instalacji  OZE”.  Wartość  projektu  to
2.331.414,60 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.647.008,01 zł.

Tabela nr 5. Szczegółowy wykaz remontów

Nazwa placówki Wykaz wykonanych prac remontowych

Przedszkole nr 1  w 
Hajnówce,
ul. Jagiełły 1

W roku  szkolnym  2017/2018  zostały  wykonane  jedynie  drobne,  bieżące
prace remontowe.

Przedszkole nr 2 im. 
Kubusia Puchatka w 
Hajnówce,
ul. Warszawska 2

1. Wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  wyposażenia  dróg
ewakuacyjnych  w  oświetlenie  awaryjne,  wyposażenie  obiektu  w
hydranty wewnętrzne, wyposażenie  klatki schodowej w urządzenia
do usuwania dymu, obudowanie klatki schodowej i zamknięcia jej
drzwiami - 12.359,00 zł

2. Montaż oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych i oddymiania -
53.163,21 zł

Łączny koszt remontów:  65.522,21 zł

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

1. Oświetlenie ewakuacyjne
2. Naprawa dachu budynku przedszkola

Łączny koszt remontów: 5.700 zł

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

1. Montaż drzwi i okna na holu głównym w budynku przy ul. M. Reja –
5.214,01 zł

2. Wykonanie  pomieszczenia  na  pomoce  dydaktyczne  w  piwnicy
w budynku przy ul. M. Reja – 5.169,17 zł

3. Remont wiaty przy budynku na ul. A. Krajowej – 845,24
4. Zakup okna do sali Integracji Sensorycznej – 1.107 zł
5. Drobne  prace  remontowe  na  placu  zabaw  przy  budynku  na

ul. A. Krajowej – 243,40 zł
Łączny koszt remontów: 12.578,82 zł 
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Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce,                 
ul. 3 Maja 54

1. Remont dachu sali gimnastycznej – 7.000 zł
2. Remont 2 sal gimnastycznych – 32.986,10 zł
3. Remont korytarza na II piętrze – 19.000 zł
4. Remont sali fizycznej – 5.700 zł
5. Remont sali biologicznej – 4.900 zł
6. Materiały do remontu sali fizycznej i biologicznej – 500 zł
7. Materiały do remontu sali matematycznej – 1.200 zł

Łączny koszt remontów: 71.286,10 zł

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Władysława
Jagiełły w Hajnówce,
ul. Wróblewskiego 2

1. Wstawienie hydrantów ppoż – 4.290,00 zł 
2. Położenie linii elektrycznej do budynku gospodarczego – 1.021,38 zł
3. Remont dachu budynku głównego oraz roboty z solarami na dachu
4. Wykonanie studzienek doświetlających w budynku A
5. Przebudowa daszku nad wejściem do budynku B
6. Wstawienie wentylatorów na małej sali gimnastycznej
7. Przebudowa schodów od strony dziedzińca
8. Remont budynku gospodarczego (harcówki)

Koszt punktów od 3 do 8 – 162.271,39 zł
9. Roboty sanitarne w kotłowni szkolnej – 52.668,90 zł
10. Roboty ogólnobudowlane w kotłowni szkolnej –  104.487,01 zł
11. Malowanie sal lekcyjnych, pomieszczeń szkolnych, korytarzy – 

40.000 zł (w tym 10.000 zł ze środków Rady Rodziców)   
Łączny koszt remontów: 364.738,68 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce,     
ul. Działowa 1 

1. Remont biblioteki szkolnej
2. Zabudowa wnęk na piętrze budynku

Łączny koszt remontów: 27.400,00 zł

Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Hajnówce, ul. 
Nowowarszawska 20

1. Remont trzech izb lekcyjnych
2. Remont pomieszczenia przeznaczonego na mediacje
3. Remont łącznika na parterze 
4. Remont gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego
5. Wymiana uszkodzonych drzwi wewnętrznych w toaletach
6. Uzupełnienie i wymiana sprzętu ppoż
7. Bieżące naprawy i remonty (usuwanie usterek i awarii)
8. Zakup rolet w celu zaciemnienia słonecznych izb
9. Odnowienie ławek szkolnych
10. Założenie nowego monitoringu szkolnego 

Łączny koszt remontów: 35.938,85 zł ( w tym monitoring 22.899,99 zł)

Łączny koszt remontów w placówkach oświatowych w 2017/2018 roku: 583.164,66 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 (tabela nr 6 i nr 7).
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Tabela nr 6. Zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Obsługa Administracja

1 Przedszkole nr 1 10 0,5

2 Przedszkole nr 2 11 0,5

3 Przedszkole nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi

12,5 0,6

4 Przedszkole nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi

35 1

Razem: 68,5 2,6

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 Szkoła Podstawowa Nr 1 13 4,8

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 20,03 3,5

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 4,25 1,43

4 Szkoła Podstawowa Nr 4 10 2,63

Razem: 47,28 12,36

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

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 okresie od października
2017  roku  do  marca  2018  roku  Urząd  Miasta  Hajnówka  kontynuował  realizację  projektu  pt.
"Witamy  w  przedszkolu"  dofinansowanego  z  Funduszy  Europejskich  w  ramach  Programu
Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Z oszczędności, które wystąpiły przy
realizacji   przedmiotowego projektu,   zakupiono dodatkowe  pomoce  dydaktyczne,   materiały
papiernicze  i  sprzęt  TIK na łączną kwotę  32.724,74 zł  do trzech przedszkoli biorących udział
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w projekcie  –  Przedszkola  Nr  2  w Hajnówce,  Przedszkola  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi
w  Hajnówce  oraz  Przedszkola  Nr  5  z  Oddziałami  Żłobkowymi  w  Hajnówce.  Gmina  Miejska
Hajnówka, w roku sprawozdawczym, pozyskała również dodatkowe środki na zakup sprzętu TIK
w  ramach  realizacji  Rządowego  programu  „Aktywna  Tablica”.  W  ramach  tego  programu
zakupiono,  do  wszystkich  szkół  podstawowych,  tablice  interaktywne,  projektory
ultrakrótkoogniskowe, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe.

W  minionym  roku  szkolnym  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  oraz  wyposażenia  sal
i sprzętu elektronicznego przeznaczono kwotę  251.171,06 w tym 32.724,74 zł w ramach projektu
„Witamy w przedszkolu” oraz 74.250,00 zł w ramach programu „Aktywna Tablica” (tabela nr 8). 

Tabela nr 8. Wykaz pomocy dydaktycznych i sprzętu (koszt jednostkowy 100 zł i powyżej)
zakupionego w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwa placówki Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych

1. Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce

1. Książki do biblioteki szkolnej                       8.750,38 zł
2. Pomoce logopedyczne                                     81,00 zł
3. Sprzęt TIK zakupiony w ramach programu „Aktywna tablica”

(tablica  interaktywna  z  projektorem ultrakrótkoogniskowym,
projektor  ultrakrótkoogniskowy,  interaktywny  monitor
dotykowy)                                                  21.750,00 zł

4. Laptop dla logopedy                                    2.185,00 zł              
5. Pomoce dydaktyczne do gabinetu psychologa 313,95 zł
6. Stoły pingpongowe                                     4.600,00 zł
7. Projektor                                                      3.300,00 zł

Łączny koszt zakupów: 40.980,33 zł

2. Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Władysława
Jagiełły w Hajnówce

1. Wyposażenie gabinetu pielęgniarki                         3.507,00 zł
2. Monitory interaktywne (2 sztuki) zakupione w ramach 

programu „Aktywna tablica”                                 17.500,00 zł
3. Stoliki uczniowskie i krzesła do sal lekcyjnych     14.310,80 zł
4. Kanapy i krzesełka świetlicowe                              4.677,80 zł
5. Logopeda – programy, drukarka                              4.590,00 zł
6. Pomoce dydaktyczne (biologia: wiatromierz i barometr; 

przyroda:  mikroskop)                                                 986,79 zł
7. Wyposażenie kuchni (bemar, talerze i kubki)          4.850,00 zł
8. Szachy szkolne                                                            600,00 zł
9. Stół tenisowy                                                           2.189,00 zł
10. Czasopisma do biblioteki szkolnej (do użytku przez uczniów

i nauczycieli)                                                             2.572,65 zł
11. Ksiązki do biblioteki szkolnej                                   5.122,72 zł

Łączny koszt zakupów: 60.906,76 zł

3. Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce

1. Tablica interaktywna
2. Mapy do nauki geografii
3. Laptop
4. Sprzęt TIK zakupiony w ramach programu „Aktywna tablica”:

(tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego, 
projektor ultrakrótkoogniskowy, głośniki , interaktywny 
monitor dotykowy)
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Łączny koszt zakupów: 37.535,00 zł

4. Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Hajnówce

1. Telewizory do sal lekcyjnych (13 sztuk)                22.000,53 zł
2. Zestawy interaktywne (tablica, projektor, głośniki x 2 sztuki)  

w ramach programu „Aktywna tablica”                 17.500,00 zł
3. Pomoce  dydaktyczne na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

                                                                                      304,67 zł
4. Pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej              1.267,30 zł
5. Zestaw szachów + program komputerowy do nauki gry w 

szachy                                                                           519,00 zł
6. Zakup książek do biblioteki                                     12.086,75 zł
7. Zestaw robotów do nauki programowania                4.249,00 zł
8. Plansze interaktywne (biologia, geografia, chemia, fizyka)

                                                                                      516,00 zł
9. Magnetofony, głośniki, drukarki, kopiarki                5.237,26 zł

Łączny koszt zakupów: 63.680,51 zł

5. Przedszkole nr 1 w 
Hajnówce

1. Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (kuchnia smakosza, 
stół piknikowy, domek manipulacyjny, mata zegar  i drzewo, 
kwiat dekoracyjny, litery na głowę, klocki zwierzęta, klocki 
wybuduj własne miasto, szachowy skoczek mały – 4 sztuki, 
kącik lekarski, komplet instrumentów muzycznych, klocki 
magnetyczne – 2 komplety, komplet samochodów).

Łączny koszt zakupów: 7.376,72 zł

6. Przedszkole nr 2 w 
Hajnówce

1. Zakup zabawek i kącików tematycznych dla dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych              1.286,58 zł

2. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Witamy w 
przedszkolu”                                       4.756,50 zł

3. Zakup sprzętu TIK w ramach projektu pt.„Witamy w 
przedszkolu” (tablica interaktywna, projektor, laptop) 5.853,66

4. Prenumerata fachowej literatury           538,86 zł
 Łączny koszt zakupów: 12.435,60  zł

7. Przedszkole nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

1. Zakup wyposażenia do sali Integracji Sensorycznej 2.100,00 zł
2. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Witamy w

przedszkolu”                                                   4.756,50 zł
3. Zakup sprzętu TIK w ramach projektu pt.„Witamy w 

przedszkolu” (tablica interaktywna, projektor, laptop) 6.747,97
Łączny koszt zakupów: 13.604,47  zł

8. Przedszkole nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi w 
Hajnówce

1. Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek (Pierwsza pomoc, 
roboty Ozoboty, układanki cyfrowe, Mistrz logiki – 2 sztuki, 
gra Felix,  szachowy Skoczek – 2 sztuki, Turbo Technik – 2 
sztuki, pakiet Akademia Uśmiechu Junior EDU, klocki 
edukacyjne – 2 sztuki)                                     4.041,51 zł

2. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Witamy w 
przedszkolu”                                                    4.756,50 zł

3. Zakup sprzętu TIK w ramach projektu pt.„Witamy w 
przedszkolu” (tablica interaktywna, projektor, laptop) 5.853,66

Łączny koszt zakupów:  14.651,67 zł
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                       Razem:  251.171,06 zł, w tym 32.724,74 zł zakupione w ramach projektu
„Witamy w przedszkolu” oraz 74.250,00 zł w ramach programu
„Aktywna Tablica”

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

W  2018  r.  odbyły  się  konkursy  na  dyrektorów  placówek  oświatowych,  w  wyniku  których
wyłoniono niżej wymienionych dyrektorów:

– Pan Adam Jerzy Chudek – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
                                               w Hajnówce (dotychczasowy dyrektor placówki)

– Pani Sylwia Edyta Filinowicz –  dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce 
– Ewa  Snarska  –  dyrektor  Samorządowego  Żłobka  w  Hajnówce  (planowane  rozpoczęcie

pełnienia funkcji dyrektora z dniem 02.01.2019 r.).
Ponadto,  w  uzgodnieniu  z  Podlaskim Kuratorem Oświaty,  powołano  Panią  Joannę  Ruszuk  na
dyrektora Przedszkola Nr 1 w Hajnówce.

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 jest  ściśle związana 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 2017/2018 w miejskich placówkach oświatowych zatrudnionych było 255
nauczycieli,  w  tym  ze  stopniem  awansu  zawodowego:  stażysta,  lub  bez  stopnia  awansu  –  7,
kontraktowy – 26, mianowany – 47 oraz dyplomowany – 175 nauczycieli (tabela nr 9). 

Tabela nr 9. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego

Nazwa
placówki

Liczba nauczycieli Procent

Stażyści
Kontra
ktowi

Mino-
wani

Dyplomo-
wani

Razem Stażyści
Kontrak
towi

Mianowa
ni

Dyplomo
wani

Przedszkole  nr 1 3 1 8 13 7,7 23,1 7,7 61,5
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1

Przedszkole  nr
2

1 2 2 8 13 7,7 15,4 15,4 61,5

Przedszkolny 
nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi

1 3 5 10 19 5,3 15,8 26,3 52,6

Przedszkolny 
nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi

0 3 4 17 24 0,0 12,5 16,7 70,8

Szkoła 
Podstawowa nr
1

0 3 7 39 49 0,0 6,1 14,3 79,6

Szkoła 
Podstawowa nr
2

2 7 14 42 65 3,1 10,8 21,5 64,6

Szkoła 
Podstawowa nr
3

1 0 3 13 17 5,9 0,0 17,6 76,5

Szkoła 
Podstawowa nr
4

1 5 11 38 55 1,8 9,1 20,0 69,1

Razem 7 26 47 175 255 2,8% 10,2% 18,4% 68,6%

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

Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się 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  2017  roku  była  to  kwota  3.500  zł  kształcenie  w  szkołach
wyższych i 3.000 zł kształcenie w zakładach kształcenia nauczycieli – dla jednego nauczyciela)
oraz specjalności i formy kształcenia,  na które dofinansowanie może zostać przyznane.  W roku
szkolnym  2017/2018  na  dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  wydatkowano,
z budżetu miasta Hajnówka, kwotę 54.253 zł.
 
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 2017/2018 były to nagrody:

1. Nagroda  Ministra  Edukacji  Narodowej  –  Pani  Dorota  Ewelina  Durzyńska  –  dyrektor

15



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 

Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.
2. Nagroda Burmistrza  Miasta  Hajnówka –  19  nagród  (7  dyrektorów i  12  nauczycieli)  na

łączną kwotę brutto 28.500 zł.
3. 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 stycznia 2017 roku do 31 marca
2018 roku wynosiła 2 752,92 zł, zaś średnie wynagrodzenie wynosiło miesięcznie, dla: 
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.
Od 1 kwietnia 2018 roku kwota bazowa uległa zmianie i wynosi 2900,20 zł co przekłada się na
wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli, jak niżej:
1) nauczyciel stażysta – 100% kwoty bazowej, czyli 2900,20 zł 
2) nauczyciel kontraktowy – 111% kwoty bazowej, czyli 3219,22 zł 
3) nauczyciel mianowany – 144% kwoty bazowej, czyli 4176,29 zł
4) nauczyciel dyplomowany – 184% kwoty bazowej, czyli 5336,37 zł.

Z  przeprowadzonej  analizy  wydatków  poniesionych,  w  roku  kalendarzowym  2017,  na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa
w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego stwierdzono, iż nauczyciele stażyści, kontraktowi,
mianowani  oraz  dyplomowani,  zatrudnieni  w  miejskich  szkołach,  otrzymali  wynagrodzenie
przewyższające wysokość średniego wynagrodzenia i nie było podstawy do wypłacania dodatków
uzupełniających.

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),  „Owoce  w  szkole”  (polegający  na  dostarczaniu  uczniom
owoców i  warzyw – 90 porcji  w skali  roku szkolnego)  oraz  „Szklanka mleka” (polegający na
dostarczaniu dzieciom mleka i jego prztworów – 80 porcji w skali roku szkolnego). Gmina Miejska
Hajnówka oferuje dzieciom i młodzieży również inne formy wsparcia, np. zajęcia wyrównawcze
oraz  korekcyjno  –  kompensacyjne,  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczną,  nauczanie
indywidualne, indywidualną ścieżkę kształcenia, stypendia o charakterze motywacyjnym oraz wiele
działań nakierowanych na kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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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 2017/2018 stypendia
i zasiłki  szkolne otrzymało 197 uczniów, na kwotę  254.835,67 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 2013-2018

Stypendia i zasiłki socjalne 

Rok 
szkolny

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Liczba 
uczniów

393 311 316 255 197

Kwota
(zł)

582.889,92 490.609,20 450.665,67 336.244,17 254.835,67

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka

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  20  uczniów.  Łącznie
wydatkowano na ten cel kwotę 5.355,60 zł (tabela nr 11). 

Tabela 11. Realizacja programu Wyprawka szkolna w latach 2012-2017

Wyprawka szkolna

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba 
ucznió
w

232 277 220 82 36 20

Kwota 
(zł)

53.286,00  70.524,25 58.358,53 21.033,36 8.047,55 5.355,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka

3. Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe imienia Pelagii 
Ponieckiej
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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  Komisję  Stypendialną,  powoływaną  przez
Burmistrza Miasta Hajnówka, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyjętym przez
Radę Miasta Hajnówka.

W roku  2017 złożono  82 wnioski, dotyczące 79 uczniów,  o przyznanie w/w stypendium.
Przyznano  70 stypendiów, w tym:  66 stypendiów za wyniki w nauce, 2 stypendia za osiągnięcia
artystyczne oraz 2 stypendia za osiągnięcia sportowe. Na stypendia dla uczniów w roku szkolnym
2017/2018 wydatkowano z budżetu miejskiego kwotę 70.000 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 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

19

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Jagiełły w Hajnówce

9

Szkoła Podstawowa Nr 3 2

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

26 (w tym 2 stypendium za osiągnięcia artystyczne, 
      1 stypendium za osiągnięcia sportowe)

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego

13 (w tym 1 stypendium za osiągnięcia sportowe)

Zespół Szkół Ogólnokształcących 1

Ogółem 70

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  2017/2018  wielu uczniów  miejskich  szkół  oraz  wychowanków
przedszkoli objętych było pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach zespołów korekcyjno
–  kompensacyjnych,  zajęć  dydaktyczno  –  wyrównawczych,  terapii  pedagogicznej,  socjoterapii,
terapii  logopedycznej,  pracy  z  uczniem  słabym  oraz  pracy  z  uczniem  zdolnym  (grupowej
i  indywidualnej).  W  Szkole  Podstawowej  Nr  2  im.  Władysława  Jagiełły  w  Hajnówce
kompleksowym wsparciem objęto 20 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

18



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 

logopedyczna,  a  także  gimnastyka  korekcyjna.  Kompleksową  pomocą  psychologiczno  –
pedagogiczną objęto 13 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających
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,  dogoterapię.  Praca  specjalistów
z  dziećmi  odbywała  się  zgodnie  z  opracowanymi  programami,  planami  wspomagania
i korygowania rozwoju dziecka. 

2) Nauczanie indywidualne

W roku szkolnym 2017/2018 nauczaniem indywidualnym byli objęci uczniowie, którzy ze
względów  zdrowotnych  nie  mogli  uczęszczać  do  szkoły.  Podstawą  zorganizowania  nauczania
indywidualnego jest orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Wymiar
godzin nauczania indywidualnego określają rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej: z dnia
9  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616)
oraz z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
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  klas  VII—VIII  szkoły  podstawowej i  uczniów gimnazjum od 10 do 12 godzin.
Tą  formą  nauczania,  w  roku  szkolnym 2017/2018,  objętych  było  18  uczniów.  Jego  realizacja
odbywała się najczęściej w ramach godzin ponadwymiarowych. 

3) Integracja

Organizacja  miejskich  placówek oświatowych obejmuje  wiele  działań  na  rzecz  uczniów
niepełnosprawnych, w tym integrację. W  Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły 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  również  środki  na
dodatkowe  etaty  lub  godziny  nauczycielskie  wspierające  uczniów  posiadających  orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W  roku  szkolnym  2017/2018  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.  Władysława  Jagiełły
w  Hajnówce  uczęszczało  20  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  (4  uczniów
z autyzmem, 1 z zespołem Aspergera, 7 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
3  z  niedosłuchem,  1  z  Afazją  oraz  4  uczniów  z  niepełnosprawnością  sprzężoną:  1  uczeń
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawnością ruchową, 2 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem, 1 uczeń z słabym widzeniem
i niepełnosprawnością ruchomą. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w  Hajnówce  naukę  realizowało  6  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi
(1 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 4 uczniów z autyzmem,1 uczeń z Afazją) oraz
do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce uczęszczało 4 uczniów ze
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specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  (4  uczniów,  w tym:  2 uczniów z  orzeczeniem o  afazji,
1 z zagrożeniem niedostosowania społecznego oraz 1 z orzeczeniem o zespole Aspergera).
Do  Przedszkola  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  uczęszczało  13  dzieci  ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (4 dzieci z autyzmem, 2 z  upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim, 1 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z cechami autyzmu, 4 z
niepełnosprawnością  ruchową, 1  z  cechami  autyzmu,  1  z  upośledzeniem  sprzężonym  oraz
niedosłuchem). 
Wszystkie w/w dzieci miały odpowiednio zorganizowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Placówki współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie diagnozy uczniów i
organizacji wsparcia specjalistów. 
W  Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce funkcjonowało  6 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  3  oddziały  integracyjne, w  których
zatrudniono  3  nauczycieli  wspomagających  oraz  2  pomoce  nauczycieli.  Natomiast  w  Szkole
Podstawowej  Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce  realizowano Indywidualny program
edukacyjno – terapeutyczny. Dodatkowo  uczniowi z zespołem Aspergera przydzielono asystenta
nauczyciela  oraz  uczeń  uczestniczył  w  zajęciach  rewalidacji  z  logopedą  i  psychologiem   –  2
godziny w tygodniu, uczeń z  zagrożeniem niedostosowania społecznego uczęszczał  na zajęcia
rewalidacyjne z psychologiem – 2 godziny w tygodniu, jeden uczeń z afazją uczęszczał na zajęcia
rewalidacji z logopedą – 2 godziny w tygodniu natomiast drugi uczeń z afazją uczęszczał na zajęcia
rewalidacji z logopedą i psychologiem – po 1 godzinie tygodniowo.

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 2017/2018 był to
koszt rzędu 82.316,94 zł (bilety 35.424,00 zł oraz dowóz 46.892,94 zł).

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 między innymi 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. Szkoła 
Podstawowa 

1. Zespoły  dydaktyczno- wyrównawcze  – 40 h (kl. I – III sp – 6 h; 
matematyczne –  11 h, język polski – 13 h, język angielski – 7 h, 
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Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce

pozostałe – 3 h)
2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 2 h (język 

polski – 1 h, fizyka – 1 h)
3. Koła przedmiotowe – 15 h (matematyczne,  język polski, język 

angielski,  plastyczne, informatyczne)
4. Zajęcia z uczniem zdolnym 5h (z języka polskiego – 3 h, z języka 

angielskiego – 1h, edukacji matematycznej – kl. II sp – 1h)
5. Zajęcia sportowe – 7 h
6. Pozostałe – 8 h (artystyczne 4h; biblijne – 1h; teatralne- 1h; chór-

1h; techniczno - komputerowe – 1h).
Łącznie 77 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo 

2. Szkoła 
Podstawowa Nr 2
im. Władysława 
Jagiełły w 
Hajnówce

1. Zespoły  dydaktyczno - wyrównawcze  – 32 h (10 h w klasach I-III 
SP, 8 h z polskiego, 8 h z matematyki, 6 h język angielski, 2 h 
ogólne w klasie IV)

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  16 h
3. Socjoterapia grupowa – 2 h
4. Zuchy – 6  h
5. Harcerstwo – 2 h
6. Koło europejskie – 2 h
7. Koło informatyczne –  2 h
8. Chór szkolny – 2 h
9. Koło białoruskie – 1h 
10. Siatkówka – 4 h
11. Aerobik – 2 h
12. Wolontariat szkolny – 2 h

Łącznie 75 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo 

3. Szkoła 
Podstawowa Nr 3
w Hajnówce

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

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

Łącznie 10 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo 

4. Szkoła 
Podstawowa Nr 4
im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Hajnówce

Szkoła Podstawowa:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

1. Zespoły  dydaktyczno- wyrównawcze  – 18 h (matematyczne – 4 h; 
język polski – 6 h; j.angielski-1h;edukacja wczesnoszkolna – 8 h)

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 9 h
Kola zainteresowań - 
I etap edukacyjny – 23 h:

6. Koło czytelniczo – regionalne – 2 h
7. Koło matematyczno – przyrodnicze – 2 h
8. Koło czytelnicze – 2 h
9. Koło polonistyczne – 2 h
10. Koło plastyczne – 2 h
11. Koło szachowe – 3 h
12. Koło artystyczne – 4 h
13. Koło katechetyczne – 4 h
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14. Gromada Zuchowa – 2 h
II etap edukacyjny – 78 h:

1. Koło polonistyczne – 4 h 
2. Koło żywego słowa – 2 h 
3. Zajęcia teatralne „ Przyjaciele teatru”  – 2 h
4. Koło historyczne – 2 h
5. Koło plastyczne – 1 h
6. Koło języka angielskiego – 6 h
7. Koło języka niemieckiego – 1 h
8. Koło języka białoruskiego i rosyjskiego – 2 h
9. Koło matematyczne – 4 h
10. Koło przyrodnicze – 4 h
11. Koło geograficzne – 2 h
12. Koło fizyczne – 2 h
13. Koło informatyczne – 1 h
14. Koło przyjaciół biblioteki – 4 h
15. Koło młodych teologów – 1 h
16. Koło religijne – 2 h
17. Koło gier planszowych – 2 h
18. Koło szachowe – 2 h
19. „Szkolne e-kodowanie-koło informatyczne – 1 h
20. Koło języka cerkiewno-słowiańskiego – 1 h
21. Koło PCK – 1 h
22. Radiowęzeł szkolny – 2 h
23. Samorząd Uczniowski – 2 h
24. Zespół wokalny – 2 h
25. Koło siatkówki – 6 h
26. SKS – 2 h
27. „Lekkoatletyka dla każdego” - 3 h
28. Zespół instrumentalny – 12 h
29. Koło wolontariatu – 2 h

Klasy Gimnazjalne – 7 h:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

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

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 2 h
3. Rewalidacja – 2 h

Koła zainteresowań – 29 h:
1. Koło wolontariatu – 2 h
2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka 

polskiego – 1 h
3. Koło polonistyczne – 3 h
4. Koło historyczne – 1 h
5. Koło plastyczne – 1 h
6. Koło języka niemieckiego – 1 h
7. Koło języka białoruskiego i rosyjskiego – 2 h
8. Koło fizyczne – 1 h
9. Koło matematyczne – 4 h
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10. Koło chemiczne – 1 h
11. Koło biologiczne – 1 h
12. Koło geograficzne – 1 h
13. Samorząd uczniowski – 1 h
14. Radiowęzeł szkolny – 1 h
15. Koło szachowe – 1 h
16. Koło gier planszowych – 1 h
17. Koło informatyczne – 1 h
18. Koło koszykówki – 3 h
19. SKS – 2 h

Łącznie 164 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo 

5. Przedszkole nr 1 
w Hajnówce

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

15minut (młodsze grupy) i 2 x 30h (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) – 6 h
9. Koła zainteresowań – 2,5 h:

- „Przebojowe dzieciaki” – 1 x 30 minut w tygodniu
- „Kolebka”- edukacja regionalna – 2 x po 30 minut w tygodniu
- „Miniaturka teatralna” – 2 x po 30 minut w miesiącu

Łącznie 24,5 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo 

6. Przedszkole nr 2 
w Hajnówce

1. Koło języka angielskiego „Z angielskim poznaję świat” – 0,5 h 
tygodniowo

2. Koło taneczne „Tańczące nutki” – 0,5 h tygodniowo
3. Terapia logopedyczna – 4 h tygodniowo + 4 h zespoły dla dzieci z 

problemami logopedycznymi
4. Zespół korekcyjno – kompensacyjny – 1 h tygodniowo
5. Gimnastyka korekcyjna – 1 h tygodniowo               
6. Język angielski – 3,5 h tygodniowo
7. Rytmika – 3x30 min. tygodniowo w trzech starszych grupach, 2 x 

15 min tygodniowo w dwóch młodszych grupach, razem: 4 h 
tygodniowo

8. Religia katolicka – 2 h tygodniowo
9. Religia prawosławna – 1h tygodniowo w trzech grupach=  3h

Łącznie 25,5 h zajęć dodatkowych tygodniowo
W ramach realizacji projektu unijnego „Witamy w przedszkolu”:

• koło matematyczne: 120 godzin od X.2017 r. do III.2018 r.
• koło badawcze: 200 godzin od X.2017 r. do III.2018 r.

7. Przedszkole nr 3 
z Oddziałami 
Integracyjnymi w
Hajnówce

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

2. Język angielski – 3 godziny tygodniowo podzielone na 5 grup 
3. Integracja sensoryczna – 15 godzin tygodniowo
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4. Religia katolicka – 3 h tygodniowo
5. Religia prawosławna – 1h tygodniowo w trzech grupach = 3h

Łącznie 26 h godzin zajęć dodatkowych tygodniowo
Ponadto:

• Zajęcia  popołudniowe  w  ramach  realizowanej  Innowacji
Pedagogicznej  „Z  Babcią  i  dziadkiem  miło  spędzam  czas  -
Integracja pokoleń” – plastyczne, muzyczne

• Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2 h  na dziecko
• Zajęcia ze specjalistami logopedą, psychologiem, rehabilitantem wg

przydzielonych godzin. 
W ramach realizacji projektu unijnego „Witamy w przedszkolu”:

• koło matematyczne: 120 godzin od X.2017 r. do III.2018 r.
• koło badawcze: 200 godzin od X.2017 r. do III.2018 r.

8. Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi w 
Hajnówce

1. Koło plastyczne „Tęczowa kredka” dla 5 – 6 latków – 1 h
2. Koło ekologiczno – przyrodnicze – 1 h
3. Koło matematyczne – 2 h
4. Koło badawcze – 3 h
5. Koło informatyczne – 2 h
6. Koło języka angielskiego – 2 h
7. Zespoły  korekcyjno - kompensacyjne – 2 h
8. Zajęcia integracji sensorycznej – 2 h
9. Gimnastyka korekcyjna – 3 h
10. Rytmika – 5 h
11. Religia prawosławna – 5 h
12. Religia katolicka – 4 h

Łącznie 32 h godzin zajęć dodatkowych tygodniowo
W ramach realizacji projektu unijnego „Witamy w przedszkolu”:

1. Koło matematyczne: 120 godzin od X.2017 r. do III.2018 r.
2. Koło badawcze: 200 godzin od X.2017 r. do III.2018 r.

Razem: Łącznie 434 godzin zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych tygodniowo,
w tym w szkołach 326 godzin, a w przedszkolach 108 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
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odnieśli  w ubiegłym roku szkolnym szereg sukcesów (tabela  nr  14).  Wielu uczniów otrzymało
świadectwo  z  wyróżnieniem (tabela  nr  15)  lub  zostało  nagrodzonych  za  inne  osiągnięcia,  np.
sportowe, artystyczne. 

Tabela nr 14. Osiągnięcia uczniów i wychowanków

Lp Nazwa placówki Osiągnięcia uczniów i wychowanków

1. Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce

Sukcesy naukowe: 
1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – laureatka
2. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – laureatka 
3. Międzyszkolny  Konkurs  Języka  Angielskiego  dla  uczniów

gimnazjum – I, II i III miejsce
4. Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego klas IV – VII –

I miejsce 
5. Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Dwie wielkie postacie –

J. Piłsudski i I .Paderewski” – I miejsce zespół uczniów z 
gimnazjum

6. Miejski Konkurs „Młody matematyk”– I, II i III  miejsce
7. Miejski Konkurs Matematyczny „Rozwinięcie dziesiętne liczby π” 

– I miejsce
8. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ”Kangur 2018”

- bardzo dobry wynik – 1 uczeń
- wyróżnienie – 1 uczeń

9. Rejonowy Konkurs „Czy palenie szkodzi ?” – I, II i III miejsce
Sukcesy recytatorskie: 

1. Konkurs Chrześcijańskiej Poezji Religijnej na szczeblu powiatu – 
3 wyróżnienia

2. Diecezjalny Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej –             
wyróżnienie

3. Rejonowy Konkurs „Baje Bajki, Bajeczki” – I, II miejsce i 
wyróżnienie.

Sukcesy plastyczne: 
1. Dekanalny Konkurs Plastyczny „Obrazy usłyszane w cerkwi” – 

II miejsce
Sukcesy sportowe:

1. Gwiazdkowy Turniej Szachowy: I miejsce – kl. IV, I miejsce– kl. V
2. Międzyszkolny Turniej  w Piłce Nożnej chłopców gimnazjum – I

miejsce
3. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w gimnazjum – trzy miejsca I, dwa

miejsca II, jedno miejsce III
4. Powiatowy  Trójbój  Lekkoatletyczny  szkół  podstawowych  –  I

miejsce chłopcy, II miejsce dziewczęta

2. Szkoła 
Podstawowa Nr 2
im. Władysława 
Jagiełły w 
Hajnówce

Sukcesy naukowe: 
1. I, II i III miejsce w woj. podlaskim w konkursie „English Ace”        
2. II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
3. II miejsce w konkursie „Mistrzowie Języka Ojczystego”
4. II miejsce w konkursie matematycznym „Kangur”
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Sukcesy recytatorskie, np.:
1. II miejsce w eliminacjach centralnych w kategorii klas I – III SP

„Ojczyste Słowo” (w języku białoruskim)
2. III miejsce w eliminacjach centralnych i II miejsce w eliminacjach

rejonowych „Ojczyste Słowo” (w języku białoruskim)
3. I miejsce i II miejsce Konkurs Poezji Religijnej (klasy I – III)
4. I miejsce i wyróżnienie Konkurs Poezji Religijnej (klasy IV – VI)

Sukcesy plastyczne: np.
1. Nagroda  główna  (tytuł  laureata)  w  konkursie  literacko  –

plastycznym  „Na  skrzydłach  przyjaźni”  w   Ogólnopolskiej
Kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2017

2. I  miejsce  w  XXIII  Ogólnopolskim  Konkursie  „Twórczość
plastyczna inspirowana muzyką dawną”

3. I miejsce w wojewódzkim konkursie „Nie daj się zniewolić”
4. Nagroda w XV Międzynarodowym Biennale Twórczości Dzieci i

Młodzieży
5. Wyróżnienie w XV Ogólnopolskiej Wiośnie Młodych Talentów
6. I miejsce w konkursie „Obrazy usłyszane w cerkwi” 

Sukcesy sportowe:
1. IX miejsce w województwie w pływaniu w sztafecie 6 x 25m
2. IV  miejsce  w  Igrzyskach  Dzieci  Województwa  Podlaskiego  w

Aerobiku Dziewcząt
3. IX  miejsce  w  półfinale  województwa  w  biegach  przełajowych

dziewcząt (indywidualnie)
4. VI miejsce w pływaniu na finałach województwa w Augustowie
5. IV miejsce w półfinale województwa w turnieju „Z podwórka na

stadion”
Inne osiągnięcia uczniów:

1. I miejsce grupy teatralnej Dzwonki z HDK (udział 2 uczennic z SP
nr  2)  w  eliminacjach  centralnych  43.  Konkursu  Zespołów
Teatralnych w języku białoruskim - Białystok 2018

2. II miejsce w Turnieju Pożarniczym na szczeblu powiatu
3. III miejsce w Miejskim Konkursie „Mrówka w ogordzie”
4. III  miejsce  w  województwie  w  programie  ekozespołów  „Te  co

skaczą i kumkają”
5. II miejsce w konkursie języka angielskiego „Polish Your English”
6. I miejsce w kategorii  klas VI i  II  miejsce w kategorii  klas V w

konkursie „Młody Matematyk”
7. III miejsce w konkursie „Wielkie postacie walk o niepodległość”
8. III miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną
9. III miejsce w turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
10. I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej i IV w półfinale grupy
11. Dojście  do  półfinału  województwa  w  biegach  przełajowych

dziewcząt (drużynowo)
12. Bieg o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka miejsca: I, II i IV.
13. III miejsce w mistrzostwach powiatu w czwórboju 
14. Igrzyska młodzieży szkolnej w lekkiej atletyce:
a) II miejsce na 100m

26



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 

b) I miejsce na 300m
      c) III miejsce na 600m
      d) III miejsce na 1000m 
      e) I miejsce 4x100m 
      f) II miejsce rzut oszczepem

15. Igrzyska dzieci w lekkiej atletyce: II i III miejsce na 600 m

3. Szkoła 
Podstawowa Nr 3
w  Hajnówce

Sukcesy naukowe: 
1. Konkurs przedmiotowy Matematyczny–udział w etapie rejonowym
2. Międzyszkolny Konkurs Językowy „A niechaj narodowe wżdy 

postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” – I i II 
miejsce

3. Turniej Wiedzy Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – II miejsce 
drużynowo w powiecie oraz II miejsce indywidualnie ucz. kl. VII 

Sukcesy recytatorskie: 
1. „Konkurs Recytatorski  „Ojczyste  słowo” (w języku białoruskim)

eliminacje powiatowe I i II miejsce
2. „Konkurs Recytatorski  „Ojczyste  słowo” (w języku białoruskim)

eliminacje centralne – I i II miejsce
Sukcesy artystyczne

1. Konkurs Piosenki Białoruskiej (eliminacje rejonowe) – II miejsce 
2. Konkurs  Gawędy  Białoruskiej  (eliminacje  wojewódzkie)  –  III

miejsce 
Sukcesy plastyczne: 

1. XV Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – tytuł Talent 2018
oraz 2 wyróżnienia

2. V  Edycja  Wojewódzkiego  Konkursu  ”112  Ratuje  Życie”  –
wyróżnienie

Sukcesy sportowe:
1. Wojewódzki Igrzyska Dzieci w Lekkiej Atletyce BOSiR Białystok 

III miejsce w rzucie oszczepem i awans do finału wojewódzkiego
2. Powiatowe Igrzyska Dzieci Mini piłka nożna – dziewczęta: II 

miejsce
3. Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach współzawodnictwa 

powiatowego: I miejsce i awans do Półfinałów Wojewódzkich oraz 
V miejsce w Półfinałach Wojewódzkich i awans do Finału 
Wojewódzkiego 

4. Półfinał Wojewódzkich Igrzyska Dzieci Pływanie Drużynowe – IV 
miejsce drużynowo w Półfinałach Wojewódzkich Dziewcząt i 
Chłopców

5. Półfinał Wojewódzkich Igrzyska Młodzieży Szkolnej Pływanie 
drużynowe – III miejsce drużynowo w Półfinałach Wojewódzkich 
Dziewcząt i V Chłopców

6. Powiatowe Igrzyska Dzieci Czwórbój lekkoatletyczny – II miejsce 
dziewcząt i awans do Półfinału Wojewódzkiego

4.
Szkoła 
Podstawowa Nr 4
im. Henryka 

Sukcesy naukowe: 
1. Laureat Wojewódzkiego Konkursu z Historii
2. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego
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Sienkiewicza w 
Hajnówce

3. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
4. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego
5. II miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy o Rosji
6. 3 wyróżnienia – ogólnopolski turniej matematyczny „Kangur”
7. III miejsce w konkursie „Młody matematyk”

Sukcesy artystyczne:
1. II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim 

„Bazgroł”
2. II miejsce w konkursie powiatowym „Gawęda białoruska”
3. I i II miejsce w miejskim konkursie plastycznym „Mrówka w 

ogrodzie”
4. II i III miejsce w konkursie recytatorskim, etap centralny „Rodnaje 

słowo”
5. II miejsce w powiatowym konkursie „Kolęda prawosławna”
6. I, II i III miejsce w konkursie recytatorskim Prawosławnej Poezji 

Religijnej
Inne: 

1. II miejsce – Olimpiada zdrowego stylu życia
2. I miejsce – powiatowy konkurs ortograficzny klas I – III SP
3. Wyróżnienie – „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w 

Polsce”
4. II miejsce – etap powiatowy w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej
5. I i II miejsce – miejski konkurs „List do Piłsudskiego”
6. I miejsce w miejskim konkursie „Niepodległa” – „Wiersz o 

Hajnówce” i „Legenda o Hajnówce”
7. I miejsce w miejskim konkursie „A niechaj narodowie wżdy 

postronni znają (...)”
Sukcesy sportowe:

1. Dwie finalistki Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w biegu na 60 m i 
200 m

2. I miejsce – Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Trójboju 
Lekkoatletycznym

3. I miejsca – Powiatowe Igrzyska Dzieci w Lekkoatletyce – bieg na 
200 m i w pchnięciu kulą

4. I miejsce w Mistrzostwach Hajnówki w pływaniu
5. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i III 

miejsce w półfinałach grupy południowej
6. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych
7. I, II i III miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym

5. Przedszkole  nr  1
w Hajnówce

Sukcesy recytatorskie: 
1. Konkurs  Poezji  Religijnej  im.  Prałata  Świerczyńskiego-

recytatorski – nagroda główna
2. „Kocham, lubię, szanuję swój kraj”– nagrody
3. Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski z języka angielskiego

"Enjoy English uot loud!" – I miejsce 
4. "Rodnoje słowo”– konkurs recytatorski – III Miejsce
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Sukcesy plastyczne: 
1. "Przygody  Tymoteusza  Rymcimci"  – X  Wojewódzki  Konkurs

plastyczny 
2. „Kotylion dla Niepodległej”– nagrody grupowe
3. „Za co kocham Polskę”–  konkurs plastyczny – wyróżnienie 
4. XV Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – zakwalifikowanie

do głównej prezentacji
5. „Najpiekniejsza ozdoba świąteczna” –  III miejsce
6. „Zapobiegamy pożarom”– nagrody

Sukcesy wokalno - muzyczne i taneczne:
1. VI  Edycja  Festiwalu  Tańca  –  „Tańce  Ludowe  i  Regionalne”-

wyróżnienie
2. „Piosenka Białoruska” –  wyróżnienia i nagrody
3. „Mama, tata i ja”– nagrody

6. Przedszkole  nr  2
w Hajnówce

Sukcesy recytatorskie:
1. I  miejsce w  powiatowym  konkursie  recytatorskim  w  języku

białoruskim "Ojczyste słowo'' na szczeblu powiatowym 
2. Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim poezji 

religijnej – poświęcony pamięci Ks. M. Świerszczyńskiego 
3. Wyróżnienie  w  powiatowym  konkursie  recytatorskim  ,,O  złotą

różdżkę dobrej wróżki”
Sukcesy plastyczne:

1. III miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym                 
„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

2. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie plastycznym „Leśni
przyjaciele”

3. II miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Ratujmy Ziemię”

4. Wyróżnienie w ogólnopolskiej  Wiośnie Młodych Talentów 2018
5. Nagroda w wojewódzkim konkursie plastycznym „Za co kocham

Polskę?”
Sukcesy muzyczne :

1. II  miejsce  w  konkursie  piosenki  białoruskiej  w  eliminacjach
rejonowych i II miejsce na szczeblu centralnym

2. I  miejsce  w  międzyprzedszkolnym  festiwalu  tańca  „Śpiewaj  i
Tańcz”

3. Wyróżnienie w hajnowskich spotkaniach z kolędą prawosławną

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 i wyróżnienie 

Sukcesy muzyczne:
1. Przegląd kolęd prawosławnych  – I i II miejsce dla zespołu 

,,Dzwoneczki”
2. III Festiwal Tańca i piosenki „Śpiewaj i Tańcz”  –  wyróżnienie

Sukcesy recytatorskie:
1. Konkurs  recytatorski  ,,Kocham, lubię,  szanuję,  nie  niszczę tylko
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recytuję” – 3 wyróżnienia
2. XII Konkurs poezji religijnej poświęcony ks. Świerszczyńskiemu –

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

8 Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi  w 
Hajnówce

Sukcesy recytatorskie: 
1. Konkurs rejonowy recytatorski ,,Prawosławnej poezji religijnej’’ –

II miejsce
2. Międzyprzedszkolny  Konkurs  recytatorski  „Kocham,  Lubię,

szanuję” – 3 nagrody
3. Międzyprzedszkolny  Konkurs  plastyczny  „Kotylion  dla

Niepodległej” – 3 nagrody
Sukcesy plastyczne: np.

1. Nagroda specjalna w konkursie plastycznym "Mistrz orgiami"
2. Wyróżnienie  w  konkursie  plastycznym  wojewódzkim  „Za  co

kocham Polskę”
3. Wojewódzki konkurs plastyczny „Moja rodzina”– wyróżnienie

Sukcesy literackie:
1. Międzyprzedszkolny konkurs literacki „Na najciekawszą bajkę” –
 I miejsce

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

2. Informacja o promocji uczniów

W minionym roku szkolnym blisko 22% uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
Odsetek uczniów niepromowanych był stosunkowo niski i wynosił niespełna 1% (tabela nr 15).

Tabela nr 15. Promocja uczniów

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

Liczba uczniów
zdających 
egzamin 
poprawkowy

Liczba uczniów 
niepromowanych

1. Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

60 8 3

Gimnazjum
11 1 0

2. Szkoła 
Podstawowa Nr 2 
im. Władysława 
Jagiełły w 
Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

86 10 4

Gimnazjum
6 3 1

3. Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

Szkoła 
podstawowa

41 0 0

30



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 

w Hajnówce

4. Szkoła 
Podstawowa Nr 4 
im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

112 1 1

Gimnazjum
18 - -

Razem szkoła podstawowa: 299 19 8

Razem gimnazjum: 35 4 1

Razem szkoła podstawowa i 
gimnazjum:

334 23 9

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 (12.069.517 zł) oraz ze
środków własnych (3.006.702 zł).  Działalność przedszkoli  jest  zadaniem własnym gminy i  jest
finansowana ze środków własnych (7.158.246 zł) oraz niewielkiej dotacji. Wydatki poniesione na
szkoły i przedszkola w 2017 roku przedstawia poniższa tabela (nr 17).

Tabela nr 16. Wydatki Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2017 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)

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 im. Janusza 
Kusocińskiego w 
Hajnówce

3.586.094 143.940 578.297 4.308.331
395 uczniów

Rocznie: 
10.907,17 zł/uczeń 
Miesięcznie: 
908,93 zł/uczeń

Szkoła 
Podstawowa Nr 2
im. Władysława 
Jagiełły w 
Hajnówce

4.610.177 201.720 369.419 5.181.316
449 uczniów

Rocznie: 
11.539,68 zł/uczeń 
Miesięcznie: 
961,64 zł/uczeń
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Szkoła 
Podstawowa Nr 3
w Hajnówce

1.092.287 44.000 116.704 1.252,991
113 uczniów

Rocznie: 
11.088,42 zł/uczeń 
Miesięcznie:
924,04 zł/uczeń

Szkoła 
Podstawowa Nr 4
im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Hajnówce

3.662.818 150.967 519.796 4.333.581
533 uczniów

Rocznie: 
8.130,55 zł/uczeń 
Miesięcznie: 
677,55 zł/uczeń

Przedszkole nr 1
w Hajnówce

1.184.808 48.969 61.713 1.295.490
123 dzieci

Rocznie: 
10.532,44 zł/dziecko 
Miesięcznie: 
877,70 zł/dziecko

Przedszkole nr 2
w Hajnówce

1.071.683 53.520 99.906 1.225.109
107 dzieci

Rocznie: 
11.449,62 zł/dziecko 
Miesięcznie: 
954,14 zł/dziecko

Przedszkole nr 3 
z Oddziałami 
Integracyjnymi
w Hajnówce

1.518.517 66.107 148.553 1.733.177
109 dzieci

Rocznie:
15.900,71 zł /dziecko 
Miesięcznie: 
1.325,06 zł/dziecko

Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi 
w Hajnówce

2.602.463 114.495 187.512 2.904.470
232 dzieci

Rocznie: 
12.519,27 zł/dziecko 
Miesięcznie: 
1043,27 zł/dziecko

19.328.847 823.718 2.081.900
Razem:

22.234.465

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 przekazywali wymagane informacje do Ministra Edukacji
Narodowej  (np.  ankiety)  oraz  uczestniczyli  w  naradach  organizowanych  przez  Podlaskiego
Kuratora Oświaty.

W roku  szkolnym  2017/2018,  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  miasto
Hajnówka,  przeprowadzone  zostały  następujące  działania  w  ramach  nadzoru  pedagogicznego
sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty:

1. W  dniu  08.06.2018 roku  odbyła  się  kontrola  w  zakresie  warunków
i  organizacji  kształcenia  dla  dzieci  z  orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce – wydano zalecenie, aby
w  IPET  –  ach  bardziej  rozbudować  sekcję  dotyczącą  współpracy  szkoły  z  rodzicami
w kwestii  realizacji  zaleceń  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej.  Zalecenie  zostało
zrealizowane w terminie – do dnia 30 września 2018 r.

2. W dniu 08.06.2018 roku została przeprowadzona kontrola planowa w zakresie zgodności
z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok
szkolny 2018/2019 w Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce - brak zaleceń
pokontrolnych.

3. Dyrektorzy szkół okręgu wizytacyjnego uczestniczyli  w spotkaniu organizowanym przez
starszego wizytatora kuratorium w Białymstoku – Pana Andrzeja Korolczuka.

Ponadto:
1. Przedstawiciele  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty  w  Białymstoku  przeprowadzili  kontrolę

w  Urzędzie  Miasta  Hajnówka  w  zakresie  realizacji  programu  czytelniczego  „Książki
naszych marzeń” - brak zaleceń pokontrolnych.

2. Przedstawiciele  Wojewody  Podlaskiego  przeprowadzili  kontrolę  w  Urzędzie  Miasta
Hajnówka  między  innymi  w  zakresie  prowadzenia  rejestru  żłobków  –  brak  zaleceń
pokontrolnych.

4. Przedstawiciele  wydziału  kontroli  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Białymstoku
przeprowadzili  kontrolę  monitoringową  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  im.  Janusza
Kusocińskiego w Hajnówce w zakresie realizacji projektu „Otwarta szkoła” – brak zaleceń
pokontrolnych.

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  (od  2019  roku  zostanie
wprowadzony  egzamin  ósmoklasisty).  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). 
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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

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 18 kwietnia 2018 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.

19  kwietnia  2018  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.

20 kwietnia 2018 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
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poziomu rozszerzonego trwał również 60 minut.
Prace  uczniów  były  sprawdzane  i  punktowane  przez  specjalnie  przygotowanych  i

przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje OKE. 

Przedmiotowa  analiza,  wyników  egzaminu  gimnazjalnego,  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.

1) Część humanistyczna

W  roku  szkolnym  2017/2018  do  części  humanistycznej  egzaminu  gimnazjalnego
przystąpiło 95 uczniów, w tym: z Gimnazjum Nr 1 – 30 uczniów, z Gimnazjum Nr 2 – 32 uczniów,
z Gimnazjum Nr 3 – 33 uczniów.

Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej – język polski wynika,  że średni
wynik naszych szkół – 63% był niższy od średniego wyniku w powiecie (64%), średniego wyniku
województwa (67%) oraz kraju (68%). 
Wyniki poszczególnych, miejskich szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum Nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przy
ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 68% (wyższy od średniego wyniku w powiecie i
w województwie oraz równy z wynikiem w kraju) i znalazło się w 5 przedziale w skali
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako średni.

2) Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce przy
ul. 3 Maja 54 uzyskało wynik 63% (niższy od średniego wyniku w powiecie,  województwie
i kraju) i znalazło się w 4 przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej
szkoły określany jest jako niżej średni. 

3) Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce przy ul.
Wróblewskiego  2  uzyskało  wynik  –  57%  (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  –  55% -   był  niższy od średniego w powiecie  (56%),
średniego wyniku województwa (59%) oraz kraju (59%). 
Wyniki poszczególnych szkół z tej części egzaminu przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce przy
ul.  3  Maja  54  uzyskało  wynik  –  60%  (wyżej  od  średniego  wyniku  w  powiecie,
województwie  i  kraju)  i  znalazło  się  w  6  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako wyżej średni.  

2) Gimnazjum Nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przy
ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik – 53% (niższy od średniego wyniku w powiecie,
w województwie i  kraju) oraz znalazło się w 4 przedziale w skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni.

3) Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce przy ul.
Wróblewskiego  2  uzyskało  wynik  –  51  % (niższy  od  średniego   wyniku  w  powiecie,
województwie  i  kraju) i   znalazło  się  w  3  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
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(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.

2) Część matematyczno-przyrodnicza

W  roku  szkolnym  2017/2018  do  części  matematyczno  –  przyrodniczej  egzaminu
gimnazjalnego przystąpiło 95 uczniów, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 30 uczniów, z Gimnazjum Nr 2 –
32 uczniów, z Gimnazjum Nr 3 – 33 uczniów.

Dokonując analizy wyników egzaminu w części matematycznej należy stwierdzić, że średni
wynik naszych szkół – 43% był niższy od średniego wyniku w powiecie (48%), średniego wyniku
województwa  (53%)  oraz  kraju  (52%),  a  wyniki  poszczególnych  placówek  przedstawiają  się
następująco:

1) Gimnazjum nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przy
ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik – 46 % (niższy od średniego  wyniku w powiecie,
województwie  i  kraju)  i  znalazło  się  w  4  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni.

2) Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce przy
ul.  3  Maja  54  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) Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce przy ul.
Wróblewskiego  2  uzyskało  wynik  –  41  %  (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 przedmioty przyrodnicze należy stwierdzić, że średni
wynik naszych szkół – 51%  jest niższy niż średni wynik w powiecie (53%), województwie (56%)  
i kraju (56%). Z tej części egzaminu wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przy
ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik –  55%, (wyższy od średniego w powiecie (53%)
oraz niższy od średniego wyniku w województwie (56%) i kraju (56%) i znalazło się w 5
przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik średni.

2) Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce przy
ul.  3  Maja  54  uzyskało  wynik  –  50%  (niższy  od  średniego  wyniku  w  powiecie,
województwie  i  kraju)  i  znalazło  się  w  4  przedziale  w  skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni. 

3) Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce przy ul.
Wróblewskiego  2  uzyskało  wynik  –  48%  (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  2017/2018  52  uczniów  naszych  szkół  zdawało  egzamin  z  języka
angielskiego na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym, a 14 uczniów z języka
niemieckiego - poziom podstawowy. Ponadto 29 uczniów zdawało egzamin z języka rosyjskiego na
poziomie podstawowym oraz 3 uczniów na poziomie rozszerzonym.
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a) Egzamin z języka angielskiego

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - poziom
podstawowy przystąpiło 52 uczniów. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 70% był
wyższy od  średniego  wyniku  w powiecie  (67%),  województwie  (69%)  i  kraju  (68%).  Wyniki
naszych szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przy
ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik – 91% (znacznie wyższy od średniego wyniku w
powiecie, województwie i kraju) i  znalazło się w 8 przedziale w skali dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako bardzo wysoki.

2) Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce przy
ul. 3 Maja 54 uzyskało wynik - 67% (równy ze średnim wynikiem w powiecie oraz niższy
od średniego wyniku w województwie (69%) i kraju (68%) i  znalazło się w 5 przedziale w
skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako średni.

3) Gimnazjum Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce przy ul.
Wróblewskiego  2  uzyskało  wynik  –  53%  (niższy  od  średniego  wyniku  w  powiecie,
województwie oraz w kraju) i  znalazło się w 3 przedziale w skali  dziewięciostopniowej
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.

Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, na poziomie rozszerzonym, przystąpiło
52  uczniów  (gimnazjaliści  kontynuujący  naukę  języka  angielskiego  jako  przedmiotu
obowiązkowego). 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich szkół to 56%,
w tym: 

1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 76%
2) Gimnazjum nr 1 uzyskało wynik 53%
3) Gimnazjum nr 3 uzyskało wynik 38% 

b) Egzamin z języka rosyjskiego

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego - poziom
podstawowy przystąpiło 29 uczniów. 

Z analizy wyników tej  części egzaminu wynika,  że średni wynik naszych szkół to 58%.
Wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 1 uzyskało wynik 66 %
2) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 62 %
3) Gimnazjum nr 3 uzyskało wynik 46%. 

Do  egzaminu  gimnazjalnego  z  języka  rosyjskiego  -  poziom  rozszerzony  przystąpiło  3
uczniów Gimnazjum nr 2 oraz  Gimnazjum nr 1 w Hajnówce. 

Z analizy wyników tej  części  egzaminu wynika,  że  średni  wynik  hajnowskich  uczniów
wyniósł 67%.  
Wyniki naszych szkół przedstawiają się następująco:

1) Gimnazjum nr 1 uzyskało wynik 68%
2) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 65%. 
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c) Egzamin z języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego - poziom
podstawowy przystąpiło 14 uczniów.

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół to 45%, w
tym:

1) Gimnazjum nr 2 uzyskało wynik 48%
2) Gimnazjum nr 1 uzyskało wynik 43 %
3) Gimnazjum nr 3 uzyskało wynik 43%. 

Do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego, na poziomie rozszerzonym, uczniowie
nie przystąpili.

XI ROZDZIAŁ
Podsumowanie 

Przedmiotowa informacja obejmuje zadania oświatowe zrealizowane przez Gminę Miejską
Hajnówka oraz miejskie szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. 

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  zarządzanych  placówek  w  roku  szkolnym
2017/2018 oraz ewentualne propozycje związane z ich dalszą działalnością. Poniżej odpowiedzi
dyrektorów poszczególnych placówek:

1. Szkoła  Podstawowa Nr 1  im.  Janusza  Kusocińskiego  w  Hajnówce  z  siedzibą  przy
ul.  3  Maja  54  w  Hajnówce.                  
W  roku  szkolnym  2017/2018  Szkoła  Podstawowa  Nr  1  im.  Janusza  Kusocińskiego
w  Hajnówce   realizowała  zadania  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze  zgodnie
z  kierunkami  polityki  oświatowej  państwa.  Uczniom  zapewniono  szeroką  ofertę  zajęć
pozalekcyjnych,  która była  na  bieżąco dostosowywana do ich zainteresowań i  potrzeb.
W dalszym ciągu była wzbogacana baza dydaktyczna. W szerokim zakresie podejmowano
działania  proekologiczne  i  prowadzone  były  zbiórki  surowców  wtórnych,  realizowano
różnorodne  projekty.  Kontynuowana  była  akcja  charytatywna  zbiórki  nakrętek  na  rzecz
niepełnosprawnego dziecka,  w której  ogromne było zaangażowanie rodziców i  uczniów.
Wprowadzono, od początku roku szkolnego 2017/2018, e-dziennik.
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2. Szkoła  Podstawowa  Nr  2  im.  Władysława  Jagiełły  w  Hajnówce  z  siedzibą  przy
ul. Walerego Wróblewskiego 2 w Hajnówce.
Szkoła  brała  licznie  i  z  sukcesami  udział  w imprezach miejskich  i  powiatowych.  Brała
również  udział  w  różnego  rodzaju  akcjach  proekologicznych  i  prozdrowotnych.  Była
inicjatorem  imprez  o  randze  miejskiej.   Podejmowano  w  szkole  wiele  działań
wychowawczych  i  profilaktycznych  mających  na  celu  dobro  uczniów,  część  z  nich
zakończyła  się  sukcesami  indywidualnymi  wychowanków.  Kolejny  rok  bardzo  dobrze
działał szkolny wolontariat, który był również widoczny w mieście. Przez cały rok dobrze
współpracowano z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS-em, Policją, Aresztem
Śledczym czy kuratorami sądowymi oraz Sądem Rodzinnym. 
Szkoła  jest  na  ukończeniu  termomodernizacji  budynków  A  i  B,  zostało  wykonane
odwodnienie  obu  budynków,  zostało  wymienione  oświetlenie  w  całej  szkole,  został
wymieniony  węzeł  ciepłowniczy  i  piec.  Pomimo  wykonania  olbrzymiej  liczby  prac,
a w części w skutek ich wykonania szkoła w najbliższej przyszłości będzie potrzebowała:
- malowania wszystkich pomieszczeń szkolnych w zakresie sufitów i częściowo ścian 
- utwardzenia drogi wewnętrznej w szkole (np. położenie polbruku), którą będzie dowożone
paliwo do pieca 
- naprawy placu apelowego
- wymiany instalacji elektrycznej w zakresie okablowania gniazdek 
- naprawa/ budowa nowego boiska szkolnego.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowej 1 w Hajnówce
Praca  szkoły  przebiegała  prawidłowo  –  w  miarę  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.

4. Szkoła  Podstawowa  Nr  4  im.  Henryka  Sienkiewicza 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. W roku szkolnym
2017/2019  szkoła  rozpoczęła  realizację  szkolnego  programu  obchodów  100  –  lecia
odzyskania  niepodległości  przez  Polskę.  W  ramach  w/w  programu  zorganizowano
międzyszkolny turniej historyczny „Dwie wielkie postacie historyczne – Józef Piłsudski i
Ignacy  Jan  Paderewski”.  Turniej  otrzymał  patronat  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty,
Burmistrza Miasta Hajnówka i Biblioteki Miejskiej w Hajnówce.
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
we współpracy z wydawnictwem Nowa Era. W szkole funkcjonuje e- dziennik na Podlaskiej
Platformie Edukacyjnej (PPE).
Rada  Rodziców  i  Rada  Pedagogiczna  pracowała  zgodnie  ze  swoimi  kompetencjami.
Zorganizowano  opiekę  świetlicową  uczniom  najmłodszym  w  godzinach  7.00  –  17.00.
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Uczniowie mogą uczyć się języka mniejszości narodowej – języka białoruskiego. W szkole
działa  izba  regionalna.  Bardzo  bogata  jest  współpraca  z  lokalnymi  instytucjami,
organizacjami pozarządowymi. 
Na podstawie wniosków z nadzoru Rada Pedagogiczna opracowano priorytetowe zadania na
rok szkolny 2018/2019:
1. Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Mediacje rówieśnicze” oraz przegotowanie w tym
zakresie eksperymentu pedagogicznego we współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno –
społecznym w Warszawie.
2. Udział szkoły w projekcie Erasmus +, INTERREG PL-BY-UA.
3. Realizacja programów rozwojowych pod kątem cyfryzacji szkoły.
4. Współpraca z partnerami z Białorusi, Litwy i Estonii.
W kolejnych latach szkolnych
W zakresie poprawy infrastruktury – modernizacja boiska szkolnego, doposażenie szkoły w
szafki dla każdego ucznia.

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. Promujemy edukację ekologiczną, regionalną, prozdrowotną,
czytelniczą poprzez realizację Rocznego planu pracy przedszkola, jak niżej:
1.”Z przyrodą na Ty” – pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację,
eksperyment i twórczą działalność dzieci, rozbudzenie zainteresowań związanych z ochroną
środowiska przyrodniczego.
2.Rozwijanie  zainteresowań  książką  oraz  tworzenie  warunków  i  dostarczanie  okazji  do
kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
3.Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci – kontynuacja.
Priorytety działalności przedszkola: 
1.Zapewnienie naszym 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 go podjęcia nauki w szkole.
Absolwent  przedszkola  posiada  dobrze  rozwinięte  procesy  poznawcze,  motywację  do
uczenia  się  i  do  wysiłku  intelektualnego,  umiejętność  logicznego  myślenia  oraz
praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości. Umie rozwiązywać konflikty, czuje się
Polakiem  i  Europejczykiem.  Zna  zasady  bezpieczeństwa,  higieny,  dbałości  o  zdrowie
i sprawność fizyczną. Szanuje odmienne postawy, przekonania i upodobania. 
Przedszkole  nr  1  w  Hajnówce  aktywnie  współpracuje  z  rodzicami  wspierając  ich
w wychowaniu dzieci. Prowadzi obserwacje dzieci w celu udzielenia ewentualnej  pomocy
psychologiczno –  pedagogicznej  oraz  wyrównywania  szans  edukacyjnych.  Współpracuje
z  licznymi podmiotami,  instytucjami  użyteczności  publicznej,  zaprasza  ciekawych ludzi.
Zuchy uczestniczą we wszystkich uroczystościach państwowych.

6. Przedszkole nr 2 w Hajnówce z siedzibą przy ul.Warszawskiej 2 w Hajnówce.
Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce w roku szkolnym 2017/2018 funkcjo-
nowało na wysokim poziomie,  zgodnie z planem rocznym, koncepcją pracy przedszkola
i  podstawą  programową.  Placówka  dbała  o  wysoki  poziom  pracy  dydaktyczno  –
wychowawczej, a także atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych. Przedszkole tworzyło warunki
do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wspierało działania wychowawcze
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i  edukacyjne  rodziców,  ściśle  współpracowało  z  rodzicami,  jako  partnerami  w  procesie
edukacji i  wychowania dzieci.  Realizowany był program wychowawczo – profilaktyczny
uwzględniający  system  wzmacniania  pozytywnych  zachowań  dzieci.  Wszystkie  zadania
ujęte  w planie rocznym zostały w pełni  zrealizowane.  W dniu 06.06.2018 r.  odbyła  się
uroczystość  nadania  imienia  Kubusia  Puchatka  dla  przedszkola.  Prowadzono  liczne
działania innowacyjne, uzyskano  certyfikat odnośnie  zdrowego odżywiania, zorganizowa-
no  wiele  konkursów  związanych  z  nadaniem  imienia,  jak  również  nawiązujących  do
upamiętnienia  100  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości,  zorganizowano
festiwal tańca w HDK, szeroko współpracowano ze środowiskiem lokalnym. Systematycz-
nie podejmowane były działania, które przyczyniły się do polepszenia warunków lokalo-
wych i wzbogacenia bazy dydaktycznej placówki. 
Placówka nadal będzie kłaść duży nacisk na bezpieczeństwo dzieci,  organizować szereg
działań w związku z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie
kontynuować  działania  prozdrowotne  i  proekologiczne  i  wprowadzać  liczne  innowacje
pedagogiczne zarówno organizacyjne, jak i programowe. W związku z nadaniem imienia
Kubusia Puchatka planuje nawiązać współpracę i zorganizować konkursy dla przedszkoli
w kraju o takim imieniu.

7. Przedszkole  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  z  siedzibą  przy
ul. Rzecznej 3 w Hajnówce.
W roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
funkcjonowało sprawnie i zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora
Oświaty.

8. Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce z siedzibą przy ul. Reja 2
i ul.A.Krajowej 24 w Hajnówce.
Realizacja  działań  edukacyjno  –  wychowawczych  przebiegała  zgodnie  z  opracowanym
planem pracy przedszkola i dostosowana była do nowej podstawy programowej. 
Zrealizowano  wszystkie  zaplanowane  zadania  z  szczególnym  uwzględnieniem  działań
związanych  z  100  rocznicą  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę,  a  także  działań
proekologicznych i prozdrowotnych.
W przyszłym roku szkolnym przedszkole obchodzi 40 – lecie funkcjonowania.
Placówka będzie kontynuowała współpracę z zaprzyjaźnionym przedszkolem z Hattstedt
w Niemczech.

Opracowała: Zatwierdził:
Jolanta Stefaniuk Jerzy Sirak
Kierownik Burmistrz
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