
Hajnówka, dnia 05.10.2012 r.
ZOK.4323.92.2012

INFORMACJA     O     STANIE     REALIZACJI     ZADAŃ     OŚWIATOWYCH     
W     GMINIE     MIEJSKIEJ     HAJNÓWKA,      W     ROKU     SZKOLNYM     2011/2012  

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

Realizując obowiązek wynikający z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) przedstawiam informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2011/2012, w tym o 
wynikach sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży (OKE).

Informacja została opracowana na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji 
Oświatowej według stanu na dzień 31.03.2012 r. oraz przy wykorzystaniu danych Urzędu Miasta 
Hajnówka, danych przekazanych przez placówki oświatowe i wyników ze sprawdzianów i 
egzaminów opublikowanych przez OKE na stronie www.oke.lomza.com.pl.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zadania oświatowe miasta Hajnówka wynikają w szczególności z postanowień: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z  późn.  zm.)  -  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty,  między innymi  w zakresie 
edukacji publicznej, należy do zadań własnych gminy.

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  
późn.  zm.),  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; zapewnienia 
obsługi  administracyjnej,  finansowej;  wyposażenia   szkoły  lub  placówki   w  pomoce 
dydaktyczne  i  sprzęt  niezbędny  do  pełnej  realizacji  programów  nauczania, programów 
wychowawczych; przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych 
zadań statutowych. 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z  
późn.  zm.),  w  zakresie  stanowienia  o  wysokości  niektórych  składników wynagrodzenia 
nauczycieli oraz wspierania nauczycieli w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

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

W roku szkolnym 2011/2012 wychowaniem przedszkolnym objętych było 656 dzieci, co 
stanowi około 85% dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka, w 
24 oddziałach – o 1 oddział więcej niż w roku szkolnym 2010/2011. Ponadto 62 dzieci w wieku od 
6 miesiąca do 3 lat było objętych opieką w dwóch oddziałach żłobkowych w Przedszkolu Nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi, co stanowi około 10% dzieci w wieku żłobkowym zamieszkałych na 
terenie miasta Hajnówka. Liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli obrazuje 
tabela nr 1.
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Tabela nr 1. Liczba dzieci uczęszczających do hajnowskich przedszkoli

Nazwa placówki Liczba dzieci Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1 144 5
Przedszkole Nr 2 108 4
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 136 5
Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi, 
w tym dzieci w oddziałach żłobkowych

268 10
62 2

Razem: 656+62 (oddziały 
żłobkowe) = 718

26

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej – stan na 31.03.2012 r. oraz informacji 
przekazanych przez placówki.

Za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są opłaty. Do 31.08.2011 r. obowiązywała stała 
opłata za przedszkole w wysokości 90 zł miesięcznie. Absencja dziecka nie powodowała 
zmniejszenia jej wysokości. Od 01.09.2011 r. obowiązuje  Uchwała  nr  VIII/55/11 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć dydaktyczno – wychowawczo 
– opiekuńczych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz  ustalenia  opłat  za  świadczenia  wykraczające  poza  podstawę  programową  wychowania 
przedszkolnego  udzielane  przez  przedszkola,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Miasto 
Hajnówka. Wysokość stawki godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest jako 0,11% 
procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość opłaty za przedszkole uzależniona została 
od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Dodatkowo opłata ulega zmniejszeniu za każdy 
dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Dzięki tym uregulowaniom rodzice mają możliwość 
dostosowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu do swoich potrzeb, a tym samym, w większości, 
do ograniczenia wydatków w zakresie opłaty za przedszkole. Pomiędzy dyrektorem przedszkola, a 
rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka, podpisywana jest umowa cywilnoprawna, która zawiera 
szczegóły  dotyczące  opłat  za  przedszkole.  W roku  szkolnym 2011/2012  zawarto  740  umów z 
rodzicami.

W związku z wprowadzeniem nowych uregulowań dotyczących naliczania opłaty 
godzinowej i odliczania każdej absencji dziecka, wpływy gminy z tytułu opłat za  przedszkole 
zmniejszyły się o około 35% i wyniosły za rok szkolny 2011/2012  łącznie 393.168,23 zł.  

Czas pobytu dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2011/2012  kształtował się następująco:
− do godziny 13.00 – 107 dzieci;
− do godziny 14.00 – 25 dzieci;
− do godziny 15.00 – 238 dzieci;
− do godziny 16.00 – 316 dzieci;
− do godziny 17.00 – 32 dzieci.

W związku ze zmianą, od 01.01.2012 r., wysokości minimalnego wynagrodzenia zmianie 
uległa wysokość stawki godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu (z 1,52 zł na 1,65 zł za godzinę 
pobytu). Wzrost opłaty za przedszkole przy 100% frekwencji dziecka w przedszkolu kształtował się 
następująco: 
1) od godziny 6.00 do godziny 13.00 – nie są pobierane opłaty;
2) w przypadku pobytu dziecka do godziny 14.00 - wzrost o 2,86 zł miesięcznie;
3) w przypadku pobytu dziecka do godziny 15.00 - wzrost o 5,72 zł miesięcznie;
4) w przypadku pobytu dziecka do godziny 16.00 - wzrost o 8,58 zł miesięcznie;
5) w przypadku pobytu dziecka do godziny 17.00 - wzrost o 11,44 zł miesięcznie.

2



  Opłata za pobyt dziecka w hajnowskich przedszkolach jest jedną z najniższych nie tylko w 
powiecie i województwie, ale również w kraju (np. Bielsk Podlaski 1,95 zł/1h, Siedlce 2 zł/1h , 
Supraśl 1,80 zł/1h, Czarna Białostocka 2,66 zł/1h, Augustów 2,50 zł/1h, Białystok 3 zł/1h)  i przy 
100% frekwencji dziecka w przedszkolu od 01.01.2012 r. wynosi miesięcznie:
- od godziny 6.00 do godziny 13.00 – nie są pobierane opłaty;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 14.00 opłata wynosi 36,30 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 15.00 opłata wynosił 72,60 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 16.00 opłata wynosi 108,90 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 17.00 opłata wynosi 145,20 zł miesięcznie.

Roczne  obciążenie  budżetu  miejskiego  z  tytułu utrzymania przedszkoli wynosi około 
5.674.000 zł. Koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu kosztuje miasto miesięcznie około 650 
zł. 

W roku szkolnym 2011/2012 do szkół uczęszczało 1493 uczniów - o 86 uczniów mniej niż 
w roku szkolnym 2010/2011 (1036 do szkoły podstawowej - o 11 uczniów mniej niż w roku 
szkolnym 2010/2011, do 44 oddziałów - o 1 oddział mniej niż w roku szkolnym 2010/2011, i 457 
do gimnazjum–  o 75 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011, do 23 oddziałów - o 3 
oddziały mniej niż w roku szkolnym 2010/2011). Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczającej do 
poszczególnych szkół obrazuje tabela nr 2.

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

Nazwa szkoły Liczba dzieci ogółem,
w tym:

w szkole podstawowej w gimnazjum
Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce 451

305 146
Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce

445
293 152

Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce 510
351 159

Szkoła Podstawowa Nr 3 w 
Hajnówce

87
87 0

Razem: 1493, w tym:

1036 457

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej –  stan na 31.03.2012 r. oraz danych 
posiadanych przez Urząd Miasta Hajnówka.

Gmina Miejska Hajnówka zapewnia uprawnionym uczniom pomoc socjalną w postaci 
stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dofinansowanie na zakup podręczników. W roku szkolnym 
2011/2012 stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 378 uczniów (369 stypendia szkolne + 9 zasiłki 
szkolne), na kwotę 587.950,03 zł, a 182 uczniów korzystało z dofinansowania  na zakup 
podręczników na kwotę 38.404 zł. We wszystkich szkołach realizowany jest Rządowy Program 
,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania‘’(obiady finansowane przez MOPS), z którego korzystało 
419 uczniów oraz 159 przedszkolaków. Trzem uczniom  niepełnosprawnym dofinansowano koszty 
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dojazdu do szkoły.  
Nad edukacją dzieci czuwało 248 nauczycieli  -  196 zatrudnionych w pełnym wymiarze 

czasu pracy i 52 zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym: bez stopnia awansu 
oraz nauczycieli stażystów – 12, nauczycieli kontraktowych – 40, nauczycieli mianowanych – 54 
oraz nauczycieli dyplomowanych - 142 (tabela nr 3). 

Tabela nr 3. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego

Liczba nauczycieli Procent

Stażyści Kontrak
towi

Mino-
wani

Dyplomo-
wani Razem Stażyści Kontrakt

owi
Mianowa

ni
Dyplomo

wani

Przedszkole  nr 
1 0 2 1 9 12 0% 17% 8% 75%

Przedszkole  nr 
2 0 1 5 4 10 0% 10% 50% 40%

Przedszkolny 
nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi

2 4 3 9 18 11% 22% 17% 50%

Przedszkolny 
nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi

1 7 3 14 25 4% 28% 12% 56%

Szkoła 
Podstawowa nr 
3

2 1 4 8 15 13% 7% 27% 53%

Zespół Szkół nr 
1 0 6 10 35 51 0% 11% 20% 69%

Zespół Szkół nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi

3 12 16 33 64 5% 19% 25% 51%

Zespół Szkół nr 
3 4 7 12 30 53 7% 13% 23% 57%

Razem 12 40 54 142 248 5% 16% 22% 57%

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej – stan na 31.03.2012 r.

Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi, surdopedagog oraz rehabilitant. Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada odpowiednie 
kwalifikacje oraz w większości uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu i nadal 
kształci się i nabywa dodatkowe kwalifikacje. W roku szkolnym 2011/2012 na dokształcanie i 
doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 49.762,01  zł, w ramach której 
nauczyciele zdobywali kolejne uprawnienia i umiejętności, jak niżej (tabela nr 4):

Tabela 4.  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012
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NAZWA SZKOŁY Liczba nauczycieli, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje bądź są 
w trakcie uzyskiwania oraz formy doskonalenia zawodowego, w 

tym:

Studia (licencjackie, 
podyplomowe)

Kursy kwalifikacyjne

Doskonalenie zawodowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
1

0 Kurs kwalifikacyjny "Wychowanie 
do życia w rodzinie" – 1 
nauczyciel. 

Doskonalenie zawodowe:
Nauczyciele uczestniczyli w programie Centrum Edukacji 
Obywatelskiej „Szkoła ucząca się”. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 z 
ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI

1
Podyplomowe Studia 
Liderów Oświaty - 1 
nauczyciel.

0

Doskonalenie zawodowe:
1. Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy 

przedmedycznej – 1 nauczyciel.
2. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka białoruskiego (na 

Białorusi) – 1 nauczyciel.
3. Szkolenie: "Metoda Sonrise" - praca z dzieckiem autystycznym - 

3 nauczycieli.
4. Szkolenie "Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu 

jako strategii dydaktycznej wspierającej realizacje podstawy 
programowej" - 1 nauczyciel.

5. Szkolenie rady pedagogicznej "Platforma e-lerningowa" – 30 
nauczycieli.

6. Szkolenia dla dyrektorów II moduł "Szkoły Uczącej Się" – 1 
osoba (dyrektor).

7. Szkolenie dla ewaluatorów "Szkoły Uczącej Się" - 2 nauczycieli.
8. Szkolenie dla zespołów zadaniowych "Szkoły Uczącej Się" - 22 

nauczycieli.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 0

0 0
Doskonalenie zawodowe:

1. Konferencje metodyczne do poszczególnych przedmiotów – 17 
nauczycieli.

2. Warsztaty organizowane przez metodyków Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Białymstoku (CEN) i wydawnictwa – 19 
nauczycieli.

3. Kursy i szkolenia organizowane przez CEN w Białymstoku, 
OKE w Łomży – 14 nauczycieli.

4. Rady szkoleniowe – dwie w roku szkolnym – łącznie 
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uczestniczyło 88 nauczycieli.
SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 3

1
Studia licencjackie w 
zakresie języka angielskiego 
– 1 nauczyciel.

0

Doskonalenie zawodowe:
1. Szkolenie diagnoza psychologiczno- pedagogogiczna 

dyskalkulii– 1 nauczyciel.
2. Szkolenie diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów – 1 

nauczyciel.
3. Szkolenie nowa podstawa programowa oraz ramowe plany 

nauczania w szkołach podstawowych  - 1 nauczyciel.
4. Szkolenie organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej - 

1 nauczyciel.
5. Szkolenie podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 1 nauczyciel.
6. Szkolenie ewaluacja wewnętrzna – 10 nauczycieli.

PRZEDSZKOLE NR 1 1
0 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii 

pedagogicznej -  1 nauczycielka.
1. Doskonalenie zawodowe:
2. Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej - 1 nauczycielka. 
3. Warsztaty doskonalące -"Jak bawić się muzyką?". - 3 

nauczycielki.
4. "Mały złośnik- jak go poskromić?" - 12 nauczycielek (cała rada 

pedagogiczna).
5. "Powiedzieć wszystko co pomyśli głowa" - 12 nauczycielek.
6. Warsztaty metodyczne "Idea twórczości z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym" - 12 nauczycielek.
7. "Komunikacja z trudnymi rodzicami" - 12 nauczycielek.
8. "Jak nauczyć dzieci konstruowania gier. Edukacja matematyczna 

w świetle nowej podstawy programowej" - 2 nauczycielki.
9. Rady szkoleniowe całej rady pedagogicznej:

1) "Psychologia- profilaktyka wychowawcza";
2) "Monitorowanie podstawy programowej"
3) "Dokumentowanie pracy z dzieckiem ze specjalnmymi 
potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu".
4) "Obowiązki dziecka- Komunikacja w przedszkolu".

10. Szkolenie z zakresu "Organizacja pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach..." - 1 
osoba.

11. Szkolenie w zakresie wymagań standardów kontroli zarządczej 
w systemie zarządzania" - 1 osoba.

12. Kurs "Zastosowanie narzędzi TOC (teoria ograniczeń) - 
narzędzia do wyposażenia dzieci w samodzielność i 
odpowiedzialność  w przedszkolu" - 1 nauczycielka.

13. Seminarium "Czy przedszkola są przygotowane na zmiany 
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związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?".- 1 
nauczycielka. 

PRZEDSZKOLE NR 2 3

− studia licencjackie na 
kierunku pedagogika 
wczesnoszkolna z edukacją 
artystyczną - 2 nauczycielki.

kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna 
- 1 nauczycielka.

Doskonalenie zawodowe:
1. Kurs doskonalący instruktor gimnastyki korekcyjnej  -  1 

nauczycielka.
2.  Kontrola zarządcza – dyrektor.
3. Jak bawić się muzyką – aktywizowanie dzieci poprzez zabawę i 

ruch - warsztaty szkoleniowe - 3 nauczycielki.
4. Mały  złośnik-  jak  go  poskromić,  przedszkolaki  w  świetle 

konfliktu’’- warsztaty - 2 nauczycielki.
5. Popląsaj,  pobrykaj,  pohasaj  po  łąkach,  polach  i  lasach  - 

warsztaty -1 nauczycielka.
6. Edukacja matematyczna w świetle nowej podstawy programowej 

- warsztaty - 2 nauczycielki.
7. Szkolenie "Bezpieczny Przedszkolak" - 1 nauczycielka.
8. Szkolenie  "Origami- cuda z papieru- propozycje wiosenne i 

świąteczne"- wszystkie nauczycielki.
9. Szkolenie  "Origami jako forma wspierania w edukacji"  - 

wszystkie nauczycielki.
10. Szkolenie "Zabawy w kręgu" - wszystkie nauczycielki.
11. Szkolenie  "Idea twórczości w pracy z przedszkolakami"- 

wszystkie nauczycielki.
12. Szkolenie  “Wykorzystanie  wyników  ewaluacji  do  planowania 

rozwoju przedszkola’’- 1 nauczycielka.
13. Jak  nauczyć  dzieci  sztuki  konstruowania  gier  -  warsztaty-  1 

nauczycielka.
14. Organizacja  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  w 

przedszkolu - 1 osoba.
15. Warsztaty  -  “Wykorzystanie  metod  i  środków  edukacji 

interaktywnej  w  nauczaniu  religii  prawosławnej  na 
poszczególnych etapach kształcenia” - 1 nauczycielka.

16. Seminarium  -  „Czy  przedszkola  są  przygotowane  na  zmiany 
związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?” -  1 
nauczycielka.

PRZEDSZKOLE NR 3 Z 
ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI

2
0 - kurs kwalifikacyjny 

oligofrenopedagogika – 2 nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe:
1. Szkolenie rady pedagogicznej – 17 nauczycielek.

PRZEDSZKOLE NR 5 Z 
ODDZIAŁAMI 
ŻŁOBKOWYMI

3
0 1.kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii 

pedagogicznej - 2 nauczycielki,
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2. kurs kwalifikacyjny  z 
oligofrenopedagogiki – 1 nauczycielka.

Doskonalenie zawodowe:
1. Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej – 2 nauczycielki.
2. Warsztaty metodyczne - 19 nauczycielek.
3. "Matematyka wg nowej podstawy programowej" - wszyscy 

nauczyciele.
4. Kurs kierownika wycieczek - 1 nauczycielka.
5. "Metoda TOC (teoria ograniczeń) - nowa metoda pracy z 

dziećmi" - 3 nauczycielki.
6. "Szkolenie  w zakresie pracy z dzieckiem trudnym "Mały 

złośnik" - wszyscy nauczyciele. 
7. "Warsztaty "Realizacja nowej podstawy programowej" - 2 

nauczycielki.
Razem dokształcanie: 12 nauczycieli, w tym: 

4 – studia podyplomowe 8 – kursy kwalifikacyjne

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

Dyrektorzy  i  nauczyciele  hajnowskich  placówek  oświatowych corocznie są nagradzani 
nagrodami za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z okazji Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej. W roku szkolnym 2011/2012 były to nagrody lub odznaczenia, jak niżej :

1. Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty – 1 dyrektor,
2. Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1 dyrektor i 1 nauczyciel,
3. Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka – 21 nagród (8 dyrektorów i 13 nauczycieli),
4. Nagroda Dyrektora Szkoły – 82 nauczycieli.  

II. OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO PLACÓWKI OŚWIATOWE

Zgodnie z art.5 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) do zadań organu prowadzącego należy:
1. Zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych  warunków 
nauki, wychowania i opieki.
2. Wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
4. Wyposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji 
programów nauczania oraz innych zadań statutowych.

Ad. 1. 
Działania Gminy Miejskiej Hajnówka oraz dyrektorów placówek w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków funkcjonowania szkół i przedszkoli:
1. We wszystkich szkołach i przedszkolach przeprowadzano kontrolę budynków pod kątem 

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

2. Pomoce dydaktyczne, sprzęty oraz inne urządzenia, zakupione do placówek oświatowych, 
posiadają odpowiednie certyfikaty  i  atesty  oraz  są  dostosowane do wieku dzieci, a  w 
pomieszczeniach znajdują się odpowiednie instrukcje BHP.

3. Uczniowie w szkołach objęci są opieką pielęgniarską, w ramach której przeprowadzane są 
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badania profilaktyczno – przesiewowe, w celu wykrywania:
-  zaburzeń w rozwoju fizycznym (somatycznym): pomiar wysokości ciała, masy ciała, 
oznaczanie pozycji centylowej wysokości, obliczanie wskaźnika masy ciała, 
- zaburzeń narządu wzroku (zez, nieprawidłowa ostrość wzroku, zaburzenia widzenia barw), 
- uszkodzeń słuchu, 
- zaburzeń narządu ruchu (bocznego skrzywienia kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, 
stóp płasko – koślawych, koślawości kolan), 
- podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. 
Ponadto prowadzona jest grupowa profilaktyka próchnicy zębów (elmexowanie) i czynne 
poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz udzielana jest pierwsza pomoc 
medyczna w urazach i nagłych zachorowaniach. Zespoły szkół wyposażone są w monitoring 
wizyjny.

4. Wyposażenie sal dydaktycznych jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Odpowiednie wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego (boiska, place zabaw).
6. Naprawy bieżące urządzeń i przyrządów.
7. Większa liczba dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw oraz zwiększenie obszaru 

objętego dyżurami.
8. W zespołach szkół uczniowie są objęci opieką pedagoga i psychologa.
9. Wyznaczono i odpowiednio oznakowano drogi ewakuacyjne we wszystkich placówkach 

oraz przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne.
10. Wszystkie placówki wyposażone są w apteczki zaopatrzone  w  niezbędne  materiały 

opatrunkowe wykorzystywane m.in. podczas wycieczek i biwaków. 
11. Szkoły współpracują z instytucjami wspomagającymi zapewnienie bezpieczeństwa 

(Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, Sąd Rodzinny –  III Wydział Nieletnich w 
Bielsku Podlaskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Hajnówce, Sanepid) oraz z kuratorami sądowymi.

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

13. Realizowano ogólnopolskie programy: „Szkoła bez przemocy”, „Zachowaj Trzeźwy 
umysł”. 

14. Odbyły się warsztaty: „Mówię nie”, „Stop cyberprzemocy”, „Budowanie własnego ja”, 
„Drops”, „Cienka Granica”, ,,Przedszkolna Akademia Zdrowia’’, „Bezpieczny 
przedszkolak”.

15. Przeprowadzono akcje profilaktyczne: „Zagrożenia  psychospołecznego  funkcjonowania 
młodzieży wynikające z  używania środków psychoaktywnych”,  „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” (w ramach  akcji zorganizowano konkursy o bezpieczeństwie, spotkania 
pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z uczniami, nauczycielami i 
rodzicami) oraz “Bezpieczeństwo dziecka w sieci”.

16. Gimnazjaliści wzięli udział w projektach i kampaniach związanych z profilaktyką: „Nie pal 
przy mnie, proszę”, „Szkoła dobrego wyboru”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Drops” i w 
muzycznym spektaklu profilaktycznym „Ona i On”.

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

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

19. Przeprowadzono Akcję „Małolat”  we współpracy z KPP w Hajnówce (wizyty w domach 
uczniów zagrożonych demoralizacją, uzależnieniem przeprowadzone przez wychowawców 
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klas z udziałem pracowników socjalnych, kuratorów).
20. Zorganizowano „Dzień Bezpiecznego Internetu”.
21. Zorganizowano dla nowo przyjętych pracowników szkolenia z zakresy BHP oraz okresowe 

szkolenia na w/w temat dla pozostałych pracowników.
22. Zapoznano nauczycieli i pozostałych  pracowników z dodatkowymi komunikatami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Nadzoru Budowlanego 
oraz innymi pismami i komunikatami, które wpływają na pracę placówki oświatowej.

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

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

25. Przeprowadzono egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

Ad.2.
Stan techniczny obiektów oświatowych jest dobry. Corocznie na remonty placówek 

oświatowych przeznaczane są znaczne środki finansowe, również pozabudżetowe. W roku 
szkolnym 2011/2012 na remonty budynków szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 
261.374,13 zł. W ramach tych środków wykonano bieżące remonty sal dydaktycznych, korytarzy i 
innych pomieszczeń oraz wykonywana jest termomodernizacja budynków oświatowych (tabela nr 
5).

Tabela nr 5. Szczegółowy wykaz remontów.

Nazwa placówki Wykaz wykonanych prac remontowych
Przedszkole nr 1 w 

Hajnówce, ul.Jagiełły 1
Remont 2 piaskownic i ławki:

1. koszt materiałów: 375,86zł
2. koszt robocizny: 500,00zł

Łączny koszt remontów: 875,86     zł  

Przedszkole nr 2 w 
Hajnówce, ul.Warszawska 2

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku bloku 
żywieniowego ( położenie papy termozgrzewalnej):
- koszt materiałów: 2144,44 zł
- koszt robocizny: 3460,00 zł .

2. Wymiana przewodów instalacji elektrycznej:
- koszt materiałów: 5365,80 zł
- koszt robocizny: 7100,00 zł. 

Łączny koszt remontów: 18.070,20     zł  

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

Termomodernizacja budynku rozpoczęta w  roku  szkolnym 
2011/2012 – w trakcie realizacji:

1. docieplanie stropodachów: 52.081,86 zł
2. docieplanie ścian zewnętrznych:129.140, 85 zł
3. wymiana stolarki drzwiowej: 5.805,81 zł
4. modernizacja inst. c. o.: 75.302,01 zł.

Przewidywany łączny koszt termomodernizacji: 262.330,53     zł  

Przedszkole nr 5 z 1. Termomodernizacja budynku rozpoczęta w roku 
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Oddziałami Żłobkowymi w 
Hajnówce, ul.Reja 2

szkolnym 2011/2012 – w trakcie realizacji:
1) docieplanie stropodachów: 68.452,22 zł
2) docieplanie ścian zewnętrznych: 111.426,83 zł
3) wymiana stolarki okiennej: 207,78 zł
4) wymiana stolarki drzwiowej: 5.412,45 zł
5) modernizacja inst. c. o.: 76.871,30 zł.

Przewidywany łączny koszt termomodernizacji: 
262.370,58     zł  

2. Remont łazienki dla grup przedszkolnych w budynku 
przy A.Krajowej 24:
- koszt całościowy: 14 633 zł (w tym: materiały - 7833 
zł; prace glazurnicze i malarskie,wymiana instalacji 
elektrycznej, montaż instalacji wodnej 6800 zł).

3. Wymiana rozdzielni elektrycznej zasilającą kuchnię w 
budynku przy A.Krajowej 24:
- koszt: 1512,05 zł.

Łączny koszt remontów: 16.145,05     zł  
Przewidywany łączny koszt termomodernizacji oraz 
remontów: 278.515,63     zł  

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

1. Remont sali lekcyjnej Nr 45 - pracownia chemiczna 
(pomalowanie ścian, sufitu i kaloryferów, ułożenie 
gresu):
– koszt: 7.247,08 zł.

2. Remont biblioteki na II piętrze ( pomalowanie ścian, 
sufitu i kaloryferów, położenie nowej wykładziny 
podłogowej ):
- koszt: 5.273,54 zł.

3. Remont świetlicy na II półpiętrze ( pomalowanie ścian, 
sufitu i kaloryferów, położenie nowej wykładziny 
podłogowej, montaż nowych mebli ):
-  koszt: 2.300,00 zł.

4. Wstawienie nowych aluminiowych drzwi wejściowych 
dla klas I-III:
- koszt: 4.969,00 zł.

5. Remont stołówki szkolnej ( pomalowanie ścian, sufitu, 
filarów i kaloryferów ):
- koszt: 720,00 zł.

6. Remont holu na klatce schodowej i przy balkonie dużej 
sali gimnastycznej (pomalowanie ścian i sufitu):
– koszt: 620,00 zł.

7. Remont holu wyjściowego na plac apelowy 
(pomalowanie ścian i sufitu):
– koszt: 340,00 zł.

8. Wstawienie nowych drzwi do sal lekcyjnych (2 szt.) 
oraz szatni chłopców przy dużej sali gimnastycznej:
– koszt: 845, 67 zł.

Łączny koszt remontów: 22.315,29     zł  

Zespół Szkół nr 2 z 1. Ułożenie gresu w szatni (ściany) oraz ułożenie gresu na 
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Oddziałami Integracyjnymi 
w Hajnówce, 

ul.Wróblewskiego 2

tarasie na zewnątrz budynku – ogółem  50 m2:
- robocizna  we własnym zakresie – około 2000 zł,
- materiały zakupione w 2011 r.

2. Remont budynku B (2 piętra) oraz sal nr 18, 22 i 23 w 
budynku głównym (malowanie sufitów, ścian w salach 
lekcyjnych, korytarze, drzwi, uzupełnienie 310 sztuk 
płytek PCV, wymiana częściowa instalacji elektrycznej 
i oświetlenia:
- koszt materiałów: 9.656 zł
- koszt robocizny: 11.980 zł (w tym 7000 zł  we 
własnym zakresie).

3. Położenie instalacji c.o. i ciepłej wody z kotłowni do 
kuchni:
– koszt materiałów: 1.000 zł
- robocizna we własnym zakresie około 600 zł.

4. Instalacja internetowa w 2 budynkach do sal 
lekcyjnych (dzienniki lekcyjne elektroniczne/TV 
Kablowa):
– koszt materiałów: 10.591,18 zł
-  robocizna we własnym zakresie około 3.000 zł. 

5. Wymiana sprzętu p/poż. (węże, prądownice):
– koszt: 2.843,85 zł.

6. Wyposażenie budynku B w sprzęt  (ławki, stoliki, 
krzesła, biurka, tablice):
– koszt: 28.761,61 zł.

7. Komputery w budynku B do dziennika 
elektronicznego:
– koszt: 10.000 zł.

Łączny koszt remontów: 80.432,64     zł      (w tym robocizna we 
własnym zakresie 12 600 zł i wpłata komitetu rodzicielskiego 
10 000 zł).

Zespół Szkół nr 3 w 
Hajnówce, 

ul.Nowowarszawska 20

Termomodernizacja budynku rozpoczęta w roku szkolnym 
2011/2012 – w trakcie realizacji:

1. docieplanie stropodachów: 310.220,94 zł
2. docieplanie ścian zewnętrznych : 865.125,16 zł
3. wymiana stolarki okiennej: 32.204,48 zł
4. wymiana stolarki drzwiowej: 44.210,97 zł
5. modernizacja węzła cieplnego: 147.942,49 zł
6. zakup drzwi (sześć sztuk): 19.200,00.

Przewidywany łączny koszt termomodernizacji:
1.418.904,04zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Hajnówce, ul. Działowa 1

Termomodernizacja budynku rozpoczęta w roku szkolnym 
2011/2012 – w trakcie realizacji:

1. docieplanie stropodachów: 72.367,84 zł
2. docieplanie ścian zewnętrznych: 117.586,84 zł
3. wymiana stolarki okiennej: 1.441,46 zł
4. modernizacja kotłowni c.o.: 38.549,26 zł
5. modernizacja inst c.o.: 64.669,86 zł.

Przewidywany łączny koszt termomodernizacji: 294.615,26     zł.  
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Łączny koszt remontów i termomodernizacji w placówkach oświatowych w 2012 
roku: 2.376.059,45     zł  , w tym:

Łączny koszt remontów w placówkach oświatowych w 2012 roku: 137.839,04     zł     
 oraz przewidywany łączny koszt termomodernizacji budynków oświatowych w 2012 

roku: 2.238.220,41     zł     

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych oraz 
informacji otrzymanej od Referatu Budownictwa i Inwestycji w/m.

Ad.3.
We wszystkich placówkach jest odpowiednio zorganizowana obsługa administracyjna, 

finansowa i organizacyjna, finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka. Zatrudnienie 
administracji i obsługi w placówkach oświatowych obrazują poniższe tabele (tabel nr 6 i tabela nr 
7).

Tabela nr 6 . Zatrudnienie w przedszkolach 

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Obsługa Administracja
1 Przedszkole nr 1 10,75 0,5

2 Przedszkole nr 2 9,75 0,5

3 Przedszkole nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi

11 0,5

4 Przedszkole nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi

29 3

Razem 60,50 4,5

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

Tabela nr 7. Zatrudnienie w szkołach 

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
Obsługa Administracja

1 Zespół Szkół nr 1 15 4

2 Zespół Szkół nr 2 13,25 3,2

3 Zespół Szkół nr 3 10 2
4 Szkoła Podstawowa nr 3 1,2 1,33

Razem: 39,45 10,53

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek oświatowych
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Ad.4. 
Wszystkie placówki oświatowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

niezbędny do realizacji programów nauczania oraz innych zadań statutowych. 

Obowiązkiem organu prowadzącego, zgodnie z art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) jest  powierzanie  stanowiska 
dyrektora szkoły lub placówki. Kandydata na stanowisko dyrektor wyłania się w drodze konkursu 
na okres 5 lat. Po upływie w/w okresu organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady 
pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne 
okresy.  W  roku  szkolnym  2011/2012  przeprowadzono  jeden  konkurs  na  dyrektora  placówki 
oświatowej (przedszkole), a w dwóch przypadkach  przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora 
(szkoły i przedszkola) na kolejne 5 lat.

Ważnym zadaniem, realizowanym zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), jest kontrolowanie spełniania 
obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie miasta 
Hajnówki.  Obowiązkowi  szkolnemu  podlegają  uczniowie  w  wieku  od  7  lat  (w określonych 
przypadkach od 6 lat) do ukończenia gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 
17 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, 
w  których  zamieszkują  uczniowie,  a  obowiązku  nauki  gmina  (Burmistrz  Miasta  Hajnówka). 
Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 8. 

Tabela nr 8.  Spełnienie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 17 -18 lat, zamieszkałą na terenie 
miasta Hajnówka.

Wyszczególnienie 17 lat 18 lat Ogółem 
Liczba młodzieży w wieku 17-18 lat zamieszkałej w 
mieście Hajnówka 237 256 493

Liczba młodzieży w wieku 17-18 lat spełniającej 
obowiązek szkolny 11 8 19

Liczba młodzieży spełniająca obowiązek nauki 
- w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej 215 231 446
- przez realizowanie przygotowania zawodowego u 
pracodawcy 0 1 1

- przez realizację indywidualnego programu w ośrodku 
rewalidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w art. 2 
ust. 5 ustawy o systemie oświaty 

0 4 4

- przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 9 9 18
- liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na 
terenie gminy, co do której brak informacji o spełnianiu 
bądź niespełnianiu obowiązku nauki 

1 0 1

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 1 3 4
Ogółem 237 256 493

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

Kolejnym obowiązkiem gminy, wynikającym z art.  70b  ustawy  o  systemie  oświaty, jest 
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wypłata  pracodawcom,  którzy  zawarli  umowę  z  młodocianymi  pracownikami  w  celu 
przygotowania zawodowego, dofinansowania kosztów kształcenia tych pracowników. Na podstawie 
wniosku, złożonego przez pracodawcę, Burmistrz przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji (za 
24 miesiące kształcenia przysługuje kwota 4848,46 zł,  a za 36 miesięcy kształcenia przysługuje 
kwota 8080,77 zł). Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej. 
W roku szkolnym 2011/2012 wydanych zostało 18 decyzji na łączną kwotę  103.433,85 zł. 

III. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach realizowanych było szereg dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych, realizowanych na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela oraz finansowanych 
z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka (tabela nr 9). 

Tabela nr  9. Zajęcia pozalekcyjne – liczba godzin realizowana w tygodniu.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

RODZAJ ZAJĘĆ

1. Zespół Szkół nr 
1

1. Zespoły  dydaktyczno- wyrównawcze  – 21 h
2. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej- 4 h
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 9 h
4. Zespoły  korekcyjno- kompensacyjne–9 h
5. Zespół  socjoterapeutyczny– 5 h
6. Gimnastyka korekcyjna– 2 h 
7. Zajęcia sportowe - 14 h
8. Koło ekologiczne – 1 h
9. Koła języka angielskiego – 7 h
10. Koło ortograficzne – 1 h
11. Koło czytelnicze – 1 h 
12. Zuchy – 1 godz.
13. Koła religijne  - 5 h
14. Koła biblijne – 3 h
15. Zajęcia z aktywem bibliotecznym– 1 h
16. Zajęcia informatyczno- techniczne – 2 h
17. Koła  matematyczne – 4 h
18. Koła polonistyczne – 2 h
19. Koła historyczne – 2 h
20. Koło języka rosyjskiego – 1 h
21. Koło przyrodnicze – 1 h
22. Koło bezpieczeństwa ruchu drogowego- 2 h
23. Koła plastyczne – 3 h
24. Koła informatyczne – 2 h
25. Koło teatralne – 2 h
26. Chór – 4 h
27. Ponadto uczniowie klas I – III szkoły podstawowej brali udział w 

zajęciach organizowanych w ramach projektu unijnego 
”Indywidualizacja nauczania w Hajnówce”.

2. Zespół Szkół nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 16 h
2. Zajęcia wyrównawcze - 35 h
3. Zajęcia z uczniem zdolnym - 16 h
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4. Zajęcia sportowe - 23 h
5. Koło języka cerkiewnosłowiańskiego - 1 h
6. Koło ekumeniczne - 1 h
7. Świetlica autystyczna - 2 h
8. Zajęcia teatralne - 4 h
9. Chór szkolny - 4 h
10. Koło informatyczne - 2 h
11. Koło elektroniczne - 3 h
12. Koło religijne - 4 h
13. Zuchy - 2 h
14. Zajęcia logopedyczne - 20 h
15. Koło języka rosyjskiego - 2 h
16. Koło ekologiczne - 3 h
17. Koło polonistyczne - 4 h
18. Koło plastyczne - 4 h
19. Harcerstwo - 2 h
20. Socjoterapia grupowa - 4 h
21. Koło europejskie - 2 h
22. Ponadto uczniowie klas I – III szkoły podstawowej brali udział w 

zajęciach organizowanych w ramach projektu unijnego 
”Indywidualizacja nauczania w Hajnówce”.

3. Zespół Szkół nr 
3

1. Drużyna Harcerska „Płomienie”- 1 h
2. Koło Turystyczne „Człapy” - 1h
3. Koło Żywego Słowa - 1 h
4. Koło wokalno – taneczne - 1 h
5. Gromada Zuchowa - 2 h
6. Redakcja gazetki „Puls” - 1 h
7. Szkolne koło PCK - 1 h
8. Zespół HIP – TOP - 2 h
9. Praca z uczniem zdolnym z języka polskiego Ia - 1 h
10. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego IV a - 1 h
11. Koło miłośników języka rosyjskiego - 1 h
12. Zajęcia wyrównawcze z matematyki III a - 1 h
13. Zajęcia rekreacyjno – sportowe IV-VI - 2 h
14. Zajęcia rekreacyjno – sportowe II gim. dz. - 2 h
15. Praca z uczniem zdolnym kl II b - 1 h
16. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego II b gim - 1 h
17. Zajęcia sportowe – piłka siatkowa - 2 h
18. Zajęcia z piłki  siatkowej - 2 h
19. Praca z uczniem zdolnym – historia - 1 h
20. Praca z uczniem słabym z języka angielskiego - 1 h
21. Zajęcia rekreacyjno – sportowe IV-VI - 2 h
22. Zajęcia rekreacyjno – sportowe II – III gim. - 2 h
23. Zajęcia wyrównawcze z matematyki III b gimnazjum - 1 h
24. Praca z uczniem zdolnym V a - 1 h
25. Zajęcia z piłki nożnej chłopców II – III gimnazjum - 2 h
26. Zajęcia ruchowo – sportowe chłopców - 2 h
27. Praca z uczniem słabym z języka angielskiego - 1 h
28. Praca z uczniem zdolnym języka cerkiewonosłowiańskiego - 1 h
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29. Zajęcia biblioterapeutyczne - 2 h
30. Koło języka białoruskiego - 1 h
31. Zajęcia wyrównawcze z fizyki - 1 h
32. Zajęcia zespołu korekcyjno – kompensacyjne - 4 h
33. Koło plastyczne "Aktyw" - 1 h
34. Zajęcia wyrównawcze z chemii - 1 h
35. Praca z uczniem zdolnym - 1 h
36. Koło Żywego Słowa - 1 h
37. Rozwijanie zainteresowań uczniów chemią - 1 h
38. Koło geograficzne - 1 h
39. Szkolny Klub Europejski - 1 h
40. Koło informatyczne - 1 h
41. Zajęcia wyrównawcze w kl. II b - 1 h
42. Koło polonistyczne - 1 h
43. Koło matematyczne - 1 h
44. Zespół dydaktyczno – wyrównawczy - 1 h
45. Zespół korekcyjno – kompensacyjne kl. III - 2 h
46. Zespół korekcyjno – kompensacyjne kl. II - 1 h
47. Koło informatyczne - 2 h
48. Zespół wyrównawczy - 2 h
49. Zespół dydaktyczno – wyrównawczy - 1 h
50. Koło matematyczne - 1 h
51. Zespół wyrównawczy kl. III a - 1 h
52. Koło plastyczne - 1 h
53. Klub miłośników książki - 1 h
54. Zajęcia z elementami socjoterapii - 1 h
55. Zespół instrumentalny - 4 h
56. Terapia psychologiczna - 1 h
57. Zajęcia psychoedukacyjne - 1 h
58. Zajęcia świetlicowe „Uczeń z pasją” - 2 h
59. Zajęcia komputerowe „Mały informatyk” - 1 h
60. Koło wokalne „Promyczek” - 1 h
61. Koło czytelnicze i turystyczne - 2 h
62. Koło regionalne - 1 h
63. Koło plastyczne - 2 h
64. Ponadto uczniowie klas I – III szkoły podstawowej brali udział w 

zajęciach organizowanych w ramach projektu unijnego 
”Indywidualizacja nauczania w Hajnówce”.

4. Szkoła 
Podstawowa nr 
3

1. Koło ekologiczno- przyrodnicze - 1 h
2. Koło języka angielskiego – 1 h
3. Koło regionalne - 2 h
4. Zajęcia sportowe kl.I – III - 1 h
5. Zajęcia sportowe kl.IV- VI - 2 h
6. Koło matematyczne – 1 h
7. Zespół wyrównawczy z języka polskiego - 2 h 
8. Zespół wyrównawczy z matematyki – 2 h
9. Zespoły wyrównawcze w kl.I-III - 5 h
10. Ponadto uczniowie klas I – III brali udział w zajęciach 

organizowanych w ramach projektu unijnego ”Indywidualizacja 
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nauczania w Hajnówce”.

5. Przedszkole nr 
1

1. „Leśne skrzaty”- drużyna zuchowa - 30 minut 
2. „Miniaturka teatralna”- 30 minut
3. „Ekoludek”- warsztaty proekologiczne - 30 minut
4. „Moja mała Ojczyzna”- warsztaty regionalne - 30 minut
5. „Przebojowe dzieciaki” – 30 minut
6. Rytmika  - 2,5 h (po 30 minut we wszystkich grupach wiekowych).
7. Gimnastyka korekcyjna –  2 h (2 razy w tygodniu po 30 minut w 2 

grupach)
8. Język angielski – 1h (2 razy w tygodniu po 30 minut w 2 grupach).

6. Przedszkole nr 
2

1. Koło ekologiczne ,, Ekoludek’’- 1 h
2. Koło plastyczne ,, Mały artysta’’- 1 h
3. Koło teatralne ,, Bajeczka’’ – 1 h
4. Koło z religii prawosławnej – 1 h
5. Terapia logopedyczna - 4 h + 4 h zespoły dla dzieci z problemami 

logopedycznymi
6. Gimnastyka korekcyjna - 1 h
7. Język angielski – 1 h 
8. Rytmika - 30 minut
9. Religia katolicka - 1 h
10. Religia prawosławna – 2h (po 1 godz. tygodniowo z dwiema 

grupami).

7. Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Koło plastyczne „ Barwinek” - 1 h
2. Koło muzyczne „ Dzwoneczki” - 1 h
3. Koło teatralne- „Kurtyna” - 1h
4. Terapia z psychologiem – 10 h
5. Terapia logopedyczna - 10 h
6. Rehabilitacja - 10 h.

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

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

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

W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie szkoły podstawowe realizowały dodatkowe zajęcia 
w ramach pozyskanych przez Gminę Miejską Hajnówka środków unijnych. 270 uczniów miejskich 
szkół podstawowych bierze udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych:  rozwijających 
zainteresowania  matematyczno  –  przyrodnicze  i  artystyczne,  z  języka  angielskiego, 
socjoterapeutycznych i terapeutycznych, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z 
trudnościami  w  zdobywaniu  umiejętności  matematycznych,  logopedyczne  oraz  gimnastyka 
korekcyjna. Szkoły zostały wyposażone w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, w tym specjalistyczne 
oprogramowanie komputerowe oraz komputery, laptopy, projektory, a Zespół Szkół nr 3 ponadto w 
meble do klasopracowni.

W Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce realizowany był projekt dotyczący upowszechniania 
edukacji przedszkolnej pt."Mądre dziecko", o wartości 48 320,00 zł. 

Wartość zrealizowanych projektów, w miejskich placówkach oświatowych, w roku 
szkolnym 2011/2012, wyniosła 294.965,00 zł. 

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce 
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realizowany jest kolejny projekt unijny pt. "Mamo, tato ja gram" o wartości 49 900,00 zł, a we 
wszystkich miejskich przedszkolach projekt pt. „Otwarte przedszkola”, o wartości 49.972,00  zł. 
Realizacja  w/w  projektów  finansowana  jest  w  100%  ze  środków  zewnętrznych  (85%  środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% budżet państwa).

IV. NAJWIĘKSZE SUKCESY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W  hajnowskich  szkołach  i  przedszkolach  organizowanych  jest  szereg  konkursów, 
uroczystości,  itp.  Dzięki  aktywnej  działalności  i  wielu  cennym  inicjatywom  dyrektorów, 
nauczycieli i uczniów nasze placówki oświatowe mają znaczące osiągnięcia (tabela nr 10).

Tabela nr 10. Osiągnięcia placówek.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zespół Szkół nr 1 
w Hajnówce

1. Dwoje uczniów szkoły podstawowej  otrzymało tytuły laureatów 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

2. W Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dwóch uczniów z 
klasy VI szkoły podstawowej zostało finalistami, a jeden uczeń 
został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

3. W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny  2012  w 
szkole podstawowej wyróżnienie otrzymało 5 uczniów.

4. W Diecezjalnym  Konkursie ,, Śpiewajmy Panu’’ chór szkolny pod 
nazwą ,,Tutti Cantare” otrzymał wyróżnienie.

5. Wieloletnią  tradycją szkoły podstawowej jest zbiórka  surowców 
wtórnych, do której w tym roku dołączyli gimnazjaliści.  W tym 
roku zebrano 3356 kg makulatury, 1555 sztuk puszek, 12969 sztuk 
baterii oraz 7769  kartonów. Szkoła podstawowa zajęła I miejsce w 
konkursie zbiórki kartonów organizowanego w ramach programu 
Recarton pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka .  

6. Tradycją i sukcesem szkoły jest organizacja  międzyszkolnych 
konkursów objętych  honorowym  patronatem Burmistrza Miasta 
Hajnówka. W roku szkolnym 2011/2012 odbyła się już 
jubileuszowa 10   edycja konkursu ,, Odpowiednie dać rzeczy 
słowo’’ ( gimnazjum ), 6 edycja Międzyszkolnego Konkursu 
Ekologicznego ( klasy IV – VI szkoły podstawowej ) i 5 edycja 
Konkursu Ortograficznego (kształcenie zintegrowane). W roku 
szkolnym 2011/2012 odbyła się  II edycja kolejnego konkursu 
objętego honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka. 
Jest to konkurs języka angielskiego ,, Train your brain’’. Konkursy 
te przyczyniają się nie tylko do wzrostu świadomości ekologicznej, 
propagują zainteresowanie językiem ojczystym, językiem 
angielskim, ale także integrują społeczność uczniowską i 
nauczycielską wszystkich hajnowskich szkół.

7. Uczniowie szkoły brali udział w szeregu imprez sportowych rangi 
międzyszkolnej, miejskiej , powiatowej i wojewódzkiej. Po raz 
kolejny sportowcy gimnazjum zajęli I miejsce we 
współzawodnictwie na szczeblu powiatu, zaś uczniowie szkoły 
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podstawowej miejsce trzecie i odnieśli wiele sukcesów 
indywidualnych.

2. Zespół Szkół  Nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

1. Nadanie  imienia  Władysława Jagiełły miejscowemu  Gimnazjum, 
poświęcenie  sztandaru  oraz  organizacja  związanych  z  tym 
uroczystości:
-  uroczysta akademia w  Hajnowskich Domu Kultury, 
-  międzyszkolny konkurs matematyczny,
-  międzyszkolny konkurs poezji,
-  międzyszkolny konkurs literacki,
- międzyszkolny konkurs plastyczny,
- międzyszkolny konkurs fotograficzny,
- międzyszkolny konkurs – „Turniej rycerski”,
- międzyszkolny konkurs „Król Jagiełło i Puszcza Białowieska” dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego miasta.

2. Organizacja  rajdu  autokarowo  -  pieszego  do  Białowieży  dla 
laureatów konkursów Roku Jagiełły.

3. Udział  szkoły  w  ogólnopolskiej  akcji  „Warto  być  dobrym”  - 
najlepsi  uczniowie  zostali  nagrodzeni  rowerami,  które  zostały 
wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego

4. Współpraca   szkolnego  Koła  PCK   z   Fundacją  Okaż  Serce 
Dzieciom  i  Osobom  Niepełnosprawnym.  20  wolontariuszy  ze 
szkoły pracowało przy pakowaniu zakupów w sklepie Kaufland. W 
zamian za to Fundacja przekazała w bieżącym roku szkolnym dla 
szkoły 800 zł, za które zostały ufundowane paczki świąteczne dla 
potrzebujących uczniów.

5. Udział  w  Akcji  „Gorączka  Złota”-zebrane  pieniądze  zostały 
przekazane do rejonowego oddziału PCK.

6. Udział  w akcjach ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, 
zbiórka  baterii,  zbiórka  nakrętek,  zbiórka  kartonów  (uczniowie 
otrzymali  nagrody ze  Starostwa),  zbiórka  datków dla  schroniska 
Ciapek.

7. Wprowadzenie  Dziennika  Elektronicznego  -  Rada  Pedagogiczna 
podjęła decyzję, że od roku szkolnego 2012/13 będzie to jedyny 
prowadzony dziennik w szkole.

8. Wykorzystanie tablic interaktywnych, komputerów w pracowniach 
i  rzutników - lekcje prowadzone są znacznie nowocześniejszymi 
metodami.

9. Organizacja szkolnych rajdów i  biwaków po okolicy Hajnówki-
promocja zdrowego stylu życia dla naszych uczniów.

10. Członkostwo w Lokalnym Zespole Interdyscyplinarnym.
11. Współpraca  z  przedszkolem  przy  ulicy  Rzecznej,  prowadzenie 

zajęć literacko-artystycznych dla przedszkolaków.
12. Zorganizowanie  miejskiego  konkursu  z  języka  dla  szkół 

podstawowych  pod  patronatem  Burmistrza  –  „Polish  yuor 
English”.

13. Współorganizowanie III Gimnazjady o Puchar Burmistrza z okazji 
Dnia Dziecka.

14. Organizacja spotkania autorskiego z poetą i filozofem Andrzejem 
Salnikowem.
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15. Zorganizowanie  XI  Szkolnych  Dni  Teatru  (5  spektakli 
prezentowanych w bibliotece szkolnej).

3. Zespół Szkół nr 3 
w Hajnówce

1. 12 tytułów laureata i 3 finalistów w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych.

2. Laureatka konkursu literackiego – recenzja filmu – 
zorganizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

3. Samorządy Uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum 
rozprowadziły kartki świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc), 
które otrzymał od artystów malujących ustami.

4. 22 uczniów uzyskało stypendia Burmistrza Miasta Hajnówka.
5. Wysoki wynik sprawdzianu klas szóstych – 6 stanin; dobre wyniki 

z egzaminu gimnazjalnego klas trzecich gimnazjum: test 
humanistyczny ( język polski – 5 stanin, historia i wos – 6 stanin); 
matematyczno – przyrodniczy ( matematyka – 5 stanin, 
przyrodniczy – 7 stanin); język angielski podstawowy – 7 stanin, 
język angielski rozszerzony – 5 stanin.

6. Aktywne  uczestnictwo  uczniów  w  konkursach  i  zawodach 
sportowych.

7. Wysokie wyniki nauczania uzyskane przez uczniów na koniec roku 
szkolnego.

8. Organizacja ciekawych uroczystości i imprez szkolnych.
9. Realizacja projektu Indywidualizacja procesu nauczania.

 
4.

Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Hajnówce

1. Wysokie  wyniki  sprawdzianu 2012  klasy VI (średnia  punktów- 
26,6 – wynik najwyższy w powiecie)- wynik bardzo wysoki,w 8 
przedziale skali staninowej.

2. 3 laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
3. Aktywne  uczestnictwo  uczniów  w  konkursach  i  zawodach 

sportowych.
4. Wysokie wyniki nauczania uzyskane przez uczniów na koniec roku 

szkolnego.
5. Ciekawe uroczystości i imprezy szkolne.
6. Realizacja projektu Indywidualizacja procesu nauczania.
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5. Przedszkole nr 1 1. Reprezentowanie  przedszkola na forum miasta (udział drużyny 
zuchowej „Leśne skrzaty” w różnych uroczystościach).

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

3. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (10 nauczycielek 
posiada stopień nauczyciela dyplomowanego) cechująca się 
również wzajemną współpracą, zdyscyplinowaniem, szacunkiem i 
wysoką kulturą osobistą.

4. Badanie losów dzieci  kończących  edukację  przedszkolną 
potwierdza wysoki poziom ich  przygotowania do rozpoczęcia 
nauki w szkole.

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

6. Przedszkole otrzymało Certyfikaty: 
- Bezpieczne Przedszkole-Zdrowie oraz aktywność najmłodszych.
- Aktywne wspieranie dzieci z wadami wymowy, dbałość o język 
oraz udział w projekcie logopedycznym.
- Akademii Zdrowego Przedszkolaka- za udział w akcji „Piramida 
Żywienia Przedszkolaka” oraz propagowanie wśród dzieci 
zdrowych nawyków żywieniowych.

6. Przedszkole nr 2 1. Przystąpienie do realizacji projektu unijnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.5. Oddolne  inicjatywy 
edukacyjne na obszarach p.t. ,, Mądre dziecko’’, w ramach którego 
od września do grudnia 2011r. codziennie  na terenie placówki 
prowadzone były zajęcia z edukacji teatralnej, ekologicznej, 
muzyczno-tanecznej i plastycznej dla dzieci z hajnowskich 
przedszkoli i ich rodziców.

2. Udział przedszkola w Ogólnopolskim Programie Zdrowotnym 
,,Akademia Aquafresh’’.

3. Udział wszystkich grup wiekowych w Ogólnopolskim Programie 
wspierającym kampanię edukacyjną  ,,Śpijcie spokojnie’’.

4. Zorganizowanie na terenie przedszkola III ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego ,, Moje miasto i otaczająca przyroda''.

5. Zorganizowanie IV Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych ,,Bajeczka 
2012’’, w których udział wzięły dzieci ze wszystkich hajnowskich 
przedszkoli i ze Szkoły Specjalnej w Hajnówce.

6. Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców 
,,Zwierzęta leśne’ ’i wystaw pokonkursowych prac w Bibliotece 
Pedagogicznej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

7. Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego dla 
dzieci ,,Jesień w Puszczy Białowieskiej’’  i wystaw 
pokonkursowych prac w Bibliotece Pedagogicznej.

8. W  ramach przyznanego ,,Zielonego Certyfikatu’’  I stopnia pod 
patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej 
dalsza szeroka i różnorodna realizacja treści ekologicznych, 
realizacja projektów edukacyjnych prozdrowotnych i 
proekologicznych: ,,Przedszkolak oszczędza energię i chroni 
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środowisko’’, ,,Czyste powietrze wokół nas’’, ,,Wyprawa po 
zdrowie’’, ,, Wiemy, więc działamy’’. Odbyło się szereg wycieczek 
i spotkań m.in. do Białowieskiego Parku Narodowego i Rezerwatu 
Żubrów w Białowieży, PWiK w Hajnówce,  spotkanie z 
pracownikiem BPN w placówce, do gospodarstwa 
agroturystycznego w Łozicach, Nadleśnictwa Hajnówka i 
Nadleśnictwa Browsk, spotkania z pediatrą, pielęgniarką, 
farmaceutką, stomatologiem, leśnikiem,  udział w akcji ,, Godzina 
dla Ziemi’, obchody Święta Drzewa.

9. Aktywny udział w konkursie dotyczącym zbiórki kartonów– 
przyznanie nagrody dla przedszkola za zebranie największej ilości 
kartonów w przeliczeniu na jedno dziecko.

10. Przeprowadzenie zbiórki makulatury i aluminium na terenie 
placówki, zakup za otrzymane pieniądze drzewek i roślin na plac 
przedszkolny.

11. Szeroka współpraca z rodzicami, organizowanie warsztatów dla 
dzieci i rodziców:  ,,Ozdoba wielkanocna’’, ,,Kartka 
Bożonarodzeniowa’’  i konkursów plastycznych: ,,Ozdoba 
Bożonarodzeniowa’’, ,,Metody ozdabiania jajek’’.

12. Odbyło się szereg uroczystości, wycieczek i zajęć otwartych z 
udziałem rodziców:  Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, 
Pasowanie na 6-latka, Spotkanie Bożonarodzeniowe, Dzień Babci, 
Dzień Mamy i Taty, Dzień Kobiet, Witaj Wiosno, Światowy Dzień 
Kota, Dzień Dziecka, Ekologiczne zmagania’’, ,,By piękniejszy był 
świat’’, Bal Karnawałowy, ,,Jedziemy pociągiem na Euro 2012’’.

13. Zorganizowano wycieczki: do Zakładu Energetycznego, do Straży 
Pożarnej, do Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, do Teatru 
Lalek w Białymstoku, do sali zabaw ,,Chochlik’’, do pizzerii, do 
Szkoły  Podstawowej  nr  6,  Hajnowskiego  Domu  Kultury,  do 
Nadleśnictwa Hajnówka (przejazd kolejką wąskotorową).

14. Zorganizowano  uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 6-
latków połączone z wyjazdem do gospodarstwa agroturystycznego 
w Łozicach. 

15. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką 
Pedagogiczną, Muzeum Białoruskim, HDK (wystawy prac 
plastycznych dzieci, organizacja konkursów plastycznych).

16. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną- spotkania 
ze specjalistami dla rodziców i kadry pedagogicznej.

17. Realizacja programu ,, Bezpieczny Przedszkolak’’- współpraca z 
policją.

18. Zorganizowanie akcji charytatywnych: zbiórka kolorowych 
nakrętek dla Dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, 
świetlicy terapeutycznej,  „Eleos’’, pomoc dla dzieci z Domu 
Dziecka w Krasnem, akcja ,,I Ty zostań Świętym Mikołajem’’ dla 
Caritas w Hajnówce, akcja charytatywna dla zwierząt ze 
schroniska w Hajnówce ,,Nakarm Pieska’’, zbiórka pieniędzy 
,,Góra grosza’’.

19. Dalsza modernizacja placu zabaw: zamontowanie zadaszenia nad 
piaskownicą dla dzieci 5-6-letnich, zakup pawilonu nad 
piaskownicę dla dzieci 3-4-letnich, montaż panela: kółko-krzyżyk, 
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zakup sprężynowca i  ławeczek, odnowienie sprzętu terenowego i 
ławek -  malowanie.

7. Przedszkole nr 3 
z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Uhonorowanie Przedszkola  międzynarodowym tytułem „Zielonej 
Flagi”. Przyznano nam certyfikat  w ramach Programu Eco – 
Schools.

2. Zorganizowanie Tygodnia rodziny:"Piknik rodzinny", "Wycieczka 
rowerowa dla rodziców i dzieci, "Dni rodziny – spartakiada i 
taneczny poranek, "Festyn ekologiczny", "Wyjazd kolejką w 
Dolinę rzeki Leśnej".

3. Wyróżnienie dla Ekozespłów- konkurs organizowany przez 
Białowieski Park Narodowy.

4. Organizacja  imprez o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym z 
udziałem rodziców i gości; spotkanie dzieci z Burmistrzem Miasta 
Hajnówka w Urzędzie Miasta oraz jego udział w rozstrzygnięciu 
konkursu „Czyste powietrze wokół nas” na terenie przedszkola.

5. "Mały wolontariat"- integracja pokoleń- spotkania z kolędą i 
wielkanocne w  Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym; 
przedstawienie montażu słowno-muzycznego osobom chorym.

6. Organizacja konkursu w ramach edukacji antynikotynowej pod 
patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka.

7. Stworzenie ścieżki edukacyjnej na placu przedszkolnym z opisem 
poszczególnych roślin i drzew.

8. "Nakarm pieska” zbiórka  na rzecz bezdomnych zwierząt z 
hajnowskiego schroniska „Ciapek”.

9. „ Nakrętkowe drzewo”- zbiórka plastikowych nakrętek- akcja 
Wózki za nakrętki.

10. Organizacja wycieczek autokarowych.
11. Organizacja zbiórki „ Góra grosza”- zbieranie monet na rzecz 

dzieci z domów dziecka.
12. Organizacja zbiórek: makulatury, elektrozłomu, baterii, kartonów.
13. Organizacja zajęć  otwartych dla rodziców i dziadków: np. 

"Elementy metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem"; 
„Ekologiczne choinki"- zajęcia warsztatowe; Walentynkowe 
Piżamo Party, „Wiemy co jemy, odżywiamy się zdrowo” - piknik 
jesienny. 

14. Organizacja lekcji bibliotecznych; współpraca z Oddziałem dla 
Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.

15. Organizacja spotkania z ciekawymi ludźmi np. z lekarzem, 
pielęgniarką, leśnikiem, strażakiem, policjantem. 

8. Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Utworzenie nowego (dziesiątego) oddziału przedszkolnego.
2. Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej - 

otrzymują go placówki, które w szczególny sposób pobudzają i 
skupiają aktywność społeczną wychowanków oraz przez przykład i 
działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla dzieci.

3. I miejsce w akcji „Rekarton”,
4. Udział w VIII Festiwalu Dziecięcej Piosenki Mniejszości 

Narodowych w Białymstoku.
5. Zorganizowane imprez i konkursów w przedszkolu:

- III edycja konkursu plastycznego „Jak dbamy o zdrowie”,
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- I Przedszkolny Bieg po Zdrowie - promowanie aktywności 
ruchowej wśród dzieci,
- Rodzinny konkurs fotograficzny „Przyroda w oczach dziecka”,
- Festyn ekologiczny pod hasłem „Ekologia w wierszu i piosence”,
- Impreza o charakterze zdrowotno – rekreacyjnym  - „Dziecięca 
spartakiada” 
- Konkurs plastyczny „Rzeźby z makulatury”.

6. Udział w akcji zbierania elektrośmieci oraz zbiórki makulatury – w 
roku szkolnym 2011/2012 przedszkole uzbierało 16540 kg 
makulatury.

7. Realizacja projektu „Towarzyszenie dziecku w rozwoju – wymiana 
doświadczeń” współfinansowanego przez Fundację Współpracy 
Polsko – Niemieckiej w ramach współpracy placówki z 
zaprzyjaźnionym przedszkolem z Hattstedt. 

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

V. NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW.

Uczniowie i wychowankowie hajnowskich placówek oświatowych odnieśli w ubiegłym 
roku szkolnym szereg sukcesów (tabela nr 11). Wielu z nich zostało laureatami lub finalistami 
konkursów przedmiotowych lub zostali nagrodzeni za inne osiągnięcia, np. sportowe, artystyczne. 
Za sukcesy osiągnięte w roku szkolnym 2011/2012 49 uczniów hajnowskich szkół zostało 
nagrodzonych Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka, w tym 45 uczniów za wyniki w nauce, 2 
za osiągnięcia artystyczne oraz 2 za osiągnięcia sportowe. 

Tabela nr 11. Osiągnięcia uczniów.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

1. Zespół Szkół 
nr 1 w 
Hajnówce

Sukcesy naukowe:
1. Dwoje  uczniów otrzymało tytuły laureatów Wojewódzkiego Konkursu 

Przyrodniczego, organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
2. W Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego, organizowanym również 

przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, finalistami zostało dwoje uczniów z 
klasy VI szkoły podstawowej, a jeden uczeń został finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

3. W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny  2012  w szkole 
podstawowej wyróżnienie otrzymało 5 uczniów.

4. W Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym, objętym honorowym 
patronatem przez Burmistrza Miasta Hajnówka, II miejsce zajęła 
uczennica klasy V.

5. W Rejonowym Konkursie Ortograficznym  dla szkół podstawowych I i II 
miejsca zajęli  uczniowie z klasy III.

6. W Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym 
przez Zespół Szkół Nr 2 w Hajnówce I i II miejsca zajęli uczniowie klasy 
VI.  
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Sukcesy muzyczne   
W Diecezjalnym  konkursie ,, Śpiewajmy Panu’’ chór szkolny „Tutti Cantare” 
otrzymał wyróżnienie, w konkursie kolęd organizowanym przez Hajnowski 
Domu Kultury zajął II miejsce. Na konkursie w Ząbkach otrzymał brązowy 
dyplom.  
Sukcesy recytatorskie

1. W rejonowym konkursie recytatorskim ,,Baje, bajki, bajeczki’’, 
organizowanym przez Hajnowski Dom Kultury, wyróżniona została 
uczennica z klasy III szkoły podstawowej.
W tym samym konkursie I miejsce w grupie wiekowej klas IV- VI zajął 
uczeń z klasy V. Wyróżniona została uczennica klasy V.

2. W Hufcowym Konkursie Recytatorskim ,,Poezja Jana Pawła II‘’. III 
miejsce zajęła uczennica z klasy III szkoły podstawowej.

3. W Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej w kategorii 
klas I- III szkoły podstawowej miejsce III uzyskała uczennica z klasy II, 
wyróżniona została uczennica z klasy III . W grupie wiekowej klas IV – 
VI uczeń z klasy V  zajął II miejsce na szczeblu powiatu. Wyróżnienie 
otrzymało dwoje uczniów z klasy IV i V. 

4. W Turnieju czytania tekstów w języku cerkiewnosłowiańskim   w 
eliminacjach centralnych, brała udział uczennica z klasy V. 

5. W konkursie recytatorskim ,,Ojczyste słowo’’ wyróżnienie na etapie 
rejonowym otrzymała uczennica z klasy IV. 

Sukcesy plastyczne 
Tytuł ,,Talent roku  2012‘’ i pamiątkową statuetkę - I  miejsce w grupie wiekowej 
gimnazjum zajęła uczennica z klasy  III, II miejsce uczennica z klasy II, 
wyróżnienie otrzymała uczennica z klasy II.
Sukcesy  sportowe
Uczniowie szkoły brali udział w szeregu imprez sportowych rangi 
międzyszkolnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Do najważniejszych 
osiągnięć zaliczyć należy:

1. W Mistrzostwach Powiatu klas I – III szkoły podstawowej w Trójboju 
Lekkoatletycznym II i III miejsce zajęły uczennice z klasy III.

Do  najważniejszych osiągnięć uczniów klas IV - VI zaliczyć  należy:
1. I miejsce dziewcząt i chłopców w biegach ulicznych o Puchar Burmistrza 

Miasta Hajnówka.
2. III miejsce dziewcząt klas IV w trójboju lekkoatletycznym w powiecie.
3. III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w czwórboju 

lekkoatletycznym.
4. W Mistrzostwach Powiatu w trójboju lekkoatletycznym II miejsce zajęli 

chłopcy z klasy IV a , III miejsce chłopcy z klasy IV b.
5. II miejsce chłopców w powiecie i kwalifikacja do finałów grupy 

południowej w sztafetowych biegach przełajowych.
6. Wicemistrzostwo Powiatu w piłce nożnej chłopców.
7. IV miejsce dziewcząt i chłopców w powiecie w szachach.
8. Chłopcy uczestniczyli w finale grupy południowej w piłce koszykowej.
9. Czterech naszych uczniów  brało udział w finale grupy południowej w 

indywidualnych biegach przełajowych. 
10. I miejsce w powiecie w  czwórboju dla chłopców i kwalifikacje do 

półfinału województwa.
Wśród osiągnięć  indywidualnych  wymienić należy :
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1. V miejsce  uczennicy z klasy V w Mistrzostwach województwa w 
pływaniu stylem motylkowym.

2. VII miejsce  ucznia z klasy V  w finale województwa w pływaniu stylem 
dowolnym.  

3. I miejsce w Biegach Ulicznych o Puchar Burmistrza Miasta zajął uczeń z 
klasy IV. 

4. W  półfinale wojewódzkim w igrzyskach lekkoatletycznych: w biegu na 
1000 m VI miejsce zajął uczeń z klasy VI , XI miejsce uczeń z klasy 
VI ,V miejsce w biegu na 200 m zajął uczeń z klasy VI.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe dziewcząt w gimnazjum:
1. I miejsce w Biegu Ulicznym  o Puchar Burmistrza Miasta.
2. II miejsce w powiecie w grze drużynowej w szachy.
3. III miejsce dziewcząt w powiecie w tenisie stołowym. 
4. I miejsce w powiecie, XII w finałach wojewódzkich w piłce koszykowej.

Osiągnięcia sportowe chłopców w gimnazjum :
1. Mistrz województwa w biegu przełajowym- uczeń z klasy  II. 
2. I miejsce  w powiecie i  X w półfinale województwa w sztafetowych 

biegach przełajowych. 
3. I miejsce w powiecie i VIII w finale województwa w piłce koszykowej.
4.  II miejsce w powiecie, III w półfinale grupy południowej w piłce 

ręcznej.
5. II miejsce w powiecie i III w półfinale grupy południowej w piłce nożnej. 

Do najważniejszych sukcesów indywidualnych zaliczyć należy :
1. I m w półfinale województwa w skoku w dal ucznia z klasy III. 
2. II m w półfinale województwa i VII w finale na 1000 m ucznia z klasy II. 
3. V m w półfinale województwa w biegu na 100 m ucznia z klasy III. 
4. IV m w półfinale województwa w biegu na 600 m ucznia z klasy II b.

2. Zespół Szkół 
Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjny
mi w 
Hajnówce

1.  1 uczeń- laureat Wojewódzkiego Konkursu  Przedmiotowego z Języka 
Angielskiego pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

2. 1 uczeń- finalista -  Wojewódzkiego Konkursu  Przedmiotowego z Języka 
Angielskiego pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

3. I miejsce i tytuł laureata z wyróżnieniem w Ogólnopolskim 
Teście  z Języka Angielskiego-OXFORD  PLUS. 

4. I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego
„Train your Brain” pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka.  

5. 1 uczeń-finalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego z Gimnazjum.
6. I miejsce w Miejskim Konkursie Ekologicznym pod patronatem 

Burmistrza miasta Hajnówka.
7. I miejsce w Międzynarodowych Spotkaniach z Kolędą Prawosławną

Hajnówka 2012 w kategorii szkół podstawowych.
8. III miejsce w kategorii solistów w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 

Religijnej i Patriotycznej "Śpiewajmy Panu" 2012r. zorganizowanym 
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

9. Nagroda i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Cztery 
Pory Roku” na Podlasiu zorganizowanym pod patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta 
Miasta Białegostoku i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Białymstoku – 2 uczennice.

10. Międzyszkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej zorganizowany pod 

27



patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka i Zespołu Szkół nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w H- ce
-szkoła podstawowa:
III miejsce - solista 
III miejsce - Zespół wokalny 
- gimnazjum:
I miejsce - solistka 
III miejsce - Chór wokalny. 

11. I miejsce w kategorii drużynowej - 4 uczennice  gimnazjum w XII 
Podlaskich  Mistrzostwach w Aerobiku Sportowym 2012.

12. IV i V miejsce w kategorii indywidualnej – 2 uczennice  gimnazjum w 
XII Podlaskich  Mistrzostwach w Aerobiku Sportowym 2012.

13. VIII miejsce w kategorii drużynowej-6 uczennic  szkoły podstawowej   w 
XII Podlaskich  Mistrzostwach w Aerobiku Sportowym 2012.

14. VII i VIII miejsce w kategorii indywidualnej szkoły podstawowej w XII 
Podlaskich Mistrzostwach w Aerobiku Sportowym 2012.

15. XI miejsce drużynowo-4 uczennice – w Gimnazjadzie Województwa 
Podlaskiego.

3. Zespół Szkół 
nr 3 w 
Hajnówce

1. Dwanaście tytułów laureata i trzech finalistów w Wojewódzkich 
Konkursach Przedmiotowych.

2. Laureatka konkursu literackiego – recenzja filmu – zorganizowanego 
przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

3. Konkurs plastyczny „Autoportret” zorganizowany przez Liceum 
Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu – III miejsce i wyróżnienie.

4. „Wiosna Młodych Talentów” – ogólnopolski tytuł „Talent 2012” 
otrzymały cztery osoby. 

5. Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej pt. „Poezja źródeł” – II miejsce.
6. Konkurs plastyczny „Misje służbą człowiekowi” – trzy wyróżnienia.
7. IX miejsce w wojewódzkim finale w koszykówce dziewcząt klas 

szóstych.
8. Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Od nas zależy przyszłość świata” pod 

patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka– III miejsce.
9. W IX edycji Konkursu Poprawnej Polszczyzny „Odpowiednie dać rzeczy 

słowo” pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka – I , II i III miejsce.
10. W eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o 

HIV/AIDS – III miejsce.
11. W II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej pt. 

„Miłość w poezji rosyjskiej” – III miejsce. 
12. Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce konkursy z okazji 10 – lecia nadania 

imienia szkole:
- recytatorski „Konkurs poezji patriotycznej” – I miejsce,
- konkurs literacki – I miejsce i wyróżnienie,
- konkurs plastyczny – I, II i III miejsce oraz wyróżnienie.

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

14. W I Międzyszkolnym Gimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego 
„Train your brain” pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka – II i III 
miejsce.

15. W konkursie „Polish Baer English” dla szkół podstawowych pod 
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patronatem Burmistrza Miasta – III i V miejsce.
16. W II Powiatowym Konkursie Literackim o tematyce profilaktycznej 

„Dobry wybór” – I i III miejsce.
17. W konkursie recytatorskim „Ojczyste słowo” – dwa I miejsca, III miejsce 

i wyróżnienie na etapie centralnym.
18. W konkursie białoruskim pt. „Gawęda Białoruska” – II miejsce i dwa III 

miejsca.
19. W konkursie fotograficznym „Poznaj Białoruś” –  I miejsce i dwa III 

miejsca oraz wyróżnienie.
20. W konkursie literackim „Poznaj Białoruś” – III miejsce. Konkurs 

zorganizowany przez Ambasadę Białorusi w Białymstoku.
21. W konkursie plastycznym „Poznaj Białoruś” – I i III miejsce, 

wyróżnienie. Konkurs zorganizowała Ambasada Białorusi w 
Białymstoku.

22. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych dziewcząt szkół podstawowych.

23. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych dziewcząt gimnazjum.

24. I miejsce – Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej 
dziewcząt.

25. II miejsce – Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce 
Koszykowej dziewcząt.

26. I miejsce – Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce 
Koszykowej dziewcząt.

27. II miejsce w biegach ulicznych o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka w 
kategorii szkół podstawowych.

28. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w mini piłce 
nożnej w ramach ogólnopolskiego turnieju „Orlik 2012” o puchar 
Premiera.

29. V miejsce w Mistrzostwach Powiatu w szachach. 
30. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w czwórboju lekkoatletycznym 

dziewcząt oraz V miejsce w półfinale wojewódzkim.
31. VIII miejsce w XII Podlaskich Igrzyskach Lekkoatletycznych w biegu 

rozstawnym 4 x 60 metrów dziewcząt.
32. W V Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Lekkiej 

Atletyce: II miejsce w biegu na 600m., II miejsce w pchnięciu kulą, I 
miejsce w skoku w dal, III miejsce w rzucie oszczepem, II miejsce w 
biegu na 200 m. – szkół podstawowych.

33. I miejsce w Turnieju Mini – Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły w 
Dubiczach Cerkiewnych.

34. Drużyna dziewcząt – półfinalistki Gimnazjady Województwa 
Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych.

35. IX miejsce w finale wojewódzkim XIII Podlaskiej Gimnazjady w Lekkiej 
Atletyce w skoku w dal, X miejsce w biegu na 100 m.

36. X miejsce w finale województwa w pływaniu w kategorii dziewczęta.
37. Gimnazjada Powiatu Hajnowskiego w Lekkiej Atletyce: I i dwa III 

miejsca w biegu na 100 metrów; I i dwa II oraz III miejsce w skoku w 
dal; I i II miejsce w rzucie oszczepem; II i III miejsce w biegu na 1000 
metrów; III miejsce w pchnięciu kulą– dziewczęta i chłopcy. 
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4.
Szkoła 
Podstawowa 
nr 3 w 
Hajnówce

1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Języka Białoruskiego – dwóch 
laureatów i jeden finalista.

2. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny –  wyróżnienie.
3. Rejonowy Konkurs Ortograficzny -  III miejsce.
4. Konkurs "Król Jagiełło i Puszcza Białowieska” ( międzyszkolny 

organizowany przez Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Hajnówce ) - I miejsce.

5. Konkurs Recytatorski „Ojczyste słowo” w języku białoruskim 
(eliminacje rejonowe) – II i III miejsce.

6. Konkurs recytatorski”Ojczyste słowo”w języku białoruskim (eliminacje 
centralne) – I miejsce.

7. Konkurs „Gawęda Białoruska”(rejonowy) – II i III miejsce.
8. Konkurs Poezji Patriotycznej (międzyszkolny) – I miejsce.
9. Konkurs Pieśni Patriotycznej (międzyszkolny) – I i II miejsce.
10. Konkurs Plastyczny ”Obyczaje rycerskie za panowania króla W. 

Jagiełły”(międzyszkolny organizowany przez Zespół Szkół Nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce ) - I i II miejsce.

11. Konkurs Plastyczny”Wiosna Młodych Talentów” (ogólnopolski) – trzy 
wyróżnienia.

12. Konkurs Plastyczny z HDK „Wiosna Młodych Talentów”2012 – 6 
wyróżnień.

13. Konkurs Plastyczny „Wiosna Młodych Talentów” Prezentacje 2012.
14. Konkurs Plastyczny ’Matka Boża w Ikonie”(ogólnopolski) – dwie 

laureatki.
15. Konkurs”Wielkanoc w literaturze i plastyce” - II miejsce.
16. Międzyszkolny Konkurs Literacki z okazji dziesiątej rocznicy nadania 

imienia króla Władysława Jagiełły w SP nr 2 (kategorie: 
ślubowanie,opowiadania) – dwa II miejsca (jedno w kategorii 
opowiadanie, drugie w kategorii ślubowanie).

17. Zawody pływackie (powiat) – I miejsce stylem dowolnym, I miejsce 
stylem grzbietowym, II miejsce o Puchar Dyrektora Parku Wodnego w 
Hajnówce stylem klasycznym.

18. Tenis stołowy - I miejsce w powiecie i udział w półfinałach 
wojewódzkich, VIII miejsce w województwie. 

19. Piłka nożna - I miejsce w powiecie w piłce nożnej dziewcząt, udział w 
półfinałach wojewódzkich.

20. Zawody lekkoatletyczne (powiat) - I miejsce w skoku w dal i II miejsce 
w biegu na 60 metrów.

21. I miejsce w pchnięciu kulą i II miejsce w rzucie oszczepem. 
22. II miejsce w rzucie oszczepem i III miejsce w biegu na 1000 metrów.

5. Przedszkole 
nr 1

1. Konkurs fotograficzny „Zima na sportowo”- II miejsce.
2. "O złotą różdżkę dobrej wróżki”- I miejsce na  szczeblu  rejonowym  i 

wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim.
3. 3 wyróżnienia w V Konkursie Recytatorskim o zasięgu wojewódzkim 

„Lokomotywą z Janem Brzechwą i Julianem Tuwimem” organizowanym 
przez Przedszkole Nr 48 ”Bajkowa Kraina” w Białymstoku.

4. Konkurs „Rodnoje słowo”- 2 równorzędne III miejsca.
5. Konkurs „Prawosławnej Poezji Religijnej”  – I miejsce.
6. „ Mama , tata i ja”- III miejsce w XX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
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Przedszkolaków oraz 3 wyróżnienia w eliminacjach powiatowych.
7. „Hajnowskie spotkania z kolędą prawosławną”- III miejsce.
8. „Piosenka Białoruska”- III miejsce w rejonowych eliminacjach (zespół).
9. „Wielkanoc w literaturze i plastyce” – 5 wyróżnień.
10. Laureaci „Talent 2012”- statuetka MOTYLA.
11. „Jesień w Puszczy Białowieskiej” – II miejsce i 2 wyróżnienia.

6. Przedszkole 
nr 2

1. I miejsce i dwa II miejsca w rejonowym oraz III miejsce w etapie 
centralnym konkursu Białoruskiej Poezji i Prozy ,, Ojczyste słowo’’.

2. I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym ,, Baśnie, legendy 
polskie’’.

3. I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim Prawosławnej Poezji 
Religijnej.

4. I i III miejsce w VI edycji Konkursu Spotkań z Poezją i Prozą Religijną o 
tematyce paschalnej.

5. 3 wyróżnienia w powiatowym  konkursie recytatorskim,, O złotą różdżkę 
dobrej wróżki’’.

6. I miejsce i wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym ,, Jesień 
w Puszczy Białowieskiej’’.

7. 2 wyróżnienia w diecezjalnym konkursie plastycznym ,, Misje służą 
człowiekowi’’.

8. 2 wyróżnienia w powiatowym konkursie piosenki ,,Mama, tata i ja’’.
9. II miejsce w rejonowym Konkursie Piosenki Białoruskiej.
10. III miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną (zespół).
11. I miejsce w konkursie recytatorskim ,, Czyste powietrze wokół nas’’.
12. 3 nagrody główne w konkursie plastyczno-konstrukcyjnym ,, Zima na 

sportowo’’.
13. Wyróżnienie w konkursie ,,Wielkanoc w literaturze i plastyce’’.

7. Przedszkole 
nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjny
mi

1. Nagroda Talent 2012 w konkursie „IX Wiosna Młodych Talentów”- 
Prezentacje 2012 o zasięgu powiatowym zorganizowane przez Hajnowski 
Dom Kultury.

2. I miejsce oraz 2 wyróżnienia  „Wielkanoc w literaturze i plastyce” – 
rejonowy konkurs plastyczny.

3. I miejsce  „Walentynki, walentynki! Karteczki, pocztóweczki dla 
chłopczyka i dziewczynki” – ogólnopolski między przedszkolny konkurs 
plastyczny.

4. Konkurs poezji w języku białoruskim -eliminacje rejonowe "Ojczyste 
słowo”- I miejsce i dwa III miejsca.

5. I miejsce i wyróżnienie w eliminacjach centralnych "Ojczyste słowo ”-
konkurs recytatorski.

6. Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny  „Zima na sportowo” -  3 
nagrody i 9 wyróżnień .

7. II miejsce w konkursie  „Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną”.
8. Wyróżnienie w konkursie recytatorskim „ O złotą różdżkę Dobrej 

Wróżki”.

8. Przedszkole 
nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Nagroda i 2 wyróżnienia w powiatowych eliminacjach  XX Festiwalu 
„Mama, tata i ja”.

2. II miejsce w konkursie plastycznym „Wielkanoc w literaturze i plastyce” 
w Orzeszkowie.
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3. II i III miejsce w kategorii 5-6 latków i I miejsce w kategorii 3-4 latków 
w konkursie plastycznym „Jesień w Puszczy Białowieskiej” – Biblioteka 
Pedagogiczna w Hajnówce.

4. III miejsce i kilka wyróżnień w konkursie plastycznym „Moje miasto i 
otaczająca je przyroda”  organizowanym przez Przedszkole nr 2 w 
Hajnówce.

5. III miejsce w konkursie plastycznym „Pomagamy głodnym zwierzętom 
w zimie”. 

6. 3 nagrody w konkursie plastyczno – fotograficznym „Zima na sportowo” 
organizowanym przez Przedszkole nr 3 w Hajnówce.

7. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wymaluj świat 
piosenek Nahavicy” w Gdyni.

8. 2 wyróżnienia w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji 
Religijnej p.t. „Poezja źródeł - dziedzictwo kulturowe mniejszości 
narodowych w literaturze pięknej”.

Sukcesy zespołu wokalnego „Gwiazdeczki”:
- I miejsce w rejonowym konkursie „Piosenka białoruska” dla 
przedszkoli i szkół podstawowych,
- II miejsce w centralnym konkursie „Piosenka białoruska” dla 
przedszkoli i szkół podstawowych
- II miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną,
-  II  miejsce w  Międzynarodowym  Festiwalu  Piosenki  Dziecięcej  i 
Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2012”.

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

V. PROGRAMY REALIZOWNE PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Hajnowskie szkoły i przedszkola są placówkami promującymi zdrowy tryb życia. W roku 
szkolnym 2011/2012 realizowały one szereg programów prozdrowotnych oraz proekologicznych 
(tabela nr 12). 

Tabela nr 12. Realizowane programy.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

REALIZOWANE PROGRAMY

1. Zespół Szkół nr 
1 w Hajnówce

1. Owoce w szkole –147 uczniów.
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 184  uczniów.
3. Klub Bezpiecznego Puchatka.
4. Śniadanie daje moc.
5. Nie pal przy mnie proszę. 
6. Trzymaj formę.
7. Miedzy nami kobietkami.
8.  Dziękuję NIE. 
9. Znajdź właściwe rozwiązanie.

2. Zespół Szkół 
Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi 

1. Owoce w szkole – 129 dzieci.
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 136.
3. Szklanka mleka – 289 dzieci.
4. Udział młodzieży w ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, 
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w Hajnówce w tym realizacja :
- programu profilaktycznego „Cienka granica”- dla uczniów klas III 
gimnazjum,
- programu profilaktycznego Drops I  i  Drops II,
- warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

3. Zespół Szkół nr 
3 w Hajnówce

1. Owoce w szkole – 191 uczniów.
2. Szklanka mleka – 331 uczniów.
3. Pomoc w zakresie dożywiania – 79  uczniów.
4. Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”.
5. Program profilaktyczny „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.
6. Program profilaktyki antynikotynowej– „Nie pal przy mnie”.
7. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
8. Program skierowany do uczennic klas szóstych:  "Między nami 

kobietkami”.
9. Program „Trzymaj formę”  w ramach współpracy z Powiatową  Stacją 

Sanitarno Epidemiologiczną.
10. Udział w akcji „Mamo, jesteś potrzebna”.
11. „Szkoła dobrego wyboru”.
12. Spotkanie młodzieży z psychologiem z Poradni  Pedagogiczno-

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

13. Organizacja  zajęć sportowo –  rekreacyjne na sali gimnastycznej pod 
hasłem „Zamień komputer na ruch”.

14. Organizacja Festynu Zdrowotnego z okazji Dnia Dziecka.
15. Program edukacyjny „Bezpieczna energia RWE”.
16.  „Wózki za nakrętki” – akcja zbierania nakrętek plastikowych.
17. Zbiórka surowców wtórnych: makulatury, opakowań kartonowych, baterii.
18. Program proekologiczny „Młody badacz przyrody”  realizowany przez 

drużynę zuchów.
19. Program edukacyjny „Śladami żubra”.
20. Akcja „Sprzątanie świata”.

4.
Szkoła 
Podstawowa nr 
3 w Hajnówce

1. Owoce w szkole - 40.
2. Szklanka mleka - 87.
3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20.
4. Program Zdrowa szkoła to szkoła wesoła – kl. I –III.
5. Nie pal przy mnie, proszę.
6. Znajdź właściwe rozwiązanie.
7. Trzymaj formę - promocja zdrowego stylu życia.
8. Akcje proekologiczne w ramach koła ekologicznego.
9. Zbiórka opakowań po napojach i baterii.
10. Akcja „Sprzątanie świata”.
11. Odpady na wartościowe wypady.

5. Przedszkole nr 
1

1. Szklanka mleka- 130.
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 27 dzieci.
3. Dbamy o swoje zdrowie- program promocji zdrowia
4.  Co warto jeść?
5.  Czym skorupka za młodu nasiąknie - program proekologiczny.
6.  Kamyczkowe rady  – program wychowawczy.
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7. Czyste powietrze wokół nas (we współpracy z Sanepidem).

6. Przedszkole nr 
2

1. Szklanka mleka - 105 dzieci.
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 17 dzieci.
3. Roczny program rozwoju przedszkola.
4. Program Wychowawczy Przedszkola nr 2 w Hajnówce.
5. Jestem Przedszkolakiem - program adaptacyjny.
6. Bezpieczny Przedszkolak.
7. Mali Ekolodzy - program ekologiczny.
8. Program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
9. Zdrowy przedszkolak- to wesoły przedszkolak  –  program edukacji 

prozdrowotnej.
10. Przedszkolna Akademia Zdrowia- szansą na upowszechnienie edukacji 

zdrowotnej.
11. Wyprawa po zdrowie.
12. Czyste powietrze wokół nas.
13. Przedszkolak oszczędza energię i chroni środowisko.

7. Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Szklanka mleka - 110 dzieci
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 40 dzieci.
3. Program Ekozespołów- „Zadbajmy o przyjazny klimat”. 
4. Projekt edukacji ekologicznej pt. „Tropem żubra”.
5. Program edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas”.
6. Program zdrowotny „ Przedszkole promujące zdrowie”.

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Szklanka mleka – 326 dzieci. 
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 75 dzieci.
3. Realizacja programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele 

Zippiego”.
4. Realizacja programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele natury”.
5. Realizacja programu edukacyjnego „Tęczowe smaki lubią dzieciaki”.
6. Realizacja programu edukacyjnego „Co warto  jeść ?”.
7. Realizacja programów  „Czyste powietrze wokół nas” i  „Przed pójściem 

do szkoły” - we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Hajnówce.

8. Udział w ogólnopolskim programie zbierania zużytych baterii.
9. Organizacja 37 wycieczek całodniowych rekreacyjno – przyrodniczych.
10. Program zdrowotny „Zdrowy przedszkolak”.
11. Program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”.
12. Program aktywności zabawowej wspomagający rozwój dziecka.
13. Program ekologiczny „Ekoludki – młodsi specjaliści do spraw przyrody”.
14. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”.
15. We wszystkich grupach wiekowych realizowana była tematyka z zakresu 

zdrowego odżywiania. 
16. Zorganizowanie spotkania i zajęć z pracownikami Białowieskiego Parku 

Narodowego w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w placówkach 
oświatowych Euroregionu Puszcza Białowieska.

17. Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywała się w ścisłej  współpracy 
z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczyli we wszystkich 
zaproponowanych działaniach na rzecz ochrony zdrowia i środowiska.

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

1.INFORMACJE OGÓLNE

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

1) wyniki uczniów i szkół – za pomocą znormalizowanej skali dziewięciostopniowej (staninowej) – 
wyznaczonej na podstawie średnich wyników wszystkich szkół w Polsce (tabela nr 13).

Tabela nr 13.  Skala dziewięciostopniowa.

Stopień skali 
(stanin)

Opis wyniku Przedział punktowy Procent uczniów w 
kraju

1 najniższy 0 - 9 3,9

2 bardzo niski 10 - 12 6,2

3 niski 13 - 16 13,1

4 niżej średni 17 - 20 16,4

5 średni 21 - 25 22,1

6 wyżej średni 26 - 29 16,8

7 wysoki 30 - 32 10,5

8 bardzo wysoki 33 - 35 7,1

9 najwyższy 36 – 40 3,9

Źródło: www.oke.lomza.com.pl

2) wyniki gmin – za pomocą skali pięciostopniowej – wyznaczonej na podstawie średnich wyników 
wszystkich (116) gmin w województwie podlaskim (tabela nr 14).

Tabela nr 14. Skala  pięciostopniowa.

Stopień skali (stanin) Opis wyniku

1 niski

2 niżej średni

3 średni

4 wyżej średni

5 wysoki

Źródło: www.oke.lomza.com.pl

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on 
powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. 
Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można 
nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia 
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jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników 
sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie. Uczniowie, którzy do sprawdzianu 
nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do 
sprawdzianu w roku następnym.  Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki 
sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi. Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który 
przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu 
może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut. Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez 
specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor 
OKE. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. 

Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i 
zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Ustalony wynik jest 
ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów.

2. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW

W roku szkolnym 2011/2012 sprawdzian  szóstoklasistów  przeprowadzono  w  dniu  3 
kwietnia 2012 r., przystąpiło do niego 157 szóstoklasistów z hajnowskich szkół, w tym: ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi –  51 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 3 –  13 
uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 5 – 42 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 6 – 51 uczniów. Za 
pomocą sprawdzianu zostało zbadanych i ocenionych pięć umiejętności uczniów:
1) czytanie,
2) pisanie,
3) rozumowanie,
4) korzystanie z informacji,
5) wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Tabela nr 15 obrazuje wyniki wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących na terenie 
powiatu hajnowskiego.

Tabela nr 15. Wyniki wszystkich szkół podstawowych z powiatu hajnowskiego.

Powiat Lp. Nazwa szkoły

L
iczba uczniów

Średni wynik O
dchylenie 

standardow
e

Stanin_2012pkt %

hajnow
si

1
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w 
Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Hajnówce

51 19,5 49 7,5 3

2 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 
w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce 51 24,2 60 7,7 6

3 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza 
Kusocińskiego w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce 42 24,8 62 8,1 7

4 Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce 13 26,6 67 8,0 8

5 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Białowieży 21 20,6 51 8,2 4

6 Szkoła Podstawowa w Czeremsze 31 25,3 63 8,7 7

7 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Czyżach 16 19,2 48 7,9 3
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8 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dubiczach 
Cerkiewnych 11 23,5 59 10,4 6

9 Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 4 20,3 51 - -

10 Szkoła Podstawowa w Dubinach 15 19,9 50 7,6 3

11 Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 13 20,2 51 6,2 4

12 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kleszczelach 26 22,6 57 6,6 5

13 Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga 
w Narwi 32 22,2 55 7,9 5

14 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Wołkowyckiego 
w Narewce 22 20,5 51 8,9 4

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.

Po przeprowadzeniu analizy wyników sprawdzianu, przedstawionych w tabelach nr 16 i nr 
17,  możemy stwierdzić, że średni wynik gminy (23,0 pkt) był wyższy od średniego wyniku 
krajowego (22,8 pkt) i jest porównywalny z  wynikiem województwa (23,1 pkt). Gmina Miejska 
Hajnówka ukształtowała się w 4 przedziale pięciostopniowej skali, co stanowi wynik wyżej średni. 

Tabela Nr 16. Wyniki hajnowskich szkół podstawowych – sprawdzian.

Liczba uczniów

Średni w
ynik

O
dchylenie standardow

e

Poziom osiągnięć uczniów w 
obszarach umiejętności

Pozycja szkoły na skali 
dziew

ięciostopniow
ej 

(stanionw
ej)_2012 (***)

Procent uczniów z 
wynikiem

Pozycja gm
iny na skali 

pięciostopniow
ej_2012 (*)

czytanie

pisanie

rozum
ienie

K
orzystanie z 

inform
acji

W
ykorzystyw

anie 
w

iedzy w
 praktyce

niskim średnim wysoki
m

pkt % pkt % % % % %

Kraj 22,8 57% 7,6 63% 59% 51% 70% 47% 23,2% 55,3% 21,5%

Województwo podlaskie 23,1 58% 7,9 62% 59% 53% 71% 48% 22,0% 55,7% 22,3%

Hajnówka – miasto (gmina) 157 23,0 58% 8,1 60% 63% 53% 70% 47% 27,4% 44,6% 28,0% 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława 
Jagiełły w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce

51 19,5 49% 7,5 52% 52% 45% 62% 38% 3

Szkoła Podtsawowa nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza w Zespole Szkół nr 3 w 
Hajnówce

51 24,2 60% 7,7 63% 65% 53% 72% 53% 6

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza 
Kusocińskiego w Zespole Szkół nr 1 w 
Hajnówce

42 24,8 62% 8,1 65% 70% 57% 73% 47% 7

Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce 13 26,6 67% 8,0 62% 72% 66% 83% 59% 8

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.

Średnie wyniki hajnowskich szkół kształtują się następująco:
1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, ul. Działowa 1 ze średnim wynikiem 26,6 pkt 
znalazła się w 8  przedziale w skali dziewięciostopniowej staninowej. Wynik tej szkoły 
określany jest jako bardzo wysoki;
2) Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54 ze średnim wynikiem 24,8 pkt 
znalazła się w 7  przedziale dziewięciostopniowej skali staninowej, co stanowi wynik 
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wysoki;
3) Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20  ze średnim wynikiem 
24,2  pkt  znalazła  się  w 6  przedziale  dziewięciostopniowej  skali  staninowej,  co  stanowi 
wynik wyżej średni;
4) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 
ze średnim wynikiem 19,5 pkt  ukształtowała się w 3 przedziale skali staninowej, co stanowi 
wynik niski. 
Jak wynika z powyższej analizy trzy z czterech hajnowskich szkół podstawowych: Nr 3, Nr 

5 i Nr 6 uzyskały wynik znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie (tabela nr 
17).
Tabela Nr 17. Wyniki hajnowskich szkół podstawowych – sprawdzian.

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.
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Z analizy tabeli nr 18 wynika, że Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 5 uzyskały 
wyniki wyższe od ubiegłorocznych (Szkoła Podstawowa nr 5 – wynik wyższy o trzy  przedziały, a 
Szkoła Podstawowa nr 3 –  wynik wyższy o dwa przedziały). Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskała 
wynik na poziomie ubiegłorocznego, natomiast wynik Szkoły Podstawowej nr 6  jest niższy od 
wyniku ubiegłorocznego o jeden przedział.

Tabela Nr 18. Wyniki hajnowskich szkół podstawowych – sprawdzian.

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.
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3. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

W ostatnim roku nauki w gimnazjum przeprowadza się egzamin. Warunkiem ukończenia 
gimnazjum jest przystąpienie do tego egzaminu. Każdy uczeń, który przystąpi do egzaminu zdaje, 
zalicza go.  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.

Od  roku  szkolnego  2011/2012  obowiązują  nowe  zasady  dotyczące  przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego. Składa się on z trzech części, a każda część z dwóch testów.

24  kwietnia  2012  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.

25  kwietnia  2012  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  matematyczno  -  przyrodniczy  zawierał  pytania  otwarte  oraz 
zamknięte i trwał 90 minut.

26 kwietnia 2012 r. gimnazjaliści przystąpili do trzeciej części egzaminu - języki obce, która 
obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, i 
rosyjski). Do tej części egzaminu uczniowie przystąpili z języka, którego uczyli się w szkole jako 
przedmiotu obowiązkowego. Testy z języków obcych  rozpoczynały  się słuchaniem tekstu z płytki 
CD i zawierały pytania otwarte i zamknięte. Test z poziomu podstawowego trwał 60 minut. Test z 
poziomu rozszerzonego trwał również 60 minut.

Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i 
przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje OKE. Nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze 
szkoły,  w  której  są  zatrudnieni.  Karty z  odpowiedziami uczniów oraz wyniki uzyskane za 
wykonanie zadań otwartych wpisane przez egzaminatorów, wprowadza się do elektronicznych 
czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik wprowadzony zostaje do bazy danych. 
Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i 
zamkniętych. Ustalany  jest  przez OKE  na podstawie liczby punktów przyznanych przez 
egzaminatorów  i  jest ostateczny.  Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać 
maksymalnie 50 punktów. 

Ad.1. Część humanistyczna.

W roku szkolnym 2011/2012 do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 
przystąpiło 161 uczniów, w tym: z Gimnazjum nr 1 – 60 uczniów, z Gimnazjum nr 2 – 50 uczniów, 
z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 51  uczniów. Podczas części humanistycznej – 
język polski sprawdzane były między innymi umiejętności z: odbioru wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych informacji i ogólnego tworzenia wypowiedzi.
Podczas części humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie sprawdzane były umiejętności 
z  historii:  chronologia  historyczna,  analiza  i  interpretacja  historyczna  oraz  tworzenie  narracji 
historycznej,  a  z  wiedzy  o  społeczeństwie:  wykorzystanie  i  tworzenie  informacji,  znajomość 
podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość zasad i procedur demokracji.

Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej – język polski wynika, że średni 
wynik naszych szkół –  58,4  %  -  był niższy od średniego wyniku krajowego (65,0 %) oraz 
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średniego wyniku województwa (64,4 %). 
Wyniki naszych szkół (tabela nr 19 ) przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
niższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 65,6 % i  znalazło się w 5 przedziale 
w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako średni.  
- Gimnazjum  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Zespole  Szkół  Nr  2  przy  ul. 
Wróblewskiego  2  uzyskało wynik  –  56,6 pkt  (niższy od  średniego  wyniku  w  kraju  i 
województwie) i  znalazło się w 3 przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). 
Wynik tej szkoły określany jest jako  niski.
-  Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik –  53 % 
(niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się w 2 przedziale w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako bardzo niski.  

Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie 
wynika, że średni wynik naszych szkół – 55,73 % -  był niższy od średniego wyniku krajowego 
(61,0 %) oraz średniego wyniku województwa (61,2 %). 
Wyniki naszych szkół (tabela nr 19 ) przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 63,1 % i  znalazło się w 6 przedziale 
w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako wyżej 
średni.  
-  Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik – 53,2 % 
(niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się w 3 przedziale w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.  
-  Gimnazjum  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Zespole  Szkół  Nr  2  przy  ul. 
Wróblewskiego  2  uzyskało wynik  –  50,9 pkt  (niższy od  średniego  wyniku  w  kraju  i 
województwie) i  znalazło się w 3 przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). 
Wynik tej szkoły określany jest jako  niski.

Tabela Nr 19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza.
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Ad.2. Część matematyczno-przyrodnicza.

W roku szkolnym 2011/2012 do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego przystąpiło 161 uczniów. Podczas tego egzaminu sprawdzane były umiejętności z 
matematyki: między innymi wykorzystywanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, 
użycie  i  tworzenie  strategii  oraz  rozumowanie  i  argumentacja,  a  także  opanowanie  wymagań 
szczegółowych z biologii, chemii, fizyki i geografii.

Dokonując analizy wyników egzaminu w części matematycznej należy stwierdzić, że średni 
wynik naszych szkół – 41,13 %  jest niższy od średniego wyniku krajowego (49,1%) oraz średniego 
wyniku województwa (47,0%). 
Z tej części egzaminu wyniki naszych szkół (tabela nr 19) przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
niższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 47,2 % i  znalazło się w 5 przedziale 
w skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik średni.  
- Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 
Wróblewskiego 2 uzyskało wynik –  42,7  % (niższy od średniego wyniku w kraju i 
województwie) i  znalazło się w 4  przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). 
Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni.
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik –  33 % 
(niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się w 2 przedziale w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako bardzo niski.   

Z analizy wyników egzaminu w części przedmioty przyrodnicze należy stwierdzić, że średni 
wynik naszych szkół –  47,07  %  jest niższy od średniego wyniku krajowego (50,0  %) oraz 
średniego wyniku województwa (50,9 %). 
Z tej części egzaminu wyniki naszych szkół (tabela nr 19) przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 54,2 % i  znalazło się w 7 
przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wysoki.  
- Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 
Wróblewskiego 2 uzyskało wynik –  45,1  % (niższy od średniego wyniku w kraju i 
województwie) i  znalazło się w 4  przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). 
Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni.
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik – 41,9 % 
(niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się w 3 przedziale w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski. 

Ad.3. Język obcy (tabela nr 20).

Podczas tego egzaminu sprawdzane były umiejętności:
1) rozumienie ze słuchu,
2) znajomość funkcji językowych,
3) rozumienie tekstów pisanych,
4) znajomość środków językowych.

W roku szkolnym 2011/2012 117 uczniów naszych szkół zdawało egzamin na poziomie 
podstawowym z języka angielskiego, a 44 z języka rosyjskiego.

a) Egzamin z języka angielskiego.
W roku szkolnym 2011/2012 do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - poziom 

podstawowy przystąpiło 117 uczniów. 
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Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 57,27 % 
był niższy od średniego wyniku krajowego – 63,0 % oraz średniego wyniku województwa – 63,9 
%.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 20) przedstawiają się następująco:

-Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 69,8 % i  znalazło się w 7 
przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wysoki.
-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 56,9 %, także 
niższy od średniego wyniku w kraju i województwie i  znalazło się w 4 przedziale w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niżej średni.
-Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 
Wróblewskiego 2 uzyskało wynik znacznie niższy od średniego wyniku w kraju i 
województwie –  45,1 % pkt   i  znalazło się w 2 przedziale w skali dziewięciostopniowej 
(staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako bardzo niski. 

Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - poziom rozszerzony - przystąpiło 100 
uczniów (gimnazjaliści kontynuujący naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego). 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich  szkół – 
33,33% był znacznie  niższy od średniego wyniku krajowego – 46,0 % oraz średniego wyniku 
województwa – 46,3 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 20) przedstawiają się następująco:

-Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 55,4 %.
-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 37,2 %, także 
niższy od średniego wyniku w kraju i województwie.
-Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 
Wróblewskiego 2 uzyskało wynik znacznie niższy od średniego wyniku w kraju i 
województwie – 35,8 % pkt. 

b) Egzamin z języka rosyjskiego.
W roku szkolnym 2011/2012 do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego - poziom 

podstawowy przystąpiło 44 uczniów. 
Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 68,93 % 

był wyższy od średniego wyniku krajowego –  65,0  %,  ale  niższy  od  średniego wyniku 
województwa – 73,3 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 20) przedstawiają się następująco:

-Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 76,1 %.
-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 74,2 %, także 
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie.
-Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 
Wróblewskiego 2 uzyskało wynik znacznie niższy od średniego wyniku w kraju i 
województwie – 56,5 % pkt. 

Do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego -  poziom  rozszerzony przystąpiło 7 
uczniów (3 z Zespołu Szkół nr 3 i 4 z Zespołu Szkół nr 1). 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich szkół – 60,4 
%  był znacznie  wyższy od średniego wyniku krajowego –  38,0  % oraz średniego wyniku 
województwa – 48,3 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 20) przedstawiają się następująco:

-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 62,5 %, 
znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie.
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Nowowarszawskiej 20 uzyskało wynik 
znacznie wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 58,3 %.
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Tabela Nr 20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – języki obce.

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.
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Tabela nr 21 obrazuje wyniki wszystkich gimnazjów funkcjonujących na terenie powiatu 
hajnowskiego.

Tabela nr 21. Wyniki wszystkich gimnazjów z powiatu hajnowskiego.

Lp. Nazwa szkoły Liczba zdających

Część humanistyczna

Liczba zdających

Część matematyczno-
przyrodnicza

Język polski

historia i 
wiedza o 

społeczeństw
ie

matematyka Przedmioty 
przyrodnicze

Średni w
ynik

O
dchylenie 

standardow
e

Średni w
ynik

O
dchylenie 

standardow
e

Średni w
ynik

O
dchylenie 

standardow
e

Średni w
ynik

O
dchylenie 

standardow
e

% % % % % % % %

Pow
iat hajnow

si

1 Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 3 
w Hajnówce 50 65,6 17,5 63,1 20,8 50 47,2 24,0 54,2 18,9

2 Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 
w Hajnówce 60 53,0 22,8 53,2 20,7 60 33,5 19,8 41,9 14,8

3 Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego w Hajnówce 55 75,9 13,6 64,5 16,4 55 62,4 23,7 57,1 19,1

4

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Hajnówce

51 56,6 19,0 50,9 16,7 51 42,7 20,0 45,1 16,3

5
Publiczne Gimnazjum w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Białowieży 21 60,1 19,3 54,4 21,1 21 34,9 21,2 44,3 15,1

6
Gimnazjum Publiczne w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Czeremsze 27 56,5 15,0 54,7 16,8 27 43,2 19,7 48,4 10,5

7 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół 
w Czyżach 18 58,7 22,0 60,4 18,7 18 45,4 22,6 51,9 15,9

8 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół 
w Dubiczach Cerkiewnych 14 59,2 18,4 56,7 18,0 14 51,9 27,8 52,5 16,2

9 Publiczne Gimnazjum w  Dubinach 26 50,6 15,3 46,5 16,4 26 30,8 13,0 42,6 13,7

10 Gimnazjum w Zespole Szkół w 
Kleszczelach 25 73,3 15,6 74,9 15,1 25 55,7 25,4 62,6 17,7

11 Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona 
Chodakowskiego w Narwi 38 61,3 18,6 62,7 21,2 38 47,6 24,1 51,4 16,6

12 Gimnazjum im. Tamary Sołoniewicz w 
Narewce 36 64,8 15,7 52,4 16,1 36 45,2 22,4 50,5 15,7

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.

VII. Finansowanie zadań oświatowych

Wydatki na oświatę wynoszą 18.943.097,00 zł, co stanowi 34 % ogółu budżetu miasta, w 
tym: 1. subwencja oświatowa w wysokości 10.090.939 zł,
         2. środki budżetowe w wysokości 8.852.158,00 zł.

Budżet szkół wynosi 13.269.097,00 zł, a budżet przedszkoli 5.674.000,00 zł (bez 
inwestycji).

Sporządziła: Zatwierdził:
INSPEKTOR BURMISTRZ
Jolanta Stefaniuk Jerzy Sirak 
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