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ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

Zadania oświatowe miasta Hajnówka wynikają w szczególności z postanowień: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  ustawą  o  samorządzie  gminnym -  zaspokajanie  zbiorowych 
potrzeb  wspólnoty,  między  innymi  w  zakresie  edukacji  publicznej,  należy  do  zadań 
własnych gminy.

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  
późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty - w zakresie: zakładania i prowadzenia 
przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów; zapewnienia 
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; zapewnienia warunków 
działania  szkoły  lub  placówki  w  tym  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki, 
wychowania  i  opieki;  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.), zwanej dalej ustawą Karta Nauczyciela - w zakresie stanowienia o wysokości 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz wspierania nauczycieli w procesie 
dydaktyczno – wychowawczym.

4. Rozporządzeń resortowych, w szczególności Ministra Edukacji Narodowej.
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ROZDZIAŁ II

STRUKTURA OŚWIATY W MIEŚCIE HAJNÓWKA

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.

1. Przedszkola.

Wychowanie  przedszkolne  obejmuje  dzieci  w  wieku  3  –  6  lat  (w  uzasadnionych 
przypadkach od 2,5 roku życia).  Sieć publicznych przedszkoli  w Hajnówce stwarza możliwość 
korzystania  z  usług  przedszkolnych i  odpowiada zapotrzebowaniu rodziców na tę  formę usług. 
Wszystkie  przedszkola  publiczne  w  roku  szkolnym  2012/2013  realizowały,  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego.  Przedszkola 
proponowały też swoim wychowankom bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych.

W roku szkolnym 2012/2013 wychowaniem przedszkolnym objętych było 612 dzieci, co 
stanowi około 80% dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka (24 
oddziały). Ponadto 55  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.

Tabela nr  1. Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych  hajnowskich przedszkoli  w  roku 
szkolnym 2012/2013.

Nazwa placówki Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddziałów

Średnia liczba 
przedszkolaków w 

oddziale
Przedszkole Nr 1 138 5 28
Przedszkole Nr 2 103 4 26
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

115 5 23

Przedszkole Nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi, 
w tym dzieci w 
oddziałach żłobkowych

oddziały 
przedszkolne

256 10 25,60

oddziały 
żłobkowe

55 2 27,50

Razem: 612+55 
(oddziały 

żłobkowe) = 
667

26 25,90

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2013 r.) oraz informacji 
przekazanych przez placówki.
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Za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są opłaty. Do 31.08.2013 r. obowiązywała opłata 
ustalana na podstawie Uchwały 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  była  jako  0,11%  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (od 01.01.2013 r. - 1600 zł x 0,11% = 1,76 zł). Opłata za pobyt dziecka w 
hajnowskich  przedszkolach  przy  100%  frekwencji  dziecka,  w  okresie  od  01.01.2013  r.  do 
31.08.2013 r., wynosiła miesięcznie:
- od godziny 6.00 do godziny 13.00 – nie były pobierane opłaty;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 14.00 opłata wynosiła 37,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 15.00 opłata wynosiła 74,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 16.00 opłata wynosiła 111,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 17.00 opłata wynosiła 148,00 zł miesięcznie.

Od dnia 1 września 2013r.,  zgodnie z art.  12 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.,  poz.  827), 
opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas realizacji 
podstawy programowej wynosi 1 zł. Uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o 
systemie oświaty,  w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia  w życie  niniejszej  ustawy, 
zachowują  moc  do  dnia  31  sierpnia  2014  r. z  tym,  że  opłata  za  godzinę  zajęć  w  czasie 
przekraczającym czas realizacji podstawy programowej nie może przekroczyć 1 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od 01.09.2013 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 21,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 15.00 opłata wynosił 42,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 16.00 opłata wynosi 63,00 zł miesięcznie;
- w przypadku pobytu dziecka do godziny 17.00 opłata wynosi 84,00 zł miesięcznie.

Wysokość  opłaty  za  przedszkole  uzależniona  jest  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. 

W ramach opłaty 1 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu Gmina Miejska Hajnówka 
zapewnia dzieciom dodatkowe, bezpłatne zajęcia. W ubiegłym roku szkolnym była to gimnastyka 
korekcyjna i rytmika, a od bieżącego roku szkolnego również język angielski.

Roczne obciążenie budżetu miejskiego z tytułu utrzymania przedszkoli wynosi 6.110.509 zł. 
Koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu kosztuje miasto miesięcznie około 760 zł. 

Od stycznia 2013 roku na terenie miasta Hajnówka funkcjonuje niepubliczna placówka pod 
nazwą Punkt Przedszkolny „Leśna Kraina”, prowadzona przez osobę fizyczną. Do w/w placówki 
uczęszcza średnio 18 dzieci miesięcznie. Zgodnie z § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXI/150/12 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla  niepublicznych  przedszkoli  oraz  punktów przedszkolnych  prowadzonych  na  terenie  Gminy 
Miejskiej  Hajnówka  przez  osoby  fizyczne  lub  osoby  prawne  inne  niż  jednostka  samorządu 
terytorialnego oraz trybu i  zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz.  Woj. 
Podl.  z  2012  r.,  poz.  3351),  dla  podmiotu  prowadzącego  wychowanie  przedszkolne  w  formie 
punktu przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych w 
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przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym że 
na niepełnosprawnego wychowanka w wysokości przewidzianej w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez miasto. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  od  01.01.2013  r.  z  budżetu  miejskiego  przekazywana  jest 
dotacja dla osoby prowadzącej w/w placówkę niepubliczną w wysokości średnio około 5.500 zł 
miesięcznie (302,76 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedno dziecko x liczba dzieci uczęszczających 
do placówki).

Od 01.09.2013 r. rozpoczęła działalność kolejna placówka niepubliczna pn. „Niepubliczne 
Przedszkole  Językowe  Red  Bus  Kids”,  do  której  uczęszcza  obecnie  38  dzieci  w  wieku 
przedszkolnym. Od styczna 2014 r. w/w placówka również otrzyma dotację z budżetu miejskiego, 
jednak z uwagi,  że  jest  to  przedszkole,  a  nie  punkt  przedszkolny,  jej  wysokość  wyniesie  75% 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto w 
przeliczeniu  na  jedno  dziecko,  z  tym  że  na  niepełnosprawnego  wychowanka  w  wysokości 
przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto (około 570 zł na 
dziecko miesięcznie). 

2. Szkoły.

W roku szkolnym 2012/2013 do szkół uczęszczało 1469 uczniów - o 24 uczniów mniej niż 
w roku szkolnym 2011/2012, w tym 1078 do szkoły podstawowej - o 42 uczniów więcej niż w roku 
szkolnym 2011/2012 i 391 do gimnazjum– o 66 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2011/2012. 
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:

Liczba 
oddziałów

Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale

w szkole 
podstawowej

w 
gimnazjum

Zespół Szkół Nr 1 w 
Hajnówce

435 20 21,80
324 111

Zespół Szkół Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

425 20 21,30
289 136

Zespół Szkół Nr 3 w 
Hajnówce

514 21 24,10
370 144

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Hajnówce

95 6 15,80
95 0

Razem: 1469, w tym:
67 21,901078 917

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2013 r.).
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Dane demograficzne pokazują, że liczba uczniów w miejskich szkołach nadal maleje (tabela 
nr 3). Widoczne są jednak pewne różnice w poszczególnych typach placówek. I tak: w szkołach 
podstawowych  obserwuje  się  tendencję  wzrostową,  natomiast  w  gimnazjach,  zauważalny  jest 
znaczący spadek liczby uczniów. 

Tabela nr 3. Liczba uczniów w szkołach w okresie od roku szkolnego 2011/2012 do roku szkolnego 
2013/2014.

Nazwa szkoły Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014
(bieżący rok szkolny)

Liczba dzieci ogółem, w tym:
w szkole 

podstawowej
w 

gimnazjum
w szkole 

podstawowej
w 

gimnazjum
w szkole 

podstawowej
w 

gimnazjum

Zespół Szkół Nr 1 
w Hajnówce

451 435 423
305 146 324 111 315 108

Zespół Szkół Nr 2 
z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

445 425 428
293 152 289 136 315 113

Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce

510 514 507
351 159 370 144 369 138

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 
w Hajnówce

87 95 91
87 0 95 0 91 0

Razem: 1493, w tym 1469, w tym: 1449, w tym:
1036 457 1078 391 1090 359

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31.03.2012 r., 31.03.2013 r. i 
30.09.2013 r.).

Na podstawie zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzane jest stopniowe obniżanie 
obowiązku szkolnego. Do bieżącego roku rodzic miał możliwość wyboru, a więc mógł decydować 
czy dziecko sześcioletnie będzie realizowało edukację przedszkolną, czy też obowiązek szkolny. W 
roku  szkolnym  2012/2013  do  pierwszej  klasy  szkoły  podstawowej  uczęszczało  10  dzieci 
sześcioletnich.

Od  września  przyszłego  roku  dzieci  urodzone  od  01.01.2008  r.  do  30.06.2008  r.  będą 
zobowiązane do realizacji  obowiązku szkolnego,  natomiast  w przypadku dzieci  urodzonych od 
01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. nadal będzie istniała możliwość dokonania wyboru uczęszczania do 
szkoły lub przedszkola. Od września 2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zobowiązane będą do 
realizacji obowiązku szkolnego. 

Planowane  obniżenie  wieku  szkolnego  spowoduje  konieczność  zwiększenia  ilości 
oddziałów  w  szkołach  podstawowych  przy  zmniejszonej  ilości  dzieci  w  przedszkolach,  gdyż 
wychowaniem przedszkolnym objęte będą dzieci w wieku 3 – 5 lat, a nie jak dotychczas 3 – 6 lat. 

Dane demograficzne dotyczące dzieci urodzonych w latach 2007 – 2012, zamieszkałych na 
terenie miasta Hajnówka, z wyszczególnieniem liczby dzieci urodzonych w okresie od 01.01.2008r. 
do 30.06.2008 r. oraz w okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. obrazuje tabela nr 4. 

7



Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 

Tabela  nr  4.   Dane  demograficzne  dotyczące  dzieci  urodzonych  w  latach  2007  –  2012, 
zamieszkałych w mieście Hajnówce.

Lp. Rok urodzenia Liczba dzieci
1. 2007 184
2. 2008, w tym: 195

od 01.01 do 30.06.2008 r. 106
od 01.07 do 31.12.2008 r. 89

3. 2009 211
4. 2010 211
5. 2011 194
6. 2012 184

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych posiadanych przez Urząd Miasta Hajnówka
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III ROZDZIAŁ

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 z późn. zm.) do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

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.

1. Zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych  warunków 
nauki, wychowania i opieki.

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

1. We wszystkich szkołach i przedszkolach przeprowadzane są okresowe kontrole budynków 
pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, w tym 
przeglądy instalacji: elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej oraz kontrola 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. We  wszystkich  przedszkolach  zamontowano  rejestratory  i  wprowadzono  logowanie  dla 
rodziców dzieci przy wejściu i wyjściu z placówki.

4. Opracowano i wprowadzono nowe procedury, itp.:
1) W Przedszkolu Nr 1:
- Procedurę bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w placówce w Hajnówce.
2) W Przedszkolu nr 2 w Hajnówce:
- Procedurę w sprawie zabezpieczenia placówki przed wejściem osób nieupoważnionych
- Procedurę w sprawie zabezpieczenia placówki przed włamaniem
- Procedurę postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy dzieciom 
uczęszczającym do Przedszkola nr 2 w Hajnówce.
3) W Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi:
- Kontrakt grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady 
zgodnej  i  bezpiecznej  zabawy  z  rówieśnikami  oraz  zasady  właściwego  korzystania  z 
zabawek.

5. Stosowanie  i  przestrzeganie  procedur  funkcjonujących  w  przedszkolach  dotyczących: 
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, wycieczek i spacerów. W Przedszkolu nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi wprowadzono dyżury woźnych w godzinach odbioru dzieci 
z przedszkola.

6. W szkołach funkcjonują gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę 
nad uczniami sprawuje pielęgniarka.  Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez 
pielęgniarkę obejmuje: 
1)  przeprowadzanie  testów  przesiewowych  w  celu  wykrywania zaburzeń w rozwoju 
fizycznym (somatycznym): pomiar wysokości ciała, masy ciała, oznaczanie pozycji 
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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  oraz kierowanie 
postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów
2) przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich 
wyników
3)  prowadzenie  u  uczniów szkoły podstawowej  grupowej  profilaktyki  próchnicy  zębów 
metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi
4) przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu 
szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego
5) poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi
6) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców  oraz uczestnictwo w szkolnych 
programach profilaktycznych i promocji zdrowia
7)  udzielanie  uczniom i  pracownikom szkoły  pomocy  medycznej  w  urazach  i  nagłych 
zachorowaniach
8)  współdziałanie  z  Dyrekcją  i  pracownikami  szkoły  w  zakresie  tworzenia  w  szkole 
środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników
9) współpraca  z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną  i lokalną służbą zdrowia.

7. Szkoły wyposażone są w monitoring wizyjny.
8. Wyposażenie sal dydaktycznych jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Odpowiednie wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego (boiska, place zabaw).
10. Bieżące remonty sal. 
11. Naprawy bieżące urządzeń i przyrządów.
12. Większa liczba dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw oraz zwiększenie obszaru 

objętego dyżurami (teren budynku szkoły oraz teren wokół szkoły).
13. W zespołach szkół uczniowie są objęci opieką pedagoga i psychologa. W Przedszkolu nr 3 z 

Oddziałami Integracyjnymi zatrudniony jest psycholog.
14. Wyznaczone i odpowiednio oznakowane drogi ewakuacyjne we wszystkich placówkach.
15. Wszystkie placówki wyposażone są w apteczki zaopatrzone  w  niezbędne  materiały 

opatrunkowe wykorzystywane m.in. podczas wycieczek i biwaków. 
16. 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.

17. 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”, „Bezpieczeństwo w sieci”, itp.). 
Młodzież  z  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  brała  udział  w  kontroli 
samochodów wraz z przedstawicielami policji ruchu drogowego.
W  Przedszkolu  nr  5  z  Oddziałami  Żłobkowymi  odbyły  się  spotkania  z  policjantami, 
wspólne wycieczki na skrzyżowania, wizyty w komendzie Policji, uczestnictwo w pokazie 
tresury psów, wycieczki do Straży Pożarnej.

18. Realizowano ogólnopolskie programy: „Szkoła bez przemocy”, „Zachowaj Trzeźwy 
umysł”, ”Bezpieczne Przedszkole - Zdrowie oraz aktywność najmłodszych”, „Bezpieczny 
przedszkolak”,  „Moje  dziecko  idzie  do  szkoły’’,  ,,Przedszkolak  bezpieczny na  drodze’’, 
„Klub Bezpiecznego Puchatka”. 
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19. Odbyły się warsztaty  i  kampanie  dla  gimnazjalistów: „Mówię nie”, „Drops”, „Cienka 
Granica”.

20. Przeprowadzono akcje profilaktyczne: „Po co nam ta agresja”, “Bezpieczeństwo dziecka w 
sieci”. Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wzięła udział w akcji 
„Ratujemy i uczymy ratować”.

21. Uczniowie brali udział w turniejach: „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, 
„Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” oraz w konkursach: 
„Bezpieczeństwo na wodzie”, „Jestem bezpieczny”.

22. Przeprowadzono Akcję „Małolat”  we współpracy z Komendą  Powiatową  Policji w 
Hajnówce  (wizyty w domach uczniów zagrożonych demoralizacją, uzależnieniem 
przeprowadzone przez wychowawców klas z udziałem pracowników socjalnych, 
kuratorów).

23. W Przedszkolu nr 2 w Hajnówce zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci ,,Potrafię się 
bawić bezpiecznie’’.

24. Dla nowo przyjętych pracowników zorganizowano szkolenia z zakresy BHP,  a  dla 
pozostałych pracowników okresowe szkolenia na w/w temat.

25. 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).  W przedszkolach prowadzone były cykliczne  zajęcia  o  tematyce 
bezpieczeństwa,  nauczyciele  zapoznawali  dzieci  z  przepisami  BHP,  edukowali  na  temat 
zachowania bezpieczeństwa w trakcie pobytu w przedszkolu i na placu przedszkolnym oraz 
poza  przedszkolem  (w  zakresie  ogólnych  zasad  drogowych,  bezpiecznej  drogi  do 
przedszkola, bezpiecznych zabaw w sali i na placu przedszkolnym oraz w domu, zimowych 
zabaw,  bezpiecznego  korzystania  z  urządzeń),  a  także  zapoznali  z  regulaminami,  np.  z 
,,Regulaminem korzystania z placu zabaw’’. 

26. W Zespole Szkół nr 3 zorganizowano Apel ph. „Bezpieczne ferie”.
27. We wszystkich grupach wiekowych w  Przedszkolu nr 2 w Hajnówce  wdrożono ,,Kodeks 

Przedszkolaka’.
28. Przestrzegano instrukcji, procedur i regulaminów związanych z wyjazdami  (każda 

wycieczka posiadała kartę i plan wycieczki zatwierdzony przez dyrektora, jak również listę 
uczestników).  W  Przedszkolu  nr  2  w  Hajnówce  zakupiono  kamizelki  odblaskowe  z 
nadrukiem przedszkola, które są zakładane przez dzieci podczas spacerów i wycieczek.

29. W  placówkach  oświatowych  przeprowadzono  próbną  ewakuację  dzieci  i  młodzieży  z 
udziałem straży pożarnej.

30. Przeprowadzono egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.
31. W Przedszkolu nr 2 w Hajnówce wykonano dodatkowe ogrodzenie oddzielające plac zabaw 

dla dzieci najmłodszych oraz wykonano ogrodzenie zabezpieczające wjazd samochodów na 
teren  przedszkola  w  pobliżu  placu  zabaw.  Ponadto  założono  blokadę  na  bramkę 
uniemożliwiającą jej otwarcie przez dzieci.

2. Remonty obiektów szkolnych.

Stan  techniczny  i  funkcjonalność  budynków  oświatowych  oraz  urządzeń  sportowo-
rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. Dzięki tym działaniom staramy się, aby baza lokalowa 
spełniała określone standardy i normy użytkowe. Stan techniczny miejskich obiektów oświatowych 
jest dobry. Corocznie na remonty placówek oświatowych przeznaczane są znaczne środki 
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finansowe, również pozabudżetowe. W roku szkolnym 2012/2013 na remonty budynków szkolnych 
i przedszkolnych wydatkowano kwotę 221.937,67 zł. W ramach tych środków wykonano bieżące 
remonty sal dydaktycznych, korytarzy i innych pomieszczeń w budynkach placówek oświatowych 
(tabela nr 5).

Tabela nr 5. Szczegółowy wykaz remontów.

Nazwa placówki Wykaz wykonanych prac remontowych
Przedszkole nr 1 w Hajnówce, 

ul. Jagiełły 1
1. Naprawa 2 piaskownic i ławki – 875,86zł
2. Odnowienie kuchni – 375,00zł
3. Remont tarasu przedszkolnego: Robocizna – 5.780,00zł 

Materiały /taras + kuchnia/ - 4.736,20zł 
Łączny koszt remontów: 11.767,06zł

Przedszkole nr 2 w Hajnówce, 
ul. Warszawska 2

1. Wymiana  instalacji  elektrycznej  w  pomieszczeniach 
piwnicznych budynku głównego przedszkola – 2.200 zł

2. Czyszczenie  i  odgrzybienie  elewacji  przedszkola  – 
2.300 zł

Łączny koszt remontów: 4.500 zł

Przedszkole nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce, 

ul. Rzeczna 3

1. Ułożenie paneli w sali – 500 zł
2. Położenie terakoty i glazury w magazynie żywności – 

1.000 zł
3. Zakup mebli – 5.500 zł
4. Wykonanie  podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  – 

55.956 zł
Łączny     koszt     remontów:     62  .95  6 zł  

Przedszkole nr 5 z Oddziałami 
Żłobkowymi w Hajnówce, ul. 

Reja 2

1. Wymiana nawierzchni przed budynkiem przy M. Reja 
2 (zakres prac: usunięcie nawierzchni asfaltowej, 
nawiezienie piasku, ułożenie kostki brukowej, 
materiały: cement, krawężniki, kostka brukowa) – 
29.983,00 zł

2. Remont łazienki przy grupie żłobkowej z 
pomieszczeniem gospodarczym i korytarzem w 
budynku przy A. Krajowej – 18.526,00 zł

Łączny koszt remontów: 48.509     zł  

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

1. Remont wypożyczalni książek w bibliotece szkolnej – 
3.278, 05 zł

2. Zakup nowych regałów na książki do biblioteki na 
kwotę 8.300 zł

3. Remont magazynu żywnościowego – 1.709, 41 zł
4. Remont pokoju intendentki – 400 zł
5. Remont sali lekcyjnej – 300 zł

Wszystkie prace remontowe za wyjątkiem ułożenia terakoty w 
wypożyczalni książek zostały wykonane przez woźnych. 
Łączny koszt remontów: 13.987,46     zł  
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Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce, 

ul. Wróblewskiego 2

1. Wymiana podłóg w budynku B - I, II piętro (sale 
lekcyjne, korytarze oraz na parterze w pomieszczeniach 
klas integracyjnych) – 36.533,00 zł

2. Wymiana drzwi w salach lekcyjnych budynek B (6 
sztuk) – 8.340,00 zł

3. Malowanie sal lekcyjnych – 3.000,00 zł (materiały)  - 
robocizna we własnym zakresie

4. Remont klatki schodowej i magazynu warzywnego w 
kuchni – 3.000,00 ( materiały) – robocizna  we 
własnym zakresie

5. Remont pomieszczenia na sklepik szkolny – 2.103,00 
zł (materiały) – robocizna we własnym zakresie

6. Wymiana przyłącza wodociągowego – 1.825,05 zł 
Łączny koszt remontów: 54.801,05     zł      

Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, 
ul. Nowowarszawska 20

1. Pomalowano salę dydaktyczną nr 21
2. Pomalowano korytarz i klatkę schodową na I piętrze 

budynku A.
3. Uzupełniono ubytki (tynki, farba) w salach 

dydaktycznych i na korytarzach.
4. Zakup materiałów – 14.681,80 zł

Prace wykonano sposobem gospodarczym (woźni).
Łączny koszt remontów: 14.681,80 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Hajnówce, ul. Działowa 1

1. Wymiana drzwi  do  sekretariatu,  gabinetu  dyrektora  i 
pokoju nauczycielskiego – 4.750,00 zł

2. Remont parkietu w pracowni szkolnej – 2.297,75 zł
3. Wyniesienie przyłącza napowietrznego – 2.741,67 zł 
4. Materiały do remontu pomieszczeń szkolnych – 945,88 

zł 
Łączny koszt remontów: 10.735,30 z  ł  

Łączny koszt remontów w placówkach oświatowych w 2012/2013 roku: 221.937,67     zł  
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych

3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

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 nr 7).
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Tabela nr 6. Zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach 

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Obsługa Administracja
1 Przedszkole nr 1 9,75 0,5

2 Przedszkole nr 2 9,75 0,5

3 Przedszkole nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi

10 0,5

4 Przedszkole nr 5 z 
Oddziałami Żłobkowymi

29 3

Razem: 58,50 4,5
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek oświatowych

Tabela nr 7. Zatrudnienie administracji i obsługi w szkołach 

Lp. Nazwa placówki
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
Obsługa Administracja

1 Zespół Szkół nr 1 15 4

2 Zespół Szkół nr 2 18,8 (w tym palacze 
sezonowi)

3,2

3 Zespół Szkół nr 3 10 2
4 Szkoła Podstawowa nr 3 6 (w tym palacze sezonowi) 1,33

Razem: 49,80 10,53
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek oświatowych

4. Wyposażenie szkół  i  przedszkoli  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt  niezbędny  do 
realizacji programów nauczania oraz innych zadań statutowych.

Bardzo  istotnym  czynnikiem  w  realizacji  procesu  nauczania  jest  dbałość  o  ciągłe 
wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt,  pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie co 
poprawia jakość kształcenia.

Wszystkie miejskie placówki oświatowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
niezbędny do realizacji programów nauczania oraz innych zadań statutowych. Gmina każdego roku 
przeznacza środki finansowe na pomoce dydaktyczne biorąc pod uwagę zapotrzebowanie placówek 
oświatowych i  możliwości  finansowe budżetu.  Każda szkoła  posiada  odpowiednio  wyposażone 
pracownie komputerowe, biblioteki szkolne z tysiącami woluminów. Nauczyciele klas młodszych 
mogą  wykorzystywać  na  zajęciach  pomoce  dydaktyczne  zakupione  w  ramach  Rządowego 
Programu  Radosna  Szkoła  oraz  w  ramach  realizowanych  projektów  unijnych.  Przedszkola  są 
wyposażone  w  zabawki,  gry  dydaktyczne,  itp.  Nauczyciele  wychowania  fizycznego  mają  do 
dyspozycji różnego rodzaju sprzęt sportowy. 
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W minionym  roku  szkolnym na  zakup  pomocy  dydaktycznych  i  książek  przeznaczono 
około 72.000 zł (tabela nr 8).

Tabela nr 8. Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych

1. Zespół Szkół nr 1 1. Książki do biblioteki – 3.037,39 zł
2. Zestaw instrumentów muzycznych + podkłady muzyczne – 376 zł
3. Sprzęt na wychowanie fizyczne – 109 zł
4. Maty edukacyjne  i inne pomoce do klas I – III szkoły podstawowej 
-1.688,91 zł 
5. Tablice szkolne – 562,10 zł
6. Gry, książki i zabawki do świetlicy szkolnej – 1.202, 89 zł 
7. Ławki gimnastyczne – 1.820,40 zł
   Łącznie – 6.984, 93 zł  

2. Zespół Szkół nr 2 1. Zakup książek do biblioteki szkolnej, prasa, wydawnictwa  – 
4001,79 zł
2. Pomoce naukowe  /matematyka, chemia, słowniki/ - 2.000,00 zł
3. Stoliki szkolne i krzesła do 2 sal lekcyjnych – 9.078,40 zł
4. Tablice szkolne  /białe/ - 1.500,00 zł
5. Rolety – 5.466,00 zł
   Łącznie – 22.046,19 zł                                                   

3. Zespół Szkół nr 3 1. Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
2. Radiomagnetofony
3. Książki.
4. Gry planszowe do świetlicy
   Łącznie – 11.338,00 zł        

4. Szkoła 
Podstawowa nr 3

1. Książki do biblioteki - 308,34 zł 
2. LCD  – 5.021,97 zł
3. Odtwarzacze – 1.216,00 zł
4. Program komputerowy – 215,90 zł 
   Łącznie – 6.762,21 zł    

5. Przedszkole nr 1 1. Pomoce edukacyjne (klocki, tablica manipulacyjna, labirynt, klocki 
„Pociąg”) -   1.060,26 zł
2. Gry edukacyjne,  zabawki  drewniane  (kolejka,  wieża,  domino)  – 
424,35 zł
3. Materiały edukacyjne, pomoce do gimnastyki korekcyjnej – 410,00 
zł.
   Łącznie – 3.224,23 zł  

6. Przedszkole nr 2 Zakup zabawek do sal i na plac zabaw na kwotę – 5.480,00 zł
7. Przedszkole nr 3 Książki, maskotki, puzzle, klocki, gry, zabawki – 2.986,76 zł
8. Przedszkole nr 5 Pomoce dydaktyczne i zabawki – 13.037,52 zł

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie informacji przekazanych przez  dyrektorów placówek oświatowych
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IV ROZDZIAŁ
KADRA NAUCZYCIELSKA

1. Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych.

W rozwoju  szkolnictwa  zasadniczą  rolę  odgrywają  umiejętności  zawodowe  nauczycieli. 
Doborem  kadry  pedagogicznej  zajmują  się  dyrektorzy  placówek  oświatowych.  Nauczyciele 
pracujący w hajnowskich  szkołach  i  przedszkolach posiadają  odpowiednie kwalifikacje oraz w 
większości uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

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

W  roku  szkolnym  2012/2013  nad edukacją dzieci w  miejskich  szkołach  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 9). 

Tabela nr 9. 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 0 10 12 0% 17% 0% 83%

Przedszkole  nr 
2 1 3 3 6 13 8% 23% 23% 46%

Przedszkolny nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

4 4 4 8 20 20% 20% 20% 40%

Przedszkolny nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

0 5 7 12 24 0% 21% 29% 50%

Szkoła 
Podstawowa nr 
3

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

Zespół Szkół nr 
1 0 5 9 40 54 0% 9% 17% 74%

Zespół Szkół nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi

4 10 18 34 66 6% 15% 27% 52%
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Zespół Szkół nr 
3 1 10 11 31 53 2% 19% 20% 59%

Razem 12 40 54 142 248 5% 16% 22% 57%
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie Systemu Informacji Oświatowej – stan na 31.03.2013 r.

2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi, surdopedagog oraz rehabilitant. Zatrudniona kadra pedagogiczna nadal kształci się i 
nabywa dodatkowe kwalifikacje. Gmina Miejska Hajnówka -  jako organ prowadzący szkoły,  w 
porozumieniu  z  dyrektorami  szkół  i  placówek,  ustala  corocznie  w Planie  dofinansowania  form 
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  za  kształcenie 
nauczycieli  oraz  specjalności  i  formy  kształcenia,  na  które  dofinansowanie  jest  przyznawane. 
Środki, na wspieranie form doskonalenia nauczycieli są umieszczane w planach finansowych szkół. 
W roku szkolnym 2012/2013 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 
kwotę 43.839,64 zł, w ramach której nauczyciele zdobywali kolejne uprawnienia i umiejętności, jak 
niżej (tabela nr 10):

Tabela 10.  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013

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:
1. Nauczyciele  brali  udział  w  projekcie  „Wdrożenie 

zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli  w 
Powiecie  Hajnowskim”  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki,  działanie  3.5  Kompleksowe  wspomaganie 
rozwoju szkół, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. W 
ramach  tego  projektu  19  nauczycieli  szkoły  podstawowej 
doskonaliło  swoją wiedzę i  umiejętności  w obszarze praca z 
uczniem  młodszym,  20  nauczycieli  gimnazjum  w  obszarze 
rodzice są partnerami szkoły.

2. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach:
1)  Współpraca  z  rodzicem jako nieodłączny element  działań 
wychowawczych.
2) Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów.

3. Ponadto nauczyciele indywidualnie szkolili się w zakresie:
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1) Technologia informacyjno – komunikacyjna.
2) Wprowadzenie nowej leksyki  jako etap, a nie cel pracy z 
uczniami w klasach IV – VI.
3) Wykorzystanie TIK w nauczaniu języka białoruskiego na I i 
II etapie edukacyjnym.
4)  Pole  minowe  czy  pole  do  popisu.  Fakty  i  mity  edukacji 
wczesnoszkolnej w świetle reformy i praktyki nauczyciela.
6) Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych.
7)  Jak  pracować  z  dzieckiem  o  specjalnych  potrzebach 
edukacyjnych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 z 
ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI

3
Podyplomowe Studia 
Liderów Oświaty - 1 
nauczyciel.

Kurs kwalifikacyjny w zakresie 
oligofrenopedagogiki – 2 nauczycieli.

Doskonalenie zawodowe:
1. „Cyfrowa szkoła – Przed i za Kamerą” - 1 osoba
2. "Terapia – skoncentrowana na rozwiązaniach” - 1 osoba
3. Szkolenie – Szkoła ucząca się - 2 osoby.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 2
1. Studia podyplomowe 

edukacja elementarna 
– 1 nauczyciel

2. Studia podyplomowe 
socjoterapia – 1 
nauczyciel.

0

Doskonalenie zawodowe:
1. Konferencja  „Biblioteka  szkolna  –  klucz  do  przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości” - 2 nauczycieli
2. Konferencja „Sztuka uczenia” - 5 nauczycieli
3. Konferencja „Pole minowe, czy pole do popisu? Fakty i mity 

edukacji wczesnoszkolnej w świetle reformy oświaty i praktyki 
pracy nauczyciela" - 6 nauczycieli

4. Konferencja „Tuwim portret wielokrotny” - 2 nauczycieli
5. Seminarium „Jak  pracować  z  dziećmi  o  różnych  potrzebach 

edukacyjnych?” - 5 nauczycieli
6. Konferencja „Egzamin szóstoklasisty” - 4 nauczycieli
7. Konferencja   metodyczna  „Nauczanie  języka  mniejszości 

narodowej w świetle prawa oświatowego” - 2 nauczycieli
8. Konferencja „Cyfrowa szkoła na co dzień – przykład dobrych 

praktyk” - 3 nauczycieli
9. Konferencja „Cyfrowa szkoła, czyli jaka?” - 1 nauczyciel
10. Konferencja  „Komunikowanie  wyników  sprawdzianu  i 

egzaminu gimnazjalnego” - OKE – 1 nauczyciel
11. Szkolenie:  „Obsługa  Platformy-  system  doskonalenia 
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nauczycieli - 1 nauczyciel
12. Kurs  internetowy „Życie  z  pasją  –  jak wciąż  kochać  zawód 

nauczyciela - 1 nauczyciel
13. Kurs internetowy „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z 

rodzicami” - 1 nauczyciel
14. Szkolenie „Ruch kadrowy 2013” - 1 nauczyciel
15. Szkolenie „Wpływ sposobu oceniania na efekty pracy szkoły” - 

17 nauczycieli
16. Kurs  „Uczeń  zdolny  na  lekcjach  języka  białoruskiego”  -  2 

nauczycieli
17. Szkolenie „Praca grupy i zespołu w praktyce” - 1 nauczyciel
18. Szkolenie  „Elementy  mediacji  i  negocjacji  w  relacjach  z 

rodzicami” - 1 nauczyciel
19. Szkolenie „Zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzież” 

- 1 nauczyciel
20. Szkolenie „Bezpieczna szkoła 2013” - 1 nauczyciel
21. Szkolenie  „Doradztwo  zawodowe  w  gimnazjum  –  rola  i 

zadania” - 1 nauczyciel
22. Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zasady 

realizacji procedury „Niebieska Karta” - 1 nauczyciel
23. Szkolenie  „Wychowawca  klasy.  Metody  rozwiązywania 

konfliktów” - 1 nauczyciel
24. Szkolenie  „Jak  motywować  uczniów  do  nauki  –  recepta  na 

sukces” - 6 nauczycieli
25. Warsztaty „Szkoła promująca zdrowie” - 2 nauczycieli
26. Warsztaty „Od umiejętności do diagnozy” - 4 nauczycieli
27. Warsztaty  metodyczne  „Język  białoruski  jako  język 

mniejszości  narodowej,  monitorowanie  realizacji  podstawy 
programowej” - 2 nauczycieli

28. Warsztaty „Jak zachęcić dzieci do czytania” - 1 nauczyciel
29. Warsztaty  „Mnemotechniki  w  pracy  umysłowej  ucznia  i 

nauczyciela – bibliotekarza.” - 3 nauczycieli
30. Warsztaty metodyczne „Biblioteka – „trzecim miejscem” - 3 

nauczycieli
31. Warsztaty „Orgiami – cuda z papieru” - 7 nauczycieli
32. Warsztaty „Konflikty są twórcze” - 1 nauczyciel
33. Warsztaty „Zjawiska przemocy” - 1 nauczyciel
34. Warsztaty  „Gram,  więc  myślę,  myślę,  więc  gram”  -  1 

nauczyciel
35. Warsztaty  metodyczne  organizowane  przez  metodyków 

katechetów - 16 nauczycieli
36. Warsztaty  „Poznać  przeszłość.  Ojczysty  Panteon  i  ojczyste 

spory” - 1 nauczyciel
37. Rady pedagogiczne – szkoleniowe, na temat:

1) „Ratownik medyczny w zakresie  pierwszej  pomocy” -  52 
nauczycieli
2)  „Ocenianie,  które  wspiera  uczenie  się  –  sposoby  i 
przykłady” - 52 nauczycieli
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3)  „Wdrożenie  zmodernizowanego  systemu  doskonalenia 
nauczycieli” 2 razy w szkole podstawowej - 42 nauczycieli
4)„Wdrożenie  zmodernizowanego  systemu  doskonalenia 
nauczycieli” 2 razy w gimnazjum – 42 nauczycieli.

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 3

2
1. Podyplomowe studia w 
zakresie logopedii – 1 
nauczyciel.
2. Studia licencjackie w 
zakresie języka angielskiego 
– 1 nauczyciel.

0

Doskonalenie zawodowe:
1. Rady szkoleniowe.
2. Praca z uczniem trudnym – warsztaty prowadzone przez 

pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Hajnówce – 12 nauczycieli.

3. Udział w projekcie „Wdrażanie zmodernizowanego systemu 
doskonalenia nauczycieli w powiecie hajnowskim” – 12 
nauczycieli.
1) Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy 
pomocowej (szkolenie i warsztaty)
2) Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (warsztaty i 
szkolenie)
3) Jak skutecznie rozwijać konflikty – mediacje? (szkolenie i 
warsztaty)
4) Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i 
młodzieży (w tym zachowania agresywne)? (szkolenie i 
warsztaty)

4. Kursy, szkolenia, warsztaty (indywidualne):
1) Szkolenie nt. „Edukacja wielokulturowa – element procesu 
wychowawczego kształtujący postawę tolerancji i otwartości" – 
12 nauczyciel
2) Kurs – „Rola nauczyciela w tworzeniu przyjaznych 
warunków adaptacji dzieci 6-letnich” – 2 nauczycieli
3) Warsztaty metodyczne „Integracja języka angielskiego w kl. 
I-III z treściami edukacji wczesnoszkolnej” – 1 nauczycieli
4) Warsztaty metodyczne – „Diagnoza w klasach IV – VI, czyli 
przyrost wiedzy pod pełną kontrolą” – 1  nauczyciel.

PRZEDSZKOLE NR 1 0
0 0
Doskonalenie zawodowe:

1. „Realizacja polityki oświatowej MEN w przedszkolu” - 1 
osoba

2. Szkolenie rady pedagogicznej- warsztaty doskonalące „Metoda 
dobrego startu M. Bogdanowicz”  - 12 nauczycieli
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3. Kurs doskonalący „Przygotowywanie ozdób 
bożonarodzeniowych”   - 11 nauczycieli

4. Konferencja wojewódzka „Wartościowe przedszkole” - 3 
nauczycieli.

5. „Nowelizacja prawa oświatowego” - 1 osoba
6. „Jak prawidłowo wdrożyć nowy System Informacji 

Oświatowej” - 1 osoba
7. Nowy nadzór pedagogiczny dyrektora  przedszkola” - 1 osoba
8. Rada szkoleniowa: „Wspieranie twórczego rozwoju dziecka” - 

11 nauczycieli. 
PRZEDSZKOLE NR 2 3

Studia  magisterskie  na 
kierunku  ,,Pedagogika 
wczesnoszkolna  z  edukacją 
artystyczną’’  w  NWSP  w 
Białymstoku - 2 nauczycielki 

Kurs kwalifikacyjny z 
oligofrenopedagogiki – 1 nauczycielka.

Doskonalenie zawodowe:
1. Szkolenie ,,Kierownik wycieczek szkolnych’’ - 2 nauczycielki
2. Udział  w projekcie  unijnym ,,Wdrożenie  zmodernizowanego 

systemu doskonalenia nauczycieli  w Powiecie Hajnowskim’’. 
W związku z realizacją projektu na terenie placówki odbyły się 
bezpłatne warsztaty i szkolenie z ekspertem zewnętrznym dla 
wszystkich nauczycieli na temat :
1) ,,Prawidłowości rozwojowe dziecka 5-6-letniego’’
2) ,,Metody badania dojrzałości szkolnej’’
3) ,,Ćwiczenia stymulujące gotowość szkolną’’ 
Przeprowadzone  zostały  również  konsultacje  indywidualne  z 
SORE i grupowe z ekspertem w zakresie diagnozy gotowości 
szkolnej dziecka 5-6- letniego  

3. Szkolenie  ,,Wspomaganie  rozwoju  dziecka  z  deficytami 
rozwojowymi’’- wszystkie nauczycielki

4. Szkolenie  ,,Stres  i  wypalenie  zawodowe.  Metody  radzenia 
sobie  ze  stresem  w  zawodzie  nauczyciela’’-  wszystkie 
nauczycielki

5. Szkolenie ,,Współpraca z rodzicem jako nieodłączny element 
działań wychowawcy’’- wszystkie nauczycielki

6. Szkolenie  ,,Metoda  Dobrego  Startu  w  pracy  z  dziećmi  w 
przedszkolu’’- wszystkie nauczycielki

7. ,,Gotowość szkolna dzieci 5-6- letnich’’- szkolenie w ramach 
współpracy  z  Poradnią  Psychologiczno-  Pedagogiczną  w 
Hajnówce – wszystkie nauczycielki

PRZEDSZKOLE NR 3 Z 
ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI

2
0 1. Kurs kwalifikacyjny w zakresie 

oligofrenopedagogiki – 1 nauczycielka
2. Kurs kwalifikacyjny w zakresie 
terapii pedagogicznej – 1 nauczycielka.
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Doskonalenie zawodowe:
1. Centrum  Edukacji  Nauczycieli  w  Białymstoku  –  szkolenie 

dotyczące  Programu  Zdrowotnego  „Co  warto  jeść”  -  4 
nauczycielki

2. Prelekcja pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Hajnówce pt: „Gotowość szkolna dziecka 6 letniego” oraz 
spotkanie nauczycieli  i  specjalistów z rodzicami dzieci 5 i  6 
letnich pt: „ Moje dziecko w przedszkolu i szkole – prezentacja 
multimedialna, poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi” - 9 nauczycieli 

3. Warsztaty  interpersonalne  pt:  „Empatia  w  edukacji” 
zorganizowane dla całego personelu przedszkola - 26 osób

4. Szkolenie „Kierownik wycieczek szkolnych” - 10 nauczycieli
5. Prelekcja  prowadzona  przez  Pana  Remigiusza  Filarskiego- 

naukowca  i  pracownika  Zakładu  Profilaktyki  Chorób 
Metabolicznych  PAN   pt:  „Co  warto  jeść  w  wieku 
przedszkolnym” - 22 osoby

6. Warsztaty dla dzieci i nauczycieli grup 6 letnich pt: „Zabawy 
wspomagające  rozwój  umysłowy  dziecka  -  edukacja 
matematyczna” - 8 nauczycieli

7. Warsztaty dla dzieci 3, 4, 5, 6 letnich i nauczycieli pt: „Metoda 
Dobrego  Startu  w  pracy  z  dziećmi  w  przedszkolu” 
uczestniczyli nauczyciele i specjaliści- 20 nauczycieli

8. Szkolenie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce pt: „Ocena 
gotowości szkolnej i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w 
szkole”  zorganizowane  przez  Poradnię  Psychologiczno  - 
Pedagogiczną w Hajnówce - 4  nauczycielki

9. Szkolenie  z  zakresu  wczesnego  wspomagania  rozwoju  i 
edukacji  uczniów autystycznych  na  terenie  przedszkola  -  16 
nauczycieli

10. Szkolenie  pt:  „Integracja  sensoryczna  w  pracy  z  małym 
dzieckiem” - 15 nauczycieli

11. Szkolenie  pt:  „Praca  z  dzieckiem  nadpobudliwym 
psychoruchowo. Jak radzić sobie z takim dzieckiem w pracy w 
przedszkolu” - 15 nauczycieli

12. Szkolenie  Rady  Pedagogicznej  i  personelu  administracyjno- 
obsługowego w zakresie ewakuacji - 13 nauczycieli

13. Szkolenie z Programu Kids Smart – 2 nauczycielki
PRZEDSZKOLE NR 5 Z 
ODDZIAŁAMI 
ŻŁOBKOWYMI

3
0 1.Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii 

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

Doskonalenie zawodowe:
1. Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego” – 

1 nauczyciel
2. Warsztaty  „Drzwi  ukryte  w  książkach”  –  wydobywanie 
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wartości i praca z dobrym tekstem literackim w przedszkolu – 4 
nauczycieli

3. Warsztaty „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole 
–  tańce  i  zabawy  na  różne  uroczystości  przedszkolne  –  4 
nauczycieli

4. Konferencja „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu, jak 
świadomie je wychowywać” – 2 nauczycieli

5. Seminarium „Wychowanie przez sztukę” – 1 nauczyciel
6. Szkolenie I˚ „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji 

sensorycznej” – 1 nauczyciel
7. Szkolenie „Jak prawidłowo wdrożyć nowy system SIO” – 1 

osoba
8. Warsztaty metodyczne „Bardzo Zielone Spotkanie, czyli poczuj 

się EKO – 22 nauczycieli
9. Szkolenie  „Jak  być  skutecznym  nauczycielem.  Bariery 

komunikacyjne w komunikacji z dzieckiem” – 22 nauczycieli
10. Kurs „Kierownik wycieczek szkolnych” – 3 nauczycieli
11. Szkolenie „Edukacja globalna dla najmłodszych” – 1 

nauczyciel
12. Warsztaty z Arteterapii – 1 nauczyciel
13. Szkolenie „Bezpieczny Przedszkolak” – 6 nauczycieli
14. Szkolenie dla realizatorów programu „Co warto jeść?” – 6 

nauczycieli
15. Szkolenie – „Cele i założenia programów: Moje dziecko idzie 

do szkoły i Czyste powietrze wokół nas” – 4 nauczycieli
16. Szkolenie „Terapia ręki” – 1 nauczyciel
17. Warsztaty metodyczne „Gry i zabawy w przeciwdziałaniu 

przemocy i agresji sensorycznej” – 1 nauczyciel
18. Warsztaty przyrodnicze w ramach Szkolnego Programu 

Ekozespołów – 10 nauczycieli
19. Seminarium „Wychowanie przez sztukę – Dziecko w swoim 

żywiole” – 1 nauczyciel
20. Konferencja naukowo – metodyczna „Zrozumieć dziecko” – 2 

nauczycieli
21. Warsztaty "Rozwijanie umiejętności używania komunikatu 

wspierającego" – 22 nauczycieli
22. W roku szkolnym odbyły się 2 rady szkoleniowe, na których 

zrealizowano 4 tematy:
1) Wydobywanie wartości i praca z dobrym tekstem literackim
2) Twórcza aktywność ruchowa w przedszkolu
3) Arteterapia - terapia przez sztukę
4) Tańce i zabawy na różne uroczystości przedszkolne.

Razem dokształcanie: 16 nauczycieli, w tym: 
7 – studia podyplomowe 9 – kursy kwalifikacyjne

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

Dyrektorzy  i  nauczyciele  hajnowskich  placówek  oświatowych corocznie są nagradzani 
nagrodami za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W roku szkolnym 2012/2013 były to nagrody, jak niżej :

1. Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka – 21 nagród (8 dyrektorów i 13 nauczycieli),
2. Nagroda Dyrektora Szkoły – 84 nauczycieli.  

4. Wynagrodzenie nauczycieli.

1) Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli oraz inne składniki wynagrodzenia nauczycieli.
W skład wynagrodzenia nauczyciela wchodzą:

1. Wynagrodzenie  zasadnicze  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej 
i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2005  r.  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek 
wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181, z późn. zm.). Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
obowiązującego od 1.09.2012 r. obrazuje tabela nr 11. 
Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli uzależnione jest od poziomu awansu zawodowego. 

2. Dodatek  za  wysługę  lat,  stanowiący  od  3  % poczynając  od  czwartego  roku  pracy  do 
maksymalnie  20% wynagrodzenia  zasadniczego po 20 latach  pracy.  Do okresów pracy, 
uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat, zalicza się wszystkie zakończone 
okresy zatrudnienia nauczyciela, niezależnie od wymiaru tego zatrudnienia.  

3. Dodatek  motywacyjny,  stanowiący  5%  środków  przeznaczonych  na  wynagrodzenia 
zasadnicze nauczycieli. Wysokość dodatku motywacyjnego dla poszczególnych nauczycieli 
ustalana jest przez dyrektora placówki, z zastrzeżeniem, że dodatek ten nie może być niższy 
niż 3% i nie wyższy niż 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

4. Dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy – 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 
5. Dodatek opiekuna stażu – 2,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
6. Dodatek za  warunki pracy oraz za uciążliwe warunki pracy – w wysokości 10% stawki 

godzinowej nauczyciela, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe.
7. Nagrody stanowiące 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.
8. Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych. 

Do  wynagrodzenia  nauczycieli  należy  doliczyć  również  wynagrodzenie  za  godziny 
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, godziny nauczania indywidualnego.

Wysokość  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczyciela  uzależniona  jest  od  stopnia  awansu 
zawodowego,  posiadanych  kwalifikacji  oraz  wymiaru  zajęć  obowiązkowych,  a  wysokość 
dodatków  odpowiednio  od  okresu  zatrudnienia,   jakości  świadczonej  pracy i  wykonywania 
dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska  lub  sprawowanej  funkcji  oraz  trudnych 
lub  uciążliwych  warunków pracy. 
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Tabela nr 11. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązująca od 
dnia 01.09.2012 r. (kwoty brutto).

Posiadane kwalifikacje
Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel 
stażysta

nauczyciel 
kontraktowy

nauczyciel 
mianowany

nauczyciel 
dyplomowany

1 Tytuł zawodowy magistra z 
przygotowaniem pedagogicznym 2 265,00 zł 2 331,00 zł 2 647,00 zł 3 109,00 zł

2

Tytuł zawodowy magistra bez 
przygotowania pedagogicznego, 
tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym

1 993,00 zł 2 042,00 zł 2 306,00 zł 2 707,00 zł

3

Tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium języków 
obcych

1 759,00 zł 1 802,00 zł 2 024,00 zł 2 366,00 zł

4 Pozostałe wykształcenie 1 513,00 zł 1 548,00 zł 1 724,00 zł 2 006,00 zł
Źródło: Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.)

2) Średnie wynagrodzenie nauczycieli oraz dodatki uzupełniające.

Na  podstawie  art.  30  ust.  3  ustawy  Karta  Nauczyciela  oraz  Rozporządzenia  Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  13.01.2010  r.  w  sprawie  sposobu  opracowywania  sprawozdania  z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, 
poz. 35 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do analizy wynagrodzeń 
nauczycieli.  Celem  takiej  analizy  jest  ustalenie,  czy  wydatki  poniesione  w  danym  roku 
kalendarzowym na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
nie są niższe od ustalonych średnich wynagrodzeń, które stanowią ustalony niżej procent kwoty 
bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa od września 2012 roku równa 
jest 2 717,59 zł. Natomiast średnie wynagrodzenie wynosi, dla: 
1) nauczyciela stażysty – 100% kwoty bazowej, czyli 2717,59 zł
2) nauczyciela kontraktowego – 111% kwoty bazowej, czyli 3016,52 zł 
3) nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej, czyli 3913,33 zł
4) nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, czyli 5000,37 zł.

Z  przeprowadzonej  analizy  wydatków  poniesionych  w  roku  kalendarzowym  2012  na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w 
art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego stwierdzono, iż nauczyciele ze stopniem awansu: 
stażysta, mianowany oraz dyplomowany nie osiągnęli wysokości średnich wynagrodzeń (tabela nr 
12). Tym samym konieczne było naliczenie i wypłacenie dodatków uzupełniających za 2012 rok dla 
235 nauczycieli (18 stażystom, 62 mianowanym oraz 155 dyplomowanym), na łączną kwotę około 
204.000 zł. 
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Tabela 12.  Średnie wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Miejskiej Hajnówka w 2012 roku 
oraz wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (kwoty brutto w zł).

Średnie wynagrodzenia nauczycieli na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2012 r. 

Okres Nauczyciel 
stażysta

Nauczyciel 
kontraktowy

Nauczyciel 
mianowany

Nauczyciel 
dyplomowany

Wymagane średnie 
wynagrodzenie wg 
ustawy Karta 
Nauczyciela (zł)

od 01.01.12r. 
do 31.08.12r. 2 618,10 2 906,09 3 770,06 4 817,30

od 01.09.12r. 
do 31.12.12r.

2717,59 zł 3016,52 zł 3913,33 zł 5000,37 zł

Razem wydatki na wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2012 (zł) 201.361,00 1.132.054,57 1.929.623,57 7.674.372,20

Średnioroczna liczba 
etatów nauczycieli w 
Gminie Miejskiej 
Hajnówka

od 01.01.12r. 
do 31.08.12r. 6,93 30,28 43,09 130,78

od 01.09.12r. 
do 31.12.12r. 6,86 31,65 46,47 136,12

Średnie wynagrodzenia 
nauczycieli w Gminie Miejskiej 
Hajnówka w 2012 r. (zł)

2 431,90 3046,11 3590,93 4 792,29

Źródło: Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) oraz dane Urzędu Miasta 
Hajnówka.
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V ROZDZIAŁ

POMOC MATERIALNA ORAZ INNE FORMY WSPARCIA UDZIELANE 
HAJNOWSKIM UCZNIOM

Gmina Miejska Hajnówka zapewnia uprawnionym uczniom pomoc socjalną w postaci 
stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dofinansowanie na zakup podręczników. We wszystkich 
szkołach realizowany jest  ponadto Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” 
(obiady finansowane  przez  MOPS).  Trzem uczniom  niepełnosprawnym dofinansowano koszty 
dojazdu  do  szkoły  na  łączną  kwotę  3.538,04  zł,  a  uprawnieni  uczniowie  otrzymują  również 
stypendia o charakterze motywacyjnym. Gmina Miejska Hajnówka oferuje dzieciom i młodzieży 
również inne formy wsparcia, np. pomoc psychologiczno – pedagogiczna, nauczanie indywidualne.

1. Stypendia i zasiłki szkolne 

Gmina Miejska Hajnówka przyznaje pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci 
stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest ona skierowana do wszystkich uczniów zamieszkałych na 
terenie  miasta  Hajnówka  (niezależnie  od  typu  szkoły  w  jakiej  się  uczą).  W  minionym  roku 
szkolnym  otrzymali  ją  ci  uczniowie,  w  rodzinach  których  dochód  na  jednego  członka  nie 
przekroczył  456  zł  netto.  Stypendium i  zasiłek  szkolny mogą  być  przeznaczone  tylko  na  cele 
edukacyjne, t.j. zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń, przyborów szkolnych, komputera, stroju 
sportowego, zajęcia dodatkowe, itp. 

W roku szkolnym 2012/2013 stypendia i zasiłki szkolne  otrzymało 378  uczniów  (369 
stypendia szkolne + 5  zasiłków szkolnych), na kwotę 563.505,65 zł  (tabela  nr 13), z tego 295 
uczniów miejskich szkół (tabela nr 14). Pomoc ta jest przyznawana na podstawie ustawy o systemie 
oświaty i finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i 20% ze środków budżetu gminy.

Tabela 13. Kwota stypendiów socjalnych wypłacona w latach 2010-2012.

Stypendia i zasiłki socjalne 
Rok szkolny 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Liczba uczniów 434 378 387
Kwota (zł) 563.505,65 587.950,03 611.580,38

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

Tabela 14. Liczba uczniów miejskich szkół otrzymujących w roku szkolnym 2012/2013 stypendium i 
zasiłki socjalne.

L.p. Nazwa szkoły Liczba uczniów 
szkoły 

podstawowej

Liczba 
uczniów 

gimnazjum

Łączna liczba 
uczniów, którzy 

otrzymali stypendia

Udział 
procentowy 

stypendystów w 
stosunku do 

liczby uczniów 
w szkole
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[%]

1. Zespół Szkół 
nr 1 86 33 119 27%

2.
Zespół Szkół 

nr 2 68 29 97 23%

3. Zespół Szkół 
nr 3 45 14 59 11%

4.
Szkoła 

Podstawowa 
nr 3

15 0 15 16%

Razem 214 76 290 --------------
Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

2. Wyprawka szkolna dla uczniów.

Pomoc  w  formie  dofinansowania  do  zakupu  podręczników  była  udzielana  uczniom 
rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz w I 
klasie szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach (w których dochód na 
osobę  w  rodzinie  nie  przekracza  kryterium  dochodowego  –  456  zł  netto)  oraz  uczniom 
posiadającym orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  a  także  uczniom pochodzącym z 
rodzin objętych pomocą wynikającą z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
W minionym roku szkolnym z tej formy pomocy skorzystało ogółem 232 uczniów z całej gminy, w 
tym 163 uczniów miejskich szkół. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 53.286 zł, z tego 30.775 
zł dla uczniów miejskich szkół (tabele nr 15 i nr 16). Środki na wyprawkę szkolną przekazywane są 
dla gminy w formie dotacji celowej. 

Tabela  15.  Dofinansowanie  do  zakupu  podręczników  w  roku  szkolnym  2012/2013  w  miejskich 
szkołach.

Nazwa 
jednostki

Klasy I-III 
szkoły 

podstawowej

IV klasa szkoły 
podstawowej

I klasa szkoły 
ponadgimnazja

lnej

Uczniowie z 
niepełnospraw-

nościami

RAZEM

Zespół 
Szkół Nr 
1 

60 uczniów x 
180 zł =
10800

18 x 210 zł =
3780 Nie dotyczy Brak

78 uczniów na 
łączną kwotę 
14580 zł

Zespół 
Szkół Nr 
2 

34 x 180 zł =
6120

8 x 210 zł =
1680 Nie dotyczy 2 uczniów (745 

zł)

44 uczniów na 
łączną kwotę 
8545 zł

Zespół 
Szkół Nr 
3

18 x 180 zł =
3240

6 x 210 zł =
1260 Nie dotyczy Brak

24 uczniów na 
łączną kwotę 
4500 zł
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Szkoła 
Podstawo
wa Nr 3

14 x 180 zł =
2520

3 x 210 zł =
630 Nie dotyczy Brak

17 uczniów na 
łączną kwotę 
3150 zł

Ogółem 126 35 Nie dotyczy 2 
163 uczniów 

na łączną 
kwotę 30775 zł

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

Tabela 16. Kwota wydatków na wyprawkę szkolną wypłacona w latach 2010-2012.

Wyprawka szkolna
Rok szkolny 2012 2011 2010
Liczba uczniów 232 186 220
Kwota (zł) 53.286,00 38.404,00 38.402,34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

3. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Uczniowie  hajnowskich  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  mogą  otrzymać  stypendia  o 

charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i 
sportowe.  Stypendia  te  przyznawane  są  przez  Burmistrza  Miasta  Hajnówka.  Zgodnie  z 
regulaminem stypendium może być  przyznane uczniowi,  który wywiązuje  się  z  podstawowych 
obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co 
najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:
a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał 
średnią ocen:
- w klasie IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,7 i ocenę wzorową z zachowania,
- w klasie I-III gimnazjum - minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie 
wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z 
zachowania,
2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:
- zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca), w wysokości 

100  zł.  Wnioski  o  przyznanie  stypendium  składają  dyrektorzy  szkół,  stowarzyszenia,  kluby, 
organizacje sportowe i kulturalne. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez powołaną Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Hajnówka pięcioosobową Komisję Stypendialną. 

W  roku  2012  złożono  57  wniosków  o  przyznanie  stypendium.  Na  wniosek  Komisji, 
Burmistrz  przyznał  49  stypendiów,  w tym:  45  stypendiów za  wyniki  w nauce,  2  stypendia  za 
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osiągnięcia artystyczne oraz 2 stypendia za osiągnięcia sportowe. Na stypendia dla uczniów w roku 
szkolnym 2012/2013 wydatkowano z budżetu miejskiego 49.000 zł złotych. Dane dotyczące liczby 
Stypendystów  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  za  wyniki  w  nauce  oraz  osiągnięcia  artystyczne  i 
sportowe z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17. Liczba Stypendystów Burmistrza Miasta Hajnówka za wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia artystyczne i sportowe z podziałem na poszczególne placówki oświatowe.

Nazwa placówki oświatowej Liczba Stypendystów 

Zespół Szkół Nr 1 9 ( w tym 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne oraz 1 
stypendium za osiągnięcia sportowe)

Zespół Szkół Nr 2 9 ( w tym 1 stypendium za osiągnięcia sportowe)
Zespół Szkół Nr 3 22 ( w tym 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne)
Szkoła Podstawowa Nr 3 3
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego 6

Ogółem 49
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.

W bieżącym roku Rada Miasta Hajnówka nadała stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka 
imię  Śp.  Pelagii  Ponieckiej  -  legendy  hajnowskich  nauczycieli.  Świetnego  matematyka, 
wymagającego  wychowawcy  oraz  ofiarnego  działacza  społecznego  podczas  okupacji  oraz  w 
powojennej Polsce.

4. Inne formy wsparcia uczniów:

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

W minionym roku szkolnym pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana była na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie 
zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).  Aby pomoc psychologiczno-
pedagogiczna była skuteczna, należało najpierw właściwie rozpoznać potrzeby ucznia, a następnie 
jak najlepiej je zaspokoić, określając dla niego takie formy wsparcia, które rzeczywiście przyniosą 
zamierzone efekty.  Te potrzeby wynikały w szczególności z przedstawionego w rozporządzeniu 
katalogu, w którym wymienia się specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z: 

1) z niepełnosprawności
2) z niedostosowania społecznego
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
4) ze szczególnych uzdolnień
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się
6) z zaburzeń komunikacji językowej
7) z choroby przewlekłej
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
9) z niepowodzeń edukacyjnych
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10) z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego  rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Katalog  ten  nie  jest  katalogiem zamkniętym.  Osobami  uprawnionymi  do  korzystania  z 

pomocy są  bowiem wszyscy uczniowie,  którzy wymagają  wsparcia  ze  względu na  rozpoznane 
indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne.  Uczniowie  mieli  zapewnioną  pomoc 
psychologiczno -  pedagogiczną zgodną z  jego możliwościami psychofizycznymi,  rozpoznanymi 
przez  nauczyciela  lub  specjalistę,  prowadzącego  z  nimi  zajęcia.  Rozpoznanie  indywidualnych 
potrzeb  i  możliwości  ucznia  dotyczy  zarówno  trudności  w  uczeniu  się,  jak  i  szczególnych 
uzdolnień. 

W roku szkolnym 2012/2013 536 uczniów miejskich szkół i 104 wychowanków przedszkoli 
objętych  było  pomocą  psychologiczno  –  pedagogiczną  w  ramach  zajęć  korekcyjno  – 
kompensacyjnych,  pracy  z  uczniem  słabym  oraz  pracy  z  uczniem  zdolnym  (grupowej  i 
indywidualnej). 

2) Nauczanie indywidualne.

Nauczanie  indywidualne  organizowane  jest  przez  dyrektora  szkoły  w  porozumieniu  z 
organem prowadzącym na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra   Edukacji  Narodowej  z  dnia  18 
września 2008 roku w sprawie sposobu i  trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 
2008 r. Nr 175, poz. 1086). Nauczaniem indywidualnym mogą być objęci uczniowie, którzy ze 
względów  zdrowotnych  nie  mogą  uczęszczać  do  szkoły   lub   też   mogą,   ale   w   bardzo 
ograniczonym  wymiarze. Podstawą zorganizowania nauczania indywidualnego jest  orzeczenia  o 
potrzebie  indywidualnego  nauczania  wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 
Wymiar  godzin  nauczania  indywidualnego  określony  jest  w  w/w  rozporządzeniu  i   wynosi 
tygodniowo: 

- dla dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne od 4 do 6 godzin
- dla uczniów klas I—III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin
- dla  uczniów  klas  IV—VI  szkoły  podstawowej od  8 do 10 godzin
- dla uczniów gimnazjum od 10 do 12 godzin.

Dyrektor placówki kieruje nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych w domu ucznia. Realizacja 
nauczania indywidualnego odbywa się najczęściej w ramach godzin ponadwymiarowych. 

W  placówkach  podległych  Gminie  Miejskiej  Hajnówka  tą  formą  nauczania,  w  roku 
szkolnym 2012/2013, objętych było 13 uczniów. 

3) Integracja. 

Organizacja  miejskich  placówek  oświatowych  obejmuje  działania  na  rzecz  uczniów 
niepełnosprawnych.  Proces  integracji,  polegający  na  umożliwieniu  uczniom/wychowankom 
zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy/oddziału jest możliwy w 
szczególności w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz w Przedszkolu 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, w których funkcjonują oddziały integracyjne. 

 Zgodnie z przepisami oświatowymi oddziały integracyjne liczą do 20 uczniów, w tym od 3 
do 5 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdy oddział 
wspierany  jest  dodatkowo  przez  drugiego  nauczyciela  z  kwalifikacjami  do  pracy  z  uczniami 
niepełnosprawnymi. Występują również przypadki przyznawania dodatkowych etatów lub godzin 
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nauczycielskich  na  wspieranie  uczniów  posiadających  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia 
specjalnego, uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych. 

W  roku  szkolnym  2012/2013  w  Zespole  Szkół  Nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w 
Hajnówce funkcjonowały 3 oddziały integracyjne, w których pracowało dodatkowo 10 nauczycieli 
wspomagających realizując  tygodniowo 62,5 godziny zajęć. W Przedszkolu  nr  3  z  Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce działały 2 oddziały integracyjne, w których zatrudniono 4 nauczycieli 
wspomagających,  w  tym  2  nauczycieli  sprawujących  opiekę  nad  dziećmi  wyjątkowo 
nadpobudliwymi, wymagających szczególnej uwagi. 

Ponadto, w  Zespole  Szkół  nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce zatrudniono 
dodatkowo  12  nauczycieli,  w  wymiarze  63  godzin  tygodniowo,  którzy  wspierali  uczniów 
niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych. 

Do  oddziałów  integracyjnych  uczęszczają  dzieci  o  różnym  stopniu  i  rodzaju 
niepełnosprawności.  W  minionym  roku  szkolnym  do  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami 
Integracyjnymi  w  Hajnówce  uczęszczało  21  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych, 
posiadających  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  przez  Poradnie 
Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – 
1 uczeń, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 7 uczniów, z dysfunkcją słuchu – 4 
uczniów,  z autyzmem – 5 uczniów, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i autyzmem 
(sprzężone)  –  1  uczeń,  z  dysfunkcją  słuchu  i  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim 
(sprzężone) – 1 uczeń, z zaburzeniami  zachowania – 2 uczniów. Natomiast do Przedszkola nr 3 z 
Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce   uczęszczało  10  dzieci  o  specjalnych  potrzebach 
edukacyjnych,  w  tym:  z  autyzmem  -  3  dzieci,  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu 
umiarkowanym  -  2  dzieci,  z   upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  plus 
niepełnosprawność  ruchowa  -  1  dziecko,  z  niepełnosprawnością  słuchową  -  1  dziecko,  z 
niepełnosprawnością ruchową - 1 dziecko, z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym - 1 
dziecko, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 1 dziecko. 

 
4) Zajęcia wychowania fizycznego w Parku Wodnym w Hajnówce.

Co dwa tygodnie jedna z czterech obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego dla 
uczniów wszystkich miejskich szkół odbywała się w Parku Wodnym w Hajnówce. Bilety wstępu 
oraz dowóz  uczniów na zajęcia na basenie finansowane są z budżetu miasta. W roku szkolnym 
2012/2013 był to koszt rzędu 85.189 zł (bilety 37.104 zł oraz dowóz 48.085 zł).
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ROZDZIAŁ VI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Wszystkie szkoły prowadzą dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań, które są  realizowane 
przez  nauczycieli  na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela bądź  w  ramach  godzin 
ponadwymiarowych dodatkowo finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka. Zajęcia te 
mają  na  celu  w  szczególności  wyrównywanie  zaburzeń  rozwojowych  oraz  rozwijanie 
zainteresowań i zdolności uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowywali się również do 
rożnego rodzaju konkursów. Wykaz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań realizowanych w roku 
szkolnym 2012/2013, w poszczególnych szkołach, przedstawia tabela nr 18.

Tabela nr 18. Zajęcia pozalekcyjne – liczba godzin realizowana w tygodniu.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

RODZAJ ZAJĘĆ 
ORAZ LICZBA GODZIN REALIZOWANA W TYGODNIU

1. Zespół Szkół nr 
1

1. Zespoły  dydaktyczno- wyrównawcze  – 15 h
2. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej- 4 h
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – 10 h
4. Zespoły  korekcyjno- kompensacyjne–9 h
5. Zespół  socjoterapeutyczny– 2 h
6. Terapia pedagogiczna – 1h
7. Zajęcia terapeutyczne – 1 h
8. Gimnastyka korekcyjna– 2 h 
9. Zajęcia sportowe - 11 h
10. Koło ekologiczne – 2 h
11. Koła języka angielskiego – 4 h
12. Koło czytelnicze – 1 h 
13. Zuchy – 1 godz.
14. Koło religijne  - 5 h
15. Koła biblijne – 1 h
16. Warsztaty z języka cerkiewnosłowiańskiego – 1h
17. Zajęcia z aktywem bibliotecznym– 2 h
18. Poznajemy filmotekę szkolną – 2 h
19. Zajęcia informatyczno- techniczne – 2 h
20. Koła  matematyczne – 3 h
21. Koła polonistyczne – 2 h
22. Koło historyczne – 1 h
23. Koło języka rosyjskiego – 1 h
24. Koło przyrodnicze – 2 h
25. Koło bezpieczeństwa ruchu drogowego- 2 h
26. Koła plastyczne – 3 h
27. Koła informatyczne – 2 h
28. Koło teatralne – 2 h
29. Chór – 4 h
30. Koło recytatorskie - 1h
31. Zajęcia z geografii – 2 h
32. Zajęcia z języka polskiego – 3 h
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33. Zajęcia z języka angielskiego - 4 h
34. Zajęcia z historii – 1 h

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 - 13 h 
2. Zajęcia wyrównawcze - 44 h 
3. Zajęcia z uczniem zdolnym - 40 h
4. Zajęcia sportowe - 16 h
5. Koło języka starocerkiewnego – 1 h
6. Koło ekumeniczne - 1 h
7. Świetlica autystyczna - 2 h
8. Zajęcia teatralne – 2 h
9. Chór szkolny – 4 h
10. Koło informatyczne – 2 h
11. Koło elektroniczne – 2 h
12. Koło religijne – 2 h
13. Zuchy – 2 h
14. Zajęcia logopedyczne – 20 h
15. Koło języka rosyjskiego – 2 h
16. Koło ekologiczne – 2 h
17. Koło plastyczne – 4 h
18. Harcerstwo – 2 h
19. Socjoterapia grupowa – 4 h
20. Rewalidacja – 30 h
21. Gimnastyka korekcyjna – 2 h
22. Koło biologiczne – 4 h

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. Szkolne Koło PCK – 1 h
2. Samorząd Uczniowski SP nr 6 – 1 h
3. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 – 1 h
4. Szkolny Klub Europejski – 1 h
5. 31 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Zielonego Lasu” - 1/2 h
6. 33 Drużyna Harcerska „Płomienie” – 1 h
7. Szkolne Koło Turystyczne „Człapy” – 1 h
8. Koło Żywego Słowa – 1 h
9. Koło języka białoruskiego – 1 h
10. Zespół instrumentalny – 2 h
11. Zespół Hip - Top – 2 h
12. Kółko wokalno - taneczne – 1 h
13. Projekt uczniowski II b Gim. – 1 h
14. Zajęcia dodatkowe z biologii dla klas III gim – 1 h
15. Zajęcia dodatkowe z przyrody kl. VI a – 1 h
16. Zajęcia dodatkowe z przyrody kl. VI b – 1 h
17. Koło plastyczne „AKRYL” (IV – VI) – 1/2 h
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18. Praca z uczniem uzdolnionym z matematyki kl. Ia – 1 h
19. Projekt edukacyjny w gimnazjum kl. II a – chemia - wg potrzeb
20. Koło polonistyczne klasy III a gim.  – 1 h
21. Projekt edukacyjny w gimnazjum – zajęcia techniczne kl. II b gim. – 

1 h
22. Koło geograficzne  – 1 h
23. Projekt edukacyjny w gimnazjum – geografia  – 1 i 1/2 h
24. Zajęcia z języka polskiego w klasie IV c poprawiające umiejętności 

ucznia  – 1 h
25. Zajęcia z języka angielskiego w kl. VI – 1 h
26. Zajęcia z języka angielskiego w kl. III gim. – 1 h
27. Zajęcia z języka rosyjskiego w kl. II i III gim. – 1 h
28. Redagowanie gazetki szkolnej „Puls” – 1 h
29. Projekt edukacyjny w gimnazjum kl. II a - historia – 1 h
30. Projekt edukacyjny w gimnazjum kl. II b - historia – 1 h
31. Zajęcia z języka białoruskiego w klasie V i VI – 1 h
32. Praca z uczniem zdolnym – język polski II a gim. – 1 h
33. Praca z uczniem zdolnym – język polski kl. VI b – 1 h
34. Praca z uczniem zdolnym – matematyka VI a – 2 h
35. Koło matematyczne kl. IV a – 1 h
36. Zajęcia komputerowe – kl. II b – 1 h
37. Koło matematyczno – przyrodnicze III a (II grupy)  – 2 h
38. Koło turystyczne – III a  – 1 h
39. Koło matematyczno – przyrodnicze – III b – 1 h
40. Koło polonistyczne – III b – 1 h
41. Koło wokalne „Promyczek” I - III – 1 h
42. Koło czytelnicze - I a – 1 h
43. Koło czytelnicze – I c – 1 h
44. Koło informatyczne – 1 h
45. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 2 h
46. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1 h
47. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 6 h
48. Zajęcia wyrównawcze z geografii - wg potrzeb
49. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie VI a – 1 h
50. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1 h
51. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 4 h
52. Zajęcia wyrównawcze z matematyki V a – 1 h
53. Zajęcia wyrównawcze z matematyki II a – 1 h
54. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki III c – 1 h
55. Zajęcia wyrównawcze z matematyki III a – 1 h
56. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego III b – 1 h
57. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego matematyki III b – 1 h
58. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego I a – 2 h
59. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – wg potrzeb
60. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w kl. III gim. – 1 h
61. Zajęcia psychoedukacyjne – 1 h
62. Zajęcia z elementami socjoterapii – 2 h
63. Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV c – 1 h
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64. Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. I a – 1 h
65. Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. I b – 1 h
66. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki kl. I c – 1 h
67. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki kl. II b – 2 h
68. Zajęcia wyrównawcze kl. II a – 1 h
69. Zajęcia wyrównawcze kl. I b – 1 h
70. Zespół korekcyjno – kompensacyjny III b – 2 h
71. Zespół korekcyjno – kompensacyjny II b – 2 h
72. Zespół korekcyjno – kompensacyjny III a – 2 h
73. Zespół korekcyjno – kompensacyjny II a – 2 h
74. Zajęcia rekreacyjno – sportowe – 6 h
75. Gimnastyka korekcyjna – 1 h

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. Koło informatyczne – 2 h
11. Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. I- III - 1 h.

Ponadto uczniowie klas I – III brali udział w zajęciach organizowanych w 
ramach projektu unijnego ”Indywidualizacja nauczania w Hajnówce” 
(zespół wyrównawczy dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu -  4 
grupy x 2 h, zajęcia logopedyczne – 2 grupy x 2 h, zajęcia 
socjoterapeutyczne– 1 grupa x 2 h, zajęcia artystyczne – 1 grupa x 2 h).

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 5 grupach wiekowych)
7. Gimnastyka korekcyjna –  2 h (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. Rytmika - 30 minut.
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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
7. Rytmika – 1 i 1/2 (3 grupy po 30 minut).

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Koła plastyczne „Mali plastycy”, „Pędzelki” -  1h
2. Zajęcia muzyczne – 4-5 latki – 1h
3. Gimnastyka korekcyjna - 5 godzin (5 grup - 2 razy w tygodniu po 30 

minut)
4. Rytmika - 6 godzin (6 grup 2 razy w tygodniu po 30 minut)

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

W roku szkolnym 2012/2013 wszystkie szkoły podstawowe realizowały dodatkowe zajęcia 
w ramach pozyskanych przez Gminę Miejską Hajnówka środków unijnych. 270 uczniów miejskich 
szkół podstawowych brało 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,  logopedycznych  oraz  gimnastyce 
korekcyjnej. Szkoły zostały wyposażone w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, w tym specjalistyczne 
oprogramowania komputerowe oraz komputery, laptopy, projektory, a Zespół Szkół nr 3 ponadto w 
meble do klasopracowni. Wartość projektu wyniosła 246.645,90 zł.

Ponadto  w Zespole Szkół nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce  realizowany był 
projekt unijny pt. "Mamo, tato ja gram" o wartości 49 900,00 zł. W ramach tego projektu, w okresie 
od września 2012 r. do grudnia 2012 r., realizowane były bezpłatne zajęcia dla 18 uczniów w formie 
indywidualnych oraz grupowych warsztatów gry na instrumentach dętych (flet, klarnet, saksofon 
altowy, saksofon tenorowy, trąbka), zorganizowane zostały wyjazdy do Teatru Dramatycznego w 
Białymstoku na spektakl "Ożenek" oraz do Opery i Filharmonii Podlaskiej na musical "Korczak" i 
operę "Straszny Dwór". Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów, z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji, muzyką i grą na instrumentach dętych oraz uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty 
edukacyjnej dwóch hajnowskich szkół.

Natomiast  we wszystkich  miejskich  przedszkolach realizowany był  projekt  pt.  „Otwarte 
przedszkola”, o wartości 49.972,00 zł. Od września 2012 r. do grudnia 2012 r. prowadzone były 
zajęcia warsztatowe: Spotkania z twórcami, Spotkania taneczne oraz warsztaty plastyczne. Odbyły 
się również wyjazdy edukacyjne dzieci wraz z rodzicami do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 
oraz Skansenu w Studziwodach.

Wartość zrealizowanych projektów w miejskich placówkach oświatowych w roku szkolnym 
2012/2013 wyniosła 346.517,90 zł. Realizacja  w/w  projektów  była  w  100%  finansowana  ze 
środków zewnętrznych (85% środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% budżet państwa).
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ROZDZIAŁ VII

NAJWIĘKSZE SUKCESY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

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 19).

Tabela nr 19. Osiągnięcia placówek.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zespół Szkół nr 1 
w Hajnówce

1. Dwóch uczniów szkoły podstawowej  otrzymało tytuły laureatów 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty, jedna uczennica została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

2. W gimnazjum laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego został uczeń klasy II .

3. Wieloletnią  tradycją  szkoły  podstawowej,  a  od  dwóch  lat 
gimnazjum jest zbiórka surowców wtórnych. W tym roku zebrano 
4532 kg makulatury (ponad  tonę więcej niż w roku poprzednim), 
1819  sztuk  puszek,  12774  sztuk  baterii  oraz  10  947  kartonów 
(ponad trzy tys. więcej). Szkoła Podstawowa nr 5 zajęła I miejsce 
w mieście w zbiórce opakowań po płynnej  żywności. 

4. Nową tradycją szkoły stało się zbiórka zakrętek, która prowadzona 
jest  we  współpracy  z  Katolickim  Stowarzyszeniem  Młodzieży 
Diecezji Drohiczyńskiej w ramach akcji ,,Odpady na wartościowe 
wypady”.

5. Wieloletnią  tradycją i  sukcesem  szkoły  jest  organizacja 
międzyszkolnych  konkursów objętych   honorowym  patronatem 
Burmistrza Miasta Hajnówka. W roku szkolnym 2012/2013 odbyła 
się  już   11   edycja  konkursu  ,,Odpowiednie  dać  rzeczy słowo’’ 
(gimnazjum), 7 edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego 
(klasy  IV  –  VI  szkoły  podstawowej)  i  6  edycja  Konkursu 
Ortograficznego  (kształcenie  zintegrowane),  II  edycja  konkursu 
języka angielskiego ,,Train your brain’’. Natomiast po raz pierwszy 
zorganizowano konkurs języka polskiego  adresowany do uczniów 
klas IV – VI hajnowskich szkół podstawowych ,,Mistrzowie języka 
polskiego’’.  Konkursy  przyczyniają  się  nie  tylko  do  wzrostu 
świadomości  ekologicznej,  propagują  zainteresowanie  językiem 
ojczystym,  językiem angielskim,  ale  także  integrują  społeczność 
uczniowską i nauczycielską wszystkich hajnowskich szkół.

6.  W diecezjalnym  konkursie Piosenki Patriotycznej i 
Religijnej  ,,Śpiewajmy Panu’’ chórek z piątki  uczestniczył w 
finałowych przesłuchaniach w Bielsku Podlaskim, gdzie 
reprezentował szkołę i miasto.

7. Uczniowie szkoły brali udział w szeregu imprez sportowych rangi 
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międzyszkolnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej zdobywając 
bardzo wysokie lokaty.

2. Zespół Szkół  Nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

1. Organizacja  międzyszkolnego  konkursu  matematycznego  dla 
uczniów  klas  IV  -  V  „Młody  Matematyk”  pod  honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka.

2. Organizacja  międzyszkolnego  konkursu  z  języka  angielskiego 
"Polish  Your  English" pod  honorowym  patronatem  Burmistrza 
Miasta Hajnówka.

3. Zrealizowanie II modułu „Szkoły Uczącej się”  i przystąpienie do 
zdobycia tytułu „Szkoły uczącej się” (do roku 2016).

4. Uzyskanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów.
5. I  miejsce  ex  aequo  (dwie  nasze  uczennice)  w  Międzyszkolnym 

Konkursie  Języka  Angielskiego  „Train  your  brain”  pod 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka.

6. I miejsce w Hajnówce w Konkursie Ekologicznym ”Rekarton” w 
kategorii szkół gimnazjalnych.

7. Udział  w  organizacji  obchodów  150-rocznicy  Powstania 
Styczniowego –  występ  w  Kościele  p/w  Świętego  Krzyża  w 
Hajnówce.

8. Występ zespołu wokalnego na festynie misyjnym w HDK.
9. III miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną.
10. Zdobycie tytułu "Talent 2013" w ramach konkursu plastycznego X 

Wiosna Młodych Talentów organizowanym przez HDK.
11. ,,Bioróżnorodność  i  formy  ochrony  przyrody  w  Polsce"  - 

uczniowie zostali finalistami etapu wojewódzkiego.
12. I miejsce w Miejskim Konkursie Ekologicznym dla klas V-VI pod 

patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka.
13. II miejsce w międzyszkolnym  konkursie  językowym „Mistrzowie 

języka ojczystego”.
14. Wyróżnienie w projekcie edukacyjnym „Kręcimy razem. Młodzież 

Podlasia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej”.
15. I,  II  i  III  miejsce (łącznie 4 osoby) w powiatowym konkursie o 

tematyce profilaktycznej „Moje życie, mój wybór”.
16. 5 laureatek  ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
17. Prowadzenie  dziennika  elektronicznego  Librus  jako  jedynego 

dziennika w szkole.
18. Współpraca  z  Aresztem  Śledczym  w  Hajnówce  -  realizacja 

programu „Cienka granica”.
3. Zespół Szkół nr 3 

w Hajnówce
1. 8  tytułów  laureata  i  2  finalistów  w  wojewódzkich  konkursach 

przedmiotowych.
2. 16 uczniów uzyskało stypendia Burmistrza Miasta Hajnówka.
3. Zorganizowano  i  przeprowadzono  Rejonowy  Konkurs  Języka 

Polskiego.
4. Pierwszy wynik w powiecie z egzaminu z języka polskiego oraz 

trzeci z historii i wosu oraz nauk przyrodniczych.
5. Przedstawienie „Kopciuszek” – występ z okazji Dnia Dziecka w 

amfiteatrze miejskim.
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6. Przedstawienie  „Na  wysypisku  śmiecie”  –  udział  w  festynie 
ekologicznym w amfiteatrze miejskim.

7. Uzyskanie  tytułu  Bezpiecznej  Szkoły  oraz  członkostwo  w 
Ogólnopolskim Klubie Bezpieczne Szkoły.

8. Zlot  Szkół  Sienkiewiczowskich  –  wyróżnienie  w  konkursie 
literackim.

9. Samorządy  Uczniowskie  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum 
rozprowadziły  kartki  świąteczne  (Boże  Narodzenie,  Wielkanoc), 
otrzymane  od  artystów  malujących  ustami  i  nogami.  Pieniądze 
przekazano na konto fundacji AMUN.

 
4.

Szkoła 
Podstawowa nr 3 
w Hajnówce

1. I miejsce w sprawdzianie szóstoklasisty wśród szkół Hajnówki.
2. Sukcesy  dydaktyczne:  laureaci  i  finaliści  konkursów 

przedmiotowych  z  języka  białoruskiego,  matematyki;  wysokie 
lokaty uczniów w konkursach z języka angielskiego, w zawodach 
sportowych i wyróżnienia w konkursach artystycznych.

3. Udana promocja szkoły w ramach konkursu „ Kolorowe boiska” 
(14 miejsce na 132 szkoły).

4. Wysoki poziom organizowanych uroczystości szkolnych i imprez 
klasowych.

5. Wysokie wyniki promocji do klas wyższych (oceny z przedmiotów 
i zachowania).

5. Przedszkole nr 1 1. Reprezentowanie przedszkola na forum miasta (udział drużyny 
zuchowej „Leśne skrzaty” w uroczystościach państwowych).

2. Poszerzona oferta dydaktyczna przedszkola, 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: 
- Kubusiowi Przyjaciele Natury,
- Akademii Zdrowego Przedszkolaka - za udział w akcji „Piramida 
Żywienia Przedszkolaka” oraz propagowanie wśród dzieci 
zdrowych nawyków żywieniowych.

7. Do  osiągnięć  należy  zaliczyć  wyniki  Ewaluacji  zewnętrznej 
całościowej  przeprowadzonej  w  kwietniu  2013  r.  przez 
wizytatorów  Kuratorium Oświaty  w  Białymstoku.  Jest  to  ocena 
pracy  dydaktyczno  –  opiekuńczo  –  wychowawczej  placówki. 
Poniżej  przedstawiono  poziom  spełnienia  wymagań  w 
poszczególnych obszarach,  który w tym przedszkolu  kształtował 
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się  między A  i  B. Poziom,  na  jakim  w  badanej  placówce 
realizowane jest  dane  wymaganie  jest  określany w skali  od A - 
bardzo wysoki do E - niski.  

Wyniki: Wymaganie/Poziom spełniania wymagania w Przedszkolu nr 1: 
1.   Obszar: Efekty  
1)Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności/ A
2)Dzieci są aktywne/ A
3)Respektowane są normy społeczne/ A
2. Obszar: Procesy
1)Przedszkole ma koncepcję pracy/ B
2)Oferta  zajęć  umożliwia  realizację  podstawy  programowej 
wychowania przedszkolnego/ A
3)Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają
charakter zorganizowany/ A
4) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
efektem współdziałania nauczycieli/ B
5) Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych/ B
3. Obszar: Środowisko
1) Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego 
rozwoju/ A
2) Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które
uczęszczały do przedszkola/ B
3) Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego/ A
4) Rodzice są partnerami/ B
Obszar: Zarządzanie
1) Funkcjonuje współpraca w zespołach/ B
2) Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny/ B
3) Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie/
B.

6. Przedszkole nr 2 1. Udział  przedszkola  w  projekcie  unijnym  realizowanym  przez 
powiat  hajnowski  ,,Wdrożenie  zmodernizowanego  systemu 
doskonalenia  nauczycieli  w  Powiecie  Hajnowskim’’  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Działanie  3.5: 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Priorytet III: Wysoka 
jakość systemu edukacji.

2. Realizacja  zajęć  w  ramach  projektu  unijnego  ,,Otwarte 
przedszkola’’.

3. Nawiązanie  współpracy  z  przedszkolem  w  Suure  -  Jani 
Lasteaed ,,SIPSIK’’ z Estonii.  Wizyta  w przedszkolu delegacji  z 
Estonii.

4. Organizacja  obchodów  Roku  Janusza  Korczaka  (wycieczki  do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej, udział 
dzieci  w  zajęciach  bibliotecznych  poświęconych  Korczakowi; 
zorganizowanie w przedszkolu wystawy związanej z osobą Janusza 
Korczaka  oraz  kącika  tematycznego  w  holu  przedszkola  dla 
rodziców i gazetki na temat praw dziecka).
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5. Udział  przedszkola  w  Ogólnopolskich  Programach:  ,,Akademia 
Aquafresh’’,  ,,Akademia  Super  Przedszkolaka’’,  ,,Bezpieczny 
Przedszkolak’’ i w kampanii edukacyjnej ,,Śpijcie spokojnie’’.

6. Realizacja  programu  edukacyjnego  koordynowanego  przez 
Powiatową  Stację  Sanitarno  -  Epidemiologiczną  w  Hajnówce 
,,Moje dziecko idzie do szkoły’’.

7. Realizacja projektów edukacyjnych: ,,Przedszkolak bezpieczny na 
drodze’’,  ,,Przedszkolaki  poznają  Puszczę  Białowieską’’, 
,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka’’.

8. Zorganizowanie  V  przeglądu  teatrzyków  dziecięcych  ,,Bajeczka 
2013’’, w których udział wzięły dzieci ze wszystkich hajnowskich 
przedszkoli i z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hajnówce.

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

10. Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego dla 
dzieci ,,Jesień w Puszczy Białowieskiej’’ i wystawy pokonkursowej 
prac w Bibliotece Pedagogicznej.

11. Udział  dzieci  w  VIII  Olimpiadzie  Ekologicznej  zorganizowanej 
przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Hajnówce.

12. Występ  dzieci  z  koła  teatralnego  z  teatrzykiem  ,,Calineczka’’ z 
okazji Dnia Dziecka w amfiteatrze miejskim - zajęcie II miejsca.

13. Występ dzieci w HDK z okazji święta 11 Listopada z montażem 
słowno-  muzycznym,  obchody Święta  Flagi,  Konstytucji  3  -  go 
Maja.

14. W  ramach  przyznanego  ,,Zielonego  Certyfikatu’’ I  stopnia  pod 
patronatem Ministra  Środowiska  i  Ministra  Edukacji  Narodowej 
dalsza szeroka i różnorodna realizacja treści ekologicznych, które 
placówka stawia  za  priorytetowe w działaniach  (m.in.  realizacja 
projektów  edukacyjnych  prozdrowotnych  i  proekologicznych; 
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).

15. Szeroka współpraca z rodzicami (organizowanie  konkursów dla 
dzieci  i  rodziców:  ,,Wiosenne  kwiaty’’,  ,,Kukiełka  teatralna’’, 
,,Puszcza Białowieska domem zwierząt’’ i warsztatów : ,,Ozdoby 
wielkanocne’’,  ,,Ozdoby  Bożonarodzeniowe’’,  ,,Ekologiczna 
choinka’’,  organizacja  wielu  uroczystości  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, Dzień Dziecka, 
Bal Karnawałowy, Święto Flagi, zakończenie roku 6- latków).

16. Organizacja wielu wycieczek (do Białowieży - realizacja programu 
,,Tropem  żubra’’,  do  Nadleśnictwa  Browsk  w  Gruszkach, 
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Nadleśnictwa  Hajnówka,  przejazd  kolejką  wąskotorową,  do 
Muzeum Kultury Białoruskiej,  do studia Telewizji  Kablowej,  do 
Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Miasta, do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno  -  Wychowawczego,  do  Straży  Pożarnej,  do  Biblioteki 
Pedagogicznej,  do  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  do  Szkoły 
Podstawowej nr 6,  na Policję, do Straży Pożarnej, do zakładów: 
fryzjerskiego, szewskiego, energetycznego, do piekarni, do parku, 
do  księgarni,  kwiaciarni,  sklepu,  na  pocztę,  na  dworzec  PKP, 
zakończenie roku 6-latków – w Nadleśnictwie Hajnówka, do HDK 
-  obejrzenie  wystawy  ,,Wiosna  Młodych  Talentów’’,  do  Teatru 
Lalek w Białymstoku, do sali zabaw ,,Chochlik’’, HDK).

17. Szeroka współpraca z  Miejską Biblioteką Publiczną i  Biblioteką 
Pedagogiczną  Muzeum  Białoruskim,  HDK  (wystawy  prac 
plastycznych  dzieci,  organizacja  konkursów  plastycznych),  z 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (spotkania ze specjalistami 
dla rodziców i kadry pedagogicznej).

18. Organizacja  akcji  charytatywnych  (zbiórka  kolorowych  nakrętek 
dla Dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, pomoc dla 
dzieci z Domu Dziecka w Krasnem, akcji ,,I Ty zostań Świętym 
Mikołajem’’  dla  Caritas  w  Hajnówce,  akcji  charytatywnej  dla 
zwierząt  ze  schroniska  w  Hajnówce  ,,Nakarm  Pieska’’,  zbiórka 
pieniędzy  ,,Góra grosza’’), nawiązanie współpracy z przedszkolem 
w Laskach.

7. Przedszkole nr 3 
z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Organizacja przy współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce konkursu plastycznego „Woda 
to skarb - niebieski dar”.

2. Organizacja  konkursu kulinarnego „Rodzinny przysmak”.
3. Organizacja międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego pt. 

„Kocham, lubię , szanuję” pod Patronatem Burmistrza Miasta 
Hajnówka. 

4. Prezentacja multimedialna z zajęć otwartych na konkurs „Babcia, 
Dziadek i Ja” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku, który włączył się w obchody 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 2012.

5. Udział w II Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji 
Zdrowotnej dla Przedszkolaków  Akademia Aguafresh.

6. Udział w Konkursie Kuratoryjnym „Mam 6 lat”.
7. „Nakarm pieska” zbiórka  na rzecz bezdomnych zwierząt z 

hajnowskiego schroniska „Ciapek”.
8. „ Nakrętkowe drzewo”- zbiórka plastikowych nakrętek- akcja 

Wózki za nakrętki.
9. Organizacja wielu wycieczek autokarowych.
10. Organizacja zbiórki „Góra grosza”- zbieranie monet na rzecz dzieci 

w rodzinnych domach dziecka.
11. Organizacja zbiórek: makulatury, elektrozłomu, baterii, kartonów.
12. Organizacja zajęć otwartych dla rodziców i dziadków: "Jestem 
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dzieckiem"; „Ekologiczne choinki"- zajęcia warsztatowe; piknik 
rodzinny "Wiemy co jemy, odżywiamy się zdrowo".

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

14. Spotkania z ciekawymi ludźmi np. z lekarzem, pielęgniarką, 
leśnikiem, strażakiem, policjantem. 

8. Przedszkole nr 5 
z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Po  raz  drugi  placówka  otrzymała  Certyfikat  Zielona  Flaga  za 
szczególny  sposób  pobudzania  aktywności  społecznej 
wychowanków  oraz  tworzenia  aktywnego  środowiska 
wychowawczego dla dzieci.

2. Organizacja wielu imprez i konkursów w przedszkolu:
- IV edycji konkursu plastycznego „Woda to skarb”,
- II Przedszkolnego Biegu po Zdrowie - promowanie aktywności 
ruchowej wśród dzieci,
- Rodzinnego konkursu fotograficznego „Co dobrego robimy dla 
środowiska”,
- I przedszkolnego turnieju wiedzy o zdrowiu „Wiemy wszystko o 
zdrowiu”, 
- Podsumowania programu „Co warto jeść?” – „Dzieci nie jedzą 
śmieci”,
-  Imprezy o  charakterze  zdrowotno – rekreacyjnym  „Dziecięca 
spartakiada sportowa”,
- Sportowego tygodnia o zdrowiu „Ruch to zdrowie”,
- Konkursu plastycznego „Zróbmy z odpadów elektrośmieci”,
- Imprezy przedszkolnej „Wielki bal z Rybką Mini – Mini,
- Heppeningu na rzecz ochrony zasobów wodnych „Los wody w 
naszych rękach”, 
- Heppeningu na rzecz ochrony środowiska).

3. Organizacja  akcji ekologicznych w przedszkolu:
-  Akcja zbierania elektrozłomu 2063 kg
- „Zbieramy makulaturę” – w roku szkolnym 2012/2013 w 
przedszkolu zebrano 10 498 kg 
- Zbiórka nakrętek
- Zbiórka zużytych telefonów komórkowych 169 szt
- Zbiórka płyt CD
- Zbiórka kartonów  16.728 szt
- Zbiórka zużytych baterii.

4.  Realizacja  projektu  „Bądźmy razem –  rodzice  w  przedszkolu” 
współfinansowanego  przez  Fundację  Współpracy  Polsko  – 
Niemieckiej  w  ramach  współpracy  z  przedszkolem  z  Hattstedt. 
Głównym  celem  projektu  była  wymiana  doświadczeń 
pedagogicznych.  Udział  w  zajęciach  dydaktycznych  z  udziałem 
rodziców prowadzonych metodą W. Sherborn. W ramach projektu 
odbyły się dwa spotkania w formie warsztatów metodycznych dla 
rodziców  „Samodzielność  dzieci  w  wieku  przedszkolnym”   i 
nauczycieli „Współpraca z trudnym rodzicem”. 
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5. Uczestniczenie  w  projekcie  „Ukierunkowanie  praktycznej  i 
teoretycznej  pracy  żłobka  zgodnie  głównymi  celami  edukacji  i 
ratyfikowanie umowy partnerskiej” w dniach 21 – 25 sierpień 2013 
r.  oraz  uczestniczenie  w  uroczystościach  z  okazji  X-   lecia 
powołania przedszkola w Hattstedt.

6. Organizacja  51 wycieczek  całodniowych  edukacyjnych  i 
rekreacyjno – przyrodniczych.

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

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

1. Informacje o sukcesach uczniów i wychowanków w różnych dziedzinach.

Uczniowie naszych szkół i wychowankowie przedszkoli, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, 
biorą  udział  w  różnego  rodzaju  konkursach,  projektach,  programach,  zawodach  sportowych, 
olimpiadach przedmiotowych, itp.  organizowanych zarówno przez szkoły,  jak i  przez instytucje 
lokalne i ogólnopolskie. 

W  w/w  rywalizacji  uczniowie i wychowankowie hajnowskich placówek oświatowych 
odnieśli w ubiegłym roku szkolnym szereg sukcesów (tabela nr 20). Wielu uczniów otrzymało 
świadectwo  z  wyróżnieniem  (tabela  nr  19)  oraz  zostało laureatami lub finalistami konkursów 
przedmiotowych  (tabela  nr  20) lub zostali nagrodzeni za inne osiągnięcia, np. sportowe, 
artystyczne. Za sukcesy osiągnięte w roku szkolnym 2012/2013 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 20. Osiągnięcia uczniów.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

1. Zespół Szkół 
nr 1 w 
Hajnówce

Sukcesy naukowe:
1. Dwóch uczniów  szkoły  podstawowej  uzyskało  tytuł  laureatów 

Wojewódzkiego  Konkursu Matematycznego organizowanego  przez 
Podlaskiego  Kuratora  Oświaty,  jedna  uczennica  została  laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

2. Jeden  uczeń  gimnazjum  został  laureatem  Wojewódzkiego  Konkursu 
Języka Angielskiego.

3. W Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym - I i III miejsce.  
4. W  Rejonowym  Konkursie  Ortograficznym  skierowanym  do 

najmłodszych  uczniów  hajnowskich  szkół  podstawowych   -  I  i  III 
miejsce. 

5. W  międzyszkolnym  konkursie  ,,Mistrzowie  języka  polskiego”  -  II 
miejsce.

6. W  Międzyszkolnym  Konkursie  Języka  Angielskiego,  organizowanym 
przez Zespół Szkół Nr 2 w Hajnówce - III miejsce.

7. II  miejsce  w  konkursie  języka  angielskiego  zorganizowanym  przez 
wydawnictwo Macmillan.

8. W  finale  Międzygimnazjalnego  Konkursu  Językowego  „Odpowiednie 
dać rzeczy słowo” -  I miejsce. 

9. W Międzynarodowym  Konkursie  Kangur  Matematyczny  2013  –  trzy 
wyróżnienia. 

10. W  miejskim  konkursie  matematycznym  “Młody  matematyk” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce  - I i II miejsce 
oraz III miejsce.
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11. W  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie  PCK  na  etapie  rejonowym  -  II  i  III 
miejsce oraz wyróżnienie.

Sukcesy recytatorskie:
1. Na  rejonowym etapie konkursu recytatorskiego ,,Baje, bajki, bajeczki’’ 

organizowanym  przez  Hajnowski  Dom  Kultury  -  II  miejsce  i 
wyróżnienie.

2. W konkursie recytatorskim ,, Ojczyste słowo ‘’ na szczeblu centralnym - 
III miejsce.

3. W  Turnieju  czytania  tekstów  w  języku  cerkiewnosłowiańskim  w 
eliminacjach centralnych, w kategorii szkół podstawowych - II miejsce. 

Sukcesy plastyczne:
1. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Wiosna Młodych Talentów’’ 

organizowanym przez HDK uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej, 
jak i gimnazjum uzyskali tytuł szczególny ,,Super talent’’.  Wyróżnione 
zostały  również  prace  grupy  świetlicowej.  Tytuł  „Talent  roku  2013” 
uzyskały 3 uczennice.

2. W konkursie plastycznym ,,Moja cerkiew parafialna” - II miejsce. 
Sukcesy sportowe:

Tradycyjnie  jak każdego roku uczniowie obydwu szkół  brali  udział  w 
szeregu  imprez  sportowych  rangi  międzyszkolnej,  miejskiej  ,  powiatowej  i 
wojewódzkiej.
Do  najwa  żniejszych osiągnięć uczniów szkoły podstawowej  zaliczyć  należy:  

1. I miejsce dziewcząt i chłopców w biegach ulicznych o Puchar Burmistrza 
Miasta Hajnówka. Indywidualnie w tych biegach - I i II miejsce. 

2. III miejsce dziewcząt w powiecie w  sztafetowych biegach przełajowych.
3. I  miejsce  w  powiecie,   X  w  półfinałach  wojewódzkich  chłopców  w 

sztafetowych biegach przełajowych.
4. III miejsce chłopców, IV miejsce dziewcząt w powiecie w szachach.
5. W turnieju gwiazdkowym w szachach - I miejsce wśród uczniów szkół 

podstawowych.  
6. II   miejsce w powiecie dziewcząt i  II  miejsce chłopców w czwórboju 

lekkoatletycznym i IX miejsce chłopców w półfinale wojewódzkim.
7. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w trójboju lekkoatletycznym.   
8. I  miejsce chłopców w powiecie  w piłce nożnej,  III  w półfinale  grupy 

południowej. 
9. I miejsce w powiecie w halowej piłce nożnej chłopców klas IV.
10. I miejsce w powiecie chłopców w piłce koszykowej i udział w półfinale 

wojewódzkim.
11. W Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej chłopców - 

VII miejsce w województwie.
12. W półfinale XII Spartakiady lekkoatletycznej im. Zbigniewa Orzeszki - 

III miejsce w biegu na 60 m i IV miejsce w skoku w dal. 
13. W finale wojewódzkich zawodów pływackich w Augustowie: I miejsce 

w stylu motylkowym na 50 m, III miejsce stylem klasycznym na 50 m, 
VIII miejsce stylem grzbietowym.  

14. Drużynowo w pływaniu  dziewcząt  -  XII  miejsce  w  województwie,  a 
chłopców – X miejsce.

Najwa  żniejsze osiągnięcia sportowe dziewcząt w gimnazjum:  
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1. IV miejsce w województwie w indywidualnych biegach przełajowych.
2. II miejsce w powiecie w piłce koszykowej.
3. III miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych.

Osi  ągnięcia sportowe chłopców z gimnazjum :  
1. Mistrzostwo  województwa  podlaskiego   w  indywidualnych  biegach 

przełajowych oraz mistrzostwo województwa w biegu na 1000 m.
2. I miejsce w turnieju gwiazdkowym w szachach uczniów gimnazjum.
3. I miejsce w powiecie w drużynowych biegach przełajowych. 
4. I miejsce w powiecie w piłce koszykowej. 
5. I miejsce w powiecie w turnieju piłkarskim o Puchar Premiera Donalda 

Tuska.
6. I miejsce w powiecie w turnieju piłkarskim Coca – Cola CUP.
7. III miejsce w powiecie w piłce siatkowej. 
8. W  gimnazjadzie  powiatowej  w  lekkiej  atletyce  do  naszych  uczniów 

należą :
1) I i III  miejsce – w rzucie oszczepem
2) I miejsce w biegu 4x100 m
3) I i II  miejsce w biegu na 600 m 
4) II miejsce w biegu na 300 m 
5) II miejsce w biegu na 1000 m 
6) III miejsce w pływaniu stylem dowolnym.

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

1. Finaliści konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej – 1 osoba.
2. 1 osoba laureatem matematycznego konkursu "Kangurek" w klasach I-III 

szkoły podstawowej.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej – 1 osoba.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjum – 3 osoby.
5. Finalista kampanii ogólnopolskiej  „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 osoba 

(na 20 wyłonionych w kraju).
6. Finaliści  programu  „Ratujemy  i  uczmy  ratować” -  10  uczniów 

reprezentowało nasze województwo na finale w Warszawie. 
7. miejsce w Hajnówce w Konkursie Ekologicznym ”Rekarton” w kategorii 

szkół gimnazjalnych.
8. Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geoplaneta”- 2 laureatów szkoły 

podstawowej.
9. Ogólnopolska Olimpiada Lingwistyczna „Archimedes Plus”-1 laureat I 

stopnia z wyróżnieniem.
10. XIV Podlaskie Mistrzostwa Aerobiku Sportowego - 5 uczniów SP- IV 

msc (drużyna).
11. XIV  Podlaskie  Mistrzostwa  Aerobiku  Sportowego  -  II  miejsce 

indywidualnie.
12. Czwórbój LA - II miejsce w eliminacjach powiatowych.
13. Finał  Gimnazjady  Województwa  Podlaskiego  w  Pływaniu  -  1  uczeń 

miejsce 7 i 1 uczeń miejsce 9
14. 2 laureatów Konkursu Języka Angielskiego”Train Your Brain”dla 

 Gimnazjum  pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka (gimnazjum).
15. Miejski  konkurs  szkół  podstawowych  „Bezpieczni  na  drodze”-  III 

miejsce.
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3. Zespół Szkół 
nr 3 w 
Hajnówce

1. 8 tytułów laureata i 2 finalistów w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych.

2. I miejsce uczniów klas VI – tych w I Turnieju Poprawnej Polszczyzny 
„Mistrzowie Języka Polskiego”.

3. Zlot Szkół Sienkiewiczowskich – wyróżnienie w konkursie literackim.
4. III Powiatowy Konkurs Literacki o tematyce profilaktycznej – I miejsce, 

III miejsce, wyróżnienie.
5. Laureatka Międzynarodowego Konkursy twórczości dziecięcej Centrum 

„Piereswiet” Moskwa – Paschalne Pisanki 2013r.
6. Prawosławie w poezji – konkurs recytatorski – Laureatki.
7. Konkurs „Przedmioty Cerkwi i utensylia” – I i III miejsce
8. Konkurs Językowy „Odpowiednie dać rzeczy słowo” – II, III, IV, V 

miejsce wśród pięciu laureatów.
9. Konkurs „Gawęda Białoruska” – II miejsce
10. Konkurs recytatorski „Ojczyste słowo” – III miejsce na etapie 

centralnym.
11. 4 laureaci konkursu ogólnopolskiego pt. „Poznaj Białoruś”.
12. Konkurs plastyczny „Muzyczna fantazja – życie narracji” zorganizowany 

przez Szkołę Muzyczną w Nałęczowie – 2 wyróżnienia.
13. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom” – I i III 

miejsce na szczeblu powiatowym, II miejsce na szczeblu wojewódzkim.
14. III Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego „TRAI YOUR 

BRAIN” pod patronatem Burmistrza Miasta – II, III , V, VI  miejsca.
15. III miejsce w powiatowym konkursie języka angielskiego Macmillan 

Primary School Tournament.
16. II Międzyszkolny Konkurs Języka angielskiego „POLISH YOUR 

ENGLISH” pod patronatem Burmistrza Miasta – I, IV, V, VII miejsca.
17. Konkurs plastyczny „Jak kochać dziecko” zorganizowany przez 

Niepubliczną Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku – II miejsce i 
wyróżnienie.

18. Rejonowy konkurs ortograficzny klas I – III SP – I, dwa II, cztery III 
miejsca.

19. Biegi uliczne – powiatowy szczebel – I miejsce SP (udział w półfinale 
wojewódzkim), III Gim. w/w zawodach.

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

21. W konkursie „Polish Baer English” dla szkół podstawowych pod 
patronatem Burmistrza Miasta – III miejsce i V miejsce.

22. W II Powiatowym Konkursie Literackim o tematyce profilaktycznej 
„Dobry wybór” – I i III miejsce.

23. W konkursie recytatorskim „Ojczyste słowo” – dwa I miejsce, III 
miejsce, wyróżnienie etapie centralnym.

24. W konkursie białoruskim pt. „Gawęda Białoruska” – II miejsce, dwa III 
miejsca.

25. W konkursie fotograficznym „Poznaj Białoruś” –  I miejsce, dwa III 
miejsca, wyróżnienie.

26. W konkursie literackim „Poznaj Białoruś” – III miejsce.
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27. W konkursie plastycznym „Poznaj Białoruś” – I miejsce, III miejsce, 
wyróżnienie.   
W/ w konkursy organizowała Ambasada Białorusi w Białymstoku”.

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

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

30. III miejsce – Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej 
dziewcząt.

31. Udział w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych 
SP.

32. I miejsce w powiecie w piłce koszykowej dziewcząt SP.
33. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Czwórboju 

Lekkoatletycznym SP.
34. VIII miejsce w Finale Wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym 

SP.
35. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Trójboju 

Lekkoatletycznym SP.
36. II miejsce w biegu na 600 m w finale Igrzysk Lekkoatletycznych Szkół 

Podstawowych Województwa Podlaskiego.
37. Finalistka w biegu na 600 m w finale Igrzysk Lekkoatletycznych Szkół 

Podstawowych Województwa Podlaskiego.
38. Finalistka w biegu na 60 m w finale Igrzysk Lekkoatletycznych Szkół 

Podstawowych Województwa Podlaskiego.
39. Finalistki w biegu 4x60 m w finale Igrzysk Lekkoatletycznych Szkół 

Podstawowych Województwa Podlaskiego.
40. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Pływaniu stylem 

grzbietowym
41. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Pływaniu stylem 

dowolnym.
42. II miejsce w finale Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkół 

Podstawowych w Pływaniu stylem grzbietowym.
43. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych chłopców szkół podstawowych.
44. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w piłce nożnej 

chłopców SP.
45. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w piłce siatkowej 

chłopców SP.
46. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w piłce ręcznej 

chłopców SP – udział w półfinale wojewódzkim.
47. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w szachach chłopców 

SP. - udział w półfinale wojewódzkim.
48. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Czwórboju 

Lekkoatletycznym  chłopców SP.
49. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Pływaniu w stylu 

klasycznym chłopców.
50. I miejsce w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych SP w 

pchnięciu kulą chłopców – finalista Igrzyska Lekkoatletycznych Szkół 
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Podstawowych Województwa Podlaskiego.
51. Finalista w biegu na 600 m w finale Igrzysk Lekkoatletycznych Szkół 

Podstawowych Województwa Podlaskiego.
52. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w piłce koszykowej 

dziewcząt gimnazjum..
53. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w piłce siatkowej 

dziewcząt gimnazjum.
54. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w piłce ręcznej 

dziewcząt gimnazjum.
55. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w indywidualnych 

biegach przełajowych dziewcząt gimnazjum.
56. Ii VI miejsce w półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady Lekkoatletycznej w 

biegu na 300 m. dziewcząt gimnazjum.
57. III miejsce w półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady Lekkoatletycznej w 

rzucie oszczepem  dziewcząt gimnazjum.
58. VII miejsce w finale Wojewódzkim Gimnazjady Lekkoatletycznej w 

rzucie oszczepem  dziewcząt gimnazjum.
59. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego w Pływaniu w stylu 

klasycznym chłopców gimnazjum.

4.
Szkoła 
Podstawowa 
nr 3 w 
Hajnówce

Sukcesy naukowe:
1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Białoruskiego – 2 

laureatki.
2. I Międzyszkolny Turniej Poprawnej Polszczyzny „Mistrzowie Języka 

Ojczystego” - IV miejsce.
3. Powiatowy Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego - I miejsce.
4. Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod patronatem Burmistrza Miasta 

Hajnówka - II miejsce.
5. Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Matematyki, do etapu 

wojewódzkiego zakwalifikowało się dwóch uczniów.
6. Przedmiotowy Międzyszkolny Konkurs z Matematyki Olimpiada Wiedzy 

„Matematyka Plus” XVII edycja – 2 laureatów oraz II miejsce.
7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap rejonowy.
8. II Międzynarodowy Konkurs J.Angielskiego”Polish Your English” pod 

patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka – II miejsce Kangur 
Matematyczny oraz wyróżnienie.

9. Olimpus- sesja wiosenna – 1 laureat.
Sukcesy artystyczne:

1. Wiosna Młodych Talentów 2013 – 4 wyróżnienia.
2. Recytatorski Konkurs „Ojczyste słowo” w języku białoruskim – 

eliminacje rejonowe – I miejsce.
3. Recytatorski Konkurs „Ojczyste słowo”- elim.centralne – I miejsce.
4. Powiatowy Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” - II miejsce.
5. Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej, poświęcony pamięci Ks.prał. 

M.Świerszczyńskiego – wyróżnienie.
Sukcesy inne:
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - III miejsce.
Sukcesy sportowe:
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1. XII Podlaskie Igrzyska w LA – II miejsce skok w dal.
2. VI miejsce w finale wojewódzkim w skoku w dal.
3. V miejsce w półfinale wojewódzkim w biegu na 200 metrów oraz VIII 

miejsce w pchnięciu kulą, nowy rekord szkoły.
4. Sztafetowe biegi przełajowe - dziewczęta III miejsce na szczeblu 

powiatu, chłopcy II miejsce na szczeblu powiatu.
5. Piłka nożna dziewcząt - II miejsce na szczeblu powiatu, V miejsce w 

półfinałach wojewódzkich.
6. Indywidualne biegi przełajowe - I miejsce kat.kl.VI(chłopcy), VII 

miejsce (dziewczęta),  IV miejsce kat. Kl. V (chłopcy).
7. Drużynowy  tenis stołowy - I miejsce na szczeblu powiatu i VIII w 

półfinale wojewódzkim.
8. Pływanie:

1) I miejsce sztafeta pływacka dziewcząt na szczeblu powiatu.
2) II miejsce stylem klasycznym (powiat).
3) II miejsce pływanie styl grzbietowy na 50 metrów.
4) III miejsce pływanie stylem dowolnym na 50 metrów.
5) III miejsce pływanie stylem klasyczny.
6) VII miejsce w finale wojewódzkim stylem klasyczny na 60 metrów.
7) Sztafeta pływacka chłopców – II miejsce na szczeblu powiatu. 

9. Trójbój lekkoatletyczny – III miejsce dziewcząt na szczeblu powiatu.
10. VI Igrzyska w Lekkiej Atletyce – II miejsce rzut oszczepem, II miejsce 

pchnięcie kulą, I miejsce w skoku w dal, I miejsce bieg na 200 metrów, II 
miejsce w biegu na 1000 metrów, II miejsce sztafeta chłopców, III 
miejsce sztafeta dziewcząt.

5. Przedszkole 
nr 1

1. Hajnowskie spotkania z kolędą prawosławną - I miejsce.
2. Udział w konkursie plastycznym „O czym marzy przyroda” - III miejsce.
3. Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Moja cerkiew parafialna”.
4. Konkurs plastyczny- „Puszcza Białowieska domem zwierząt”- I, II i III 

miejsca oraz dwa wyróżnienia.
5. Konkurs plastyczny „Ozdoby świąteczne”- II miejsce.
6. Nagroda oraz 2 wyróżnienia w konkursie recytatorskim dla 

przedszkolaków – „O złotą różdżkę dobrej wróżki” w Hajnówce i w 
Białymstoku.

7. III miejsce - w konkursie poezji białoruskiej.
8. Konkurs recytatorski poezji białoruskiej „Ojczyste słowo”- I i III 

miejsce.
9. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wiosna młodych talentów”:

1) Talent roku 2013 – indywidualnie;
2) Talent roku 2013 – praca zespołowa.

6. Przedszkole 
nr 2

1. Wyróżnienie  w  międzynarodowym  konkursie  plastycznym  ,,Paschalna 
pisanka 2013’’.

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

3. I  miejsce  w  ogólnopolskim  konkursie  plastycznym  ,,Zapobiegajmy 
pożarom’’ oraz II i III miejsce i wyróżnienie w powiatowym konkursie 
plastycznym ,, Zapobiegajmy pożarom’’.
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4. I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Mozaika kultur. W 
poszukiwaniu wspólnoty pogranicza’’.

5. Nagroda główna w  wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Cztery pory 
roku na Podlasiu’’.

6. II miejsce w powiatowym i II miejsce w centralnym Przeglądzie Piosenki 
Białoruskiej.

7. I i II miejsce oraz wyróżnienie w powiatowym konkursie ,,Przedmioty 
cerkiewne i utensylia liturgiczne’’.

8. II  i  III  miejsce  w powiatowym konkursie  recytatorskim Prawosławnej 
Poezji Religijnej.

9. I i III miejsce w VI edycji Konkursu Spotkań z poezją i prozą religijną o 
tematyce paschalnej.

10. III  miejsce  w  powiatowym  konkursie  plastycznym  ,,Moja  cerkiew 
parafialna’’.

11. III  miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Baśnie i  legendy 
polskie’’.

12. 2 wyróżnienia w powiatowym  konkursie recytatorskim ,,O złotą różdżkę 
dobrej wróżki’’.

13. 2 wyróżnienia w powiatowym konkursie piosenki ,,Mama, tata i ja’’.
14. III miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną.

7. Przedszkole 
nr 3 z 
Oddziałami 
Integracyjny
mi

1. „Ojczyste słowo”- konkurs recytatorski rejonowy - I miejsce dwie osoby, 
II  i III miejsce, natomiast w eliminacjach centralnych - II miejsce.

2. „Przyroda Warmii i Mazur”- konkurs plastyczny – wyróżnienie specjalne.
3. „Mistrz origami”- konkurs plastyczny regionalny – wyróżnienie.
4. „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”- nagroda i dwa wyróżnienia.
5. „Rekarton”- zbiórka kartonów- II miejsce w kategorii przedszkoli.
6. „Piosenka  Białoruska”-  II  miejsce  w  konkursie  rejonowym  oraz  II 

miejsce w konkursie centralnym.
7. „Konkurs  Recytatorski  Prawosławnej  Poezji  Religijnej”  pt:  „Poezja 

źródeł”- I miejsce i dwa wyróżnienia.
8. Konkurs Plastyczny międzyprzedszkolny „Puszcza Białowieska domem 

zwierząt” - I miejsce.
8. Przedszkole 

nr 5 z 
Oddziałami 
Żłobkowymi

1. X Wiosna Młodych Talentów - Talent 2013 r. indywidualny i grupowy.
2. I miejsce w akcji „Rekarton”. 
3. I miejsce w konkursie na fotoreportaż z działań w ramach projektu 

„Szkoły na tropie elektroodpadów”.
4. Nagroda i 2 wyróżnienia w powiatowych eliminacjach  XX Festiwalu 

„Mama, tata i ja”.
5. Wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej.
6. I, II, III miejsce w konkursie „Moja cerkiew prawosławna”.
7. 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.

8. I, II miejsce i  wyróżnienie w konkursie plastycznym „O czym marzy 
przyroda”.

9. 3 wyróżnienia w eliminacjach powiatowych konkursu recytatorskiego dla 
przedszkolaków.
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10. Wyróżnienie w konkursie „Przedmioty cerkiewne i utensylia”.
11. Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej.
12. Udział w V Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych „Bajeczka 2013”.
13. Sukcesy zespołu wokalnego „Gwiazdeczki”:  

1) II miejsce w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną,
2) II miejsce w konkursie powiatowym ”Piosenka Białoruska”
3) Wyróżnienie w konkursie centralnym „Piosenka Białoruska”
4) Udział w IX Festiwalu Dziecięcej Piosenki Mniejszości Narodowych 
w Białymstoku.

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

2. Informacja o promocji uczniów.

W minionym roku szkolnym  wielu uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem (około 
18% ogółu uczniów). Odsetek uczniów niepromowanych jest stosunkowo niski (niespełna 1,4% 
ogółu uczniów naszych szkół) uczniów niepromowanych (tabela nr 21).

Tabela nr 21. Promocja uczniów.

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów, 
którzy otrzymali 

świadectwo z 
wyróżnieniem 

Liczba uczniów 
zdających 
egzamin 

poprawkowy

Liczba uczniów 
niepromowanych

1. Zespół Szkół Nr 1 
w Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

46 0 1

Gimnazjum 18 1 2

2. Zespół Szkół Nr 2 
z Oddziałami 
Integracyjnymi w 
Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

43 2 3

Gimnazjum 22 2 3

3. Zespół Szkół Nr 3 
w Hajnówce

Szkoła 
podstawowa

67 5 6

Gimnazjum
36 6 5

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w 
Hajnówce

26 0 0

Razem szkoła podstawowa: 182 7 10
Razem gimnazjum: 76 9 10

Razem szkoła podstawowa i 
gimnazjum:

258 16 20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe.
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3. Informacja o sukcesach uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty (laureaci i finaliści).

Każdego  roku  szkolnego  Podlaski  Kurator  Oświaty  organizuje  konkursy  przedmiotowe, 
które  umożliwiają  uczniom  sprawdzenie  wiedzy  i  umiejętności,  jak  również  przynoszą  im 
wymierne korzyści w postaci:

- finalistom  -  dodatkowe  punkty  podczas  rekrutacji  do  gimnazjum  lub  szkoły 
ponadgimnazjalnej;

- laureatom - uczniom szkół podstawowych zwolnienie ze sprawdzianu szóstoklasisty, a dla 
laureatów uczniów gimnazjum zwolnienie  z  danej  części  egzaminu  gimnazjalnego  oraz 
pierwszeństwo na liście rekrutacyjnej do szkoły ponadgimnazjalnej.
Konkursy przedmiotowe składają się z trzech etapów: I etap- szkolny, II etap- okręgowy, III 

etap- wojewódzki. Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego otrzymują tytuł finalisty, 
zaś zwycięzcy etapu wojewódzkiego – tytuł laureata.

Od  początku  roku  szkolnego  2012/2013  uczniowie  naszych  szkół  podjęli  trud 
przygotowania  się  do  udziału  w  konkursach  przedmiotowych. Dzięki  wielomiesięcznej  pracy 
uczniów i prowadzących ich nauczycieli, wielu uczniów miejskich szkół zostało laureatami bądź 
finalistami w tej rywalizacji (tabela nr 22). 

Tabela nr 22. Laureaci i  finaliści konkursów przedmiotowych z podziałem na poszczególne 
szkoły.

Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, który może poszczycić się ośmioma tytułami laureata i 
dwoma finalisty, jak niżej:
Lp. Typ szkoły, do której 

uczęszcza uczeń
Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

1
szkoła podstawowa

laureatka Język polski

2
szkoła podstawowa

laureatka Język białoruski

3
szkoła podstawowa

laureat Język białoruski

4
szkoła podstawowa

laureatka Matematyczny

5
szkoła podstawowa

finalistka Język polski

6
gimnazjum

laureatka Język angielski

7
gimnazjum

laureatka Chemiczny

8
gimnazjum

laureatka Język białoruski

9
gimnazjum

laureatka Język białoruski

10
gimnazjum

finalistka Język angielski

Uczniowie  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  wywalczyli 
siedem tytułów laureata i jeden tytuł finalisty, jak niżej:
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Lp. Typ szkoły, do której 
uczęszcza uczeń

Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

11
szkoła podstawowa

laureat Matematyczny

12
szkoła podstawowa

finalistka Matematyczny

13
gimnazjum

laureatka Język Angielski

14
gimnazjum

laureatka Język Angielski

15
gimnazjum

laureatka Biologiczny

16
gimnazjum

laureatka Biologiczny

17
gimnazjum

laureatka Biologiczny

18
gimnazjum

laureatka Język Rosyjski

W Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce czterech uczniów zdobyło tytuł laureata, jak niżej:

Lp.
Typ szkoły, do której 

uczęszcza uczeń

Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

19
szkoła podstawowa

laureat Matematyczny

20
szkoła podstawowa

laureatka Matematyczny

21
szkoła podstawowa

laureatka Biologiczny

22
gimnazjum

laureat Język angielski

W  Szkole  Podstawowej  nr  3  w  Hajnówce  dwie  uczennice  zdobyły  tytuł  laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Białoruskiego, jak niżej:
Lp.

Typ szkoły, do której 
uczęszcza uczeń

Uzyskany tytuł Rodzaj konkursu

23
szkoła podstawowa

laureatka Język białoruski

24
szkoła podstawowa

laureatka Język białoruski

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

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Hajnowskie szkoły i przedszkola są placówkami promującymi zdrowy tryb życia. W roku 
szkolnym 2012/2013 realizowały one szereg programów prozdrowotnych oraz proekologicznych 
(tabela nr 23). 

Tabela nr 23. Realizowane programy.

Lp. NAZWA 
PLACÓWKI

REALIZOWANE PROGRAMY

1. Zespół Szkół nr 
1 w Hajnówce

1. Ogólnopolski program edukacyjny – „5 porcji warzyw, owoców lub soku” 
Owoce w szkole – 154 uczniów.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 
w Hajnówce) – 170 uczniów.

3. Program propagujący aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie – 
„Trzymaj formę”.

4. Program edukacji antynikotynowej – „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
5. Program edukacji antynikotynowej – „Nie pal przy mnie, proszę”.
6. Program edukacyjny – „Między nami kobietkami”.
7. Działania edukacyjne w ramach ogólnopolskich obchodów roku Janusza 

Korczaka.
8. „Puchatek uczy bezpieczeństwa”.
9. Program profilaktyczny – „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.
10. Ogólnopolskie działania profilaktyczne – „Bezpieczne wakacje”.
11. Program profilaktyczny – „Dziękuję – NIE”.
12. „Bezpieczeństwo w sieci”.
13. „Bezpieczna droga do szkoły”.
14. Ogólnopolski projekt – „Czas na zdrowie”.
15. Zbiórka surowców wtórnych: makulatury, puszek, opakowań kartonowych i 

baterii.
16. Ogólnopolska akcja zbierania nakrętek – „Odpady na wartościowe wypady”.
17. Program edukacyjny – „Tropem żubra”.

2. Zespół Szkół 
Nr 2 z 
Oddziałami 
Integracyjnymi 
w Hajnówce

1. Ogólnopolski program edukacyjny – „5 porcji warzyw, owoców lub soku” 
Owoce w szkole – 144 uczniów.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 
w Hajnówce) – 123 uczniów.

3. Szklanka mleka – 287 dzieci.
4. Udział młodzieży w ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
5. Program  profilaktyczny  „Cienka  granica”-  dla  uczniów  klas  III 

gimnazjum.
6. Program profilaktyczny Drops I  i  Drops II.
7. Warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży: 

„Ja jestem inny, ty jesteś inny – wszyscy jesteśmy tacy sami”,  „Magiczne 
źródło”, „I, że Cię nie opuszczę, aż do granic lojalności”, „Zołza”, 
„Płotka”, „Sytuacje konfliktowe”, „Granice cielesności”.
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8. Warsztat psychoedukacyjny z elementami treningu umiejętności 
wychowawczych dla rodziców „Przygoda na jeziorze”.

9. „Śniadanie daje moc”.
10. „Trzymaj formę”.
11. Współpracujemy z Białowieskim Parkiem Narodowym - lekcje w terenie, 

konkursy, prelekcje.
12. Współpracujemy z Urzędem Miasta- akcja ”Sprzątanie Świata” - 2 razy w 

roku. 
3. Zespół Szkół nr 

3 w Hajnówce
1. Program „Owoce w szkole” – realizowany w klasach I – III edukacji 

wczesnoszkolnej we współpracy z Agencją Rynku Rolnego – 195 uczniów 
2. Program „Szklanka mleka” – realizowany w szkole podstawowej i 

gimnazjum we współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekowita” – 319 
uczniów.

3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 
w Hajnówce) – 81 uczniów.

4. Program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę” – 
realizowany w klasie edukacji wczesnoszkolnej we współpracy z PSSE w 
Hajnówce.

5. Program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo” – realizowany w I klasach 
gimnazjum zorganizowany przez markę „Winiary” i Fundację Polskich 
Banków Żywności.

6. Program informacyjno – edukacyjny „Mam kota na punkcie mleka” – 
realizowany w klasach IV – VI szkoły podstawowej zainicjowany przez 
Polską Izbę Mleka.

7. Akcja elmeksowania zębów prowadzona w szkole podstawowej w ciągu 
całego roku szkolnego.

8. Program  skierowany  do  uczennic  klas  szóstych:  „Między  nami 
kobietkami”.

9. Program skierowany do II kl. Gim.„Kleszcz mały czy duży nic dobrego 
nie wróży”.

10. Akcja „Dokarmianie zwierząt zimą” – realizowana przez klasę I c edukacji 
wczesnoszkolnej we współpracy z Nadleśnictwem Browsk.

11. Akcja „Zbiórka opakowań po płynnej żywności” – przeprowadzona w 
szkole podstawowej i gimnazjum we współpracy z Urzędem Miasta w 
Hajnówce.

12. Ogólnopolska edukacyjna akcja proekologiczna „Listy do Ziemi” 
przeprowadzona w klasach IV – VI szkoły podstawowej zainicjowana 
przez Fundację Ekologiczną ARKA.

13. Akcja sadzenia drzew w pobliżu szkoły realizowana przez uczniów klas IV 
– Vi szkoły podstawowej.

14. „Wózki za nakrętki” – akcja zbierania nakrętek plastikowych.
15. Zbiórka surowców wtórnych: makulatury, opakowań kartonowych, baterii.

4.
Szkoła 
Podstawowa nr 
3 w Hajnówce

1. Ogólnopolski program edukacyjny – „5 porcji warzyw, owoców lub soku” 
Owoce w szkole – 47 uczniów.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 
w Hajnówce) – 21 uczniów.

3. Szklanka mleka - 95.
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4. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20.
5. Program „Zdrowa szkoła to szkoła wesoła” – kl. I –III.
6. „Nie pal przy mnie, proszę”.
7. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
8. „Trzymaj formę - promocja zdrowego stylu życia”.
9. Akcje proekologiczne w ramach koła ekologicznego.
10. Zbiórka opakowań po napojach i baterii.
11. Akcja Sprzątanie świata.
12. Odpady na wartościowe wypady.

5. Przedszkole nr 
1

1. Program „Szklanka mleka” – realizowany we współpracy ze Spółdzielnią 
Mleczarską „Mlekowita” – 130 dzieci.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 
w Hajnówce) – 30 dzieci.

3. Dbamy o swoje zdrowie”- program promocji zdrowia.
4. „Co warto jeść?”- edukacja dotycząca zdrowego żywienia.
5. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”- program proekologiczny.
6.   Program wychowawczy przedszkola.
7. „Czyste powietrze wokół nas” –we współpracy z Sanepidem 
8. „Oddychamy czystym powietrzem” -edukacja antynikotynowa.
9. „Jak bezpiecznie przekroczyć próg przedszkola?”- adaptacja dziecka w 

przedszkolu.
10. „Bezpieczny przedszkolak”- edukacja dotycząca bezpiecznych zachowań 

dzieci w wieku przedszkolnym.
11. „Chcę być zuchem”.
12. „Moje dziecko idzie do szkoły”- edukacja dzieci i ich rodziców, 

przygotowanie do  podjęcia nauki w szkole.
13. ”Akademia Aquafresh”- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej, 

profilaktyka stomatologiczna.
6. Przedszkole nr 

2
1. Program „Szklanka mleka” – realizowany we współpracy ze Spółdzielnią 

Mleczarską „Mlekowita” – 103 dzieci.
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 

w Hajnówce) – 18 dzieci.
3. ,,Roczny Plan Pracy Przedszkola nr 2 w Hajnówce’’
4. ,,Program Wychowawczy Przedszkola nr 2 w Hajnówce’’
5. ,,Jestem Przedszkolakiem’’- program adaptacyjny
6. ,,Bezpieczny Przedszkolak’’
7. ,,Mali Ekolodzy’’- program ekologiczny
8. ,,Hajnówka  i  okolice  –  moja  mała  Ojczyzna’’  -  program  z  edukacji 

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

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

zdrowotnej’’
13. ,,Mali przyrodnicy’’ –  program koła ekologicznego
14.  Program koła teatralnego ,,Bajeczka’’
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15.  Program autorski koła plastycznego ,,Młody Plastyk
16.  Program autorski kółka z religii prawosławnej ,,Mały Chrześcijanin’’
17.  Program edukacyjny ,,Moje dziecko idzie do szkoły’’
18. projekt edukacyjny ,,Przedszkolak bezpieczny w środowisku’’

7. Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

1. Program „Szklanka mleka” – realizowany we współpracy ze Spółdzielnią 
Mleczarską „Mlekowita” – 102 dzieci.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 
w Hajnówce) – 31 dzieci.

3. Program - „Rękodzieło artystyczne”.
4. Program edukacji ekologicznej pt. „W przyjaźni z ekologią i przyrodą”.
5. Program edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas”.
6. Program zdrowotny „ Co warto jeść”.
7. Program KID SMART.
8. Program Edukacji Zdrowotnej Akademia Aguafresh.
9. Projekt „ Otwarte przedszkole”.
10. Program Edukacji Czytelniczej „Książka moim przyjacielem”.

8. Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi

1. Program „Szklanka mleka” – realizowany we współpracy ze Spółdzielnią 
Mleczarską „Mlekowita” – 311 dzieci.

2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (obiady finansowane przez MOPS 
w Hajnówce) – 72 dzieci.

3. We wszystkich grupach wiekowych realizowana była tematyka z zakresu 
zdrowego odżywiania wg programu „Zdrowy przedszkolak”

4. Program ekologiczny „Ekoludki – młodsi specjaliści do spraw przyrody”
5. Program „Szkoły dla ekorozwoju”
6. Program Ekozespołów „Los wody w naszych rękach”
7. Spotkania i zajęcia z pracownikami Białowieskiego Parku Narodowego w 

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

8. Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”
9. Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
10. Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele natury”
11. Program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresz”
12. Program edukacji zdrowotnej „Mamo, tato wolę wodę”
13. Program edukacyjny „Co warto  jeść ?”
14. Projekt „Od ziarenka do bochenka” w ramach kampanii „Tydzień chleba 

na zakwasie”
15. Programy  „Czyste powietrze wokół nas”, „Przed pójściem do szkoły” we 

współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w 
Hajnówce

16. 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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ROZDZIAŁ X

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE HAJNÓWKA

Wydatki  na  oświatę,  to  znacząca  część  budżetu  niemal  każdej  jednostki  samorządu 
terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. 
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym 
elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale 
subwencji  indywidualnych  uwarunkowań  gmin  i  poszczególnych  placówek  oświatowych. 
Dotychczasowe zasady naliczania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów funkcjonowania 
oświaty  w  mieście  Hajnówka.  Czynniki  wpływające  na  ten  stan  rzeczy  są  w  dużej  mierze 
niezależne  od  samorządu,  zaliczyć  do  nich  należy:  regulacje  płacowe,  urlopy dla  poratowania 
zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, koszty nauczania 
indywidualnego,  funkcjonowanie  na  terenie  miasta  niepublicznych  placówek  oświatowych, 
konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp.

Działalność  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  jest  finansowana  przez  Gminę  Miejską 
Hajnówka ze  środków subwencji  oświatowej  pochodzącej  z  budżetu  państwa oraz  ze  środków 
własnych.  Działalność  przedszkoli  samorządowych,  oddziałów żłobkowych przy przedszkolu,  a 
także dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych gminy i jest finansowane ze środków 
własnych.  Wydatki na oświatę wyniosły w 2012 roku 19.701,361 zł (bez inwestycji), co stanowi 
36,6 % ogółu wydatków miasta, w tym: subwencja oświatowa w wysokości 10.233.535 zł i środki 
budżetowe w wysokości 9.467.826 zł.  Budżet szkół wynosi 13.222.021 zł,  a budżet przedszkoli 
6.110.509 zł. Wydatki poniesione na szkoły i przedszkola w 2012 roku obrazuje poniższa tabela (nr 
24). Bardzo duży udział w wydatkach na oświatę mają wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 
oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Stanowią one około 87% ponoszonych wydatków na 
oświatę. Oprócz tego do wydatków na oświatę zalicza się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz wydatki za doskonalenie i 
dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Tabela nr 24. Wydatki Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2012 wg rodzaju.

Nazwa 
jednostki

Wynagrodzenia 
brutto wraz ze 
składkami ZUS 

(zł)

Inne 
świadczenia 

na rzecz 
pracowników 

(zł)

Odpis na 
ZFŚŚ dla 

pracowników 
(zł)

Wydatki 
związane z 
bieżącym 

utrzymaniem 
szkół (zł)

OGÓŁEM 
poniesione 

wydatki (zł)
Wydatki w 

przeliczeniu na 
ucznia/

wychowanka 
(zł)

Zespół Szkół 
nr 1 w 

Hajnówce

3.473.687 2.237 155.650 349.948 3.981.522

Rocznie: 
9.152,92/uczeń 

Miesięcznie: 
762,74/uczeń
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Zespół Szkół 
nr 2 z 

Oddziałami 
Integracyjnymi

w Hajnówce

3.996.558 7.163 181.900 279.865 4.465.486

Rocznie: 
10.507,02/uczeń 

Miesięcznie: 
875,59/uczeń

Zespół Szkół 
nr 3

w Hajnówce

3.152.009 6.315 145.332 419.756 3.723.412

Rocznie: 
7.243,99/uczeń 

Miesięcznie: 
603,66/uczeń

 Szkoła 
Podstawowa nr 

3
w Hajnówce

929.505 1.052 43.000 78.044 1.051.601

Rocznie: 
11.069,48/uczeń 

Miesięcznie: 
922,46/uczeń

Przedszkole nr 
1

w Hajnówce

1.050.300 991 50.400 71.107 1.172.798

Rocznie: 
8.498,54/dziecko 

Miesięcznie: 
708,21/dziecko

Przedszkole nr 
2

w Hajnówce

867.691 2.697 44.830 100.063 1.015.281
Rocznie: 

9.857,10/dziecko 
Miesięcznie: 

821,42/dziecko

Przedszkole nr 
3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

w Hajnówce

1.145.301 4.000 58.085 106.726 1.314.112

Rocznie: 
11.427,06/dziecko 

Miesięcznie: 
952,25/dziecko
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Przedszkole nr 
5 z Oddziałami 
Żłobkowymi 
w Hajnówce

2.228.135 5118 103.032 272.033 2.608.318
Rocznie: 

8.386,87/dziecko 
Miesięcznie: 

698,91/dziecko

Razem: 16.843.186 29.573 782.229 1.677.542 19.332.530

Źródło: Opracowanie własne - na podstawie danych Urzędu Miasta Hajnówka.
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ROZDZIAŁ XI
ANALIZA WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 
sprawie  warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007 r. poz. 
562 z późn. zm.) corocznie w klasach VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian, w 
klasach III gimnazjum – egzamin gimnazjalny.

Celem egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 
uczniów  na  zakończenie  poszczególnych  etapów  kształcenia  –  po  szkole  podstawowej, 
po gimnazjum.  Informacje o wynikach sprawdzianu i  egzaminu gimnazjalnego udostępniane są 
organom prowadzącym. Należy podkreślić, że sprawdziany i egzaminy zewnętrzne dają informacje 
mierzalne, a same wyniki niepełnie obrazują pracę szkoły.  Szkoły w konkretnych środowiskach 
mają różne możliwości. Wyników uzyskanych przez daną placówkę nie należy więc traktować jako 
surowego wskaźnika, nie mniej jednak daje on określoną wiedzę co do dalszych kierunków pracy 
placówki. Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące czynniki:

1) czynniki środowiskowe, czyli status społeczno – ekonomiczny ucznia, niski poziom aspi-
racji edukacyjnych, warunki bytowe, wielodzietność i bezrobocie rodziców, wielość rodzin 
patologicznych,
2) czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie, indy-
widualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych umie-
jętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie się do zajęć, niska 
frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne,
3) czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór pro-
gramów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii.

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy 
szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systema-
tyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie  egzaminowi. Nie-
mniej jednak daje wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, do-
konywać określonych korekt i modyfikacji mających na celu poprawę wyników nauczania. Główną 
funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego eta-
pu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką jakość naucza-
nia.

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 uczniów lub szkół 
w Polsce (tabela nr 25). Średnia dla tej skali wynosi 5, a odchylenie standardowe 2.

Tabela nr 25.  Skala dziewięciostopniowa.

Stopień skali 
(stanin)

Opis wyniku Procent zdających uczniów lub 
szkół

1 najniższy 4
2 bardzo niski 7
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3 niski 12
4 niżej średni 17
5 średni 20
6 wyżej średni 17
7 wysoki 12
8 bardzo wysoki 7
9 najwyższy 4

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 26). Średnia dla tej skali wynosi 3, a 
odchylenie standardowe 1.

Tabela nr 26. Skala  pięciostopniowa.

Stopień skali (stanin) Opis wyniku % gmin
1 niski 7 %
2 niżej średni 24 %
3 średni 38 %
4 wyżej średni 24 %
5 wysoki 7 %

Źródło: www.oke.lomza.com.pl

1. Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów.

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 
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.
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W roku szkolnym 2012/2013 sprawdzian  szóstoklasistów  przeprowadzono  w  dniu  4 
kwietnia 2013 r. Przystąpiło do niego 167 szóstoklasistów z hajnowskich szkół, w tym: ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 37 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 3 –  17 
uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 5 – 56 uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 6 – 57 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 (w tym liczenie).

Tabela nr 27 obrazuje wyniki wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących na terenie 
powiatu hajnowskiego.

Tabela nr 27. 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

37 20,8 52 10,1 3

2 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 
w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce 57 21,9 55 9,6 4

3 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza 
Kusocińskiego w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce 56 21,7 54 8,6 4

4 Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce 17 24,1 60 8,9 5

5 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Białowieży 18 22,7 57 8,7 5

6 Szkoła Podstawowa w Czeremsze 25 26,3 66 9,4 7

7 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Czyżach 13 19,9 50 8,1 3

8 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dubiczach 
Cerkiewnych 8 21,1 53 4,8 3

9 Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 2 22,5 56 - -

10 Szkoła Podstawowa w Dubinach 18 19,0 48 9,1 2

11 Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 6 26,5 66 10,5 7

12 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kleszczelach 20 19,4 48 5,4 2

13 Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga 
w Narwi 26 16,9 42 8,8 1

14 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Wołkowyckiego 
w Narewce 23 21,6 54 8,2 4

Źródło:  www.oke.lomza.com.pl.
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Tabela nr 28. Wyniki szkół na standardowej skali dziewięciostopniowej (staniniowej).
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Po przeprowadzeniu analizy wyników sprawdzianu, przedstawionych w tabel nr 27 i nr 28, 
możemy stwierdzić, że średni wynik gminy (21,8 pkt) był niższy od średniego wyniku krajowego 
(24,00 pkt) oraz  od  średniego  wyniku  województwa (23,9 pkt). Gmina Miejska Hajnówka 
ukształtowała się w 3 przedziale pięciostopniowej skali, co stanowi wynik niżej średni. 

Średnie wyniki hajnowskich szkół kształtują się następująco:
1) Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce, ul. Działowa 1 ze średnim wynikiem 24,1 pkt 
znalazła się w 5  przedziale w skali dziewięciostopniowej staninowej. Wynik tej szkoły 
określany jest jako średni;
2) Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20  ze średnim wynikiem 
21,9  pkt  znalazła  się  w 4  przedziale  dziewięciostopniowej  skali  staninowej,  co  stanowi 
wynik niżej średni;
3) Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54 ze średnim wynikiem 21,7 pkt 
znalazła się w 4 przedziale dziewięciostopniowej skali staninowej, co stanowi wynik niżej 
średniej; 
4) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 
ze średnim wynikiem 20,8 pkt  ukształtowała się w 3 przedziale skali staninowej, co stanowi 
wynik niski. 

Jak wynika z powyższej analizy tylko jedna szkoła – Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce - 
uzyskała wynik wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie, natomiast  trzy pozostałe 
szkoły podstawowe: Nr 2,  Nr 5 i  Nr 6 uzyskały wynik niższy od średniego wyniku w kraju i 
województwie.

Z analizy wynika, że trzy  z  czterech  szkół  podstawowych  uzyskały wyniki niższe od 
ubiegłorocznych: Szkoła Podstawowa nr 5 – wynik niższy o trzy  przedziały, a Szkoła Podstawowa 
nr 3 – wynik niższy o dwa przedziały oraz Szkoła Podstawowa nr 6 – wynik niższy również o dwa 
przedziały. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  uzyskała wynik na poziomie 
ubiegłorocznego.

2. 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.

23  kwietnia  2013  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.

24  kwietnia  2013  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 
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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.

25 kwietnia 2013 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 były  sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i 
przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje OKE. Nie mogli 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. 

Przedmiotowa  analiza  dotyczy  wyników  szkół,  dla  których  organem prowadzącym  jest 
Gmina  Miejska  Hajnówka  (Gimnazjum nr  1  w Hajnówce,  Gimnazjum nr  2  w Hajnówce  oraz 
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce). Z analizy wyłączono Zespół Szkół z 
Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

1) Część humanistyczna.

W roku szkolnym 2012/2013 do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 
przystąpiło 156 uczniów, w tym: z Gimnazjum nr 1 – 46 uczniów, z Gimnazjum nr 2 – 52 uczniów, 
z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 58  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.
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Tabela nr 29.  Wyniki hajnowskich szkół z egzaminu gimnazjalnego -  część humanistyczna 
oraz matematyczno – przyrodnicza.
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Tabela nr 30. Wyniki wszystkich gimnazjów z powiatu hajnowskiego z części humanistycznej 
oraz matematyczno -przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
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Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej –  język polski wynika, że średni 
wynik naszych szkół –  58,03  %  - był niższy od średniego wyniku krajowego (62,0 %) oraz 
średniego wyniku województwa (61,3 %). 

Wyniki naszych miejskich szkół (tabele nr 29 i nr 30) 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 – 70,0 % i  znalazło się w 7 
przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako 
wysoki. Jest to najwyższy wynik z tej części egzaminu gimnazjalnego w powiecie.
- Gimnazjum  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Zespole  Szkół  Nr  2  przy  ul. 
Wróblewskiego  2  uzyskało wynik  –  52,8 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 – 51,3 % 
(niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się również w 3 przedziale 
w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.  

Z analizy wyników egzaminu w części humanistycznej – historia i wiedza o społeczeństwie 
wynika, że średni wynik naszych szkół – 56,63 % -  był niższy od średniego wyniku krajowego 
(58,0 %) oraz średniego wyniku województwa (57,7 %). 
Wyniki naszych szkół z tej części egzaminu (tabele nr 29 i nr 30) 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 – 63,2 % i  znalazło się w 7 
przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako 
wysoki.  
-  Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik – 55,9 % 
(niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) 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  –  50,8 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.

2) Część matematyczno-przyrodnicza.

W roku szkolnym 2012/2013 do części matematyczno  –  przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego przystąpiło 156 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 – 41,17 %  jest niższy od średniego wyniku krajowego (48,0%) oraz średniego 
wyniku województwa (49,0%). 
Z tej części egzaminu wyniki naszych szkół (tabele nr 29 i nr 30) 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 – 45,1 % 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 –  39,5  %  (niższy od średniego wyniku w kraju i 
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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 – 38,9 % 
(niższy od średniego wyniku w kraju i województwie) i  znalazło się również w 3 przedziale 
w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako niski.   

Z analizy wyników egzaminu w części przedmioty przyrodnicze należy stwierdzić, że średni 
wynik naszych szkół –  56,17  %  jest niższy od średniego wyniku krajowego (59,0  %) oraz 
średniego wyniku województwa (59,8 %). 
Z tej części egzaminu wyniki naszych szkół (tabele nr 29 i nr 30)  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 – 62,2 % i  znalazło się w 6 
przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej), co stanowi wynik wyżej średni.  
- Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 
Wróblewskiego 2 uzyskało wynik –  54,2  %  (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 – 52,1 % 
(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. 

3) Języki obce (tabela nr 31).

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 2012/2013 113 uczniów naszych szkół zdawało egzamin na poziomie 
podstawowym z języka angielskiego, a 35 z języka rosyjskiego.
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Tabela nr 31. Wyniki hajnowskich szkół z egzaminu gimnazjalnego - część języki obce.
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a) Egzamin z języka angielskiego.

W roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - poziom 
podstawowy przystąpiło 113 uczniów. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 64,5 % 
był wyższy od średniego wyniku krajowego – 63,0 %, natomiast niewiele niższy oraz średniego 
wyniku województwa – 64,7 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 31) 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 – 71,6 % 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 66,7 %, także 
wyższy od średniego wyniku w kraju i województwie i  znalazło się w 6 przedziale w skali 
dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik tej szkoły określany jest jako wyżej średni.
-Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. 
Wróblewskiego 2 uzyskało wynik niższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 
55,3 % pkt  i  znalazło się w 4 przedziale w skali dziewięciostopniowej (staninowej). Wynik 
tej szkoły określany jest jako niżej średni. 

Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego - poziom rozszerzony - przystąpiło 103 
uczniów (gimnazjaliści kontynuujący naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego). 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich  szkół – 
47,23% był wyższy od średniego wyniku krajowego – 45,0 % oraz średniego wyniku województwa 
– 45,9 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 31) 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 – 55,8 %.
-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 47,4 %, 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 niższy od średniego wyniku w kraju i województwie – 
38,5 % pkt. 

b) Egzamin z języka rosyjskiego.

W roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego - poziom 
podstawowy przystąpiło 35 uczniów. 

Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik naszych szkół – 71,7 % 
był wyższy od średniego wyniku krajowego – 64,0 %, oraz od średniego wyniku województwa – 
71,1 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 31) 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 – 79,6 %.
-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 56,9 %, 
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 wyższy od średniego wyniku w kraju i 
województwie – 78,6 % pkt. 

Do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego -  poziom  rozszerzony  przystąpiło 8 
uczniów (1 z Zespołu Szkół nr 3, 2 z Zespołu Szkół nr 1 i 5 z Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami 
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Integracyjnymi). 
Z analizy wyników tej części egzaminu wynika, że średni wynik hajnowskich  szkół – 

67,77% był znacznie wyższy od średniego wyniku krajowego – 43,0 % oraz średniego wyniku 
województwa – 52,4 %.  Wyniki naszych szkół (tabela nr 31) 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 – 80,0 %.
-Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 3-go Maja 54 uzyskało wynik 58,8 %, 
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 – 64,5 %.
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XII ROZDZIAŁ
PODSUMOWANIE 

Przedmiotowe  opracowanie  dotyczy  zadań  oświatowych  realizowanych  przez  Gminę 
Miejską Hajnówka w minionym roku szkolnym (2012/2013). 

W informacji zawarto najistotniejsze dane dotyczące funkcjonowania hajnowskich szkół i 
przedszkoli  z  uwzględnieniem danych o zatrudnionej  kadrze  (między innymi stan zatrudnienia, 
wynagradzanie, dokształcanie), działaniach mających na celu motywowanie i wspieranie uczniów 
(również  pomoc  materialna),  promowanie  i  sukcesy  uczniów,  katalog  zajęć  pozalekcyjnych, 
realizowane programy proekologiczne i prozdrowotne. Przedstawiono również obowiązki organu 
prowadzącego  i  sposób  ich  realizacji  (działania  na  rzecz  zabezpieczenia  warunków  do 
prawidłowego działania  placówek oświatowych,  remonty,  zapewnienie obsługi  administracyjnej, 
finansowej  i  organizacyjnej,  zakup  pomocy  dydaktycznych  i  niezbędnego  sprzętu),  a  także 
zestawienie dotyczące wydatków finansowych na utrzymanie hajnowskiej oświaty. Na zakończenie 
dokonano analizy wyników zewnętrznych uzyskanych przez uczniów  miejskich szkół. 

Sporządziła: Zatwierdził:

Jolanta Stefaniuk Jerzy Sirak
Inspektor Burmistrz
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